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نيويـــورك ـ أ.ف.پ: دانت محكمة فيدرالية 
أميركية امس األول العاملة الباكستانية املتخرجة 
من الواليات املتحدة عافية صديقي املتخصصة 
في علوم األعصاب مبحاولة قتل جنود أميركيني 
في افغانستان سنة 2008. ودانت هيئة احمللفني 
األميركية عافية صديقي )37 عاما(، التي تخرجت 
بتفوق من معهد تكنولوجيا ماساشوتســـتس 

الشهير، بجميع التهم املوجهة اليها والتي قد تؤدي 
الى احلكم عليها بالسجن مدى احلياة. وينتظر 

النطق باحلكم في السادس من مايو.
واتهمت صديقي بأنها أطلقت النار في يوليو 
2008 على ضباط أميركيني عندما كانت موقوفة في 
افغانستان لتورطها املفترض مع تنظيم القاعدة.

ورغم انها لم تالحق بتهمة االرهاب، فقد وصفتها 

النيابة بأنها من اكبر االرهابيني وكانت تخطط 
لتفجير قنبلة في نيويورك، لكن عافية صديقي 
نفت تلك التهم ودفعت ببراءتها. وفي بيان اعربت 
سفارة باكستان في واشنطن عن »الصدمة من 
هذا احلكم غيـــر املتوقع«،  مؤكدة ان احلكومة 
الباكستانية »ستبذل كل ما في وسعها من اجل 

احقاق احلق لها كمواطنة باكستانية«.

محكمة أميركية تدين عالمة باكستانية بمحاولة قتل جنود أميركيين

ليبرمان يهدد األسد بخسارة السلطة إذا اندلعت الحرب  بين سورية وإسرائيل
قلل من أهمية التنازالت اإلقليمية في عزل دمشق عن محور الشر

أميركا تدعو إسرائيل إلى تخفيف الحصار عن غزة لكبح »غولدستون«
عواصمـ  يو.بي.آي: مررت اإلدارة األميركية 
أخيرا رسائل إلى إسرائيل في إطار االتصاالت 
بني الدولتني بشأن مواجهة »تقرير غولدستون« 
دعت فيها إلى تخفيف احلصار على قطاع غزة 
من أجل كبح عواقب التقرير األممي الذي اتهم 
إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيني 
خالل احلرب على غزة. وذكرت صحيفة »هآرتس« 
امس أنه جرت خالل األسبوع املاضي محادثات في 
واشنطن بني وفد من وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
ومسؤولني في وزارة اخلارجية األميركية والبيت 
األبيض حول تقرير غولدستون والعالقات بني 
الدولتني واألمم املتحدة. وتناول قسم كبير من 
ــرائيل  هذه احملادثات اخلطوات التي بإمكان إس
ــاعدة الواليات املتحدة  أن تنفذها من أجل مس
ودول أخرى في كبح تقرير غولدستون ومنع 
إقرار خطوات ضد إسرائيل بينها نقل التقرير 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية في الهاي. وسيقدم 
ــني العام لألمم املتحدة بان كي مون تقريرا  األم
إلى الهيئة العامة لألمم املتحدة اليوم حول تطبيق 
توصيات تقرير غولدستون في إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي 
وقوانني احلرب خالل احلرب على غزة.

ولم يقرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
ــكيل جلنة  ــيتم تش نتنياهو بعد ما إذا كان س
حتقيق أو تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في 

اتهامات غولدستون. 
ــي احملادثات  ــب األميركي ف ــار اجلان وأش
ــاني في غزة  إلى وجود ربط بني الوضع اإلنس
ــتمرار معاجلة التقرير والقدرة على كبح  واس

عواقبه.
ــة للوفد  ــالة حازم ــرر األميركيون رس وم
ــة منع  ــم »ال نؤمن بسياس ــرائيلي بقوله اإلس
ــكان بسبب الوضع  وصول احتياجات إلى الس
السياسي هناك وال نقبل الوضع احلاصل حاليا 
ــرائيل وقطاع غزة. ونقلت  في املعابر« بني إس
»هآرتس« عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها 
إن إسرائيل سترى أوال كيف سيجري النقاش 
في اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليوم 
بعد االستماع إلى تقرير كي مون وكيف ستكون 

ردود الفعل عليه. 

تظهر مسؤولية ويجب تشجيعهم 
على االستمرار في سياسة متوازنة 

ومسؤولة«.
هذا وأصدر مكتب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو اول من 
امس بيانا قال فيه أن »تصريحات 
القيادة الســــورية مؤسفة للغاية 
والواقع معاكس متاما فقد صرح 
رئيس احلكومة )بنيامني نتنياهو( 
مرات عديدة بأنه سيكون مستعدا 
في أي مكان فــــي العالم وفي أي 
ساعة أن يفتح محادثات سالم مع 
سورية من دون شروط مسبقة«، 
في إشارة إلى رفض إسرائيل التعهد 
باالنسحاب من هضبة اجلوالن في 

نهاية املفاوضات.
واضاف البيان أن »إسرائيل ال 
ترفض أيضا االستعانة بأي جهة 
ثالثة ونزيهة بإمكانها التوســــط 
ودفع عملية سياسية مع سورية 
شريطة أن يتم ذلك من دون شروط 
مسبقة«. وخلص إلى أنه »ألسفنا 
الشديد فإن سورية هي التي تضع 
مصاعب ومتنع إجراء مفاوضات 
وبلورة تسويات تقود إلى سالم 

وأمن وازدهار جلميع األطراف«.

في املستقبل من يختاره الشعب ويرضى عنه«.
وقال السفير على اجلاروش، مدير اإلدارة العربية 
باجلامعة، ان اجلامعة »تســــاند العراقيني مبختلف 
فئاتهم ومكوناتهم وليست مع اإلقصاء والتهميش الى 

طرف مهما كان درجة االختالف او املعارضة«.
امنيا، حذرت السلطات األمنية من تصاعد الهجمات 
اإلرهابيــــة في العــــراق مع قرب إجــــراء االنتخابات 
التشريعية في محاولة للتأثير على املشهد السياسي 

واألمني في البالد.
وقال الناطق باســــم قيادة عمليات بغداد اللواء 
قاســــم عطا في بيان »ان املجاميع االرهابية حشدت 
كل ما متلك من امكانات لتنفيذ اعتداءاتها اإلرهابية 
خالل زيارة األربعني وما بعدها« في إشارة الى زيارة 

اإلمام احلسني التي تبلغ ذروتها اليوم.

وقالت رئيســــة الدائرة االنتخابية في املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات حمدية احلسيني لـ »كونا« 
ان »الهيئة التمييزية ســــتنظر في ملفات املشمولني 
باجراءات املساءلة والعدالة بعد االنتخابات وإذا تبني 
ان إجراءات االجتثاث تشملهم فلن يتم اعتبارهم من 

الفائزين«.
وانتقد كل من »ائتالف دولة القانون« الذي يتزعمه 
املالكي و»االئتالف الوطني العراقي« بزعامة املجلس 
اإلســــالمي األعلى قرار الهيئة التمييزية في بيانني 

منفصلني.
هذا ووصفت جامعة الدول العربية اخلطوة التي 
اتخذها البرملان العراقي بإلغاء قرارات هيئة املساءلة 
والعدالة بأنها »خطوة جيدة ميكن لها ان تهيئ فرصة 
مناسبة لتحقيق انتخابات عراقية حرة ونزيهة وشفافة 
يحتكم فيه الختيار الشعب العراقي وان يحكم العراق 

وأضاف ان احلكومــــة العراقية حترص على ان 
جتري االنتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة 
وان تتوافر فيها كل املعايير القانونية وان يحرص 
اجلميع على ضمان فرص متساوية جلميع املرشحني 
وأجواء دميوقراطية تضمن فرض كامل الشــــرعية 
لها. وفي وقت الحق دعا رئيس البرملان العراقي إلى 
جلسة استثنائية للبرملان األحد املقبل ملناقشة قرار 
هيئة التمييز، وأكدت مصادر رسمية ان الدعوة جاءت 

بناء على طلب املالكي.
وكانــــت الهيئة التمييزية التي شــــكلها البرملان 
للبت في قرارات هيئة املساءلة والعدالة أقرت امس 
األول تأجيل إقصاء املرشحني والسماح لهم بخوض 
االنتخابات التشريعية في السابع من مارس املقبل 
وهو األمــــر الذي أثار ردود أفعال متباينة بني الكتل 

السياسية في العراق. 

بغدادـ  وكاالت: اعتبرت احلكومة العراقية ان قرار 
الهيئة التمييزية الســــماح للممنوعني من املشاركة 
في االنتخابات التشريعية املقبلة بالترشح انه غير 
قانوني وغير دستوري في حني طلب رئيس الوزراء 
نوري املالكي دعوة البرملان الى جلســــة استثنائية 

على خلفية قرار الهيئة البرملانية. 
وأوضح املتحدث الرسمي باسم احلكومة علي الدباغ 
فــــي بيان ان احلكومة حترص على االلتزام باالليات 
القانونية والدســــتورية مبا يضمن سيادة القانون 
مؤكدا »ان تأجيل تطبيق قانون املساءلة والعدالة ملا 

بعد االنتخابات غير قانوني وغير دستوري«.
وقال الدباغ ان القانون يجب ان يطبق على من يثبت 
انه مشمول به وكذلك من مت شموله سابقا بالقانون 
النافذ واألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم اإلرهاب او 

من تورط في تقدمي شهادات دراسية مزورة.

السورية ان تصريحات ليبرمان 
ال تستحق التعليق كونه معروفا 
بتطرفه وتاريخه  االسود وسخرت 
من تهديداته، معتبرة انه لم يتمكن 
من كسب احلرب مع حزب اهلل في 
جنوب لبنان فكيف بحرب مع دولة 

بحجم وامكانات سورية.
وكان وزير اخلارجية السوري 
وليــــد املعلم حذر اســــرائيل اول 
من امس من مغبة شــــن اي حرب 
على سورية ألنها في هذه احلالة 
ستتحول الى »حرب شاملة« لن 
تسلم منها املدن االسرائيلية، على 

حد قوله.
وأتى كالم املعلم ردا على قول 
وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك 
انه »في ظل عدم التوصل الى اتفاق 
سالم مع سورية، قد جند انفسنا 
في مواجهة عسكرية ميكن ان تؤدي 

الى حرب شاملة«.
بدوره، صرح االسد خالل لقائه 
وزير اخلارجية االسباني ميغيل 
انخيل موراتينوس اول من امس 
ان »اسرائيل غير جادة في حتقيق 
السالم الن كل الوقائع تشير الى 
ان اسرائيل تدفع املنطقة باجتاه 

التنازالت اإلقليمية ستعزل سورية 
عن محور الشر فإنه مخطئ ويجب 
جلب سورية إلى اإلدراك أن عليها 
التنازل عن مطلب )االنسحاب من( 

هضبة اجلوالن«.
وقال ليبرمان للسوريني إنه »إذا 
أردمت تطبيع عالقات فهذا حسن 
ويجب جلبهم إلى الوضع ذاته الذي 
وصلوا إليه فيما يتعلق بسورية 
الكبرى« الذي لم يتحقق »واملعلم 
هدد إســــرائيل بشكل مباشر وقد 
جتاوز بذلك خطا وال ميكن املرور 

على ذلك مرور الكرام«.
وتطرق ليبرمان إلى إيران قائال 
إنه »يحظر اخلوف من قول احلقيقة 
وإيران هي لب املشــــكلة وسالح 
نووي إيراني هو ســــباق تسلح 
نووي جنوني، وحتى أني ال أريد 
أن أفكر في أســــعار النفط عندما 

تكون هناك قنبلة إيرانية«.
وأضاف أن »يوجد تخوف من 
تسرب السالح إلى جهات متطرفة 
ويجب على العالم أن يتخذ قرارات 
واضحة ولم تعد هناك ذرائع وفيما 
يتعلق بالعقوبــــات )على إيران( 
فإن املوقف الروسي هام جدا وهي 

ان اليمن »محتل« خصوصا بحكم 
وجود عناصر من القوات االميركية 
يقومون بتدريب القوات اليمنية.

وعن دعوة علماء اليمن للجهاد 
اذا حصل تدخل عســــكري غربي 
مباشر في البالد، قال العولقي انها 
دعوة »طيبة« اال انه تساءل »ملاذا ال 
يفتي العلماء بقتل هؤالء الضباط« 
االميركيني الذين يدربون القوات 
اليمنية، مؤكدا ان هؤالء الضباط 
»دخلــــوا يتجسســــون ويقتلون 
ويدربون العســــكر اليمنيني على 

القتل«.
وأكد ايضا ان »املســــلمني في 
أوروبا وفي أميركا يرون ما يحدث 
للمســــلمني في فلسطني والعراق 
وأفغانستان وسيقومون باالنتقام 

للمسلمني في كل مكان«. 

فهو يتحمل مسؤولية سياسته، 
والشعب االميركي هو الذي انتخب 
)الرئيس الســــابق جورج( بوش 
املجرم لفترتني رئاسيتني وانتخب 
)باراك( اوباما، الذي ال يختلف عن 
بوش، الذي كان من اول تصريحاته 

أنه لن يتخلى عن إسرائيل«.
واضاف »ان كانوا )الشــــعب 
االميركــــي( غير مؤيديــــن لذلك 
الذين  فليغيروا حكومتهــــم، هم 
يدفعــــون الضرائــــب التي تنفق 
على اجليش وهم الذين يرسلون 
بأبنائهم الى التجنيد فهم يتحملون 

املسؤولية«.
واتهم العولقي االميركيني بأنهم 
ينفذون الغارات التي تســــتهدف 
تنظيم القاعدة في اليمن ومن ثم 
تتبناها احلكومة اليمنية، واعتبر 

الرسمية. واســــم العولقي، الذي 
يحمل اجلنســــية االميركية، برز 
بعد ان تبني انه كان على اتصال 
مع امليجور االميركي الفلسطيني 
االصل نضال حســــن الذي اطلق 
النار في نوفمبر على رفاقه اجلنود 
في قاعدة فــــورت هود االميركية 
في تكساس ما أسفر عن مقتل 13 
شخصا. وكانت صنعاء اكدت ان 
عمر فاروق عبداملطلب الذي اقام 
في اليمن مؤقتــــا التقى العولقي 

في شبوة.
وبرر العولقي استهداف املدنيني 
االميركيني، اذ اعتبر ان الشــــعب 
االميركي مسؤول برأيه عن خياراته 

االنتخابية.
وقال ان »الشــــعب االميركي 
فــــي نظــــام دميوقراطي  يعيش 

حاليا. وكانت تلك الغارة استهدفت 
بحسب صنعاء قياديني في القاعدة 
في منطقة وادي رفض وأسفرت عن 
مقتل 34 شخصا بحسب احلصيلة 

امستردام وديترويت.
وقال العولقي »انا أؤيد ما قام 

به عمر فاروق«.
واضاف »بعد ان رأيت اخواني 
في فلسطني ألكثر من 60 عاما وهم 
يقتلون، وفي العراق يقتلون، وفي 
افغانستان يقتلون، وفي قبيلتي 
قتلت الصواريخ االميركية والقصف 
االميركــــي 17 امراة و23 طفال، فال 
تسألني ان قتلت القاعدة او فجرت 
طائرة اميركية مدنية بعد هذا كله، 
أمام  اميركي ال شــــيء  فثالثمائة 
اآلالف الذين قتلتهم )اميركا( من 

املسلمني«.
ويشير العولقي الى غارة نفذها 
الطيران اليمني في 24 ديســــمبر 
في محافظة شــــبوة )شرق( التي 
يتحدر منها ويعتقد انه يقيم فيها 

دبيـ  أ.ف.پ: اكد االمام اليمني 
املتشدد واملطلوب من قبل الواليات 
املتحــــدة انور العولقــــي ان عمر 
فــــاروق عبداملطلــــب الذي حاول 
تفجير طائرة مدنية اميركية يوم 
عيد امليالد كان احد طالبه، معلنا 
تأييده للعملية التي حاول الشاب 
النيجيري تنفيذها، وذلك في مقابلة 

مع موقع قناة اجلزيرة.
وقال العولقــــي في املقابلة ان 
»االخ املجاهد عمر فاروق فرج اهلل 
عنه هو احد طالبــــي وكان بيننا 

تواصل«.
اال انه نفى ان يكون أفتى للشاب 
الفاشلة  العملية  النيجيري بهذه 
التي كادت تودي بحياة حوالي 300 
شخص على منت طائرة كانت تقوم 
برحلة في 25 ديسمبر املاضي بني 

احلرب وليس باجتاه الســــالم«، 
كما اوردت وكالة االنباء السورية 

الرسمية )سانا(.

إيران لب المشكلة

واعتبر ليبرمان خالل خطابه 
في بار إيالن أنه »اســــتمعنا إلى 
الدعوات املؤثرة التي أطلقها باراك 
نحو سورية حول السالم وتلقينا 
اآلن ردا ســــورية« في إشارة إلى 

تصريحي األسد واملعلم.
وأضــــاف أن »مــــن يعتقد أن 

عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
تصاعدت امس حدة التوتر بني 
سورية واســــرائيل حول احتمال 
انــــدالع حرب شــــاملة بينهما، اذ 
دخل وزير اخلارجية االسرائيلية 
افيغــــدور ليبرمــــان علــــى خط 
التوتير بعــــد تصريحات مضادة 
بني الوزيرين السوري وليد املعلم 

واالسرائيلي ايهود باراك.
وزعــــم ليبرمان، خالل مؤمتر 
صحافــــي نقلت وقائعــــه االذاعة 
العامة، ان »رسالتنا يجب ان تكون 
واضحة للرئيس بشار االسد: عندما 
تقع حرب جديدة، لن تخســــرها 
فقط بل ستخسر السلطة ايضا، 

انت وعائلتك«.
وادعى »لالسف لم يحصل حتى 
اليوم تالزم بني الهزمية العسكرية 
وخسارة السلطة. )الرئيس املصري 
االسبق( جمال عبدالناصر خسر 
احلرب )فــــي 1967( لكنه ظل في 
الســــلطة، وكذلك االمر بالنسبة 
الى )الرئيس حافظ( االسد الذي 
خســــر احلرب )في 1973( وبقي 
في السلطة«. في املقابل، اعتبرت 
العاصمة  فــــي  مصــــادر متابعة 

الصين: مناقشة فرض عقوبات
على إيران تعرقل الديبلوماسية

عواصمـ  رويترز: قال وزير اخلارجية الصيني يانغ جيه تشي امس 
إن إجراء مناقشات بني القوى الكبرى حول فرض عقوبات محتملة على 

إيران سيعقد املوقف ويزيد من صعوبة إيجاد حل ديبلوماسي.
وأضاف يانغ للصحافيني أثناء زيارة له الى باريس انه يرغب في 
إجراء املزيد من احملادثات املباشرة بني إيران واملجتمع الدولي حول 
طموحات طهــــران النووية. وتابع »احلديث عن العقوبات في الوقت 

احلالي سيعقد املوقف وقد يقف في طريق إيجاد حل ديبلوماسي«.
وقال يانغ »تدعم الصني بشدة النظام الدولي حلظر االنتشار النووي، 
متلك كل الدول احلق في االســــتخدام السلمي للطاقة النووية مبا في 

ذلك إيران إذا امتثلت لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء االسترالي كيفني رود إن حكومته 
منعت عدة شــــحنات من الصادرات إلى إيران وســــط شكوك في أنها 
ستســــتخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل. واستخدم وزير الدفاع 
جون فوكنر سلطات مبوجب قوانني خاصة ملنع انتشار أسلحة الدمار 

الشامل وطالب شركات أسترالية باالنسحاب من عقود توزيع.
وقال رود لإلذاعة الرســــمية »في حالة إيران مارس وزير الدفاع 
في عدد من املراتـ  علمت أنها ثالث مراتـ  ســــلطته مبوجب القانون 

وفعل ذلك بطريقة مالئمة متاما«.
ورفض رود اإلفصاح عن طبيعة الشحنات كما لم يصرح بالفترة 
التي منعت فيها.وقالت صحيفة »ذي أســــتراليان« إن إخطارا واحدا 
على االقل باملنع متعلق بشحنة مضخات كان من املمكن أن تستخدم 

في تبريد مفاعالت نووية.

أستراليا توقف »شحنات« إلى طهران

العولقي يؤيد محاولة تلميذه عبدالمطلب تفجير طائرة ديترويت 

الحكومة العراقية: تأجيل تطبيق قرار »المساءلة والعدالة« غير دستوري

برر قتل المدنيين األميركيين بخياراتهم االنتخابية

البرلمان يعقد األحد جلسة استثنائية على خلفية قرار هيئة التمييز

" "

افيغدور ليبرمان

اإلمام اليمني أنور العولقي

خادم احلرمني الشريفني يكرم كرزاي خالل لقائهما في الرياض أمس األول  )رويترز(

كرزاي بحث مع خادم الحرمين إمكانية دعم 
المملكة لجهود إحالل السالم في أفغانستان

الرياض ـ أ.ف.پ: أجرى الرئيس األفغاني حامد كرزاي محادثات 
مـــع خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز امس االول في اطار 
مســـاعيه للحصول على دعم جلهوده الهادفة إلجراء مصاحلة مع 
حركـــة طالبان. والتقـــى كرزاي مع خادم احلرمـــني وعدد من كبار 
املســـؤولني في الرياض في مزرعة العاهل السعودي في اجلنادرية 

على مشارف الرياض.
وقالت الوكالة ان الزعيمني بحثا »اجلهود الدولية املبذولة لتحقيق 
األمن واالستقرار في افغانستان اضافة الى آفاق التعاون بني البلدين 

الشقيقني«.
وفي وقت سابق من العام املاضي استضافت السعودية مناقشات 

سرية بني طالبان ومسؤولني افغان، اال انها لم حتقق انفراجا.
واصرت الســـعودية علـــى ان توقف طالبـــان احتضان عناصر 
القاعدة في افغانستان وباكســـتان قبل ان متنح تأييدها التام ألي 

محادثات سالم.
وفـــي مقابلة مع صحيفة عكاظ نشـــرتها امس االول قال كرزاي 
»نحن ندرك احلاجة امللحة لتحسني الوضع األمني ألننا نؤمن بأنه 

لن يتم حتقيق اي تطور بدون األمن واالستقرار«.
ويأتي اللقاء بني كرزاي وخادم احلرمني بعد مؤمتر عقد في لندن 
مبشاركة نحو 70 دولة ومنظمة ملناقشة مشاكل افغانستان ومحاولة 

ايجاد سبل إلنهاء احلرب في ذلك البلد.
واعـــرب كرزاي عن رغبته في تشـــكيل مجلس وطني للســـالم 
واملصاحلة وإعادة االندماج، ينتج عنه »جيرغا السالم«، وهو مجلس 
أعلى يجمع قادة القبائل األفغانية، على ان يلعب امللك عبداهلل »دورا 

اساسيا« في ذلك.
ووافقت السعودية في ذلك املؤمتر على عقد مؤمتر متابعة لدول 

اخلليج وغيرها من الدول املانحة ألفغانستان في نهاية فبراير.
وفي وقت ســـابق من امس االول ألغى كرزاي لقاء كان من املقرر 
ان يعقده مع اكمل الدين احســـان اوغلو األمني العام ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي لبحث الرغبة في عقد مؤمتر للعلماء املسلمني في افغانستان 

ومن بينهم ممثلون عن طالبان.
وقال متحدث باســـم املنظمة ان اإللغاء سببه تعارض في جدول 

املواعيد.


