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بغدادـ  د.ب.أ: ذكر عمار احلكيم زعيم املجلس 
األعلى االسالمي في العراق امس أن االنتخابات 
البرملانية املقبلة متثل بداية مرحلة جديدة من 
العمل وبذل اجلهود مبا يخدم مصلحة العراق 
وخدمة املواطن. وقال احلكيم خالل اجتماعه 
برئيس واعضاء مجلس محافظة واســــط »إن 
االئتالف الوطني العراقي يشعر بأن منافسيه في 

هذه االنتخابات هم شركاء في العملية السياسية 
وإن العراق ال يدار من قبل جهة أو حزب أو مكون 
واحد وإمنا من قبل جميع العراقيني«. واضاف 
ندعــــو الى »عدم الســــماح للصداميني وحزب 
السياسية  البعث بالعودة للمواقع والواجهة 
كون الســــماح لهم بدخول العملية السياسية 

مخالف للقانون والدستور العراقيني«.

الحكيم: العراق ال يدار من حزب واحد

)ا.ف.پ(مينيون يتظاهرون رافعني الفتة تنادي بحرية اجلنوب امس 

)ا.ف.پ(جندي مارينز يقوم بحالقة ذقنه في مرآة مكسورة بقاعدة اميركية في مرجة 

)رويترز()ا.پ(السفير القطري في اميركا علي احلجري مستقبال وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون  في مطار الدوحة امس .. ورئيس احلكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم في املؤمتر الصحافي مع رئيس احلكومة التركية رجب طيب اردوغان

واشنطن: العقوبات والمشكالت الداخلية يمكنها إحداث تغيير في النظام اإليراني

عواصمـ  وكاالت: في اطار جولة 
في املنطقة تشمل اململكة العربية 
السعودية، وصلت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون امس الى 
قطر وقبيل وصولها أكد مساعدان 
لها انها ستطلب من قادة الدولتني 
اخلليجيتني اقناع الصني باالنضمام 
الى اجلهود االميركية الرامية الى 
فرض عقوبات على ايران بشــــأن 

برنامجها النووي املثير للجدل.
وبحثــــت وزيــــرة اخلارجية 
األميركية هيالي كلينتون مع أمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني التعاون بني البلدين وتطورات 
األوضاع على الساحتني االقليمية 

والدولية.
واعتبرت هيــــالري كلينتون 
ان تنامي نفــــوذ احلرس الثوري 
اإليراني يشــــكل »تهديدا مباشرا 

جدا لكل فرد«.
وقالت امام الدورة السابعة من 
الواليات املتحدة والعالم  منتدى 
اإلســــالمي في الدوحة »آن األوان 
لكــــي تتحمــــل إيران مســــؤولية 
نشاطاتها التي زعزعت االستقرار 

وتزعزعه«.

كبير في تغيير النظام«.
وقــــال ان »الــــدول األوروبية 
والبلدان العربية تشــــعر بالقلق 
جتاه تلــــك القضية حتى تتجنب 
سباق تســــلح نووي في منطقة 

اخلليج«.
وأضاف »علينــــا ان نعمل مع 
الصني بشــــكل اكبر قليال« وذلك 
في إشارة منه الى الصعوبات التي 
تواجهها الدول الغربية في اقناع 
بكني باملوافقة على فرض عقوبات 

جديدة ضد إيران.
وأضاف الشيخ حمد ان اجلانبني 
بحثا في القضايا التي تهم البلدين 
بشكل مباشر والقضايا االقليمية 
كالوضــــع فــــي العــــراق واليمن 
والصومال والقضية الفلسطينية 
النووي  البرنامــــج  الــــى  اضافة 

اإليراني.
ومن الدوحة أيضا اكد رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
استعداد بالده لتكون مركزا لتبادل 
اليورانيوم االيراني املخصب اذ كان 

اكبر دعم ممكن فــــي املنطقة مبا 
فيها تركيا، للمســــاعي االميركية 
لوقف النشاطات النووية االيرانية 

احلساسة.
بدوره قال جيفــــري فيلتمان 
املكلف بالشرق  مساعد كلينتون 
االوســــط للصحافيني في طريقه 
الى الدوحة عن طريق شانون في 
ايرلندا ان »السعودية تقيم عالقات 

جتارية مهمة مع الصني اصال«.
واشار مساعد وزيرة اخلارجية 
االميركية لشؤون الشرق االدنى الى 
زيارات عديدة جرت بني اخلليج 
والصني مؤخرا، موضحا »نتوقع 
من الســــعوديني اســــتخدام هذه 
الزيارات للمســــاعدة على تعزيز 
الضغوط التي تشعر بها ايران«. 
وتبدو الصني الدولة الوحيدة بني 
البلدان اخلمسة الدائمة العضوية 
في مجلس االمن الدولي،  التي ال 
تريد فــــرض عقوبات على ايران. 
والدول االربع االخرى هي الواليات 
املتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا 

وأضافت »أخشى ان يشكل منو 
تأثير ونفوذ احلرس الثوري تهديدا 

مباشرا جدا لكل فرد«.
وأكــــدت الوزيرة األميركية ان 
بالدها لن تدخل في مفاوضات مع 
طهران فيما إيران »تصنع قنبلتها« 

النووية.
بدوره أكد رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية القطري الشيخ حمد بن 
جاسم في مؤمتر صحافي مشترك 
مع كلينتون، ان اللقاء كان ايجابيا 
ومفيدا للجانبني مؤكدا ان »الواليات 
املتحدة األميركية شريك مهم لنا 

في دولة قطر«.
وتزامنًا مع تصعيد كلينتون 
ضد طهران قال مستشــــار األمن 
القومــــي األميركي جيمس جونز 
امس انه رغم ان الواليات املتحدة 
ال تســــعى بجدية إلحداث تغيير 
في النظام بإيران اال ان مزيجا بني 
عقوبات مشددة اضافية واملشكالت 
التــــي تواجه احلكومة  الداخلية 
اإليرانية »ميكنها ان تتسبب بشكل 

ذلك يسهل التوصل الى حل الزمة 
امللف النووي االيراني.

وقــــال اردوغــــان فــــي مؤمتر 
صحافي مشترك مع نظيره القطري 
الشــــيخ حمد بن جاسم ال ثاني 
»ان وكالة الطاقة الذرية قالت ان 
تركيا ميكن ان تكون مركزا لتبادل 
اليورانيوم والواليات املتحدة قدمت 
هذا االقتراح واذا اعطي ذلك لتركيا 

فتركيا ستقوم مبا عليها«.
اال انه شــــدد على انه »لم يتم 
التوصل الى اتفاق حتى اآلن« مؤكدا 
ان بالده تبذل جهودا من اجل وضع 

حد لالزمة النووية االيرانية.
من ناحيته قال رئيس الوزراء 
القطري »نحن نثق باجلمهورية 
التركيــــة لتقــــوم بدورها في هذا 

امللف«.
وعــــودة الى جولــــة هيالري 
كلينتــــون اخلليجيــــة، فقد قال 
مساعداها للصحافيني ان زيارتها 
لقطر والسعودية التي تستمر ثالثة 
ايام تهدف ايضا الى احلصول على 

وكانت موسكو تبنت موقفا اكثر 
ايران مؤخرا. من  تشــــددا حيال 
جهة اخرى، ســــتواصل كلينتون 
الرئيس باراك  ادارة  ايضا جهود 
اوباما لتشجيع السالم بني العرب 
واســــرائيل والعمــــل على »طي 
صفحة« املاضي في العالقات مع 
الدول االسالمية، في خطاب ستلقيه 
امام منتدى اميركا والعالم االسالمي 
في الدوحة. وقد سبق زيارتها اعالن 
الرئيس االميركي باراك اوباما عن 
تعيني مبعوث خاص له لدى منظمة 
املؤمتر االسالمي. وخالل توقفها في 
الرياض، ستلتقي كلينتون خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز ووزير اخلارجية 
االمير سعود الفيصل. كما ستلتقي 
مسؤولني سعوديني آخرين في جدة 

على البحر االحمر.
على صعيد متصل، توجه رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
امس الى روسيا في وقت صعدت 
موسكو لهجتها حيال ايران العدو 
اللدود للدولة العبرية. وهي اول 
زيارة رسمية لنتنياهو الى موسكو 

منذ تولي مهامه قبل سنة.

كلينتون التقت األمير القطري قبل توجهها إلى المملكة العربية السعودية: تنامي نفوذ الحرس الثوري يشكل »تهديداً مباشر لكل فرد«

حالوتس: لن نستطيع
مواجهة إيران بمفردنا

خطة خفض العالقات اإليرانية ـ البريطانية انتهت

عواص��م – وكاالت: قال رئيس هيئة األركان االس��رائيلية 
السابق دان حالوتس امس االول إن إسرائيل تفتقر إلى الوسائل 
العسكرية الكافية التي متكنها من شن غارات استباقية ناجحة 

على منشآت إيران النووية.
ونسبت صحيفة »هاآرتس« االسرائيلية إلى حالوتس قوله 
تعقيبا على تصريحات قادة اسرائيل التي تعهدوا فيها بالتكفل 
باخلطر االيراني »نحن نس��عى لتحميل انفس��نا مهمة أكبر 

منا«.
وأضاف »أرى أن دولة اسرائيل ينبغي اال حتمل الراية نيابة 

عن الغرب بأكمله وأن تواجه التهديد االيراني مبفردها«.
ومضى يقول »لس��ت مجرد واحد م��ن العامة، لقد توليت 
مناصب وفرت لي مستوى مختلفا من املعلومات عن املواطن 

العادي«.
اجلدير بالذكر أنه في الوقت الذي يسعى فيه املجتمع الدولي 
للضغط على إيران للتخلي عن التكنولوجيا النووية احلساسة، 
أحملت إسرائيل إلى أنها قد تستخدم القوة ملنع إيران من حتقيق 
أهدافها النووية، لكن محللني قالوا إنه ال مجال لذلك ألن الطائرات 
االسرائيلية ستنهكها املسافة التي يتعني عليها قطعها وصوال 

اليران ذلك باالضافة الى األنظمة الدفاعية االيرانية.
ال��ى ذلك، أعلن نائب رئيس جلنة األمن القومي في مجلس 
الشورى االس��المي اس��ماعيل كوثري امس عن االنتهاء من 
إعداد خطة خفض العالقات مع بريطانيا وستطرح قريبا على 

املجلس للتصويت.
ونسبت وكالة مهر لالنباء شبه الرسمية الى كوثري قوله 
»ان جلنة األمن القومي في املجلس اتخذت قرارها النهائي بشأن 
ضرورة خفض مس��توى العالقات مع بريطانيا في املجاالت 
السياسية واالقتصادية والثقافية وان هذا القرار سيطرح قريبا 

على مجلس الشورى اإلسالمي للتصويت عليه«.
وقال »بعد انتصار الثورة االسالمية وانقطاع العالقات بني 
ايران وأميركا بدأت بريطانيا بأداء دور أميركا وآخر خطوات 

لندن تتمثل في تدخلها وتوجيهها للفتنة األخيرة«.
وحول السبب الذي دعا السفير البريطاني في طهران الى 
ارسال رسالة الى رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية 
في مجلس الشورى االسالمي والتي حثه فيها على عدم اتخاذ 
قرار خفض العالقات بني البلدي��ن، قال كوثري ان لبريطانيا 
مصالح كبيرة في ايران وهي قلقة من أن تفقد تلك املصالح.

وأعرب عن اعتقاده بضرورة »قطع يد بريطانيا متاما عن 
مصاحلها في ايران وأن يتم ذلك بشفافية تامة«.

اليوم الـ 3 للهدنة: مقتل 10 جنود يمنيين
في تحطم مروحية شرق صعدة

صنعاءـ  أ.ف.پ: لقي 10 جنود مينيني حتفهم امس 
في حتطم مروحية مبنطقة جبلية شرق مدينة صعدة 
معقل التمرد احلوثي في اليوم الثالث لوقف اطالق 
النار الذي اعلــــن في املنطقة بني القوات احلكومية 

واملتمردين. 
اما عن تسليم االسرى السعوديني لدى املتمردين 

فتعترضه صعوبات بحسب مصادر متطابقة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية وشهود عيان ان 
الهدوء كان يسود على كل اجلبهات، في حني واصلت 
اللجان البرملانية االربع املكلفة باالشراف على وقف 
النار وتنفيذ بنوده الســــتة اعمالها والتقت ممثلني 

احلوثيني بحسب مصادر محلية.
الى ذلك افاد مصدر مقرب من قيادة التمرد احلوثي 
انه »مت فتح عدد من الطرق في محيط صعدة مبا في 
ذلك الطريق املؤدية الى جبل الصمع، ورفع احلصار 
عــــن اللواء 103 الذي يرابط في جبل الصمع والذي 

كان محاصرا منذ اسبوعني«.
من جانبه، قال علي ابوحليقة عضو البرملان عن 
حزب املؤمتر الشــــعبي العام ورئيس جلنة محور 
صعدة، وهي من اللجان التي تتابع تنفيذ وقف النار، 
في تصريحات صحافية ان اللجنة التي يرأسها »تعمل 
بالتنســــيق مع اللجان امليدانية والســــلطة احمللية 
لسرعة تأمني فتح الطرق على االخص طريق صعدة 

ومديرية باقم القريبة من احلدود السعودية«.
اال ان بند تسليم اجلنود السعوديني احملتجزين 
لدى التمرد يواجه صعوبات بالرغم من تأكيد مصادر 
في جلنة احلدود لوكالة »فرانس برس« انها تتوقع 

ان يتم اجناز هذه النقطة بأسرع وقت.

وقال مصدر مقرب من اللجنة ان »موضوع االسرى 
يواجه تعقيدات اذ ان الســــلطات تطالب احلوثيني 
باالفراج عن االسرى السعوديني واليمنيني في حني 

يطالب احلوثيون باإلفراج عن معتقليهم ايضا«.
وقال مصدر مقرب من التمرد احلوثي ان »ملف 
االسرى السعوديني جاهز من جانبنا لكن الذي يعرقل 

عملية التسليم هو الطرف السعودي«.
وذكــــر املصدر فــــي اتصال مع وكالــــة »فرانس 
برس« في دبي ان »اجلانب السعودي يرفض تسليم 
احملســــوبني علينا املعلقني لديه، مبــــا في ذلك الى 

احلكومة اليمنية«.
واكد املصدر ان املتمردين يشــــترطون ان تسلم 
الســــلطات الســــعودية احلوثيني الذين حتتجزهم 

مبوازاة تسليم االسرى السعوديني. 
وقال املصدر »كطرف حوثي ال يهمنا من يحاور 
الطرف السعودي. ال مشكلة لدينا ان يسلموا اسرانا 
الى احلكومة او الى طرف قبلي او الى اي طرف«. اال 
ان السلطات في اململكة »ترفض تسليم اسرانا حتى 
للحكومة اليمنية«. وكان مساعد وزير الدفاع السعودي 
االمير خالد بن سلطان اعطى احلوثيني امس االول 
مهلة 48 ســــاعة لتسليم االسرى السعوديني. وقال 
»يجب اعادة اسرانا اخلمسة وقد اعطوا )احلوثيون( 
مهلة 48 ساعة لتنفيذ ذلك«. واعلن املتحدث باسم 
التمرد محمد عبدالســــالم السبت انه يجري اتخاذ 
االجراءات امس االول اســــتعدادا لتســــليم االسرى 
السعوديني الى الوسيط علي ناصر قرشة«، وهو احد 
اعيــــان قبائل محافظة صعدة دون ان يحدد عددهم 

وال موعد االفراج عنهم.

هلمندـ  د.ب.أ: فيما اعلن الرئيس 
االفغاني حامد كرزاي امس مقتل 10 
مدنيني في اليوم الثاني من احلملة 
العسكرية »مشترك« التي تقودها 
قــــوات الناتو مبســــاعدة القوات 
االفغانية على احد معاقل طالبان 
في مرجة جنوب افغانستان، اعلن 
احللف االطلســــي مسؤوليته عن 

مصرع هؤالء املدنيني.
الى ذلك اكد املسؤولون أن 27 
من مســــلحي طالبان لقوا حتفهم 

خالل العملية.
وقد مت إدخال اآلالف من قوات 
مشاة البحرية األميركية )املارينز( 
والقوات االفغانية والبريطانية عن 
طريق عشرات الطائرات املروحية 
إلى منطقتي  املدرعــــة  والعربات 

مرجة وناد علي في االقليم.
أنهم  الناتو  وزعم مســــؤولو 
متكنوا من حتقيق نصر مبكر في 
الوقت الذي مشطت فيه القوات 13 
موقعا مستهدفا في املنطقتني اللتني 
تعدان من املعاقل االستراتيجية في 
االقليم الذي يعد االقليم الرئيسي 

النتاج االفيون في البالد.
وقال داود احمدي املتحدث باسم 
حاكم إقليم هلمنــــد »إن العملية 

تسير بنجاح«.
وأضــــاف »لقــــد قتل ســــبعة 
متمردين منذ ليلة أمس االول ليبلغ 
بذلك عدد القتلى في صفوف طالبان 

27 متمردا«.

وتتركــــز العملية التي حتمل 
اسم »مشترك« في منطقة مرجة 
التــــي يقطن بها 80 ألف نســــمة 
حيث أقام مهربو املخدرات الذين 
يحظون بحماية طالبان أكبر سوق 

للمخدرات في البالد.
وفر املئات من السكان احملليني 
في منطقتي مرجة وناد علي إلى 
العسكرجاه عاصمة االقليم ولكن 
بقي اخرون في ضــــوء تأكيدات 
الناتو بأنهم ســــوف  مســــؤولي 
الالزمــــة  يتخــــذون االجــــراءات 
لتجنب وقوع خسائر بشرية بني 

املدنيني.
وقال املسؤولون إن القنابل التي 
تزرع على جانب الطريق أبطأت من 
تقدم القوات املشتركة نحو بلدة 
مرجة. وقال قاري يوسف أحمدي 
املتحدث باسم طالبان هاتفيا من 
مكان مجهــــول إن مقاتلي طالبان 
لم ينســــحبوا. في نفس السياق، 
ذكر البيت االبيض انه يتم اطالع 
الرئيس االميركي باراك اوباما على 
مجريات الهجوم الذي يجري في 
جنوب افغانســــتان موضحا انه 
اجــــرى خصوصــــا محادثات مع 
القومي  مستشاره لشؤون االمن 
اجلنــــرال جيمس جونــــز. وذكر 
الناطق باسم البيت االبيض توني 
فييتــــور ان اجلنــــرال جونز زار 
مطلع االسبوع اجلاري باكستان 

وافغانستان.

وقال إن القوات املشتركة عثرت 
أيضا على أكثر من 2500 كيلوغرام 

من املتفجرات وقامت بتدميرها.
وأضــــاف احمــــدي إن اثنــــني 
من قوات الناتــــو احدهما جندي 
بريطاني والثاني من املارينز لقيا 
حتفهما أيضــــا خالل اليوم االول 

من العملية.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية 
في بيان على موقعها االلكتروني إن 

احد جنودها لقي حتفه إثر وقوع 
انفجار في منطقة ناد علي.

الدفــــاع االفغاني  وقال وزير 
عبدالرحيم وردك في كابول أمس 
االول إن هنــــاك بعض االصابات 
التي وقعت فــــي صفوف القوات 

االفغانية.
املئات من مقاتلي  إن  وأضاف 
طالبان مازالوا في املنطقة في حني 
ان عددا كبيرا من املتمردين قبل 

بدء العملية العسكرية التي أعلن 
عنها قبل أسابيع.

وقدر مسؤولو الناتو والقوات 
االفغانيــــة ان ما يتراوح بني 600 
وألف من مسلحي طالبان متمركزون 

في املنطقتني املستهدفتني.
وقد مت حشد نحو 15 ألف جندي 
القوات األميركية واالفغانية  من 
والبريطانية والكندية والدمناركية 
واالستونية للقيام بهذه العملية.

اليوم الثاني لـ »مشترك«: الناتو يعلن مسؤوليته عن مقتل 12 مدنياً
البيت األبيض: أوباما يتابع سير الحملة في هلمند

األمير هاري يستعد للعودة إلى الخدمة في أفغانستان
لندنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »صنداي إكسبريس« أمس 
أن األميـــر هاري املصنف ثالثا على عرش بريطانيا بعد والده 
ولي العهد األمير تشالز وشقيقه األكبر األمير ويليام سيعود 
للخدمة في أفغانستان كطيار هيليكوبتر من طراز »لينكس« 

في واحدة من أخطر مهمات الطيران.
وقالـــت الصحيفة إن األمير هاري، الذي أنهى للتو املرحلة 
األولى من تدربه على الطيران، أعرب عن رغبته في العودة إلى 
اخلدمة مع القوات البريطانية في أفغانستان كطيار على مروحية 
لينكس املستخدمة إلجالء اجلنود اجلرحى من املناطق الساخنة 

التي تعتبر ضيقة أو خطرة بالنسبة للمروحيات األخرى.

وأضافـــت أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت تأكيد ما إذا 
كان األمير هاري سيعود للخدمة في أفغانستان.

ويخضع هاري البالغ من العمر 25 عاما والذي يحمل رتبة 
مالزم في فرسان احلرس امللكي إلى دورة تدريبية اآلن لتعلم 
قيادة املروحيات العســـكرية وكان قد خدم بأفغانســـتان ملدة 
عشـــرة أســـابيع مطلع العام 2008 في مهمة كان يفترض أن 

تستمر 14 أسبوعا.
ومت استدعاؤه من هناك على وجه السرعة بعد الكشف عن 
وجوده إلى جانب القـــوات البريطانية التي تقاتل طالبان في 

األمير هاريإقليم هلمند.

أردوغان: تركيا مسـتعدة لتكون مركزًا لتبادل اليورانيوم اإليراني


