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عواصمـ  وكاالت: كشفت صحيفة 
»وقـــت« التركية امس عـــن وجود 
غرفة ســـرية في رئاسة هيئة أركان 
التركي تستخدمها اسرائيل  اجليش 
في التجسس على غالبية دول املنطقة 

وفى مقدمتها إيران وسورية.
وأشارت الصحيفة الى أن إسرائيل 

متلك عن طريق اســـتخدمها الغرفة 
السرية اخلاصة إمكانية مراقبة جميع 
للـــدول املجاورة  الطيران  حتركات 
مثل ايران، سورية،. الى ذلك، اتهمت 
اسرائيل امس رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان بالتحريض عليها 
ومبعاداة السامية معتبرة ان »االخير 

جتاوز اخلطوط احلمراء في عالقته 
معها«. وذكـــرت صحيفة »هآرتس« 
امس »ان هـــذه االتهامات جاءت في 
تقرير من 7 صفحات أعد مؤخرا وقدم 
للطاقم احلكومي املصغر للشـــؤون 
األمنية والسياسية الذي يقوده رئيس 

الوزراء ايهود اوملرت«.

إسرائيل تتهم أردوغان بمعاداة السامية

الحوثيون يعلنون انتهاء انسحابهم من األراضي السعودية 
الخارجية السعودية تتحرك لصون خصوصيات المسافرين بعد اإلجراءات األميركية 

صنعاء تنفي السماح بإقامة قواعد عسكرية أميركية على أراضيها

مشايخ اليمن : مؤتمر لندن »سايكس بيكو« آخر  وسنقاوم أي تدخل
عواصمـ  وكاالت: قال متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية ان بالده 
تدرس عرض الهدنة الذي طرحه املتمردون احلوثيون لوقف القتال مع 

قوات اململكة في منطقة احلدود اليمنية السعودية.
وقــــال اللواء ابراهيم املالك املتحدث باســــم وزارة الدفاع ان اململكة 
العربية السعودية درســــت العرض.  في املقابل أعلن احلوثيون أمس 
انهم انهوا انســــحابهم من االراضي السعودية في اطار هذه الهدنة التي 
عرضوهــــا على اململكة.  وقال مكتب عبد امللك احلوثي زعيم املتمردين 
الشــــيعة في بيان بث على موقع لهم على االنترنت »بناء على توجيه 
عبد امللك بدر الدين احلوثي باالنسحاب من االراضي واملواقع السعودية 
واملتضمنة في مبادرته التســــجيلية فقد مت االنسحاب بشكل كامل من 

االراضي واملواقع السعودية« أول نهار أمس االول بحسب البيان. 
وأعلن املتمردون أســــماء املناطق التي انســــحبوا منها من األراضي 
السعودية وأشار البيان إلى انه مت إيقاف احلرب واالنسحاب من ساحات 

جبل الدخان واملدود ومت توثيق االنسحاب في تاريخه ووقته.
الى ذلك ادانت محكمة مينية أمس ســــبعة من أعضاء القاعدة بتهم 
تدبير هجمات على اجانب ومصالــــح غربية، واصدرت بحقهم احكاما 

بالسجن تراوحت بني 5 و10 سنوات.
الى ذلك، قال مصدر ديبلوماسي في اخلارجية السعودية ان سفارة 
اململكة في واشنطن حتركت فور اإلعالن عن اإلجراءات االحترازية لتفتيش 
مسافري السعودية إلى أميركا بشكل يفوق املستوى الطبيعي وهو ما 
سمي باالحترازي. وقال املصدر في تصريح نشرته صحيفة »الوطن« 
الســــعودية الصادرة أمس أنها قامت »باالستفسار عن خلفيات صدور 
القرار لتبدأ سلسلة من االتصاالت لضمان سالمة وسهولة انتقال املسافر 
السعودي إلى أميركا مبا يضمن صون كرامته وحماية خصوصيته«.

وأوضح املصــــدر أن االتصاالت املكثفة بني احلكومتني الســــعودية 
واألميركية عبر القنوات الديبلوماسية ليست بالضرورة أن تكون من 

خالل وسائل اإلعالم ألن ذلك ال يحقق األهداف في الغالب.
وبشأن غياب املوقف الرسمي خالل الفترة املاضية قال »من السهل 
اخلروج إلى اإلعالم وإعالن موقف رسمي قوي وصارم ويكون دعاية لنا 
لكن يدفع باملقابل ثمنه املواطن املضطر إلى الســــفر والتنقل في سبيل 
العالج أو العلم أو التجارة أو السياحة لكننا آثرنا أن نعمل كسياسيني 
من خالل القنوات الديبلوماســــية والسياســــية لتحقيق النتائج التي 
فيها مصلحة مواطنينا«. وأضاف »لقد عاد إلى أميركا عشــــرات اآلالف 
من الطلبة الذين كانوا في السعودية لزيارة ذويهم خالل فترة إجازات 
رأس الســــنة وقد رصدنا ســــهولة عودتهم من دون أي متييز وهذا هو 

املهم بالنسبة لنا وليس املكاسب اإلعالمية«.
وكانت هيئة الطيران املدني الســــعودي أعلنت أنها تســــلمت قائمة 

محظورات أميركية تشمل تفتيش »مؤخرة الراكب«.
وقالت الهيئة في بيان لها انها تسلمت محظورات أميركية ضمن 14 
دولة من السلطات األميركية قائمة جديدة من احملظورات من املفترض 
تطبيقها على الراغبني في الســــفر الــــى الواليات املتحدة األميركية مبا 

فيها تفتيش مؤخرة الراكب.

 عواصـــم ـ وكاالت: اعتبـــر 
الشـــيخ صادق عبداهلل األحمر 
شـــيخ مشـــايخ اليمن امس أن 
»اجتماع لنـــدن« املقرر انعقاده 
البريطانية  العاصمة  اليوم في 
عبارة عن »سايكس بيكو« آخر 
لتقســـيم ومتزيـــق اليمن، في 
إشـــارة إلى التفاهم بني فرنسا 
وبريطانيا فـــي العام 1916 على 
اقتسام منطقة الهالل اخلصيب 
وقـــال األحمر الذي تأمتر بأمره 
قبائل شمال اليمن ان االجتماع 
الذي يتناول التنمية واألمن في 
البلد يهدف لتقسيم بالده مؤكدا 
»ان أي دعوات يتخذها املؤمتر 
من اجل التدخل في شؤون اليمن 
الداخلية سيواجه مبقاومة من 

قبل القبائل«.
وقال خالل اعمال مؤمتر امللتقى 
املوسع ملشايخ اليمن الذي حضره 
بضع مئات من رجـــال القبائل 
إن البـــالد متر »مبرحلة حرجة 
ويراد لها ان تكـــون على غرار 
بعض الدول العربية التي تعيش 
أوضاعا استثنائية كالصومال 
والعراق وأفغانستان لكن ذلك لن 
يتحقق مادامت القبيلة في اليمن 

هي املرجع األساسي للبالد«.
وصدر في ختام املؤمتر القبلي 
توصيات شـــددت علـــى أهمية 
عدم التدخل في الشـــأن اليمني 
ورفض التدخل األجنبي واحترام 
واستقالل البالد وعلى ان حتل 

علينـــا ان نفعل ذلك بأنفســـنا 
ومـــن يرد املســـاعدة فعليه ان 

يدعمنا«.
ورفض القربي اي تلميح بأن 
بالده سمحت للقاعدة باالنتشار 
حني رفضت مـــن قبل التصدي 

ملتشددين.
وقال »اليمن تعامل دوما مع 
القاعدة، وال يعني وجود فترة من 
عدم املواجهة ان اليمن ال يقاتل 
القاعـــدة ألننا نقاتلها من خالل 
احلوار ومن خالل سبل مختلفة 

كثيرة«.
وامتـــدح وزيـــر اخلارجية 
اليمنية البرنامج السعودي الذي 
يقدم املشورة للمتشددين ويعمل 
على دمجهم فـــي املجتمع وهي 
فكرة روج لهـــا اليمن في بادئ 
االمر لكنه يقول االن انه يفتقر 

للموارد لتنفيذها.
ورفض القربي ما يتردد عن 
كون بالده متثل تهديدا على األمن 
الدولى، مؤكدا أنها تواجه خطر 
القاعدة بداخلها وتعمل  تنظيم 
على التصدي لـــه منذ ما يزيد 

على عقدين من الزمن.
ونفى ما يتردد عن كون اليمن 
مـــالذا آمنا لإلرهابيني الســـيما 
القاعدة، مشددا على أن  تنظيم 
بالده ظلت طوال العشر سنوات 
القاعدة  األخيرة تقاتل عناصر 
ومتكنت بالفعل من قتل عدد من 

قادته وسجن عدد آخر.

بأنفسنا؟« وصرح بأن احلكومة 
أخطـــأت حني ســـمحت بتدخل 
أجنبي عام 2002 حني قتل هجوم 
صاروخي أميركي زعيما للقاعدة 
يشتبه في انه العقل املدبر وراء 
الهجوم االنتحاري على املدمرة 

األميركية كول عام 2000.
وأضاف القربي »ثبت ان ذلك 
خطأ جسيم ولذلك ال نريد تكراره، 

اليمن.
في غضون ذلك، قال ابو بكر 
القربي وزير اخلارجية اليمنية 
البريطانية )بي. لهيئة االذاعة 

بي.سي( ان اليمن بحاجة الى دعم 
لوجستي في حربه ضد القاعدة 
لكنه لن يسمح بعمليات أجنبية 
مقنعة على أرضه ضد التنظيم 

املتشدد.

 واستبعد القربي في حديثه 
السماح بوجود قاعدة للجيش 
األميركي علـــى ارض اليمن او 
السماح بعمليات أجنبية مستترة 

في البالد.
وقال القربي في احلديث الذي 
أذيع امس »سنقوم بذلك بأنفسنا، 
ملاذا نحتاج الى جنود من اخلارج 
ليقاتلوا بينما نستطيع ان نقاتل 

مشاكل اليمن الداخلية عبر حوار 
وطني.

ودعـــا القبليـــون اليمنيون 
الى إدانة جميع اعمال التخريب 
وإعمال التمرد وحمل السالح ضد 
الدولة اليمنية بجميع اشـــكاله 
ورفض اعمـــال اإلرهاب أيا كان 
مصدره وربط ما يحصل في اليمن 
من تنامي القاعدة والقبيلة في 

جانب من اجتماع شيوخ قبائل اليمن أمس                )أ.پ(

أوباما: شريط بن الدن يظهر ضعف القاعدة 
واشنطنـ  أ.ف.پـ  سي.ان.ان: قال الرئيس االميركي 
باراك اوباما امس ان الشــــريط الصوتي الذي اعلن 
فيه زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدن مسؤولية 
تنظيمه عن محاولة تفجير طائرة اميركية يوم عيد 

امليالد، تظهر ان بن الدن »ضعف بشكل كبير«.
واكد اوباما في مقابلة بثت امس انه »ال شــــك« 
في ان التهديد االرهابي اليزال ماثال اال ان »القاعدة 
نفســــها ضعفت بشكل كبير مقارنة مع كانت عليه 
في 2000«. واضاف ان »ارســــال بن الدن شــــريطا 
ومحاولته تبني محاولة تفجير فاشلة قام بها طالب 
نيجيري هو مؤشر على مدى ضعفه الن هذا ليس 

امرا مت بتوجيه مباشر منه«.
الــــى ذلك، أكد الرئيس األميركي انه ســــيواصل 
مجابهة التحديات الداخلية املتمثلة في قضايا صعبة 
كالرعايــــة الصحية وإصالح قطاع الطاقة، حتى لو 
استدعى ذلك تقويض فرص إعادة انتخابه لوالية 
ثانية في 2012، فيما يستعد لإلدالء بخطاب »حالة 
األمة« وسط تدن في شعبيته خالل عامه الرئاسي 
األول الذي هيمنت عليه ضغوط األزمة االقتصادية 
الطاحنة وحربا العراق وأفغانستان وأزمة الشرق 
األوســــط مضيفا، »أفضل أن أكون رئيســــا لوالية 
واحدة جيدة عن رئيس لواليتني متوسطتني«، واقر 
الرئيس األميركي بارتكاب »أخطاء مشروعة« أثناء 

عامه األول في البيت األبيض.

 وأضاف قائال: »في واشنطن هناك ميل لالعتقاد 
بأن إعادة االنتخاب تدخل ضمــــن املهام الوظيفية 
للمســــؤولني املنتخبني.. هذه ليست ضمن مهامنا 
الوظيفيــــة التي تتمحور فقط حول حل املشــــاكل 
ومســــاعدة الناس«، وأردف: الحقا ال أريد أن أنظر 
خلفي وأسر لنفسي بأن جل اهتماماتي كانت حتسني 

نطاق شعبيتي.
وحول الوضع االقتصادي، قال الرئيس األميركي 
إنه ال توجد حلول ســــهلة لترويض العجز املتفاقم 
للميزانية األميركية وان املشــــكلة ســــوف تتطلب 
جهودا من الدميوقراطيني واجلمهوريني الحراز تقدم 

نحو حلها.
ومن املتوقع أن يقتــــرح أوباما في كلمته اليوم 
خطة لتجميد اإلنفاق الفيدرالي غير األمني ملدة ثالثة 
سنوات، في حترك قد يؤدي لتوفير 250 مليار دوالر، 
وفي أول صفعة إلدارة أوباما، فقد الدميوقراطيون 
في مجلس الشــــيوخ األميركي األغلبية التي كانت 
بيدهم، بعد خسارة مرشحتهم عن املقعد الشاغر في 
ماسيوتس، مارثا كوكلي، لصالح املرشح اجلمهوري، 

سكوت براون.
وال تعتبر خسارة األغلبية في مجلس الشيوخ 
الهزمية الوحيدة بحق الدميوقراطيني، حيث حافظت 
الوالية على والئها للدميوقراطيني طيلة أكثر من 38 
عاما، غير أنها أصبحت اآلن في عهدة اجلمهوريني.

أقر بارتكاب »أخطاء مشروعة« أثناء عامه األول في البيت األبيض

البرادعي: ال أريد أن أصبح رئيسًا لمصر
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قــــال املدير الســــابق للوكالة 
الذرية د.محمد  الدولية للطاقــــة 
البرادعي انه تلقى وعدا من الرئيس 
باراك اوباما بــــأن يتم نزع فتيل 
االزمة مع ايران في حالة موافقتها 
على االقتــــراح الذي قدمه قبل ان 
يغادر منصبــــه، ويتمثل في نقل 
اليورانيــــوم االيرانــــي منخفض 
التخصيب الى خارج ايران مقابل 
حصول طهران علــــى يورانيوم 
عالي التخصيب الستخدامه كوقود 

ملفاعلها النووي البحثي.
وقال د.البرادعــــي في مقابلة 
اجرتها معه مجلة »فورين بوليسي« 
االميركية تنشر اليوم ووزعت منها 
نسخ مبكرة على الصحافيني في 
واشــــنطن، ان االيرانيــــني كانوا 
على وشك القبول باالقتراح اال ان 
املواجهات التي رافقت االنتخابات 
الرئاســــية هناك ادت الى اخراج 
النقاش حوله في طهران عن مجراه 

أكد أن اإليرانيين كانوا على وشك القبول بمبادلة اليورانيوم لوال االحتجاجات ضد االنتخابات 

املتوقع. ونقل البرادعي ما دار في 
لقاء بينه وبني الرئيس االميركي 
بقوله »قال لي الرئيس انه لو مت 
التوصل الى اتفاق بشأن اليورانيوم 
االيراني منخفض التخصيب فإن 
ذلك ســــيمنحه هامشا للتفاوض 
حول صفقة شاملة مع االيرانيني 
ال يســــتبعد منهــــا اي موضوع. 
ويعــــد هذا مدخال لــــكل ما يريده 
اجلميع منــــذ وقت طويل«. وقال 
املدير السابق للوكالة الدولية، إن 
دوال كثيرة حاولت عرقلة جهوده 
خالل ادارته للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وخص منها الواليات املتحدة 
حتت ادارة الرئيس السابق جورج 
بوش. وشرح ذلك بقوله »اتهمتني 
ادارة بوش بعدم املصداقية وقال 
سفيرها السابق في االمم املتحدة 
جون بولتون اننا منحازون، وقلنا 
في املقابــــل عام 2005 انه ال دليل 
لدينا على ان ايران تدير برنامجا 
سريا لصنع سالح نووي«. وقدم 

ال ارغب في ان اكون رئيسا ملصر. 
هذا القضية اتت لي من آخرين. فقد 
قــــال لي كثيرون انهم يريدون ان 
اعمل في السياسة الداخلية ملصر. 
انهم يريدونني ان ارشــــح نفسي 

لرئاسة مصر«.
وتابع »قلت ردا على ذلك انني لن 
افكر في االمر اال اذا كان هناك االطار 
املناسب النتخابات حرة ونزيهة 
فــــي مصر. اال ان هذا اليزال ميثل 
عالمة اســــتفهام كبيرة في مصر. 
وفي احلقيقة فقد ارسلت مقاال الى 
صحيفة مصرية يوضح تفصيال 
ملتطلبات انتخابات حرة ونزيهة في 
مصر. ومن هذه الضمانات املراجعة 
القضائية املســــتقلة واالشــــراف 
الدولي والتغطية االعالمية النزيهة 
واملتســــاوية باالضافــــة الى حق 

الترشح للمستقلني«.
واضاف »اننــــي اريد ان اكون 
عامال يساعد على الدفع مبصر نحو 
نطام اكثر دميوقراطية وشفافية 

البرادعي صورة ايجابية للرئيس 
اوباما باعتباره »الرئيس االميركي 
االول الذي يقتــــرح حل املواجهة 
مع ايران عبــــر التفاوض ويبذل 
جهدا كبيرا وقدرا كبيرا من ضبط 
النفس للوصول الى فتح القنوات 
الديبلوماسية«.  وحول تصريحاته 
املتعلقة برغبته في ان يرشح نفسه 
لرئاسة مصر قال البرادعي »انني 

مبا يعنيــــه كل ذلك مــــن تبعات 
بالنســــبة للعالــــم العربي. نحن 
نحتاج الى املزيد من الدميوقراطية 
الدميوقراطية تعني متكني  ان  اذ 
الشعب من امره وتنمية اقتصادية 
واجتماعية ســــليمة ومزيدا من 
التسامح وقبول اآلخر. انها تعني 

بناء مجتمع حديث«.
وسئل د.البرادعي عن احلملة 
التي شنتها ضده اجهزة اعالمية 
مصرية فقال »اعتقد ان ردة الفعل 
االولــــى كانت حملة شــــعواء من 
صحف احلكومــــة ضدي. اال انهم 
ادركوا انهــــم ارتكبوا خطأ كبيرا 
ارتدت احلملــــة عليهم بطال  فقد 
وطنيا في مصر فيما كنت اعيش 
في ڤيينا. لقد شعر الناس بالتقزز 

من حملتهم علي«.
واقتــــرح د.البرادعي انشــــاء 
منطقــــة حــــرة بني مصــــر وغزة 
لضمان حصول سكان القطاع على 

احتياجاتهم االنسانية.

د.محمد البرادعي

صورة بثتها قناة العراقية للحظة إعدام علي حسن املجيد امللقب بالكيماوي أمس األول                 )أ.پ(

ـ وكاالت: تســــارعت  بغــــداد 
اعمــــال العنف الدمويــــة العائدة 
بشكل شــــبه يومي الى بغداد مع 
البرملانية  اقتــــراب االنتخابــــات 
في مارس املقبــــل. ففيما لم تنته 
العاصمة العراقية من تضميد جراح 
انفجارات االثنني االسود  ضحايا 
ودفن قتاله، استيقظ البغداديون 
امس على صوت انفجار مدو آخر 
استهدف واحدا من الرموز االمنية 
للحكومة وهو دائرة االدلة اجلنائية 
في ساحة التحريات بالكرادة وسط 
بغداد.  وأدى انفجار سيارة مفخخة 
يعتقد ان انتحاريــــا كان يقودها 
صباح أمس الى مصرع اكثر من 
18 وجرح 81 آخرين بينهم عدد من 

العاملني في الدائرة املذكورة.
 وقال مصدر أمني عراقي »ان 
ســــيارة مفخخة كانــــت مركونة 
بالقرب من ساحة التحريات وسط 
بغداد انفجرت مستهدفة ادارة االدلة 
اجلنائية مما أدى الى اضرار مادية 
بالغــــة باملباني واحتراق عدد من 

الســــيارات باالضافة الى سقوط 
الضحايا«. ولم يشــــفع للضحايا 
االجراءات األمنية املشــــددة التي 
تطبق في املنطقة نظرا ألنها تضم 
عددا كبيرا من الدوائر احلكومية 

و81 جريحا باالضافة إلى تضرر عدد 
كبير من املنازل القريبة واحتراق 

عشرات السيارات.
على صعيد متصل، قال مصدر 
طبي إن املستشفيات القريبة من 

واألمنية، وأدت شدة االنفجار إلى 
املبنى اخلــــاص مبديرية  انهيار 
األدلة اجلنائية، بحســــب مصدر 
في الشرطة العراقية قال ان عدد 
ضحايا االنفجار ارتفع إلى 19 قتيال 

موقع االنفجار اكتظت بالضحايا 
مما حــــدا بذوي الضحايا إلى نقل 
مزيد من اجلرحى إلى مستشفيات 
أخرى وســــط شكاوى من ضعف 
االمكانيات الطبية. واعلنت مصادر 
امنية أن بني القتلى، خمســــة من 
عناصر الشرطة »قضوا بينما كانوا 
عند مدخل املقر في حني قتل 13 من 
املارة واصحاب احملالت التجارية 

الواقعة في الشارع«.
ان  وتابعت املصــــادر االمنية 
»املبنى الصغير احلجم انهار بفعل 
االنفجار لكن االشخاص الذين كانوا 
بداخله اصيبوا بجروح فقط بعضها 

بالغة«.
فــــي حني اكد مصــــدر برملاني 
اصابة حيدر اجلوراني النائب عن 
كتلة »مســــتقلون« ضمن ائتالف 
دولــــة القانون بجروح بينما كان 

قرب مكان التفجير.
واشار الى نقله الى املستشفى 
لكنه اكــــد عدم معرفتــــه بدرجة 

االصابة.

ر »األدلة الجنائية«  بغداد: ارتفاع وتيرة الهجمات قبل االنتخابات وانتحاري يدمِّ
أوقع أكثر من 100 قتيل وجريح

طارق عزيز بـ »7 أرواح«!
عمانـ  أ.ف.پ: بعد يومني من اإلعالن عن موت نائب رئيس الوزراء 
العراقي السابق طارق عزيز سريريا، قال بديع عارف محامي عزيز 
امس ان موكله غادر املستشفى العسكري األميركي في العراق بعد 
حتسن حالته الصحية. وأوضح عارف »أجريت اتصاالت مع مصادري 
في بغداد وأعلموني بأن عزيز غادر املستشفى األميركي قبل 3 أيام 
بعد ان حتسنت حالته الصحية«. وأضاف ان »عزيز مثل امس األول 
أمام احملكمة اجلنائية العراقية العليا في قضية األحداث التي تلت عام 
1991، في محافظة ديالى حتديدا، حتى انه متكن من مخاطبة قاضي 
ــة«. وكان عارف أعلن ان عزيز أصيب بجلطة دماغية في 15  احملكم
ــفى في القاعدة االميركية في بلد.  يناير نقل على إثرها الى مستش
وفي وقت الحق، أعلن اجليش األميركي ان عزيز ادخل املستشفى 
العسكري في بغداد في 14 يناير، دون ان يعطي املزيد من التفاصيل. 
ــجن 15  وحكم على طارق عزيز للمرة االولى في مارس 2009 بالس
عاما اثر إدانته بارتكاب »جرائم ضد اإلنسانية« في قضية إعدام 42 
تاجرا في بغداد العام 1992 بتهمة التالعب بأسعار املواد الغذائية في 

طارق عزيزوقت كان فيه العراق خاضعا لعقوبات األمم املتحدة.


