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واشـــنطن ـ أ.ف.پ: دعا وزير اخلارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي امس الواليات 
املتحدة الى االضطالع بدور »بناء« في النزاع 

بني باكستان والهند حول اقليم كشمير.
ووعد الوزير الباكســـتاني الذي كان الى 
جانب وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون لدى بدء »حوار اســـتراتيجي« في 

واشنطن بني البلدين، بتقدمي دعم الى باكستان 
ملكافحة االرهاب، لكنه اضاف ان لدى بالده 

ايضا مطالب ستتقدم بها.
وقال قريشي ان »باكستان مصممة على 
القيام مبا يعنيها للمساعدة في املجهود الذي 
تبذله املجموعة الدولية من اجل التوصل الى 

السالم واالستقرار في افغانستان«.

باكستان تدعو واشنطن إلى دور »بنّاء« في نزاع كشمير

موسى: سحب المبادرة العربية »مطروح« على قمة سرت

مصادر القائمة »العراقية«: عالوي متقدم بعد فرز 99% من األصوات

الرياض: ننتظر إيضاحات من »الرباعية« حول سياسة إسرائيل المتغطرسة

بغداد: زيباري سيمثل العراق في القمة العربية.. والرئاسات لن تشارك فيها لعدم جدواها

)ا.ف.پ( أنصار رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري املالكي يتظاهرون في البصرة إلعادة فرز األصوات  

احلكومة العراقية على املفوضية 
العليــــا لالنتخابــــات لالمتثــــال 
لطلب قائمته بإعادة الفرز يدويا، 
السيما أن الناطق الرسمي باسم 
احلكومة، علي الدباغ، صرح بأن 
رئاسة احلكومة ستتقدم بطلب إلى 
مفوضية االنتخابات إلعادة الفرز 
يدويا، قال احليدري: »إن عملنا ال 
يجري مثلما يريد رئيس الوزراء 
)مو بكيفه(، فنحن نحترم املالكي 
باعتباره صديقا وأخا، لكننا نتعامل 
معه باعتباره رئيس قائمة، وحاله 
حال بقية رؤساء القوائم واملرشحني 
لالنتخابات، ونحن هيئة مستقلة ال 

عالقة لنا باحلكومة العراقية«.
الى ذلك قال الناطق الرســــمي 
باســــم احلكومــــة العراقيــــة إن 
الرئاســــات العراقية لن تشــــارك 
في القمة العربية بسبب معرفتها 
املسبقة بعدم جدواها السيما وأنها 
ستكون برئاســــة الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وقال الدباغ في حديث للفضائية 
العراقية أمس األول سيمثل العراق 
في القمة العربية وزير اخلارجية 
هوشــــيار زيباري وهو مستوى 
متثيل متدن للعراق العضو املؤسس 
للجامعة العربية والذي حرص على 
أن يكون متثيله في القمم العربية 

السابقة بأعلى املستويات.

وحسم احليدري موضوع عدم قيام 
املفوضية بإعادة الفرز يدويا، وقال: 
»أبدا، لن نقوم بهــــذا العمل على 
اإلطالق، فمجلس املفوضية اتخذ 
قراره النهائي بهذا الشأن، ونحن 
نعمل طبقــــا لقوانني املفوضية«، 
مشددا على أن »من يرد إعادة الفرز 
يدويا فعليه أن يعيد االنتخابات، 
وهذا أمــــر ال يتعلق بنا«. وحول 
الشائعات التي صدرت عن مرشحني 
في قائمة »دولة القانون« وحزب 
الدعوة الذي يتزعمه املالكي، التي 
تتعلق بتدخل منظمة »مجاهدين 
خلق« اإليرانية املعارضة في نتائج 
االنتخابــــات والتالعب بها، أو أن 
الكمبيوتر املستخدمة في  أجهزة 
فرز األصوات عائدة إلى »مجاهدين 
خلق«، علق رئيس املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، قائال: »هذه 
عملية خلط أوراق والغرض منها 
التشويش على عمل املفوضية وعلى 
املواطن، وال أعرف ما هي عالقتنا 
أو عالقة أجهزتنــــا بـ »مجاهدين 
خلق«، وأجهــــزة الكمبيوتر التي 
نســــتخدمها في عمليــــات إدخال 
املعلومــــات وفــــرز األصوات هي 
ذاتها التي استخدمت في انتخابات 

مجالس احملافظات«.
وحول مــــدى الضغــــط الذي 
ميكن أن يشــــكله طلــــب رئيس 

إعادة الفرز يدويا جلميع احملطات 
وفي جميع أنحــــاء العراق. وقال 
احليــــدري إن اإلصرار على إعادة 
الفرز يدويا يعني إعادة العملية 
مــــن جديد.  االنتخابيــــة برمتها 

أو الكتل التــــي تطالب املفوضية 
بالقيام بإعادة الفرز يدويا لم حتدد 
محطة معينة أو مركزا بذاته أو حتى 
إعادة الفرز ألصوات الناخبني في 
مدينة من مدن العراق، بل تريدنا 

»ضربا من املســــتحيل وال ميكن 
أن جتري، إذ إن هذا األمر يتطلب 
عمال مضنيا ألكثر من ثالثة أشهر 

على األقل«.
وأشار احليدري إلى أن الكتلة 

أنهم ال يعلمون بـ »كيف« أي على 
هوى رئيس الوزراء.

واعتبر احليدري في تصريحات 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
اليــــدوي تعتبر  الفرز  أن عملية 

الرئيسي وبفرزها ستنتهي عملية 
العد والفرز بشكل نهائي.

في غضون ذلك، تظاهر مئات من 
أنصار قائمة ائتالف دولة القانون 
الوزراء  التــــي يتزعمها رئيــــس 
املنتهية واليته نوري املالكي في 
عدة مدن ومحافظات عراقية امس 
مطالبني باعادة عد وفرز اصوات 

الناخبني يدويا.
ورفــــع املتظاهرون في كربالء 
وبابل وديالــــي الفتات كما رددوا 
شعارات تندد مبا وصفوه مبحاوالت 
تزويــــر االنتخابــــات والتالعب 
الناخبني لصالح قائمة  بأصوات 
بعينها كما نــــددوا بحزب البعث 

املنحل.
ويالحظ ان قائمة ائتالف دولة 
القانون استثنت حتى االن بغداد من 
تنظيم تظاهرات بهذا االجتاه رغم 
تهديدها بتحشيد الشارع العراقي 
لتعضيد مطالبها باعادة فرز وعد 

االصوات.
ولم يــــرض رئيس املفوضية 
العليا املســــتقلة لالنتخابات في 
العراق فرج احليدري، إال أن يتكلم 
عن طلب رئيس الوزراء ورئيس 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
بإعادة فــــرز األصوات االنتخابية 
يدويا، قائــــال بانه:مرفوض، وعد 
العملية »ضربا من اخليال«، مؤكدا 

بغداد ـ إيالف ـ وكاالت: التزال 
االنتخابات تلقي بشــــررها على 
املجتمــــع العراقي، فبينما تظاهر 
مئــــات من أنصــــار قائمة ائتالف 
دولة القانون التي يتزعمها رئيس 
الــــوزراء املنتهيــــة واليته نوري 
املالكي في عــــدة مدن ومحافظات 
عراقية مطالبني باعادة عد وفرز 
اصــــوات الناخبــــني يدويا، اكدت 
مصادر قائمــــة »العراقية« انتهاء 
فرز 99% من اصوات جميع الناخبني 
مع تقدم القائمة التي يتزعمها اياد 
عالوي، هذا في الوقت، الذي أكد 
رئيس املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات فرج احليدري، رفض 
إعادة فرز األصــــوات االنتخابية 
يدويا، قائال إن عملنا ال يجري مثلما 
يريد رئيس الوزراء )مو بكيفه(. 
وعودة الى مصادر القائمة العراقية 
فقد نقل موقع ايالف االلكتروني 
تصريحها القائل ان »عملية العد 
والفــــرز متت فيما يتعلق بجميع 
اصوات الداخل والتصويت اخلاص 
وتصويت اخلارج ســــوى دائرة 

استراليا«. 
واوضحت مصادر »العراقية« 
ان نسخا باملاســــح الضوئي من 
بطاقات املقترعــــني العراقيني في 
استراليا وصلت في وقت متأخر من 
مساء امس االول الى مقر املفوضية 

س��رت � د.ب.أ: أعل��ن رئيس مؤسس��ة القذاف��ي العاملية 
للجمعيات اخليرية والتنمية سيف اإلسالم معمر القذافي، أنه 
مت اإلفراج عن 214 مسجونا من أعضاء ما يسمى ب� »اجلماعة 
الليبية املقاتلة«، بعد جهود من جانب املؤسس��ة وإجراء حوار 
معه��م داخل الس��جن، في إط��ار ما ع��رف بتصحيح مفهوم 

»اجلهاد« أساس فكر هذه اجلماعة.
وقال سيف اإلسالم، في مؤمتر صحافي امس االول إن من 
ب��ن املفرج عنهم ثالثة من قي��ادات اجلماعة وهم عبد احلكيم 
اخلويلدى بلحاج أمير التنظيم، وسالم خليفة الساعدي مفتى 

اجلماعة، وخالد الشريف املسؤول العسكري واألمني.
وأض��اف أنه بإطالق س��راح ه��ذه املجموع��ة، يكون قد 
مت اإلف��راج ع��ن 705 من أعضاء اجلماع��ة املقاتلة ويبقى من 
املس��جونن من عناصرها 409 أش��خاص س��يتم إطالق 232 
منهم قريبا مبجرد أن يتم التأكد من انهم ليس��وا خطرا على 
املجتمع، مؤكدا أن عملية إطالق سراح املسجونن من اجلماعة 

ستتواصل.
وأضاف: »ب��دأ منذ فترة طويلة العم��ل من اجل الوصول 
إل��ى هدف إطالق س��راح هؤالء م��ن خالل احل��وار الفكري 
معهم«، وقال انه تقرر اآلن أن يصبح الس��جن مفتوحا بحيث 
يسمى مركز تأهيل مفتوحا، وليس سجنا وميكن للصحافين 

والديبلوماسين أن يزوروه.
وأض��اف جنل الزعي��م الليبي أنه جترى مس��اعدة املفرج 
عنهم من »اجل إدماجهم في املجتمع واإلس��هام في عملية بناء 

ليبيا والعيش كمواطنن منتجن صاحلن«.
كم��ا دعا ف��ي املؤمتر الصحاف��ي الذي حض��ره عدد من 
السفراء األجانب، بينهم الس��فير األميركي في طرابلس جن 
كرت��ز، الليبين الذين ينخرطون في قتال مع بعض اجلماعات 
بصحراء اجلزائ��ر ومالي وموريتانيا إل��ى االتصال باجلهات 
املس��ؤولة في ليبيا لتسهيل عودتهم إلى الوطن الذي هو »في 
حاجة اليهم« ، مش��يرا إلى أن ليبيا تطبق الش��ريعة اإلسالمية 

وهى مجتمع »مسلم شريعته القرآن الكرمي«.
وقال سيف اإلس��الم إن املكان الوحيد الواجب القتال فيه 
هو »فلس��طن«، وان ليبيا ليست مكانا للجهاد الذي تدعو إليه 

هذه اجلماعة.

اإلفراج عن 214
من »الجماعة الليبية المقاتلة« 

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
يجتمع القادة العرب الســــبت 
واألحد املقبلني في مدينة ســــرت 
الليبيــــة في قمة مــــن املتوقع ان 
يهيمن عليها موضوع القدس في 
ظل تصاعد االستيطان االسرائيلي 

رغم اإلدانة الدولية الواسعة.
واعتبــــر أمــــني عــــام جامعة 
الدول العربية عمرو موســــى ان 
التصريحات التي أدلى بها رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
بشأن االستيطان »سلبية« وتلقي 

بظاللها على القمة العربية.
وذكر موسى، عقب وصوله إلى 
مدينة سرت الليبية امس، ان لقاءات 
ستعقد مع األمني العام لألمم املتحدة 
مساء غد، بحضور عدد من وزراء 

اخلارجية العرب، لبحث التطورات 
السلبية في عملية السالم.

وقال ان عددا من املوضوعات 
املهمة ســــتطرح علــــى االجتماع 
الوزاري اليوم، بينها مبادرة السالم 
العربية التي ســــيعقد أعضاؤها 
اجتماعا على املستوى الوزاري، غدا 
ملناقشة التطورات وما ميكن اتخاذه 
في ضوء التصعيد االســــرائيلي 
املبذولة  اكتراثها باجلهود  وعدم 

لتنفيذ مبادرة السالم.
وأضاف األمني العام للجامعة 
العربية ان »القــــدس وتطورات 
القضية الفلسطينية واملمارسات 
اإلسرائيلية الســــلبية العدوانية 
التــــي تقوم بهــــا إســــرائيل في 
األراضي الفلســــطينية والعربية 

مطروح على القمة التي تشارك فيها 
كل الدول العربية، دون استثناء، 
ومعظمها على مســــتوى القادة«، 
مؤكــــدا ان »املوقف اإلســــرائيلي 
املتشدد لن يدفعنا لتغيير رأينا 
القدس«. وقبل بدء  والتخلي عن 
االجتماعات التحضيرية بساعات، 
طلبت السعودية في بيان شديد 
اللجنة  اللهجة »توضيحات« من 
الرباعية الدولية املعنية بالشرق 
األوسط )األمم املتحدة والواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي وروسيا( 
بشأن التصريحات التي أدلى بها 
نتنياهو خالل زيارته لواشنطن.

وقال متحدث رسمي سعودي 
ان بالده »تنتظــــر إيضاحات من 
الرباعية حول سياســــة إسرائيل 

الفلســــطينيني ومقدساتهم  ضد 
العربية ستكون  الهموم  وجميع 
علــــى رأس جدول أعمــــال القادة 
وامللوك والرؤساء العرب في القمة 
العربية مبدينة سرت الليبية في 

دورتها الـ 22«.
وقال موسى في تصريحات له 
قبيل مغادرته إلى مدينة ســــرت 
الليبية، حيث تعقد القمة العربية 
مطلع األسبوع املقبل: »لقد تابعنا 
التطورات األخيرة في فلســــطني 
واملمارسات اإلسرائيلية بالقدس، 
وستبحث القمة العربية كل احلقائق 
والتطورات وسنرى ماذا ستثمر 
قمة القادة العــــرب«. وأضاف ان 
»سحب مبادرة السالم العربية التي 
مت إطالقهــــا في قمة بيروت 2002 

املتغطرسة وإصرارها على حتدي 
إرادة املجتمع الدولي«.

املوقف السعودي جاء بعد ان 
كان متوقعا أن يساهم لقاء الرئيس 
األميركــــي بــــاراك أوباما برئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
مساء أمس األول في ثني إسرائيل 
عن االستمرار في بناء املستوطنات، 
إال أن إصدار إسرائيل قبيل دقائق 
من اللقاء الذي اســــتمر 3 ساعات 
تصريحا اســــتفزازيا بهدم فندق 
في حي اجلراح بالقدس الشرقية 
لبناء 20 وحدة استيطانية جديدة 
ساهم في فشل اللقاء في حتقيق أي 
نتائج فعلية. وهذا ما انعكس على 
ما بعد اللقاء حيث وفي حدث غير 
معتاد، لم يظهر أوباما مع ضيفه 

أمام عدسات املصورين.
كمــــا ان مســــؤولني في البيت 
األبيــــض رفضــــوا التعليق على 

مضمون احملادثات او أجوائها.
أكدته وسائل إعالم  وهذا ما 
إســـرائيلية قائلة ان احملادثات 
والتـــي تركز جـــزء منها حول 
االســـتيطان »زادت األزمة بني 
اجلانبني األميركي واإلسرائيلي 
عمقا حيث كان اللقاء صاخبا«. من 
جانبها، قالت اإلذاعة اإلسرائيلية 
»ان وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون هددت باتخاذ 
اجراءات قاسية تتعلق مبكانة 
إســـرائيل دوليـــا اذا واصلـــت 
حكومتها جتاهل مطالب اإلدارة 
األميركية بتجميد االستيطان«.

آخر أفراد اجلماعة اإلسالمية الليبية املقاتلة يحتضن صديقه بعد اإلفراج عنه أمس   )رويترز( شرطي ليبي أمام قاعة املؤمترات في »سرت« التي ستجمع القادة العرب في القمة  )أ.ف.پ(

الرياض ـ يو.بي.آي: أعلنت 
وزارة الداخلية السعودية امس 
أنها أحبطت مخططات إرهابية 
كان عدد من اإلرهابيني يعتزمون 
تنفيذها خصوصا ضد منشآت 
فـــي املنطقة  نفطيـــة وأمنية 
الشرقية، مشيرة إلى أنها متكنت 
من إلقاء القبض على أكثر من 
ارهابيا، كانوا منظمني في   113

3 خاليا.
وقالـــت وزارة الداخلية في 

بيان لها امس انها قبضت على 
الشـــبكات اإلجرامية املرتبطة 
بــــ »التنظيم الضـــال« )وهو 
التعبير الرسمي الذي تستخدمه 
الســـلطات السعودية لإلشارة 
إلى تنظيم القاعدة( في اخلارج 
والذي اســـتفاد من عناصر في 
الداخـــل لتنفيـــذ مخططاتـــه 
اإلجراميـــة والتي كان مخططا 
لها أن تستهدف عددا من املنشآت 

النفطية«.

انه »مت  البيـــان  وأوضـــح 
101 بينهم 47  القبـــض علـــى 
سعوديا و51 مينيا وصومالي 

وبنغالي واريتري«.
وأضافت الوزارة أن »قوات 
األمن متكنت من اعتراض خليتني 
تتكون كل منهما من 6 عناصر 
وتعمل كل منهما بصفة مستقلة 
عن األخرى وكالهما على ارتباط 
مباشـــر بالتنظيم الضال الذي 
اتخذ مـــن أرض اليمن منطلقا 

لتنفيذ عملياته اإلجرامية«.
وأشـــارت إلـــى أن اجلهات 
املختصة متكنت من ضبط جميع 
أعضاء هاتني اخلليتني وعددهم 
12 )جمعيهم سعوديون ما عدا 
ميني واحـــد( وهم في املراحل 
التجهيز ملهاجمة  األولية مـــن 
منشآت نفطية وأمنية في املنطقة 

الشرقية«.
الداخليـــة  وكانـــت وزارة 
السعودية أعلنت في 18 أكتوبر 

العام املاضي أن مواجهات  من 
أمنيـــة وقعـــت فـــي اخلامس 
الشهر نفسه  والعشـــرين من 
في نقطـــة أمن )احلمراء( على 
طريق الساحل في منطقة جازان 
اململكة وتعرض رجال  جنوب 
األمن فيها إلى إطالق نار من قبل 
شخصني كانا متنكرين في زي 
نسائي واتضح أنهما السعودي 
يوسف محمد مبارك اجلبيري 
الشهري ومواطنه رائد عبداهلل 

سالم الظاهري احلربي اللذين 
قدمـــا إلى اململكة تســـلال عبر 
احلدود اجلنوبية لتنفيذ عمل 

إرهابي وشيك الوقوع.
وأسفر احلادث عن مقتلهما 
من دون أن يتمكنا من تفجير 
احلزام الناسف الذي لف كل واحد 
إلى  منهما به جسده باإلضافة 
ضبط حزامني آخرين مجهزين 
لالستخدام كانا بحوزتهما مع 
12 قنبلـــة يدوية ومبالغ مالية 

من ضمنها عمالت أجنبية وما 
قادت إليـــه التحقيقات األولية 
في احلادث من القبض على 7 
أشخاص قاموا بالتنسيق لدخول 

املجرمني.
وقال املتحـــدث األمني في 
وزارة الداخلية ان االســـتقراء 
األولي لهذا احلادث واألسلحة 
التي مت ضبطها مبا فيها األحزمة 
الناسفة يظهر استفادة التنظيم 
الضال في اخلارج من عناصر 

داخـــل الوطن يعتمد عليها في 
تنفيذ مخططاته اإلجرامية قدم 
البعض منهم إلى اململكة حتت 
ســـتار العمل أو زيارة األماكن 
املقدسة أو تسلال عبر املناطق 
احلدودية وذلك لتسهيل التواصل 
مع املغرر بهم وجتنيدهم للفئة 
الضالة وجمع األموال وتنفيذ 
املخططـــات املقبلة من اخلارج 
والتي تستهدف الوطن في أبنائه 

وأمنه ومقدراته.

ضمت 58 سعودياً و55 أجنبياً غالبيتهم من اليمنيين

السعودية تفكّك 3 خاليا لـ »القاعدة« كانت تخطط الستهداف منشآت نفطية

إسـرائيل واصلـت تحديهـا لواشـنطن بإعـالن المزيـد مـن المسـتوطنات فـي القـدس: محادثـات أوباما مـع نتنياهو  فشـلت


