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عواصمـ  وكاالت: قبلت احملكمة اجلنائية الدولية امس استئنافا 
ملراجعة قرارها الذي أصدرته في بادئ االمر بشأن إسقاط االتهامات 
باالبادة اجلماعية عن الرئيس السوداني عمر البشير. وجاء قرار 
غرفة االســـتئناف التابعة للمحكمة في أعقاب استئناف قدمه 
املدعي العام لويس مورينو أوكامبو ضد قرار احملكمة بعدم ضم 
ثالثة اتهامات باالبادة اجلماعية في الئحة االتهام ضد البشـــير 

بسبب دوره املزعوم في الصراع بإقليم دارفور.

ويواجه البشير خمسة اتهامات باقتراف جرائم ضد االنسانية 
واتهامات باقتراف جرائم حرب خالل الصراع. ورفضت احملكمة 
توجيه اتهامات باالبادة اجلماعية معللة السبب في ذلك إلى عدم 
كفاية االدلة. في املقابل، قالت اخلرطوم ان قرار احملكمة اجلنائية 
الدولية باعادة النظر في توجيه تهمة االبادة اجلماعية للرئيس 
السوداني عمر حسن البشير هو قرار سياسي يهدف الى تعطيل 

االنتخابات الدميوقراطية املقررة في ابريل.

»الجنائية الدولية« تقبل االستئناف في إسقاط التهم عن البشير باإلبادة

)أ.ف.پ( الرئيس السوري بشار األسد خالل اجتماعه بوزير اخلارجية االسباني ميغيل أنخيل موراتينوس في دمشق أمس 

)أ.پ( آالف الزوار أمام ضريح االمام العباس في كريالء أمس 

)أ.ف.پ( صورة عن تلفزيون برس اإليراني للصاروخ »باحث 3« 

أكدوا أن أميركا ستبقى هدفاً للتنظيم مادام بن الدن والظواهري على قيد الحياة

قادة االستخبارات األميركية: هجوم »القاعدة« على بالدنا »في حكم المؤكد«
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

أجمع رؤســـاء أجهزة االستخبارات 
األميركية خالل جلسة بالكونغرس أمس 
األول على أن احتماالت تعرض الواليات 
املتحدة األميركية حملـــاوالت إرهابية 
خالل األشـــهر القليلة املقبلة في حكم 
املؤكد، وقالوا ان وقف تلك املخططات 
الهجومية مرهون باعتقال كبار قيادات 
تنظيم القاعدة، التي تظل اخلطر األكبر 
على األمن األميركي الذي يواجه بدوره 
تنامي خطر التهديدات على أمن الشبكة 

العنكبوتية.
الوطنية  واتفق مدير االستخبارات 
االدميرال دينيس بلير ومدير املخابرات 
املركزيـــة ليـــون بنيتـــا ومدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي روبرت ميلر ومدير 
املخابرات العســـكرية اجلنرال رونالد 
برغس ومساعد وزيرة اخلارجية بالوكالة 
لشؤون االستخبارات جون دينيجر على 
ان اخلطر االهـــم الذي يواجه الواليات 
املتحدة في املرحلة القصيرة املقبلة هو 

خطر ذلك الهجوم املتوقع.
واضاف املســـؤولون خالل جلسة 
اســـتماع عقدها مجلس الشـــيوخ اول 
مـــن امس ان هناك 4 مخاطر اخرى هي 
األخطار التي ميكن ان تتعرض لها منشآت 
البنية التحتية االميركية، السيما شبكة 
الكمبيوتـــر وصعود حركة طالبان في 
القالقل في  افغانستان واحتمال تزايد 

باكستان واملشروع النووي والصاروخي 
لدى كل من ايران وكوريا الشمالية.

وحذر األدميرال بلير بصفة خاصة 
من هجوم كبير على شبكة الكمبيوتر 
فـــي الواليـــات املتحدة قائـــال ان ذلك 
ميكن ان يوصف بانـــه »بيرل هاربور 

اليكتروني«.
وقال انه مادامت الواليات املتحدة لم 
تنجح في قتل او اعتقال أسامة بن الدن 
وأمين الظواهري فإن القاعدة ستواصل 
إصرارها على استهداف الواليات املتحدة 
واضاف مدير االستخبارات الوطنية في 
شـــهادة امام جلنة املخابرات مبجلس 
الشيوخ األميركي ان تنظيم القاعدة في 
شبه اجلزيرة العربية قام على ما يبدو 
بتوجيه الشخص املشتبه به في التفجير 
الفاشل عمر الفاروق عبداملطلب ووفرت 

له التدريب واملتفجرات.
وقال بلير »مازلنا نستكشف أصل هذه 
املؤامرة واملؤامرات األخرى في الداخل 
التي رمبا يكون تنظيم القاعدة في شبه 
اجلزيرة العربية واملتطرفون اليمنيون 
املرتبطون به يخططون لها، »نشـــعر 
بقلق من انهم سيواصلون محاولة فعل 
ذلك ولكننا ال نعـــرف الى اي مدى هم 
الكوادر األساسية  مستعدون لتوجيه 
لهذا املجهود في ضوء التركيز األساسي 
للجماعة على العمليات اإلقليمية«. وقال 
بلير انه واثق من انه متت معاجلة ثغرات 

منذ حادث 25 ديسمبر وان اي مشتبه 
به مماثل آخر ســـيعتقل قبل صعوده 

للطائرة.
بدوره، قال ليون بانيتا مدير وكالة 
املخابرات املركزية األميركية في نفس 
اجللسة »ان اكثر ما يقلقني ويجعلني 
مســـتيقظا فـــي الليل هـــو ان القاعدة 
وحلفاءها وروافدها االرهابيني ميكنهم 
بشـــكل جيد جـــدا مهاجمـــة الواليات 

املتحدة«.
واضـــاف ان اكبر تهديـــد ليس هو 
بالضرورة شن هجوم آخر مماثل لهجوم 
11 ســـبتمبر وامنا هو تكييف القاعدة 
ألســـاليبها بطرق يصعـــب في الغالب 

اكتشافها.
وأردف قائال ان القاعدة حتاول ضرب 
الواليات املتحدة من خالل إرسال أشخاص 
إليها وما يقلق هو ان اجلماعة ستستخدم 
أشخاصا »ليس لهم ماض إرهابي مثل 
عبد املطلب الذي كان يحمل تأشـــيرة 

دخول«.
وقال »اعتقد انهم سيبحثون عن فرص 
اخرى مثل هذه«. وبهذا الصدد قال مسؤول 
يشرف على التحقيقات مع املتهم بالهجوم 
النيجيري عمر فاروق ان املتهم يتعاون 
مع احملققني منذ األسبوع املاضي وانه زود 
مكتب التحقيقات الفيدرالية مبعلومات 
استخباراتية مهمة يتم متابعتها داخل 

الواليات املتحدة وخارجها.

انتحاري يقتل ويصيب أكثر من 170 في كربالء

العراق: السماح للمستبعدين بالمشاركة في االنتخابات
عواصمـ  وكاالت:أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق امس انه تقرر السماح للمشمولني بقرارات الهيئة 
العليا للمساءلة والعدالة باملشـــاركة في االنتخابات العامة 

املقررة في السابع من مارس املقبل.
وقالت حمدية احلســـيني رئيســـة الدائرة االنتخابية في 
املفوضية لتلفزيون »العراقية« احلكومي إن الهيئة التمييزية 
»ترجئ النظر بالطعون وتســــــمح للمرشحني الذين شملوا 
بقانـــون الهيئة العليا للمســـاءلة والعدالة باملشـــاركة في 

االنتخابات«.
الى ذلك، أعلن مصدر امني عراقي امس مقتل 25 شخصا 
وإصابة ما ال يقل عن 147 آخرين في تفجير نفذه انتحاري يقود 

دراجة نارية مفخخة قرب مدينة طويريج جنوبي كربالء.
وقال مصدر بشرطة كربالء »فجر انتحاري دراجة نارية 
مفخخـــة كان يقودها قـــرب املعهد الفني وســـط جموع من 
الزائرين كانوا متوجهني سيرا على االقدام الى مدينة كربالء 
إلحياء اربعينية االمام احلسني، ما تسبب في مقتل 25 شخصا 

واصابة اكثر من 147 شخصا آخرين بجروح«.
واكدت مصادر امنية ان »انتحاريا يقود حافلة ركاب صغيرة 

من طراز كيا فجر نفسه وسط جموع الزوار في طويريج.
وكان 41 شـــخصا قضوا واصيـــب 106 آخرون االثنني في 
تفجيـــر انتحاري نفذته امراة في اســـتراحة تتوقف عندها 
املواكب احلسينية في منطقة بوب الشام، الواقعة بني محافظتي 
بغداد وديالى وكان الزوار الشـــيعة في طريقهم الى كربالء 
للمشـــاركة في احياء ذكرى اربعني االمام احلسني التي تبلغ 

ذروتها اجلمعة.
وبـــدأت املواكب الشـــيعية، التي تضم عشـــرات االالف، 
بالتوجه ســـيرا الى كربالء للمشـــاركة في احياء اربعينية 

االمام احلسني.
الى ذلك، أكد فيليب كراولى املتحدث باسم اخلارجية األميركية 

أن واشنطن ال تتدخل في الشأن العراقي الداخلي.

المعلم: إعادة السفير قرار سيادي أميركي ومن حقنا دراسة الموافقة على هذا الترشيح

دمشق ترد على إسرائيل: الحرب المقبلة شاملة.. وستنتقل إلى مدنكم
بعد رفض تقديم تقرير عن كيفية استخدامها في العدوان على غزة

مصادر في الپنتاغون: واشنطن تجّمد مؤقتًا
تحديث أو بيع مروحيات آباتشي إلسرائيل

السفير التركي في تل أبيب: ال أفهم 
مغزى الحديث عن ترك مهامي في إسرائيل

واشنطن ـ احمد عبداهلل 
قالــــت مصــــادر مطلعة فــــي وزارة الدفاع 
االميركيــــة لـــــ »األنباء« ان الوفد العســــكري 
االسرائيلي الذي زار واشــــنطن في االسبوع 
الثاني من يناير املاضي اعرب ملســــؤولني في 
الپنتاغون عن »دهشة« وزارة الدفاع االسرائيلية 
من تأخر موافقة واشنطن على حتديث طائرات 
»اباتشي ايه. اتش – 64« املروحية لدى اسرائيل 
بتجهيزات كان قد سبق لالدارة االميركية السابقة 

ان وافقت على تقدميها لالسرائيليني.
واضافت تلك املصادر لـ »األنباء« ان اسرائيل 
ارسلت بالفعل اول ثالثة مروحيات اباتشي التي 
يفترض حتديث اجهزتها الى شركة بوينغ منذ 
عدة شهور اال انها بقيت هناك دون ان تبدأ عملية 
حتديثها. وقالت شركة بويغ انها لم تتسلم بعد 

الوثائق الرسمية التي حتمل موافقة االدارة على 
بدء عملية تركيب االجهزة املطلوبة.

وتابعت املصادر ان اســــباب التأجيل غير 
واضحة، وان كان مســــؤوال في وزارة الدفاع 
االميركيــــة قــــال ان االســــرائيليني ابلغوه ان 
الوزارة طلبت تقريرا تفصيليا عن الكيفية التي 
استخدمت بها مروحيات آباتشي في احلرب ضد 
قطاع غزة.  واشار املسؤول الى ان االسرائيليني 
لم يقدمــــوا التقرير الذي طلبه البيت االبيض 
حتى اآلن وقد ادى ذلك الى تأخير اي شــــيء 

يتصل بذلك الطراز من املروحيات.
واوضح املســــؤول ان طلبا اسرائيليا قدم 
قبل عشرة شــــهور بشراء ست مروحيات من 
ذلك الطراز، وقــــد مت جتميده ايضا بقرار من 

وزير الدفاع دون سبب مفهوم.

أنقرةـ  أ.ش.أ: أبدى السفير التركي لدى تل 
أبيب اوجوز شليكول دهشته من األنباء التي 
انتشرت بقوة في اإلعالم اإلسرائيلي أمس 
االول تزعم أنه تقدم بطلب للخارجية التركية 

للعودة إلى أنقرة أو نقله إلى بلد آخر.
ونفى شليكول في حديث لصحيفة »زمان« 
امس صحة جميع ما ورد في وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية حول هذا املوضوع، قائال إنني 
ال أفهم مغزى هذه األنباء أو املقصود منها، 
ولم أقدم طلبا للعودة إلى تركيا ومســـتمر 

فـــي أداء مهامي بعكس االدعاءات املطروحة 
في اإلعالم االسرائيلي«.

وأكد شليكول أن األزمة التي تسببت فيها 
تصرفات نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
داني ايالون انتهت فعليا باالعتذار من جانب 

إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن مصادر ديبلوماسية في 
تل أبيب ترجح احتماالت أن وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية هي التي طلبت من وسائل اإلعالم 

نشر مثل هذا األخبار.

إيران تختبر بنجاح إطالق »باحث 3« إلى الفضاء الخارجي

نجاد: »ال مشكلة« في تبادل اليورانيوم مع الدول الكبرى
عواصم ـ وكاالت: فيما ميثل تطورا في املوقف الرســـمي 
االيراني، بعيد انتهاء املهلة التي حددتها طهران للدول الكبرى 
بشـــأن اتفاق تبادل الوقود النووي، اعلن الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد ان »ال مشـــكلة« في تبادل اليورانيوم 
مع الـــدول الكبرى التي تهدد بفـــرض عقوبات على طهران 
بســـبب برنامجها النووي. واكد احمدي جناد في مقابلة مع 
التلفزيون الرســـمي اول من امس ان بالده على اســـتعداد 
الرسال قســـم من اليورانيوم االيراني الضعيف التخصيب 
3.5% الى اخلارج للحصول في املقابل من الدول الكبرى على 
وقود نووي عالي التخصيب 20% حتتاجه لتشغيل مفاعلها 

لالبحاث في طهران.
وقال »ال مشـــكلة حقا.البعض ينفعل دون سبب. ليست 
هناك اي مشكلة. اننا نوقع عقدا. نعطيهم اليورانيوم املخصب 
بنسبة 3.5% وبعد اربعة او خمسة اشهر يعطونا اليورانيوم 

املخصب بنسبة %20«.

على صعيد آخر، اعلن احمدي جناد في املقابلة نفسها ان 
هناك »محادثات جتري« بني طهران والواليات املتحدة حول 
امكانية تبادل ثالثة اميركيني محتجزين في ايران محتجزين 
بايرانيني في الواليات املتحدة. وردا على سؤال حول وضع 
ثالثة اميركيني اعتقلوا فـــي ايران في يوليو املاضي، اجاب 
احمدي جنـــاد »ان االميركيني اعتقلوا مواطنني ايرانيني من 
دون ســـبب، اآلن جتري محادثات لنـــرى اذا كان من املمكن 

اجراء تبادل«.
اال ان البيت االبيض سارع على لسان املتحدث باسم مجلس 
االمن القومي مايكل هامر الى تأكيد عدم وجود »اي محادثات 
مع ايران حول تبادل« اسرى. وقال ان الواليات املتحدة »تريد 
حل قضايا جميع مواطنينا االميركيني االسرى او املفقودين 
)في ايران(«، مضيفا »اذا كان الرئيس احمدي جناد يريد ان 
يقول في تصريحاته انهم )االيرانيون( مستعدون حلل هذه 
القضايا فاننا نرحب بهذا االمر. لكننا لم نبدأ اي محادثات مع 

ايران حول تبادل اسرى«. بدورها ردت اخلارجية االميركية على 
تصريحات الرئيس االيراني مطالبة طهران بالسماح بزيارة 

الرعايا االميركيني احملتجزين في اجلمهورية االسالمية.
الى ذلك، ومبناسبة احياء الذكرى احلادية والثالثني لقيام 
الثورة االســـالمية، اعلنت ايران امس انها اطلقت »بنجاح« 
صاروخها الثالث »باحث 3« الى الفضاء اخلارجي وعلى متنه 
»كبسولة اختبارية«. وقالت قناة »العالم« االيرانية الرسمية 
»ان ايران اختبرت بنجاح الصاروخ الفضائي باحث 3 وهو 
من صنع محلي ويحمل كبسولة اختبارية« موضحة ان هذه 

الكبسولة تنقل »حيوانات حية«.
واظهر التلفزيون صورا من داخل الكبسولة ارسلت كما 
قالت من الفضاء اخلارجي وهي تضم العديد من احليوانات 
منها فأر وســـالحف وديدان. كما عرضت صورا للصاروخ 
وهو يطير التقطت على ما يبدو، من هذه الكبسولة. واظهرت 

الصور انفصال الكبسولة عن الصاروخ.

املتعلقـــة باملنطقة وعالقة بالده 
مع االحتاد األوروبي والعالقات 

الثنائية.
وقال إن التركيز خالل زيارة 
الرئيس السوري بشار األسد إلى 
ليبيـــا مؤخرا كان على مواضيع 

تهم القضايا العربية.
ان أحد هذه املواضيع القدس 
التي يجري تهويدها بشكل يومي 
إلى  وقضية فلسطني، باإلضافة 
موضوع حتدث عنه األسد في قمة 
آلية حل اخلالفات  الدوحة وهو 

العربية.
ونفى املعلم أن يكون قد جرى 
البحث في موضوع املصاحلات في 
حد ذاتها، وقال »كما تعلمون في 
القمم دينامية ذاتية وحتدث أشياء 

يفاجأ بها املشاركون«.
 علـــى صعيـــد متصـــل، أكد 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أن إســـرائيل مستعدة 
للعودة إلى طاولة املفاوضات مع 
سورية ولكن دون شروط مسبقة 

من الطرفني.
ونقل راديو »إسرائيل« امس 
إنه مســـتعد  عن نتنياهو قوله 
للتفاوض غير املشروط والبدء 
فيه علـــى الفور. وأضاف رئيس 
أنه سيكون  الوزراء اإلسرائيلي 
سعيدا لو عادت سورية إلى طاولة 
املفاوضات ولكن ال ميكن أن نقبل 
بأن تكـــون تلك املفاوضات وفق 

شروط معينة.
وتصر إسرائيل على موقفها 
الداعي إلى استئناف املفاوضات مع 
سورية دون شروط مسبقة، وال 
ترى سورية أيضا أن هناك إمكانية 
للتباحث مع إسرائيل بشأن السالم 
ما لم تقبل إسرائيل مببدأ االنسحاب 
من األراضي العربية احملتلة مقابل 
السالم، وتؤكد دمشق أنه ال يوجد 
شريك إســـرائيلي اليوم إلطالق 

عملية السالم.

دمشق ـ هدى العبود ـ وكاالت 
بعد يوم واحد من التحذير الذي 
اطلقه وزير الدفاع اإلســـرائيلى 
إيهود باراك من خطر نشوب حرب 
شاملة بني إسرائيل وسورية في 
حال عدم التوصل إلى تســـوية 
الرئيس  سياســـية بينهما، قال 
الســـوري بشار االســـد امس ان 
إســـرائيل غير جادة في حتقيق 
الســـالم. واضـــاف األســـد لدى 
استقباله وزير خارجية اسبانيا 
ميغيل انخيل موراتينوس امس 
إن »إسرائيل غير جادة في حتقيق 
السالم وإنها تدفع املنطقة باجتاه 

احلرب وليس باجتاه السالم«.
وفي نفس السياق، حذر وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم من 
ان اندالع حرب في املنطقة يعني أن 
تكون شاملة سواء أصابت جنوب 
لبنان أو سورية واستبعد كثيرا 
أن يشهد أي جيل بعدها محادثات 

سالم«.
وأضـــاف املعلم فـــي مؤمتر 
صحافي مشترك ووزير اخلارجية 
اإلسباني في العاصمة السورية 
دمشـــق أمس حول قيام اجليش 
اإلســـرائيلي مبنـــاورات مؤخرا 
وحديث بعض القادة اإلسرائيليني 
عن احلرب، أضاف أن »كل جيش 
يقوم بتدريبات فإما أنهم يخاطبون 
وضعا داخليا إسرائيليا أو إلشعال 
مناخ احلرب في املنطقة بسبب 
اإليفـــاء مبتطلبات  عجزهم عن 
إلى أن  املعلـــم  الســـالم« ولفت 
إسرائيل تتحدث عن احلرب في 
املنطقة وخاطب القادة اإلسرائيليني 
قائال »كفى لعب دور الزعران في 
املنطقة، مرة يهددون غزة وتارة 
جنـــوب لبنان ثم إيـــران واآلن 
ســـورية«، وأضاف »ال تختبروا 
أيها اإلسرائيليون عزم سورية، 
تعلمون أن احلرب في هذا الوقت 
ســـتنتقل إلى مدنكم، عودوا إلى 

املصاحلة الفلســـطينية من أجل 
حماية القضية الفلسطينية، الفتا 
إلى اجلهود التي بذلت ملســـاعدة 
األطـــراف لتحقيق ذلك، وأضاف 
أن »املصاحلة قرار الفلسطينيني 
أنفسهم وعلينا تشجيعهم التخاذ 

هذا القرار«.
وطالب املعلم كل »دولة عضو 
في املجتمع الدولي« بالعمل على 
رفع احلصار املفروض على قطاع 

غزة.
وفيما يخص اتفاقية الشراكة 
الســـوريةـ  األوروبية قال املعلم 
»نأمل من خالل احملادثات القادمة 
التي جتري بيننا وبني املفوضية 
اتفاق مشـــترك«  إلى  التوصـــل 
ووصف وزير اخلارجية السوري 
محادثات موراتينوس التي أجراها 
مع األسد بالبناءة واملثمرة حيث 
شملت طيفا واسعا من املواضيع 

ملنطقتنا وألن احلرب والســـالم 
في املنطقـــة يؤثران على أوروبا 
مباشرة وألن الدورين األوروبي 
واألميركي يتكامالن ســـواء في 
التحضير الســـتئناف  مرحلـــة 

احملادثات أو خاللها«.
وجدد وزير اخلارجية السوري 
موقف بالده الداعي إلى »احلوار 
إلى حل  الذي يؤدي  السياســـي 
اخلالف القائم بني إيران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية« مشددا على 
رفض أي تصعيد عسكري يستخدم 

القوة في هذا املوضوع.
وأضاف »مازلنا نعتقد أن من 
حق إيران أن حتوز التكنولوجيا 
النوويـــة الســـلمية«، الفتا إلى 
ما متلكه إســـرائيل مـــن قدرات 
الغرب  عسكرية نووية ومنتقدا 
الزدواجية املعايير هذه. كما جدد 
املعلم موقف بالده الداعي لتحقيق 

رشدكم وانهجوا طريق السالم«.
وأقر وزير اخلارجية السوري 
مبا تناقلته وسائل اإلعالم مؤخرا 
حول ترشـــيح الواليات املتحدة 
لســـفير في دمشـــق كي يشغل 
املنصب الشـــاغر وقال »هذا أمر 
نعتبره شأنا أميركيا من حقوق 
السيادة، كما من حق السيادة أن 
تدرس سورية املوافقة على هذا 

الترشيح«.
وفيما يخص عملية السالم قال 
املعلم »الشك ان الدور األميركي 
مفصلي في عملية الســـالم نظرا 
لطبيعة العالقة اإلســـتراتيجية 
بني الواليات املتحدة وإســـرائيل 
لذلك ال نفقد األمل بهذا الدور إذا 
رغبت الواليـــات املتحدة في أن 
يكون بناء«. وشـــدد املعلم على 
أهمية الدور األوروبي ألســـباب 
عديدة ألن أوروبا »اجلار املباشر 


