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عواصمـ  وكاالت: اتهم وزير االعالم االسرائيلي يولي 
ادلشتاين امس تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول 

احلرب على غزة العام املاضي »مبعاداة السامية«.
وقال ادلشتاين على موقع يديعوت احرونوت على 
االنترنت ان »تقرير غولدستون هو مجرد تعبير عن 
معادة السامية«، مشيرا ايضا الى نشر مقال الصيف 
املاضي في السويد يتهم اجليش االسرائيلي بتهريب 

اعضاء موتى فلسطينيني.
وعلى خلفية العدوان على غزة واحلصار املستمر 
منذ عدوان الرصاص املصبوب االسرائيلي قبل عام، 
أكد شارل ميشيل وزير التنمية والتعاون البلجيكي 
أن الطلب الذي رفضته السلطات اإلسرائيلية لزيارة 
قطاع غزة ضمن زيارته لألراضي الفلسطينية يندرج 

في إطار خطوة لدعم السكان.

إسرائيل تتهم تقرير غولدستون بمعاداة السامية وتمنع وزيرًا بلجيكيًا من زيارة غزة

يوم أسود آخر في العراق: 3 انفجارات ضربت فنادق بغداد وأوقعت العشرات
الجلبي يحمّل األجهزة األمنية مسؤولية االنفجارات

)أ.ف..پ( أعمدة الدخان تصاعدت مئات االمتار في السماء من شدة االنفجار الذي استهدف فندق فلسطني في بغداد امس 

البرملانية عنه التهامه بالتورط في 
أعمال ارهابية منها تفجير مبنى 

البرملان العراقي.
وكانت السلطات قد أعلنت عن 
اعتقال الداينــــي في احد مطارات 
ماليزيا اثناء توجهه اليها بعد فترة 
من فراره من العــــراق، موضحة 
انها تسعى الستعادته بعد اكمال 

االجراءات.

املنظمة الدولية عليه نتيجة احتالله 
للكويت في العام 1990.

جاء ذلــــك على لســــان نائب 
رئيس الوزراء العراقي روز نوري 
شــــاويس اثناء استقباله مساعد 
وزير اخلارجية االميركي جيفري 

فيلتمان في بغداد أمس.
 من جهة أخرى، أصدرت محكمة 
عراقية أمس حكما غيابيا باالعدام 

تصريح لقناة »اجلزيرة« الفضائية 
إن األجهزة األمنية ال تستطيع فرض 
سيطرتها والقضاء على اجلماعات 
اإلرهابية والتكفيرية، مشددا على 
ضرورة محاسبة املقصرين داخل 

هذه األجهزة.
ولفت املسؤول العراقي إلى ما 
أعلنته بريطانيا من أن احلكومة 
العراقية أنفقت ماليني الدوالرات 

بحق النائب في البرملان العراقي 
محمــــد الدايني واملعتقــــل حاليا 
التورط بأعمال  في ماليزيا بتهم 
ارهابية. وقال مصدر قضائي عراقي 
في تصريح لـ »كونا« ان احملكمة 
املركزية في منطقة الكرخ ببغداد 
قضت باالعدام غيابيا بحق النائب 
العراق  الذي غادر  الدايني  محمد 
العــــام املاضي بعد رفع احلصانة 

في شــــراء  أجهــــزة غير صاحلة 
وفاســــدة للكشف عن املتفجرات، 
مؤكدا ضرورة معرفة اجلهات التي 
تقف وراء الفساد املستشري في 

تلك األجهزة.
إلى ذلــــك، دعا العراق حكومة 
الواليــــات املتحدة الى املســــاعدة 
بإخراجه من طائلة البند السابع 
من ميثاق األمم املتحدة الذي فرضته 

عواصــــم ـ وكاالت: يبــــدو ان 
املسلحني وعناصر القاعدة، مصرون 
على جعل كل ايام االســــبوع في 
بغداد سوداء، فبعد االحد والثالثاء 
واالربعاء السوداء، اصطبغ يوم 
امس االثنني بسواد ثالثة انفجارات 
هزت العاصمة العراقية واستهدفت 
اربعة من أهم فنادقها ذات النجوم 

اخلمسة بسيارات مفخخة. 
وذكر مصدر امني في تصريح 
صحافي ان الفنادق املستهدفة هي 
فندق )فلسطني ميرديان( و)عشتار 
شيراتون( القريبان من بعضهما 
وذلك عندما قام انتحاري بتفجير 
سيارته املفخخة التي كان يقودها 
مسرعا في شارع )ابو نواس( ما 
تســــبب في احلاق أضرار مادية 
وبشرية جسيمة وانهيار احلاجز 

األمني الكبير احمليط بالفندقني.
أعقب ذلك حسب املصدر انفجار 
ثاني بالقرب من مرآب فندق )بابل( 
فــــي منطقة اجلادريــــة فيما وقع 
االنفجار الثالث بالقرب من فندق 

)احلمراء(.
وأدت االنفجــــارات الى انهيار 
عدد من املنازل قرب فندق احلمراء 
الذي عادة ما يرتاده مراسلو وسائل 
االعالم االجنبية. إلى جانب سقوط 

أكثر من 40 قتيال و75 جريحا.
وأنهــــت هذه الهجمــــات فترة 
هدوء أمني استمرت شهرا ونصف 
الشهر في بغداد، اال انها تزامنت 
التوتر السياســــي املتصاعد  مع 
وصوال إلى االنتخابات العامة في 
مارس املقبل. من جهته، حمل أحمد 
اجللبي رئيس حزب املؤمتر الوطني 
العراقي األجهزة األمنية مسؤولية 
االنفجــــارات  وقــــال اجللبي في 

بغداد � أ.ف.پ: على وقع اجلدل الدائر منذ اس��ابيع، اعلن 
مدير عام هيئة املس��اءلة والعدال��ة علي الالمي امس إلغاء قرار 
إبعاد 59 مرش��حا من املشاركة في االنتخابات في حني اليزال 

القرار ساريا بحق 458 آخرين.
وق��ال »قررنا قب��ول اعتراضات 59 مرش��حا لعدم تطابق 

املعلومات املتعلقة بهم«.
واوض��ح الالمي لوكال��ة فرانس برس ان »هيئ��ة برملانية 
ش��رعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة 
اسماء املشمولني بقرار هيئة املساءلة والعدالة، بخصوص تشابه 

األسماء واختالف البيانات مثل امليالد او مسقط الراس«.
واضاف ان »هذه الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن 
خالل املراجعة مت اكتشاف عدم تطابق املعلومات بالنسبة لعدد 

من املشمولني بالقرار«.
وتاب��ع الالمي »بعد أن وردتنا معلومات من الهيئة البرملانية 
قررنا قبول اعتراضات 59 مرش��حا«. من أصل 511 مرش��حا 
منع��ت هيئة املس��اءلة والعدال��ة خوضهم االنتخاب��ات بتهمة 

االنتماء الى حزب البعث املنحل واحملظور دستوريا.
واكد »بقاء 458 مرش��حا مشمولني بقرار املساءلة والعدالة 
حت��ى اآلن ويح��ق له��م التوج��ه الى هيئ��ة التميي��ز لتقدمي 

اعتراضاتهم«.
في س��ياق متصل، قال ش��اكر كتاب املتحدث باسم قائمة 
»جتديد« التي يتزعمها نائب رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي 
إن الرئاس��ات األربع � رئاس��ة اجلمهورية والوزراء والبرملان 
والقض��اء � اتفقت على ضرورة تش��كيل هيئ��ة إدارية تتولى 

إدارة هيئة املساءلة والعدالة.
وأوضح كتاب � في تصريح خاص لراديو »سوا« األميركي 
أم��س � أن جميع األطراف توصلت إلى ضرورة تش��كيل هذه 
الهيئة، مشيرا إلى أن من شأن هذه الهيئة أن تكتسب تأييدا من 

كل األطراف السياسية.

إلغاء قرار هيئة »المساءلة« إبعاد
59 مرشحاً لالنتخابات العراقية 

الحوثي يعلن االنسحاب من جميع األراضي السعودية
عواصم ـ وكاالت: قبل يومني 
من »االجتماع الدولي« حول اليمن 
الذي تستضيفه لندن غدا اعلن 
قائد التمرد الزيدي في شـــمال 
اليمن، عبدامللك احلوثي في شريط 
صوتـــي بث أمس، االنســـحاب 
الكامل من األراضي الســـعودية 
التي سيطر عليها املتمردون منذ 
نوفمبر املاضي، ووقف العمليات 

ضد اململكة.
 وقال احلوثـــي فيما وصفه
بـ »املبادرة« جتاه الســـعودية 
»نعلن قيامنا باالنسحاب الكامل 

من كل املواقع السعودية«.
في غضون ذلك، جتتمع 21 
دولة بينها الواليات املتحدة غدا 
في لندن للتأكيد على دعم اليمن 
في جهوده ضد تنظيم القاعدة 
الـــذي تبنى محاولـــة تفجير 
طائرة اميركية اثناء رحلة بني 
امستردام وديترويت يوم عيد 

امليالد.
واطلقـــت لندن علـــى اللقاء 
اســـم »اجتماع دولـــي« للداللة 
على مكانته التـــي ال ترقى الى 

مستوى »قمة« او حتى »مؤمتر«، 
وهو لن يستمر اال نحو ساعتني 
وليس من املفترض ان يصل الى 

نتائج ملموسة.
أما الهـــدف املعلن للقاء فهو 
تأكيد »الدول الصديقة« دعمها 
وتضامنهـــا مع اليمن في حربه 

الصعبة ضد اإلرهاب.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
اخلارجية البريطانية ان اجتماع 
لندن ســـيتطرق الى »املساعدة 
التي يجب تقدميهـــا للحكومة 
اليمنية من اجل حتسني وضع 
األمن واستئصال القاعدة فضال 
التنمية االجتماعية  عن تعزيز 

واالقتصادية«.
ويعقد االجتماع حول اليمن 
في ظل تدابير امنية مشددة آخرها 
رفع بريطانيا مســـتوى اإلنذار 
من مخاطر وقوع اعمال ارهابية 
من »مرتفع« الى »خطير«، وهو 
مســـتوى اخلطورة الرابع على 

سلم من 5 مستويات.
الواليات املتحدة  وستتمثل 
في االجتماع على االرجح بوزيرة 

اخلارجية هيالري كلينتون، كما 
سيتمثل االحتاد االوروبي والدول 
املجاورة لليمن السيما مجلس 

التعاون اخلليجي.
اليمن فسيتمثل برئيس  اما 
الوزراء علي محمد مجور الذي 
سيؤكد حملادثيه تصميم صنعاء 
على محاربة القاعدة وهو يأتي الى 
لندن متسلحا ببعض االجنازات 
على االرض أبرزها مقتل القائد 
العسكري للتنظيم في غارة نفذها 

الطيران اليمني.
بـــدوره، اتهم وزير خارجية 
اليمن ابو بكر القربى مرجعيات 
شيعية خارج وداخل ايران بدعم 
احلوثيني في اليمن محمال حكومة 
طهران مسؤولية الدعم من داخل 

إيران.
وقال القربـــى في مقابلة مع 
صحيفة »احلياة« السعودية أمس 
»ان من يدعـــم احلوثيني باملال 
هم مراجع شـــيعية داخل ايران 

وخارجها«.
وأشار إلى أنه »بالنسبة الى 
إيران  الشـــيعية داخل  املراجع 

فاحلكومـــة االيرانيـــة تتحمل 
املسؤولية النه ال ميكن ان يقبل 
ان تكون هناك مصادر لتمويل 
املتمرديـــن او االرهابيني من اي 

دولة من الدول«.
وقال القربى ان اليمن يطلب 
بالقاعدة  املعونة فيما يتعلـــق 
وفيما يتعلق بالتنمية »لكن في 
القضايا الداخلية نحن ننظر الى 

معاجلتها.
من جانبها نقلت أســـبوعية 
»امليثاق« الرسمية الصادرة امس 
عن نائب وزير التخطيط اليمني 
هشام شرف قوله ان احتياجات 
التنمية في اليمـــن حتتاج إلى 
50 مليار دوالر خالل السنوات 
العشـــر املقبلـــة لتصبح دولة 
حتقق التنمية وحتسن اخلدمات 

األساسية ملواطنيها.
وأضـــاف »أن مؤمتر لندن 
اليمن ســـيعمل  الدولي حول 
علـــى توحيد رؤيـــة املجتمع 
الدولي جتاه التحديات األمنية 
التي  واالقتصادية والتنموية 

تواجه اليمن«.

صنعاء تطالب المجتمعين في لندن بـ 50 مليار دوالر للتنمية

واشنطن: طالبان تزداد قوة وهجماتها وصلت إلى 500 هجوم في األسبوع
ـ وكاالت: »ازدادت  عواصم 
فاعليـــة وتأثير حركة طالبان 
وحلفائها في أفغانستان« تلك 
هـــي محصلة امللخـــص الذي 
أعده مســـؤول رفيع املستوى 
في االستخبارات األميركية في 
الثاني والعشرين من ديسمبر 

املاضي. 
وحذر امللخص، الذي نشرته 
)سي.ان.ان( امس وأعده اجلنرال 
مايكل فلني، الشهر املاضي، من 
أن »الوضع خطير«، مشـــيرا 
التنظيمية  أن »القـــدرات  إلى 
حلركة طالبان وقدراتها العملية 
تعتبر »نوعية« وذات انتشار 
جغرافي«، وأنها قادرة على تكرار 
شن هجمات كثيرة على املوقع 

نفسه وعلى مواقع أخرى.
ووفقـــا مللخـــص اجلنرال 
فلني وتقييمـــه، الذي جاء في 
23 صفحة، فإن التمرد املسلح 
حلركة طالبان ميكنه أن يحافظ 
على نفسه نتيجة لثالثة عوامل 

هي:
املتزايد واملتاح  ـ االنتشار 

لتكنولوجيا ومـــواد صناعة 
القنابل.

ـ قدرة طالبان على الوصول 
إلى مصدرين متويليني رئيسيني، 
األول من جتارة املخدرات والثاني 
من التبرعات اخلارجية والتي 
تتسلمها طالبان عبر أشخاص 
أو نظام مصرفي غير رســـمي 
هو نظام احلواالت، املنتشر في 

الدول اإلسالمية.
ـ قدرة طالبان املستمرة على 
استقطاب »جنود مشاة« بناء 
على إدراكهم بأنهم »يحتفظون 
بخلفية دينية متينة« وعوامل 
الفقر واالنقســـام  أخرى مثل 

القبلي.

نوعية الهجمات

والحظ فلني في ملخصه أن 
احلوادث األمنية، مثل الهجمات 
الناســـفة شـــديدة  بالعبوات 
االنفجار والكمائن وإطالق قذائف 
الهاون والهجمات الصاروخية، 
وصلت إلى 500 هجوم أسبوعيا 
في النصف الثاني من عام 2009، 

مقارنة بأقل من 40 هجمة قبل 
خمس سنوات.

واســـتند قســـم واحد من 
امللخص الـــذي أعده فلني إلى 
نتائج التحقيقات مع املعتقلني 
القاعـــدة وطالبان، وجاء  من 
فيه أن حركـــة طالبان تعتقد 
أن العام 2009 كان أكثر األعوام 
جناحا من بـــني أعوام احلرب 
السابقة، نتيجة النتشار العنف 
وتعطيلها االنتخابات األفغانية 

األخيرة بشكل أو آخر.
كما جـــاء فـــي التحقيقات 
أن حركـــة طالبـــان تنظر إلى 
تنظيم القاعدة بوصفه »تنظيما 
مقعدا«، في حني تطرح نفسها 
بوصفها حركة وطنية تسعى 
لتحرير أفغانستان من القوات 

األجنبية.

العالقة مع القاعدة

أن  إلى  امللخـــص  وأشـــار 
القاعدة يوفر لطالبان  تنظيم 
»التسهيالت والتدريب وبعض 
التمويل، وأن للحركة روابط 

وثيقة مع عناصر مسلحة في 
الشيشان ووسط آسيا.

إلى ذلك، عقد الرئيس التركي 
عبداهلل غول اجتماعني منفصلني 
امس مع الرئيســـني االفغاني 
حامد كرزاي والباكستاني آصف 
علي زرداري في محاولة دؤوبة 
الصالح العالقات بني اسالم اباد 
وكابول، قبيل القمة الثالثية التي 

عقدت في اسطنبول امس.
وفي وقت الحق شارك في 
احملادثات مسؤولون من اجليش 
واملخابـــرات من أفغانســـتان 
وباكستان رغم التاريخ الطويل 

من انعدام الثقة بينهما.
وسعى رئيسا افغانستان 
وباكســـتان لتعاون أوثق في 
حربهما ضد طالبان خالل قمة 
اســـطنبول والتي طغى على 
احملادثات خطة لالنفتاح على 

مقاتلي طالبان.
وجـــاء اجتماع الرئيســـني 
االفغانـــي والباكســـتاني قبل 
مؤمتر يعقد فـــي لندن، حيث 
من املتوقع ان تتفق افغانستان 

واملجتمع الدولي على اطار عمل 
كي تتولى كابول مســـؤولية 

أمنها.
وعلى هامش القمة، اتفقت 
تركيـــا وأفغانســـتان على أن 
تتولـــى تركيـــا تدريب قوات 
اجليش والشـــرطة األفغانية 

في تركيا.
وقالـــت مصـــادر مبجلس 
الوزراء التركيـ  في تصريحات 
أمس ـ إن رئيس الوزراء رجب 
طيب أردوغان والرئيس األفغاني 
حامد كرزاي اتفقا خالل لقائمها 
في اسطنبول على هامش القمة 
الباكستانية  التركية  الثالثية 
األفغانية على أن تتولى تركيا 
تدريب قوات اجليش والشرطة 
األفغانية للمساعدة في جهود 

مكافحة اإلرهاب.
وأضافـــت أن مباحثـــات 
أردوغان مع كرزاي والرئيس 
الباكستاني آصف علي زرداري 
تركزت على العالقات بني تركيا 
وكل من البلدين والتعاون في 

مجال مكافحة اإلرهاب.

قمة تركية ـ باكستانية ـ أفغانية بحثت »االنفتاح« على طالبان

)أ.ف.پ( الرؤساء التركي عبداهلل غول واالفغاني حامد كرزاي والباكسناني آصف زرداري خالل قمتهم في اسطنبول أمس 

كروبي يعترف بأحمدي نجاد »رئيساً« إليران
طهران ـ ا.ف.پ: بعد اشهر من املواجهات بني انصار النظام 
واملعارضة االيرانيـــة »اخلضراء« احتجاجا على فوز الرئيس 
محمود احمدي جنـــاد باالنتخابات الرئاســـية، اعترف مهدي 
كروبي احد ابرز قادتها أمس، بنجاد »رئيسا« اليران الول مرة، 
بحســـب ما جاء في تصريحات ادلى بها جنله حســـني كروبي 

لوكالة فرانس برس.
وقال كروبي على لسان جنله »ما زلت اعتقد ان االنتخابات 
الرئاســـية« التي جرت في 12 يونيو املاضي تخللتها »عمليات 
تزوير كثيفة«، واستطرد »لكن مبا ان مرشد اجلمهورية االسالمية 
علـــي خامنئي صادق عليها، فانـــي اعتقد ان احمدي جناد هو 

رئيس احلكومة، اي رئيس »ايران«.
وكان رئيس البرملان االصالحي السابق يرد بواسطة جنله 
على ســـؤال حيال موقفه من احمدي جناد بعدما ذكرت وكالة 
فارس االيرانية في وقت ســـابق انه اقـــر بنتيجة االنتخابات 

الرئاسية التي جرت في يونيو املاضي.
في شـــأن إيراني آخر، أفادت وكالة أنبـــاء فارس أمس بأن 
جلنة برملانية إيرانية حثـــت احلكومة على مراجعة العالقات 

الديبلوماسية مع بريطانيا.
وقال متحدث باســـم جلنة السياسة اخلارجية في البرملان 
اإليراني لوكالة فـــارس إن اجتماعا عقد أمس األول مع ممثلي 
وزارة اخلارجية وغرفة التجارة والســـفير اجلديد لدى لندن 

ملناقشة مستقبل العالقات مع بريطانيا.
وقـــال محمـــد كرامـــي راد إن بعـــض أعضـــاء فضل قطع 
العالقات الديبلوماسية مع لندن بينما دعا آخرون إلى خفض 

العالقات.

البرلمان اإليراني يحث على مراجعة العالقات مع لندن

مهدي كروبي


