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دبيـ  رويترز: عرض الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح إجراء 
محادثات مع االنفصاليني اجلنوبيني واالستماع ملطالبهم، وفقا 
ملا ذكرت وسائل إعالم رسمية. وقال صالح في خطاب ألقاه في 
األكادميية العسكرية العليا »ندعوهم )االنفصاليني( ان يعودوا 
الى الرشد والصواب وأن يحكموا العقل واملنطق وأال يحاوروا 
أنفسهم بل يحاورون مختلف أطياف العمل السياسي فالتخريب 
سهل ومعول التدمير واخلراب سهل جدا لكن البناء طوبة طوبة 

هو الصعب«. وأضاف »القوى التي تدعى ما يســـمى باحلراك 
وقوى سياسية عليهم ان يأتوا اذا كانت لديهم مطالب لطرحها 
عبر القنوات السياســـية في مجلس النواب ومجلس الشورى 
واملجالس احمللية واملؤمترات احمللية ومجالس السلطة احمللية 
ونقول لهم تعالوا حاوروا إخوانكم في السلطة وسنتحاور معكم 
فنحن مند يد احلوار بعيدا عـــن اللجوء للعنف وقطع الطرق 

وقتل النفس احملرمة ورفع العلم الشطري«.

الرئيس اليمني يعرض الحوار على االنفصاليين الجنوبيين

واشنطن تؤكد انطالق المفاوضات غير المباشرة والسلطة تنفي

االستطالعات ترّجح تقدم المالكي.. وعالوي يالحقه

إسرائيل تقر بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

مفوضية االنتخابات العراقية: اإلعالن عن نتائج 30% من األصوات اليوم

جيل بايدن زوجة نائب الرئيس األميركي جوزف بايدن تنظر إلى مسجد قبة الصخرة لدى زيارتها للقدس احملتلة أمس                 )أ.پ(

عواصم - وكاالت: في خطوة 
اســـتفزازية جديدة في نوعها 
وتوقيتها، صادقت وزارة الداخلية 
االسرائيلية امس على بناء 1600 
وحدة اســـتيطانية جديدة في 
بالتزامن  القدس احملتلة  مدينة 
مع زيارة نائب الرئيس األميركي 

جو بايدن الى اسرائيل.
واوضحت االذاعة االسرائيلية 
ان ما يســـمى بلجنة التخطيط 
اإلقليمـــي والبناء فـــي الوزارة 
وافقت على مخطط لبناء 1600 
وحدة ســـكنية فـــي حي رامات 

شلومو في القدس الشرقية.
واشارت الى ان مخطط البناء 
يندرج حتت مشـــروع »القدس 
البناء  القاضي بتوسيع   »2000
االستيطاني بشكل أعمق في اجلزء 

الشرقي من القدس احملتلة.
وادعت مصادر الوزارة لإلذاعة 
ان مصادقة الوزير ايلي يشاي على 
املخطط ال عالقة لها بزيارة بايدن 
وان التوقيـــت »محض صدفة« 
زاعمة ان الوحدات االستيطانية 
ســـتقام في منطقة نفوذ بلدية 

االحتالل في القدس.
إلى ذلك وعــــد نائب الرئيس 

الشرق االوسط التي تضم الواليات 
املتحدة واالحتاد االوروبي وروسيا 

واالمم املتحدة.
في هذه االثنــــاء، نفى الطرف 
الفلسطيني حدوث تفاوض مؤكدا 
أنــــه بانتظار التفاهــــم على آلية 

التفاوض.
اما في  واشنطن، قال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
فيليب كراولي للصحافيني »على 
حــــد علمي )املفاوضــــات( بدأت. 
وهي جارية. اما عن مضمونها فإن 
جورج )ميتشــــل( بصدد العودة 
)الى واشنطن( وسيطلع« وزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون على 

التفاصيل.
وعندما سئل عما اذا كان متأكدا 
بأن احملادثات قد بدأت فعال، اجاب 

املتحدث »اني متأكد من ذلك«.
وقال كراولــــي ان املفاوضات 
البداية »الطريقة  ســــتتناول في 
التي ســــتتم بها العملية«. ولكن 
في رام اهلل، افاد كبير املفاوضني 
الفلسطينيني صائب عريقات امس 
االول بان الســــلطة الفلسطينية 
ابلغت ميتشل موافقتها على الدخول 
في مفاوضات غير مباشرة، لكن 

هذه املفاوضات لم تبدأ بعد.

االميركي اســــرائيل بالتزام اميركي كامل بأمنها فيما 
يبحث خــــالل زيارته الى املنطقــــة والتي بدأها من 
اسرائيل سبل احياء عملية السالم بني االسرائيليني 
والفلسطينيني التي تضاربت االنباء حول انطالقها 

بني التأكيد االميركي والنفي الفلسطيني.
وقال بايدن عقب لقائه مع رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ان »اساس عالقتنا هو االلتزام املطلق 

والتام والثابث بأمن اسرائيل«.
واضاف »يحصل التقدم في الشرق االوسط عندما 
يدرك اجلميع انه ليس هناك ببساطة اي مسافة بني 
الواليات املتحدة واســــرائيل. ليس هناك مسافة بني 

البلدين عندما يتعلق االمر بأمن اسرائيل«.
وشدد بايدن ايضا على تصميم الواليات املتحدة 
على منع ايران من امتالك السالح النووي ودعا طهران 

الى وقف دعــــم »منظمات ارهابية« تهدد اســــرائيل 
والواليات املتحدة على حد قوله.

كما رحب بقرار اجراء مفاوضات غير مباشــــرة 
بني اسرائيل والفلســــطينيني رغم الشكوك العميقة 

حول آفاق جناحها.
وقال لنتنياهو »انني ســــعيد جدا النك والقيادة 
الفلسطينية اتفقتم على اطالق محادثات غير مباشرة. 

نأمل في ان تؤدي هذه احملادثات الى مفاوضات مباشرة 
بني الطرفني ويجــــب ان تؤدي في نهاية املطاف الى 

ذلك«.
ويتوجه بايدن اليوم الى رام اهلل بالضفة الغربية 
للقاء رئيس الســــلطة الفلســــطينية محمود عباس 
ورئيس الوزراء سالم فياض كما سيجري محادثات 
مع توني بلير املبعوث اخلاص للجنة الرباعية حول 

عواصم ـ وكاالت: في الوقت الذي تتســـارع فيه 
عمليـــات الفرز، أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات 
العراقيـــة أن النتائج األوليـــة لـ  30% من األصوات 
ستعلن اليوم ، وحتى ذلك احلني أظهرت استطالعات 
الرأي تصـــدر ائتالف دولة القانـــون الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء نوري املالكي للقوائم املشـــاركة في 
االنتخابات في العاصمة بغداد، بعد أن أعلن سابقا عن 
تصدره في 9 محافظات جنوبية، فيما تقدمت القائمة 
العراقية التي يتزعمهـــا اياد عالوي قوائم محافظة 
كركوك، واحتل ائتالف وحدة العراق املرتبة الثانية 
فـــي محافظتي نينوى واالنبار. هذا واســـتمر امس 
تسابق االئتالفات في إعالن تصدرها للنتائج حيث 
وصف اياد عـــالوي وحليفه نائب الرئيس العراقي 
طارق الهاشمي النتائج التي حققها تكتلهم بـ »النجاح 
املتميز«، بينما أفاد ســـامي العســـكري القيادي في 
حزب الدعوة اإلسالمية في العراق بزعامة املالكي بأن 
النتائج التي أفرزتها االنتخابات التشريعية أعطت 
تقدما كبيرا وواضحا الئتـــالف دولة القانون وهذا 
سيعطي للقائمة مســـاحة أكبر في اختيار الشركاء 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
وعودة إلى إعالن النتائج صرحت املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات في العراق ان نتائج نسبة اول 

ادخال للبيانات اخلاصة باالنتخابات ستعلن اليوم. 
واضاف عضو مجلس املفوضني ســـعد الراوي في 
مؤمتر صحافي امس في مقر املفوضية ان صناديق 
االقتراع اخلاصة باحملافظات وصلت امس الى محطة 
ادخال البيانات الرئيسة في بغداد وانها ستعلن اليوم 

نتائج 30% من فرز األصوات.
ودعا الـــراوي الى عدم االخذ مبـــا تعلنه الكتل 
املتنافســـة او ما يذكر في وسائل االعالم من نتائج 
استنادا الى الكتل والكيانات املتنافسة او أي من هيئات 
االستطالع مشـــددا على ان املعلومات التي تقدمها 

املفوضية ال يعلن عنها رسميا اال بعد التأكد منها.
وبني ان نسبة االدخال حملافظة بغداد بلغت %35 
وبابل 99% وكربالء 99% وواسط 40% وصالح الدين 
59% والنجف 99% واملثنى 98% وميسان 98% ودهوك 
23% وأربيل 77% ونينوى 11% وديالى53% واألنبار 

.%30
وأوضح الراوي ان موظفي احصاء األصوات يريدون 
منتهى الدقة في عملهم وهذا األمر يتطلب وقتا خصوصا 
مع تعدد أشكال التصويت لكن النتائج األولية ميكن 

االعالن عنها بعد اكتمال 30% من الفرز.
وفـــي الوقت الذي اعلنت فيـــه املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات ان نسبة املشاركة في االنتخابات 

التشـــريعية داخل العراق تراوحت حول 65%، فقد 
اكدت ان عدد العراقيني املشاركني في االنتخابات خارج 

العراق بلغ نحو 250 الف ناخب فقط.
، وبالتوازي مع هذا حـــث زعيم املجلس األعلى 
اإلسالمي في العراق عبدالعزيز احلكيم امس املفوضية 
على العمل اجلدي في متابعة نتائج االنتخابات العامة 
التشريعية مبهنية وعدم جتاهل أي اعتراض مقدم 

من قبل الكيانات املتنافسة.
وخاطب احلكيم، في خطاب بث عبر محطة تلفزيون 
»العراقيـــة« احلكومي، املفوضية العليا املســـتقلة 
لالنتخابات قائال »لقد قمتم بواجباتكم مبســـؤولية 
ومهنية وعليكم أن تكونـــوا جادين في متابعة أي 
اعتراض ومدوا أيديكم مع اخوانكم واعملو معهم«.

وأضاف »أقول للذين نالوا ثقة الشعب إن املسؤولية 
اآلن أصبحت تكليفا وللذين تأخروا ان الطريق مازل 
طويال وان اخوتكم يتطلعون لبذل اجلهود معكم«.

الى ذلك أفاد ســـامي العسكري القيادي في حزب 
الدعوة اإلسالمية في العراق بزعامة رئيس الوزراء 
نوري املالكي، بأن النتائج التي أفرزتها االنتخابات 
التشريعية أعطت تقدما كبيرا وواضحا الئتالف دولة 
القانون وهذا سيعطي للقائمة مساحة أكبر في اختيار 

الشركاء لتشكيل احلكومة اجلديدة.

أردوغان: العقوبات الجديدة  على إيران لن تأتي بنتيجة 
رفض إعادة السفير التركي لواشنطن قبل تلقي إشارة بشأن األرمن

رئيس احلكومة التركي رجب طيب أردوغان محييا الصحافيني في الرياض قبل مؤمتره الصحافي معهم أمس          )أ.ف.پ(

عواصــــم ـ رويترز ـ أ.ف.پ: 
التزال تركيا على موقفها املستاء 
من اقرار مجلس النواب األميركي 
بأن االحداث التــــي تعرض لها 
القوات  أيــــدي  األرمــــن علــــى 
العثمانية خالل احلرب العاملية 

األولى »إبادة جماعية«.
وآخر حلقات هذا االستياء، 
اعادة  انقرة علــــى عدم  اصرار 
ســــفيرها إلى واشنطن قبل أن 
تتلقــــى »إشــــارة واضحة« عن 

مصير القرار.
ونقلــــت وكالــــة األناضول 
الرســــمية عن رئيــــس الوزراء 
التركي رجب طيــــب اردوغان 
قوله »لن نعيد ســــفيرنا ما لم 

نتلق إشــــارة واضحة بشــــأن 
نتيجة املوقف فيما يتعلق بالقرار 
اخلاص باألرمن«. دون ان يذكر 

تفاصيل.
من جانب آخر، قال اردوغان 
ان فرض عقوبات اضافية على 
النووي لن  ايران بسبب ملفها 
يأتي بأي نتيجة. وفي لقاء مع 
الرياض، قال  فــــي  الصحافيني 
اردوغان »ال اعتقد ان فرض اي 
عقوبات اضافية سياتي بنتيجة«. 
مذكــــرا بان »اجلولتــــني االولى 
والثانية من العقوبات لم تأتيا 
بأي نتيجة«. في سياق آخر أكد 
أردوغان ان فوزه بجائزة امللك 
فيصل العاملية في مجال خدمة 

اإلسالم لعام 2010، تعد تأكيدا 
لدور تركيا في املنطقة والعالم 
وألهمية التحوالت السياســــية 
واالقتصادية التي شــــهدتها في 

السنوات األخيرة.
وقال أردوغان في تصريحات 
قبل توجهه إلى اململكة العربية 
الســــعودية لتسلم اجلائزة إنه 
يعتبر فوزه باجلائزة هو تقدير 
للشعب التركي كافة وأنه فاز بها 

نيابة عن شعبه.
وأشار أردوغان بالراحل امللك 
فيصل بن عبدالعزيز مؤكدا انه 
كان شخصية عاملية، قائال كمسلم 
يجب عليه أن يفعل كل ما بوسعه 

من أجل خدمة قضايا اإلسالم.

ردًا على اتهامها بالتحول لسلطة »بلطجية«

طهران تصف المسؤولين األميركيين بـ »السفاحين األوباش«

جندي عراقي يحرس صناديق االقتراع لدى وصولها 
إلى أحد مراكز الفرز في بغداد )رويترز(

طهرانـ  وكاالت: تصاعدت حدة التوتر الكالمي بني واشنطن 
وطهران امس على وقع تعثر املســــاعي االميركية لفرض 

عقوبات جديدة على إيران بسبب الرفض الصيني. 
وترأس رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني 
حملة الردود على تصريحــــات قائد القوات االميركية في 
الشرق األوسط اجلنرال ديڤيد بتريوس التي وصف فيها 

السلطة االيرانية بأنها »بلطجية«.
ووصف الريجانــــي االدارة االميركيــــة بأنها »حكومة 
سفاحني« وقال ان تصريحات بترايوس »سخيفة ومسيئة 

الى حكومة اجلمهورية اإلسالمية االيرانية«.
ونقلت وكالة »مهر« لألنباء شــــبه الرسمية عنه القول 
»ميكن تفهم صدور هكذا ألفاظ نابية من أميركا بسبب ما 

تواجه به من استياء عام من قبل شعوب املنطقة«.
وقال مخاطبا املســــؤول االميركي »ان الشعب العراقي 
وجه لكم ردا قويا عبر تصويته باالنتخابات ومن الطبيعي 
ان تصابوا بصدمة سياســــية إال ان اســــتخدامكم لأللفاظ 
املبتذلة لن يحل مشــــكلتكم واالستياء العام جتاهكم آخذ 

في التنامي«.
واضاف »ان حكومة السفاحني وقتلة اإلنسان األميركية 
قتلت وجرحــــت أكثر من 850 ألف عراقــــي خالل األعوام 
القليلة املاضية كما قتلت عشرات اآلالف من أبناء الشعب 
األفغاني وأكثر من 5000 فلسطيني مظلوم في قطاع غزة 
باإلضافة الى اجلرائم الوحشية التي ارتكبتها في سجني 

أبو غريب وغوانتانامو«.
وتابع »ان أميركا تعاني من ألم االنكفاء والعزلة السياسية 
بني شــــعوب العالم وهذه التصريحات تبني بشــــكل جلي 
طبيعــــة اإلدارة االميركية احلالية وزيف شــــعار التغيير 

الذي رفعته«.
كما رد املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية رامني 
مهمانبرست على بترايوس بالقول »تلك اللغة يستخدمها 

أوباش.. هذا تصرف أوباش«.
واضاف مهمانبرست في مؤمتره االسبوعي »نشعر بأن 
املسؤولني في الواليات املتحدة غاضبون. ال نعرف سبب 
غضبهم.. رمبا بســــبب عدم متكنهم من شن حرب خفية 
)ضد ايران( او ألن دورهم في االســــتخبارات انكشف في 

قضية ريغي«. في اشارة الى اعتقال زعيم جماعة جنداهلل 
السنية املتمردة عبد امللك ريغي واتهمت الواليات املتحدة 
وبريطانيا واسرائيل بتقدمي الدعم له في شن هجمات على 

اجلمهورية االسالمية.
الصين

نوويا، دعت إيــــران حليفتها الصني الى عدم الرضوخ 
للضغوط االميركية والدولية من أجل تأييد فرض عقوبات 

أممية جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي. 
وقال مهمانبرســــت خالل مؤمتره ان »الصني بلد كبير 
يتمتع بالقوة الكافية التي متكنه من تنفيذ قراراته بصورة 

مستقلة دون ضغوط من أميركا«.
واضــــاف »نتوقع بالتأكيد من مثل هذا البلد الكبير أن 
ينتهج سياســــاته اخلارجية بصورة مستقلة وأن يحافظ 
على مصاحله الوطنية«، مشيرا إلى عالقات إيران الوثيقة 

بالصني.
في املقابل متســــكت الصني مبوقفها الرافض لتشديد 
العقوبات والداعي ملواصلة احلوار مع ايران. وصرح املتحدث 
باســــم وزارة اخلارجية الصينية كني غانغ امس بالقول: 
»قلنا دائما ان من الضروري حل املسألة النووية االيرانية 

بالوسائل الديبلوماسية عبر احلوار واملفاوضات«.
روسيا: العقوبات قد تصبح حتمية 

كذلك شددت روسيا على ضرورة التوصل حلل ديبلوماسي 
مع طهران لكنها ال تستبعد خيار فرض عقوبات جديدة.

ولقد قال وزير اخلارجية الروسية سيرغي الڤروڤ في 
مؤمتر صحافي امس »اننا على قناعة بإمكانية التوصل الى 
حل ديبلوماسي ألزمة امللف النووي االيراني خاصة فيما 
يتعلق مبســــألة تزويد طهران بالوقود املخصب لتشغيل 

املفاعل النووي املخصص لألبحاث العلمية«.
لكنه حذر من »ان هذه القضية ســــتطرح للنقاش في 
مجلــــس األمن الدولي اذا لم تتخذ طهــــران موقفا ايجابيا 
بخصوص االقتراحات التي بلورتها الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«.
واعرب الڤروڤ عن اعتقاده بعدم جدوى فرض عقوبات 

دولية ضد ايران، مشــــددا في الوقت نفسه على »ان هذه 
العقوبات تصبح احيانا ضرورية وحتى حتمية«.

والصني وروسيا من األعضاء الدائمني في مجلس األمن 
الدولي ومن ثم فهما يتمتعان بحق النقض)الڤيتو(.

العطية 

في غضون ذلك، دعا األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية ايران الى طمأنة املجتمع الدولي حول 
برنامجها النووي املثير للجدل، وذلك في تصريحات نشرتها 

صحيفة الوطن القطرية امس.
اال ان العطية دعا الغرب ايضا الى ان »يلجا الى وسائل 
اكثر تعاونا وطمأنة وشفافية واالبتعاد عن سياسة الكيل 
مبكيالني التي استخدمت في العراق سابقا وتستخدم مع 

ايران حاليا« على حد تعبيره.
وقال »ان مجلس التعاون يتحسس اخلطر الناجم عن 
اي مواجهة عسكرية قد تقع في املنطقة«، مشيرا الى ان دول 
املجلس »تسعى من خالل ديبلوماسيتها النشطة للتحاور 

مع جميع األطراف للوصول الى حل لألزمة«.
 في ســــياق آخر، قررت وزارة اخلزانة األميركية أمس 
األول تخفيف العقوبات عن إيران والسودان وكوبا في مجال 
تصدير خدمات اتصاالت االنترنت مثل التراســــل املباشر 

والبريد االلكتروني وشبكات االنترنت االجتماعية.
وقالــــت الــــوزارة ان هذه اخلطوة تهــــدف الى »متكني 
األشــــخاص في تلك الدول من ممارســــة حقهم العاملي في 

حرية التعبير واملعلومات بأكبر قدر ممكن«.
وقــــال نيل ولني نائب وزيــــر اخلزانة في بيان ان رفع 
احلظر عن صادرات برامج وخدمات الكمبيوتر »سيسهل 
على املواطنني في إيران والسودان وكوبا استخدام االنترنت 

لالتصال ببعضهم البعض وبالعالم اخلارجي«.
واضاف ان »اخلطوة التي اتخذت اليوم ستمكن االيرانيني 
والسودانيني والكوبيني من ممارسة حقوقهم األساسية«.

وذكرت الوزارة انه سيسمح بتصدير اخلدمات املرتبطة 
باستخدام االنترنت واملدونات والبريد االلكتروني والتراسل 
الفوري والتشــــات وشبكات االنترنت االجتماعية وتبادل 

الصور واألفالم.


