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صنعاء � أ.ف.پ: اعلن مس����ؤول مين����ي امس ان االتفاق بني 
احلكومة اليمنية واملتمردين احلوثيني بات »وشيكا« إلنهاء املعارك 
املس����تعرة منذ 6 اش����هر، بعد ان وافق املتمردون على الشروط 

الستة التي وضعتها احلكومة لوقف اطالق النار.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه 
»ان االتف����اق بني احلك����ومة واحل��وثيني على وقف احلرب بات 
وشيكا في ضوء قبول )زعيم التمرد( عبد امللك احلوثي بالشروط 

الستة التي وضعتها اللجنة االمنية العليا لوقف احلرب«.
بدوره اكد وسيط مقرب من زعيم املتمردين ل� »فرانس برس« 
ان عبد امللك احلوثي وافق في رده على احلكومة »على س����حب 
)املتمردين( من احلدود )مع السعودية( وتسليم اجليش اليمني 
الس����يطرة على هذه املنطقة«. كما وافق � حسب الوسيط � على 
»ازالة احلواجز من الطرقات واالنس����حاب من املباني احلكومية 

وتسليم االسرى السعوديني الى احلكومة اليمنية«.

اليمن: االتفاق بين الحكومة  المتمردين الحوثيين أصبح وشيكًا 

)أ.پ( السفير اإليراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية متحدثا خالل محاضرة في ڤيينا أمس  

مستشفيات الجيش البريطاني غير قادرة
على استقبال جرحى جدد من أفغانستان

محكمة بريطانية تأمر بنشر أوراق »سرية« 
خاصة بالتعذيب في غوانتانامو

لندن ـ عاصم علي
فيما تشن القوات البريطانية واألميركية عملية واسعة 
النطاق وس����ط اقليم هلمند أخيرا، ح����ذر مكتب التدقيق 
الوطني البريطاني من عدم اتساع املستشفيات العسكرية 
البريطانية في أفغانستان وبريطانيا ملزيد من اجلرحى بعد 
ارتفاع أعدادهم بشكل ملحوظ بسبب املواجهات العسكرية 

املتزايدة مع حركة »طالبان«.
وأشار هذا املكتب احلكومي الى أن عدد اجلنود املصابني 
في املستشفى العسكري الرئيسي في قاعدة »كامب باستيون« 
البريطانية في أفغانستان ارتفع من 131 عسكريا إلى 300 

بني شهري يناير وأكتوبر من العام املاضي.
كما تضاعف تقريبا عدد املصابني الذين يودعون مستشفى 
»سيلي أوك« في مدينة برمنغهام ويحالون الحقا الى مركز 
اعادة التأهيل في ساري. تزامن هذا التقرير ملكتب التدقيق 
الوطني مع حتذيرين آخرين، واحد لقادة عسكريني بريطانيني 
في أفغانستان من أن عملية »مشترك« األميركية � البريطانية 
سترفع أعداد اجلرحى في صفوف القوات املنتشرة في هلمند، 
وآخر للجنة الدفاع في مجلس العموم من أن سبع سنوات 
من القتال على جبهتني في أفغانستان والعراق تركت القوات 

املسلحة غير مستعدة ألداء أي مهمات جديدة.
وأشارت اللجنة الى أن طياري سالح اجلو امللكي باتوا 
غي����ر قادرين على التدريب ألن الطائرات ملتزمة بعمليات 
عسكرية في أفغانستان، كما اشار الى أن للبحرية امللكية 
التزامات عديدة، فيما يعتقد اجلنراالت الكبار في اجليش 
البريطاني بأنه في حاجة الى عش����رة آالف جندي اضافي 

ألداء املهام امللقاة على عاتقه.

لندن � د.ب.أ: تعرضت احلكومة البريطانية امس الى 
انتكاسة في جهودها الرامية لالبقاء سرا على ملف يضم 
أدلة مخابراتية حاسمة ذات صلة مبزاعم تعذيب تعرض 
له محتجز سابق مبعتقل غوانتانامو العسكري األميركي 

بخليج كوبا.
ففي حكم تاريخي، قضت محكمة االستئناف في لندن 
بضرورة نشر املعلومات اخلاصة مبزاعم التعذيب التي 

قالها املواطن االثيوبي املولد بنيام محمد )31 عاما(.
وقال وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد ميليباند، الذي 
طعن في احلكم السابق، ان احلكومة قبلت القرار بضرورة 
نشر الوثائق ذات الصلة. وعاد محمد، الذي يزعم تعرضه 
للتعذيب خالل سبع سنوات أمضاها في االسر ومن بينها 
فترة قضاها في باكستان واملغرب، الى بريطانيا مقر اقامته 
بعد اطالق سراحه من غوانتانامو في يناير 2009. واعتقل 
محمد في باكستان عام 2002 واصبح أحد أول املعتقلني 
الذين يطلق سراحهم من غوانتانامو بعد تنصيب الرئيس 

األميركي باراك أوباما العام املاضي.
ويزعم ميليباند أن نش���ر تلك املواد س���يضر باالمن 
القومي ويدمر التعاون الس���ري املخابراتي بني بريطانيا 

والواليات املتحدة.

إيران تلجأ لـ »المرونة«.. والغرب يسرّع الخطى نحو عقوبات جديدة

التي وظفت في قمع  اإلس����المية 
تظاه����رات املعارضة، تتمركز في 

مختلف انحاء طهران.
وأكد اجلنرال حس����ني همداني 
احد قادة الباسدران، حراس الثورة 
اإليرانية، انه لن يسمح »حلركة 
اخلضر بالتظاهر«، واألخضر هو 

اللون الذي تعتمده املعارضة.
وقال ان »الشعب سيرفض كل 
صوت وكل لون وكل حركة مناهضة 
للثورة االسالمية«، معتبرا ان »من 
يسعون للتظاهر واالحتجاج يوم 

11 فبراير هم عمالء للخارج«.
الرئيس����يني  الق����ادة  ولك����ن 
للمعارضة دعوا مع ذلك انصارهم 
الى املشاركة بكثافة في التجمعات 
الرسمية، وهو التكتيك املتبع منذ 

بداية حركة االحتجاج.
وقال مهدي كروبي املرش����ح 
اخلاسر في االنتخابات الرئاسية 
والرئيس السابق ملجلس الشورى 
»لنش����ارك جميعنا في االحتفال 
بذكرى الثورة بهدوء وحزم، لنتحل 
بالصبر ونبتعد عن العنف اللفظي 
واجلسدي«. وقال الرئيس السابق 
االصالح����ي محمد خامتي ان هذه 
االحتفاالت »ليست ملكا لفصيل 

او معسكر«.
وأكد رئيس الوزراء السابق مير 
حسني موس����وي منافس احمدي 
الرئاس����ية  جناد في االنتخابات 
ان املعارض����ة يج����ب ان »تكون 
متواجدة ف����ي هذه اللحظات لكي 
التأثير على اآلخرين من  حتاول 

خالل سلوكها«.
وقال ردا على حتذيرات السلطات 
ان »النظام يسيء الى االسالم من 
خالل االعتقاالت والضرب وغيرها 
من وسائل املواجهة التي متارس 

باسم االسالم«.

وفي الش����أن الداخلي، حتتفل 
اي����ران اليوم بالذك����رى احلادية 
والثالثني للثورة اإلسالمية بتنظيم 
جتمعات رسمية، مع توقع ان تقوم 
املعارض����ة من جانبه����ا بتنظيم 

تظاهرات مضادة.
وفي هذه األج����واء املتوترة، 
حذرت السلطات من انها لن تتساهل 
مع االصوات اخلارجة عن اخلط 
الرسمي يوم 11 فبراير الذي يشهد 
تقليديا تنظيم تظاهرات تؤكد قوة 

وشعبية النظام االسالمي.
ومنذ االربع����اء املاضي بدأت 
قوات الشرطة والباسيج، امليليشيا 

ملفاعلها النووي لألبحاث.
وق����ال فيلي����ب كراولي خالل 
مؤمتره الصحافي اليومي »لقد اعلنا 
نيتنا التعاون معهم )اإليرانيني( 
الستيراد بدائل طبية، اذا كان هذا 

األمر يقلقهم فعال«.
وأضاف ان »بدائ����ل واضحة 
اذا كانوا قلقني  متوافرة إلي����ران 
فعال حي����ال القدرة على مواصلة 
استخدام مفاعل األبحاث في طهران 
بغي����ة انتاج بدائ����ل طبية ثمينة 
للشعب اإليراني« وتستخدم هذه 
البدائل الطبية في رصد األمراض 

السرطانية.

األمر سيستغرق بعض الوقت أقول 
أسابيع وليس شهورا كي نرى ما 
إذا كنا لن نتمكن من استصدار قرار 

آخر من مجلس األمن الدولي«.
ونقل التلفزيون احلكومي عن 
علي أكبر صاحل����ي رئيس هيئة 
الطاقة الذري����ة اإليرانية قوله إن 
»تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 
بدأ في منشأة نطنز حتت إشراف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وفي هذا السياق، اكد املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
ان املجتمع الدولي مستعد ليبحث 
مع إي����ران تزويدها ببدائل طبية 

فقال »إنها متضي قدما بس���رعة 
معقولة«.

روسيا ترسل أقوى إشارة

الكبرى  الق����وى  وقد كثف����ت 
املناقشات بشأن اخلطوة  بالفعل 
القادمة وأرس����لت روس����يا أقوى 
إشارة حتى اآلن على أنها قد تؤيد 
فرض مجموع����ة عقوبات دولية 
رابعة بس����بب البرنامج النووي 

اإليراني.
الدف����اع األميركي  وقال وزير 
روبرت غيتس لش����بكة تلفزيون 
»فوكس نيوز« اإلخبارية »أعتقد أن 

تطوير نظام عقوبات فعال يبني 
لهم مدى عزلته���م عن املجتمع 

الدولي ككل«.
وقال دون اخلوض في تفاصيل 
إن املجتمع الدولي يبحث منظومة 
من العقوبات التي ستتيح »وسائل 
مختلفة« ملمارسة ضغوط على 

احلكومة اإليرانية.
وأضاف أن الواليات املتحدة 
عل���ى ثقة ب���أن العال���م »متحد 
إيران في  بشأن س���وء تصرف 

هذا املجال«.
وسئل أوباما عن مدى سرعة 
اجلهود الرامية إلى فرض عقوبات 

عواصم � وكاالت: جلأت إيران 
إلى »املرون���ة« مجددا على وقع 
تسارع خطى الدول الكبرى نحو 
ف���رض عقوبات جدي���دة عليها 
وإرس���ال روس���يا أقوى إشارة 
له���ا حتى اآلن بأنه���ا تؤيد هذه 

العقوبات.
وأكد رئي���س منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية علي أكبر صاحلي 
امس أن بالده مستعدة للتراجع عن 
رفع نسبة تخصيب اليورانيوم 
الى نسبة 20% والعودة إلى نسبة 
السابقة وهي %3.5،  التخصيب 
مشترطا موافقة الدول الكبرى على 

تزويد بالده بالوقود النووي.
وفي غضون ذلك بدت الدول 
الكبرى أكثر تقاربا نحو فرض 
عقوبات جديدة على طهران، فقد 
قال الرئيس األميركي باراك أوباما 
ام���س األول إن املجتمع الدولي 
يتحرك بخطى س���ريعة إلى حد 
بعيد لفرض عقوبات جديدة على 
إيران مع توس���يعها لبرنامجها 

النووي.
وأضاف الرئيس األميركي ان 
رفض إيران قبول اتفاق لتوريد 
الوقود النووي توسطت فيه األمم 
املتحدة يشير إلى أنها عازمة على 
محاولة إنتاج أسلحة نووية رغم 
تأكيدها أن برنامجها سلمي وال 

يهدف إال إلى توليد الكهرباء.
عقوبات وشيكة وقال أوباما 
للصحافيني في واشنطن إن الباب 
مازال مفتوحا أمام إيران للدخول 
في مفاوضات مع القوى الكبرى 
بش���أن برنامجها النووي، لكنه 
أوضح أن الواليات املتحدة تركز 

اآلن جهدها على العقوبات.
وتابع »ما س���نعمل بش���أنه 
على مدى األس���ابيع القادمة هو 

واشنطن: المجتمع الدولي يمكنه تزويد طهران ببدائل طبية

الحكم بسجن عالم 
أميركي إيراني 5 أعوام

طهرانـ  أ.ف.پ: خفضت 
محكمة استئناف ايرانية حكما 
بالسجن من 15 الى خمسة 
اعوام على االميركي االيراني 
كيان تاجبخش املدان بلعب 
ــي االضطرابات التي  دور ف
اعقبت االنتخابات الرئاسية 

في يونيو املاضي.
وصرح محاميه هوشانغ 
ــري امس لوكالة فارس  ازه
لألنباء بان »محكمة االستئناف 
حكمت على موكلي بالسجن 
ــنوات«، بدون ان  خمس س

يحدد التهم املوجهة إليه.
ــش اخلبير  وكان تاجبخ
في التخطيط املديني، من بني 
آالف اعتقلوا في التظاهرات 
التي جرت احتجاجا على اعادة 
ــس االيراني  الرئي انتخاب 
محمود احمدي جناد في 12 

يونيو.
وكان تاجباخش من بني 
عشرات جرت محاكمتهم في 
اغسطس وقد حكم عليه في 

اكتوبر بالسجن 15 عاما.
ــت وكالة فارس انه  وقال
ـــ »العمل ضد االمن  اتهم ب
ــاط  واالرتب ــس  والتجس
ــب يعارضون النظام  بأجان
)االسالمي(« وكذلك لعالقته 
املفتوح«  ــع  مبعهد »املجتم
للملياردير االميركي  التابع 

جورج سوروس.
ــد  ــران املعه ــم اي وتته
بالسعي الى االطاحة بالنظام 
االسالمي في ايران من خالل 

ثورة ناعمة.

ترقب لتظاهرات معارضة ورسمية في الذكرى الحادية والثالثين للثورة اإلسالمية اليوم

مازالت الحفريات االسرائيلية
في مدينة القدس مستمرة )أ.ف.پ(

العراق: عالوي يحذّر من حرب أهلية بسبب استبعاد المرشحين
عواص���م � وكاالت: فيما اتهم رئيس 
ال���وزراء العراقي االس���بق إياد عالوي 
االطراف السياسية التي تتبنى »التخويف 
واإلقصاء السياس���ي بذريعة اجتثاث 
البعث« بأنها مت���ارس »تزويرا مبكرا 
لالنتخابات«، كاش���فا تقدميه طلبا إلى 
الواليات املتحدة ومجلس األمن »للتدخل 
العراق  الدميوقراطية« باعتبار  وإنقاذ 
مازال خاضعا للفصل السابع من ميثاق 
املنظم���ة الدولية، أكد في مقابلة نقلتها 
قن���اة العربية اإلخبارية ان اس���تبعاد 
املرش���حني من خوض االنتخابات يهدد 

بحرب أهلية.
وفي السياق نفسه، نقلت »احلياة« عن 
عالوي امس ان »ضمان نزاهة االنتخابات 
يتم من خالل تهيئة االجواء والظروف 
لسير العملية االنتخابية، وصوال الى يوم 
االقتراع، ومن ثم فرز االصوات وإعالن 

النتائج وكل ذلك يندرج ضمن العملية 
االنتخابية«.

ولف���ت الى ان »االج���واء احلالية ال 
تهيئ لعقد انتخابات نزيهة في العراق«، 
مضيفا ان »حمالت االعتقال املتواصلة 
في صفوف مجال���س الصحوة والتيار 
الصدري واملواطنني، اضافة الى عمليات 
االجتثاث السياس���ي التي مت رفعها في 
وجه السياسيني واملنافسني االنتخابيني 
تشير بال لبس الى ان االنتخابات تتجه 

الى التزوير«.
وزاد ع���الوي ال���ذي تض���م قائمته 
»العراقية« نسبة كبيرة من احملظورين 
بناء على قرارات هيئة »املساءلة والعدالة« 
انه يعتبر عمليات االقصاء السياس���ي 
»تزويرا مبكرا« لالنتخابات و»انقالبا على 

الدميوقراطية يستدعي تدخال دوليا«.
وتابع انه قدم، عبر مسؤولني دوليني، 

طلبا إلى »مجلس األمن واملجتمع الدولي 
النق���اذ الدميوقراطية ف���ي العراق من 
محاوالت االنقالب عليها حتت س���قف 

اإلقصاء السياسي«.
وفي اش���ارة الى التظاه���رات التي 
نظمها »ح���زب الدعوة« بزعامة رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي ضد قرارات 
»هيئة التمييز« تأجيل النظر في ملفات 
املشمولني باحلظر االنتخابي، قال عالوي 
ان »اقرب مثال على ما نتحدث عنه هو 
جلوء احلزب احلاكم الى تس���خير قناة 
العراقية املمولة من املال العام لتغطية 
تظاه���رات مت���ت خاللها االس���اءة الى 
شخصيات سياس���ية وإطالق اتهامات 

لم يثبتها القضاء العراقي«.
وأوضح ان »هذه االجواء ال تبش���ر 
بخير وهي تتطلب تدخال دوليا عاجال،  
فالعراق مازال خاضعا للفصل السابع 

بعدما فشلت احلكومة في اخراجه من 
طائلة هذا الفص���ل، على رغم وعودها 

التي امتدت اربع سنوات.
وه���ذا يعن���ي ان هناك مس���ؤولية 
تترتب على املجتمع الدولي في حماية 
الدميوقراطية من محاوالت تزويرها التي 

جتري اليوم على قدم وساق«.
وحول تراجع هيئة التمييز القضائية 
ع���ن قراره���ا تأجيل البت ف���ي ملفات 
املستبعدين من االنتخابات الى ما بعد 
عملية االقت���راع، قال: »قضية املجتثني 
ل���م تكن في اي وقت ذات طابع قانوني 
وقضائي، فهي قضية سياسية بامتياز، 
بدليل ان جميع املبعدين ال يعرفون حتى 

اليوم اسباب إبعادهم«.
عل���ى صعي���د متصل، أم���ر رئيس 
ال���وزراء العراقي ن���وري املالكي برفع 
صوره الشخصية في الشوارع في جميع 

مناطق بغداد واحملافظات العراقية االخرى 
أثناء فترة احلمل���ة االنتخابية. أعلنت 
ذلك فضائية »العراقية« احلكومية من 
دون إعطاء مبرر لهذا اإلجراء الذي يأتي 
قبل يوم���ني من موعد انطالق احلمالت 

االنتخابية.
وكانت بغداد وم���دن عراقية اخرى 
ش���هدت خالل االيام املاضي���ة تعليق 
ملصقات وصور شخصية للمرشحني 
باالنتخابات التشريعية املقرر اجراؤها 
في السابع من مارس املقبل بينها صور 
املالكي وذلك قبيل املوعد احملدد النطالق 
هذه احلمالت اجلمعه املقبلة 12 فبراير 
احلالي ما يع���د خرقا لتعليمات الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات ما يقتضي 
فرض غرامات مالية على هذه الكيانات 
بحدود 15 ملي���ون دينار عراقي )أي ما 

يعادل 12 ألف دوالر( لكل كيان.

المالكي يأمر برفع صوره الملصقة في الساحات والشوارع

تقرير إسرائيلي يكشف فساد وفضائح جنسية
في السلطة الفلسطينية.. والطيراوي ينفي

عواصم � يو.ب����ي.أي: نقلت تقارير امس عن مصادر 
فلس����طينية نفيها اتهامات بالفساد املالي واجلنسي في 
السلطة الفلس����طينية وجهها املس����ؤول في املخابرات 
الفلسطينية فهمي التميمي عبر تقرير بثته القناة العاشرة 

للتلفزيون اإلسرائيلي.
ونقل����ت صحيفة »هآرت����س« عن مدي����ر املخابرات 
الفلسطينية توفيق الطيراوي قوله إن »شبانة كاذب وقد 
كشفنا أن احلديث يدور عن جاسوس. ملاذا لم تنشر كل 
هذه األمور حتى اليوم؟ وهذا جزء من حملة التحريض 
ضد ابو مازن« في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
يشار إلى أن تقرير القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي 
جاء حتت عنوان »فتح غيت« وحتدث عن أعمال فس����اد 
في الس����لطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها 
محمود عباس وعرضت فيه مس����تندات وصور اتهمت 
مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق احلسيني بالفساد 

والتحرش اجلنسي.
ونفى مصدر أمني فلس����طيني كبي����ر لوكالة »معا« 
اإلخبارية الفلسطينية ما أوردته القناة العاشرة وقال إن 
»الش����خص الذي ظهر بالتقرير مدعيا وجود فساد مالي 
وجنسي )أي التميمي( هو شخص تافه يبحث عن شهرة 
تافهة وعابرة عبر التلفاز اإلس����رائيلي وسبق أن حاول 

لفت االنتباه من خالل تقرير على صفحات اجليروزاليم 
بوست لكنه لم ينجح في ذلك«.

وأضاف املصدر »إذا كان املذكور فعال قد تبوأ مركزا 
ما في السلطة من قبل فإنه من املفترض أن يكون مؤمتنا 
على أس����رار املواطنني إن وجدت أصال وليس أن يتاجر 

فيها لقنوات التلفزة بحثا عن شهرة«.
وقال مصدر آخ����ر ل� »معا« إنه »من����ذ فترة »تقرير 
غولدستون« الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في 
غزة وحكومة نتنياهو حتاول أن »تشن حروبا نفسية 
ضد رئيس السلطة وقيادتها إلكراه الرئيس على تغيير 
موقف����ه من عدم التفاوض م����ع نتنياهو وهذه ال تخرج 

عن هذا اإلطار«.
ووفقا للقناة العاشرة فإن السلطة الفلسطينية عينت 
التميمي للتحقيق في قضايا الفساد، فيما قال التميمي إنه 
سلم الرئيس الفلسطيني املستندات حول سرقة أموال 
السلطة الفلسطينية والصور التي التقطت في شهر يوليو 
عام 2008 ويظهر فيها رفيق احلسيني عاريا في سياق 

محاولته الستدراج سيدة إلقامة عالقة جنسية معه.
وقال تقري����ر »القن����اة« العاش����رة إن التميمي زرع 
كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد 
من البيوت بغرض التحقيق الذي يجريه حول الفس����اد 

وسرقة األموال.


