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اسالم اباد ـ أ.ف.پ: اعلنت باكستان انه سيتم استئناف 
احلوار مع الهند على مستوى كبار مسؤولي وزارة اخلارجية 
فـــي 25 فبراير في نيودلهي، بعـــد اكثر من عام على توقف 

عملية السالم اثر اعتداءات مومباي.
وكان البلدان اعلنا قبل اسبوع انهما على استعداد الستئناف 
احملادثات، غير انه لم يحدد موعد لها الن الطرفني لم يتفاهما 
على مضمون هذه االتصاالت. وقال مكتب رئيس احلكومة 

الباكستانية في بيان »تقرر ان جتري احملادثات على مستوى 
مديري وزارتـــي اخلارجية في البلدين فـــي 25 فبراير في 
نيودلهي«. اال ان اسالم اباد »ستثير جميع املسائل االساسية 
وستعمل الهند على تفهم ضرورة حل سريع عبر استئناف 
احلوار«، كما اضاف البيان في اشارة الى رغبة باكستان في 
استئناف محادثات السالم الشاملة، في حني اعربت الهند عن 

رغبتها في حصرها مبسألة االرهاب حتى اآلن.

استئناف الحوار بين باكستان والهند في 25 الجاري

الحوثيون ينتهكون وقف إطالق النار.. وسقوط قتلى وجرحى للجيش في صعدة
صنعاءـ  أ.ف.پ: في اول يوم من سريان وقف 
اطالق النار في شمال اليمن، قال قائد العمليات 
العسكرية في محافظة صعدة انه جنا امس من 
محاولة اغتيال نفذها حوثيون في شمال اليمن، 
كما اكد ان جنودا قتلوا وجرحوا في اختراقات 

اخرى نفذها املتمردون الشيعة.
ورغم ان مصادر عســــكرية ميدانية اكدت 
في وقت سابق امس ان هدوءا تاما ساد جميع 
جبهات القتال بني القوات اليمنية واملتمردين 
الشيعة في شمال البالد، فيما باشر املتمردون 
تنفيذ شــــروط احلكومة، قــــال قائد العمليات 
العســــكرية في محافظة صعدة اللواء محمد 
عبداهلل القوســــي الذي يشــــغل ايضا منصب 
وكيل اول في وزارة الداخلية، انه جنا من »من 

محاولة اغتيال على ايدي احلوثيني«.
وقــــال ان متمرديــــن »رشــــقوا ســــيارته 
بالرصاص« في اليوم االول من ســــريان وقف 
النار الذي اعلنته صنعاء اعتبارا من منتصف 

ليل اخلميس اجلمعة.
واضاف املسؤول ان احلوثيني »خرقوا وقف 
النار وشنوا هجمات على موقع للجيش في آل 
عقاب )في محافظة صعدة( وتسببوا في قتل 

وجرح عدد من اجلنود«.
كما اكــــد ان املتمردين الزيديني الشــــيعة 
»هاجموا نقطة العني في جنوب صعدة وقتلوا 

جنديا فيها«.
من جانبه، اوضح مصدر عسكري ميداني ان 
ثالثة جنود قتلوا في آل عقاب مؤكدا حصيلة 
الهجوم في العني اي جندي واحد، وبالتالي فان 
حصيلة قتلى اجليــــش في الهجومني وصلت 

الى اربعة قتلى.
 واضــــاف املصدر العســــكري في تصريح 
لوكالة فرانس برس ان »احلوثيني خرقوا وقف 
النار ايضا في منطقة املقاش )محافظة صعدة( 
كما حصل تبادل الطالق النار في منطقة دماج 

وجبل وهبان« في احملافظة نفســــها التي تعد 
معقال للتمرد احلوثي الزيدي.

وكان مصدر عســــكري ميدانــــي اعلن في 
وقت سابق امس ان »الهدوء يعم كل اجلبهات 
في صعدة واملالحيظ وحرف ســــفيان« وهي 
اجلبهات الرئيســــية الثالث التي كانت تشهد 
مواجهات شرسة منذ اندالع آخر جوالت النزاع 

مع احلوثيني في اغسطس 2009.
وقال مصدر عسكري آخر ان الطيران احلربي 
كان ما يزال يحلق فــــوق مناطق النزاع حتى 

سريان وقف اطالق النار الذي اعلنه الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح اعتبارا من منتصف 

ليل اخلميس اجلمعة.
ووجه زعيم التمرد عبدامللك احلوثي - كما 
اعلن في السابق- امرا للمتمردين بوقف جميع 

العمليات.
وقال عسكريون مينيون لوكالة فرانس برس 
ان احلذر يسود اجلبهات بالرغم من توقف كل 

اشكال القتال.
وقال احد العسكريني »نحن متحصنون في 

مواقعنا كالعادة ويدنا على الزناد« في اشارة 
الى حالة احلذر الشــــديدة التي ما تزال تسود 

على اجلبهات.
الى ذلك اكدت مصادر عسكرية ان اجليش 
رصد حتركات للمتمردين منذ ساعات الصباح 
االولى من اجل نزع االلغام واعادة فتح الطرقات، 
وهي ضمن شــــروط احلكومــــة لوقف احلرب 

)النقاط الست(.
وكان بيان احلوثيني اكد انه »بعد استقرار 
وقف اطالق النار ســــيتم فتح الطرقات ورفع 

النقاط منها وانهاء التمترس من جميع محاور 
القتال« وهي ايضا من شروط احلكومة.

وكان صالح عقــــد اجتماعا امس االول مع 
اعضاء اللجنة الوطنية املكلفة االشراف على 
تنفيذ النقاط الســــت واملؤلفة من اعضاء من 
مجلسي النواب والشورى وصدر عن االجتماع 
قرار بـ »ايقاف العمليات العسكرية في املنطقة 
الشــــمالية الغربية ابتداء من الساعة الثانية 

عشرة من مساء امس االول«.
وتتضمن النقاط الســــت التــــي وضعتها 

احلكومة التي وافق عليها احلوثيون »االلتزام 
بوقف اطالق النار وفتح الطرقات وازالة االلغام 
وانهاء التمترس في املواقع وجوانب الطرق« 
و»االنســــحاب من املديريات وعدم التدخل في 
شؤون السلطة احمللية« و»اعادة املنهوبات من 
املعدات املدنية والعسكرية اليمنية والسعودية« 
و»اطالق احملتجزين من املدنيني والعسكريني 
اليمنيني والسعوديني« و»االلتزام بالدستور 
والنظام والقانون«. كما تشمل »االلتزام بعدم 
االعتداء على أراضي اململكة العربية السعودية« 
التي دخلت خط النزاع مع احلوثيني في نوفمبر 
اثر تسلل متمردين الى اراضيها، الى ان اعلن 
الطرفان الشهر املاضي انسحاب املتمردين من 

اراضي اململكة.
وشدد قرار صنعاء بوقف اطالق النار على 
ان »ايقاف العمليات العسكرية مرهون بالتزام 
عبد امللك احلوثي واتباعه بالنقاط الست واليتها 

التنفيذية«.

االفراج عن أسرى سعوديين اليوم

في غضون ذلك، قال مصدر رسمي ميني 
ان الرئيس صالح كلف وسيطا بالتوجه إلى 
محافظة صعدة لتسلم سبعة أسرى سعوديني 

من احلوثيني اليوم.
وأضاف املصـــدر الذي لم يذكر اســـمه 
فـــي تصريـــح أن صالح »خصـــص طائرة 
عسكرية مروحية لنقل األسرى السعوديني 
)الســـبعة( الذين سيتم تسليمهم للوسيط 
اليمني منتصف ظهر السبت )اليوم(« على 
ان تســـلمهم القوات اليمنية الحقا »للجنة 
العسكرية السعودية املؤلفة من ضباط كبار 
سيصلون صعدة السبت«. ومن بني األسرى 
السعوديني ضابط برتبة مقدم وستة عسكريني 

من رتب مختلفة.

يسّلمون وسيطًا يمنيًا اليوم 7 أسرى سعوديين

وزير الدفاع اليمني محمد ناصر أحمد خالل اعطائه التوجيهات للجيش في صعدة أمس                          )أ.ف.پ(

صورة التقطها القمر االصطناعي تظهر احلشود اجلماهيرية اإليرانية خالل جتمعهم في شارع أزادي أمس األول                    )أ.پ(

أطفال يلوحون بالفتات انتخابية للكتلة الكردية االسالمية في أربيل أمس             )أ.ف.پ(

طهران لواشنطن المشككة: لدينا القدرة على التخصيب بنسبة %100

انتخابات العراق التشريعية: انطالق حملة التنافس بتثبيت استبعاد المطلك والعاني
بغدادـ  أ.ف.پـ  يو.بي.آي: مع انطالق احلمالت االنتخابية 
امس لالنتخابات التشريعية العامة املقرر اجراؤها في العراق 
في السابع من الشهر املقبل مبشاركة 6172 مرشحا بينهم 
165 كيانا و12 ائتالفا سياسيا، اعلنت الهيئة التمييزية عن 
اســــتبعاد النائبني السنيني البارزين صالح املطلك وظافر 
العاني بحســــب الكتلة العراقية الوطنيــــة التي ينتميان 

اليها.
ويتنافس املرشحون على الفوز بـ 325 مقعدا في البرملان 
املقبل في اطار االنتخابات التشــــريعية وهي الثالثة منذ 

حرب العراق في العام 2003.
وبحسب تعليمات املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
فإن هؤالء لن يشــــاركوا في احلمالت االنتخابية بســــبب 
استبعادهم على خلفية اتهامهم بتمجيد حزب البعث احملظور 
وفي ضوء قرارات هيئة املساءلة والعدالة النسخة املنقحة 

لهيئة اجتثاث البعث.
في االطار نفسه، سمحت هيئة من القضاة لـ 28 مرشحا 
مبعدا، باملشاركة في االنتخابات التشريعية في العراق، وقال 
علي احملمود املتحدث باســــم جلنة املساءلة والعدالة »من 
177 مرشــــحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح 

اللجنة مبشاركة سوى 28 مرشحا في االنتخابات«.
واضاف ان بني املرشــــحني الذين لم يسمح لهم صالح 
املطلك وضافر العاني املرشحني ضمن قوائم الكتلة العراقية 

بزعامة رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي.
وكان مدير جلنة املســــاءلة والعدالة علي الالمي اعلن 
االثنني ان عدد املرشحني الذين سينظر القضاة في طعونهم 
ال يزيد عن 177 مرشحا. واضاف ان باقي املرشحني املبعدين 
الذين يفوق عددهم 500 في االصل مت اســــتبدالهم من قبل 

احزابهم.
وفي تفاصيل احلمالت االنتخابية، قالت مديرة الدائرة 
االنتخابيــــة في املفوضية حمدية احلســــيني ان »احلملة 
االنتخابية في عموم العراق انطلقت عند الساعة الواحدة 
بعــــد منتصف ليلــــة اول من امس، مشــــيرة الى ان »عدد 
الناخبني في عموم العراق هو 18 مليونا و900 الف ناخب 
اضافة الى حوالي مليون واربعمائة الف آخرين يتوزعون 

في 16 دولة عربية واجنبية«.
وانتشرت في الشوارع الرئيسية ملدينة بغداد واجلسور 
ومقار االحزاب واشجار احلدائق العامة واعمدة الكهرباء، 

صور والفتات وملصقات ملختلف القوائم االنتخابية.
وابرز امللصقات التي شــــوهدت في بغــــداد، ملصقات 
لقائمة »وحدة العــــراق« التي حتمل الرقم 438 ويتزعمها 
وزير الداخلية جواد البوالني واخرى لقائمة »حزب االئمة« 
رقم 319 للنائب مثال االلوســــي وحتمل عبارة »نصلح ما 

افسده اآلخرون«.
كما انتشرت صور عدد محدود من مرشحي »ائتالف دولة 

القانون« التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري املالكي.
ووزعت صور ملرشحني عن »االئتالف الوطني العراقي« 
)الرقم 316( بينهم رئيس الوزراء السابق ابراهيم اجلعفري 
ومحمد احليدري وعبارة »االئتالف الوطني لضمان حقوقك«، 
وملرشحني عن »الكتلة العراقية« الليبرالية )رقمها 333( 
التي يتزعمها رئيس الورزاء االســــبق اياد عالوي، بينهم 

انعام العبيدي.
في الوقت نفسه، انطلقت في محافظات العراقية حمالت 

مماثلة لالعالن عن اسماء مرشحي االنتخابات.
ففي الســــليمانية )شــــماال(، بدأت قائمتــــا »التحالف 
الكردستاني« التي تضم احلزبني الكرديني االحتاد الوطني 
الكردســــتاني بزعامــــة الرئيس العراقي جــــالل طالباني 
والدميوقراطي الكردستاني بزعامة رئيس االقليم مسعود 
بارزاني، منتصف ليل اخلميــــس اجلمعة املاضي تثبيت 

صور ملرشحيها وعلم االقليم.
كمــــا قامت قائمة »التغييــــر« الكردية املعارضة باالمر 
ذاته، وحملت صورا ملرشحني في قائمة التحالف شعارات 

بينها »اعطوا صوتكم ولن نضيعه«.
وفي بعقوبة ـ كبرى مدن محافظة ديالى ـ باشر ممثلو 
قوائم العراقية وجبهة التوافق الســــنية، العمل منذ فجر 
امس على تثبت صور مرشحيهم في املناطق السنية، فيما 

توزعت ملصقات دولة القانون في عموم املدينة.

طهران ـ أ.ش.أ: ردا على تشــــكيك 
البيت االبيض فــــي اعالن ايران عن 
قيامها بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 
نسبة 20%، قال رئيس مؤسسة الطاقة 
الذرية اإليرانيــــة علي أكبر صاحلي 
إن بالده لديها القدرة على تخصيب 
اليورانيوم حتى نسبة 100%، أي ما 
يتجاوز النســــبة التي يقول اخلبراء 
إنها الزمة لصنع قنبلة نووية، لكن 
طهران ال تنوى تخصيب اليورانيوم 

إلى هذا املستوى.

ونقلت قناة »العربية« األخبارية 
امس عن املسؤول اإليراني قوله »إنه من 
حق إيران تخصيب اليورانيوم،  فهذا 
حق مشروع تعكسه مختلف االتفاقيات 
التي تربطهــــا بالوكالة وميثاق عدم 
انتشار االسلحة النووية، ال يوجد حد 
للتخصيب، فبوسعنا تخصيب حتى 
100%، لذلك لدينا االمكانية والقدرة، 
لكن لم تكن وليس لدينا النية لفعل 

ذلك اال عند احلاجة.
 كما هو الشأن هذه املرة بالنسبة 

لتخصيب اليورانيوم بـ %20«.
الى ذلــــك، اكد اســــفنديار رحيم 
مشائي مستشار الرئيس االيراني في 
تصريحات ادلى بها ليل اول من امس 
انه سمع من الدوحة نفيا للمعلومات 
عن نشــــر الواليات املتحــــدة انظمة 
مضادة للصواريخ في قطر حتســــبا 

ألي نزاع مع ايران.
وقال مشائي للصحافيني في الدوحة 
ان »رئيــــس مجلس الوزراء حمد بن 
جاســـم بن جبر آل ثاني اعلمنا انه 

ال توجــــد اصـــال اي درع صاروخية 
جديدة متــــت اقامتهـــــــا او منصات 
صاروخيــــــة مت نصبهــــا مؤخرا في 

هــذه الدولـــة«.
واضاف ان رئيس الوزراء ابلغه »ان 
قطر لن تسمح مبثل هذا العمل في هذه 
الدولة« وان »املسؤولني في قطر ليس 
لديهم اي قلق جتاه البرنامج النووي 
االيراني وال يشكون في سلمية هذا 
البرنامج وهم يعتقدون ان البرنامج 
النووي االيراني ســــلمي 100% وهم 

يعتقدون بحق ايران في االستخدام 
السلمي للطاقة النووية«.

ورأى مشــــائي ان دول اخلليــــج 
غير قلقة من رفع نســــبة تخصيب 

اليورانيوم في ايران الى %20.
وقــــال، وفقا للمترجم الرســــمي 
املعتمد، »نحن لم نقم ولن نقوم بجولة 
في دول املنطقة لكي نخفف مما يقال 
عن قلقها من رفع نســــبة التخصيب 
ألن هذا القلق غير موجود اصال لدى 

دول املنطقة«.

إيران: قطر نفت نشر صواريخ أميركية في أراضيها

بمشاركة 6172 مرشحًا بينهم 165 كيانًا و12 ائتالفًا سياسيًا.. ويتنافسون على 325 مقعدًا

ــم ـ أ.ف.پ: أعلنت الپنتاغون امس اصابة »العديد«  عواص
من اجلنود االميركيني في انفجار وقع امس االول داخل قاعدة 

اميركية ـ افغانية مشتركة في شرق افغانستان.
 وقالت وزارة الدفاع االميركية في بيان ان »انفجارا وقع هذا 
املساء في موقع قتالي متقدم مشترك بني قوات االمن الوطنية 
االفغانية وقوات ايساف )القوة الدولية للمساعدة على ارساء 

االمن في افغانستان( في والية باكتيا شرق افغانستان«.
واضاف البيان ان »العديد من اجلنود االميركيني في ايساف 
ــقوط اي قتيل في صفوف  ــوا بجروح. لم يبلغ عن س اصيب

القوات االفغانية او قوات ايساف«.
ــة واالفغانية التي تعلن  ــى ذلك، حذرت القوات االميركي ال
منذ اسبوعني انها تستعد لشن هجوم على احد معاقل طالبان 
ــاعدة مقاتلي  ــكان املنطقة من مس ــتان، س في جنوب افغانس

طالبان.
ــم حاكم والية هلمند داود احمدي ان  واوضح الناطق باس
»منشورات وزعت على مرجه جاء فيها ال تؤوا طالبان، امنعوهم 
ــاعدتكم، اننا نأتيكم  ــول اراضيكم، القوات قادمة ملس من دخ

بالسالم فانعموا بالسالم واالزدهار«.
ــق قوات املارينز  ــاد احد مصوري فرانس برس يراف واف
االميركية التي تشكل اكبر جزء من القوات التي تتمركز حول 
ــه، ان هذه القوات تبث في ضواحي املدينة بوالية هلمند  مرج

رسائل مشابهة عبر مكبرات الصوت.
ومنذ اسبوعني تعلن القوة الدولية املساهمة في ارساء االمن 
ــاف( التابعة للحلف االطلسي واجليش  ــتان )ايس في افغانس
ــن هجوم »وشيك« على مرجه  ــتعدان لش االميركي انهما يس

بوالية هلمند اكبر معاقل طالبان في البالد.
ــني وثالثة االف  ــني 300 و400 عائلة ـ بني الف ــزح ما ب ون
شخص من السكان الثمانني الفاـ  من تلك املنطقة خالل االيام 

االخيرة حسب سلطات الوالية.

»الپنتاغون«: إصابة »العديد« من الجنود 
األميركيين في انفجار القاعدة المشتركة

القوات األميركية واألفغانية لـ»مرجه«: ال تؤوا طالبان


