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اخلرطومـ  رويترز: قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان 
اجلولة احلالية من محادثات الســـام بدارفور والتي بدأت في قطر 

امس ستكون املفاوضات االخيرة مع اي جماعة مسلحة.
واضاف البشير في اجتماع حلزب املؤمتر الوطني احلاكم بزعامته 
في ساعة متأخرة الليلة قبل املاضية، ان جولة الدوحة احلالية ستكون 
االخيرة ألي جماعة مسلحة وانه لن تكون هناك شرعية من خال 

الساح امنا الشرعية فقط ستكون من خال صندوق االقتراع.

سنغافورةـ  د.ب.أ: قال وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس امس إن 
أي جهود تبذل من اجل محاسبة كوريا الشمالية بشأن إغراق السفينة 
احلربية الكورية اجلنوبية قد يكون لها تأثير محدود وذلك مع الوضع 

في االعتبار موقف التحدي الذي تتبناه بيونغ يانغ.
وقال غيتس لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( على هامش قمة 
حول أمن آسيا تعقد في سنغافورة إن موقف كوريا الشمالية ميثل عقبة 

أمام العثور على إجراءات كافية ال تصل إلى اخليارات العسكرية.

البشير: محادثات »الدوحة« آخر مفاوضات مع المسلحين غيتس يلمح الستخدام القوة العسكرية ضد بيونغ يانغ

»حّريت« التركية تنشر صورًا لجنود إسرائيليين مصابين خالل الهجوم على األسطول

بعد صدور تعليمات بسحب تراخيص حمل السالح من عناصر قوات الصحوة  موسوي يتهم »الفرقة« الحاكمة بمساعدة أعداء إيران

أفغانستان: استقالة وزير الداخلية ومدير أجهزة االستخبارات

صلف إسرائيلي مستمر: نرفض اللجنة »األممية« .. ولن نعتذر لتركيا

»صحوة« ديالى تهدد باالنسحاب 
و»العراقية« تقترح الخميس لجلسة البرلمان

»صنداي تليغراف«: طهران تستخدم دبي لتهريب مكونات نووية

»الناتو« يبدأ أكبر عملية في 9 سنوات ضد »طالبان« بقندهار
كابول ـ أ.ف.پ: فيما بدأت قوات احللف االطلســــي في 
والية قندهار مهد طالبــــان في اجلنوب االفغاني، عمليتها 
االكثر طموحا خال تسع سنوات من احلرب والتي تشكل 
اختبارا حاســــما الســــتراتيجيتها في مكافحة التمرد، قبل 
الرئيس االفغاني حامد كرزاي استقالة وزير الداخلية حنيف 
امتار ومدير اجهزة االســــتخبارات عمر اهلل صالح وقالت 
الرئاســــة االفغانية في بيان »ان الرئيس كرزاي قبل كتاب 
استقالة كل من وزير الداخلية حنيف امتار ومدير )اجهزة 

االستخبارات( عمر اهلل صالح«.
وجاء في البيان ان املســــؤولني اســــتقاال بعد هجمات 
االســــبوع املاضي لدى افتتاح اعمال جيرغا السام. وهذا 
املجلس التقليدي الذي يضم 1600 ممثل عن القبائل واملجتمع 
املدني اجتمع لثاثة ايام لدرس مقترحات ترمي الى وضع 

حد للحرب.

وعودة الى العملية العسكرية فقد بدأ قسم كبير من اجلنود 
االميركيني الـ 30 الفا املرســــلني كتعزيزات الى افغانستان 
التوجه الى قندهار معقل طالبان الذي اهملته قوات التحالف 
لفترة طويلة وحيث يحقق املتمردون االســــاميون الذين 

طردوا من احلكم اواخر 2001 مكاسب على االرض.
والهدف من العملية هو مساعدة القوات االفغانية على 
ارساء سلطة احلكومة في هذه الوالية التي يتسلل الطالبان 
والعصابات االجرامية الــــى عاصمتها املأهولة بـ 800 الف 

نسمة.
وستشمل العملية ثاث مناطق: املناطق احمليطة بقندهار 
التي تستخدم قاعدة للمتمردين خصوصا زهاري الى الغرب 
وارغنداب الى الشمال، واجلوار املباشر لقندهار للسيطرة 
علــــى منفذها، وفي داخل العاصمة جنوبا حيث ســــتكثف 
القوات االجنبية جهودها لتدريب شرطة افغانية ال حتظى 

بالثقة وتفتقر للعناصر.
وخلص ضابــــط اميركي الوضع بقولــــه »نريد في آن 
واحد حتســــني االمن والشــــعور باالمان في داخل املدينة 

وحولها«.
كما تعتزم القوات تفادي قدر االمكان استخدام القوة داخل 

قندهار بغية عدم دفع السكان الى احضان املتمردين.
ووعدت وزيــــرة اخلارجية االميركية هياري كلينتون 
»لن تكون فلوجة« في اشارة الى اجتياح املدينة العراقية 

التي دمرتها قوات املارينز عمليا في 2004.
لكن هذه املعركة تبدو معقدة برأي عدد من العسكريني 
واخلبراء، ففي الوقت الذي استؤنفت فيه املعارك مع حتسن 
الظروف املناخية اغتال الطالبان في االســــابيع االخيرة 12 
من الشــــخصيات احمللية وشنوا هجمات بالصواريخ على 

قاعدة قندهار العسكرية.

عواصـــم ـ وكاالت: ذكـــرت 
صحيفـــة »صنـــداي تليغراف« 
امـــس أن ايران تســـتخدم منفذ 
اخلليج في دبي لتهريب مكونات 
إلكترونيـــة ومعـــدات كمبيوتر 
متطـــورة لبرنامجهـــا اخلاص 
بتخصيـــب اليورانيوم احملظور 
مبوجب العقوبات التي فرضتها 

األمم املتحدة.
وقالت الصحيفة »إن شـــركة 
ايرانيـــة مرتبطـــة بالبرنامـــج 
النووي لنظـــام طهران حصلت 
على أنظمة حتكم من واحدة من 
الشركات األملانية الرائدة في مجال 
اإللكترونيـــات فـــي اطار صفقة 
حديثة مت التفاوض عليها مع شركة 
جتارية بارزة في دبي قامت ببيع 
ايران فيما بعد مجموعة من املعدات 
اإللكترونية الستخدامها في منشأة 

ناطنز لتخصيب اليورانيوم«.
واضافت أنها حصلت حصريا 
على تفاصيل الصفقة و»تتضمن 
معدات أملانية عالية اجلودة من 
بينها أجهـــزة كمبيوتر وأجهزة 
حتكم وبطاقات اتصال وكيبات 
جرى بيعها وتهريبها إلى ايران 

عبر دبي دون علم الشركة األملانية 
املصنعة من قبل وسيط استخدم 
شهادات كاذبة عن هوية املستخدم 
النهائي أوحت بأنه شـــركات في 

آسيا«.
واشـــارت إلـــى أن املعـــدات 
»ســـلمت إلى الشـــركة االيرانية 
)كاالي إلكتريك( املســـؤولة عن 
الطرد  شـــراء وتطوير أجهـــزة 
املركزي املســـتخدمة في منشأة 

ناطنـــز لتخصيـــب اليورانيوم 
واخلاضعة لعقوبات دولية بسبب 
ارتباطها الوثيق بالبرنامج النووي 

االيراني«.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر 
وصفته بالبارز في األمم املتحدة 
قوله »االيرانيون اليزالون يعملون 
على تهريب التكنولوجيا املتطورة 
عبر دبي من أجل برنامجهم النووي 
باستخدام شهادات كاذبة ووسطاء 

مجردين من املبـــادئ االخاقية 
ونريد أن تكون السلطات في دبي 
أكثر صرامة ملنع نقل هذه املعدات 

إلى ايران«.
وقالـــت إن تفاصيل الصفقة 
ظهرت وسط تزايد قلق الغرب الذي 
جعل مسؤوليها يستنتجون من 
خال حتليل اعانات ايران األخيرة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
ڤيينا أنهـــا انهت التعليق الذاتي 

العمل في برنامجها النتاج  على 
أسلحة نووية واستأنفت العمل 

اآلن في برنامجها العسكري.
واضافت الصحيفة أن املسؤولني 
اعـــادة تقييم  الغربيني يجرون 

صارمة لبرنامج ايران.
  وداخليـــا اتهم مير حســـني 
قـــادة املعارضة  موســـوي احد 
االيرانية امس »الفرقة« احلاكمة 
بأنها تساعد اعداء ايران بسياستها 

»املدمرة«.
وقال موسوي ردا على انتقادات 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد ومرشد اجلمهورية االسامية 
علي خامنئـــي اللذين اتهما قادة 
املعارضـــة االصاحيـــة بأنهـــم 
مدعومون مـــن الواليات املتحدة 
واســـرائيل في تصريح نشـــره 
موقعه على االنترنت »كلمة.كوم«، 
انه »ميكننا ان نتســـاءل من قدم 
فرصة ذهبيـــة للواليات املتحدة 
واسرائيل واملنافقني )اي مجاهدي 
خلق كبرى حـــركات املعارضة 
املسلحة لنظام طهران( وللملكيني 
عبر اتباع سياســـة مدمرة وغير 

شفافة ومخادعة«.

أ.ف.پ:  ـ  ـ كونـــا  بغـــداد 
اقترحـــت »القائمة العراقية« 
بزعامة ايـــاد عاوي ان تعقد 
اجللسة االولى للبرملان يوم 
اخلميس املقبل، مبوازاة ذلك 
اعلن مصدر امني في محافظة 
ديالى امس صدور تعليمات 
بسحب تراخيص حمل الساح 
من عناصر قوات الصحوة التي 
تهدد بدورها باالنسحاب من 
التفتيش والتخلي عن  نقاط 
مسؤولياتها األمنية في حال 

تنفيذ ذلك.
وقال مصدر في غرفة عمليات 
بعقوبة ان »قائد القوات البرية 
الفريق علي غيدان اصدر أمرا 
بسحب بطاقات حمل الساح 
من عناصر الصحوة في ديالى«، 

شمال شرق بغداد.
وأضاف ان »القرار يأتي في 
اعقاب اعتقال عدد من عناصر 
الصحوة متورطني في عمليات 

اغتيال«.
وأكد وجود تسعة آالف و837 
عنصرا من قوات الصحوة في 

عموم محافظة ديالى.
قـــال خالد  مـــن جهتـــه، 
السامرائي القيادي في الصحوة 

واملسؤول عن اجلانب الشرقي 
من مدينة بعقوبة شمال شرق 
بغداد، ان »الساح الذي نحمله 
يؤمن حمايتنا وحماية املناطق 
الواقعة ضمن مسؤولياتنا«.

وأضـــاف »ســـنضطر الى 
االنسحاب حتى ال نكون لقمة 
سائغة للقاعدة هذا القرار جدي 
للغاية في حال سحب بطاقات 

حمل الساح«.
وأشار الســـامرائي الى ان 
»القرار صدر قبل يومني ومت 
اباغ قيادات الصحوة في ديالى 

بتنفيذه امس االول«.
بدوره، قال عضو مجلس 
محافظـــة ديالـــى عن احلزب 
الكرخي »في  االسامي اسعد 
حال ســـحب تراخيص حمل 
الساح من الصحوات سيتم 
افســـاح املجال امـــام عناصر 
القاعـــدة لتصفيـــة عناصر 

الصحوة في احملافظة«.
وأضاف ان »ذلك سيخلق 
فجـــوة خصوصا في املناطق 
التي تسيطر عليها الصحوة 
فالقـــوات األمنيـــة ماتـــزال 
تعاني مـــن وجود اإلرهابيني 
في مناطق وسط بعقوبة مثل 

حي التحرير«.
لكن مسؤول ملف الصحوات 
في جلنـــة املصاحلة الوطنية 
زهير اجللبي نفى ذلك، وقال 
»غير صحيح، فقبل فترة من 
الزمن منحـــت قيادة عمليات 
ديالى عناصر الصحوة هويات 
تعريف وليس حمل ساح وهذه 
الهويات انتهت مدتها فقررت 

القيادة سحبها«.
وأضاف »بناء على توجيه 
من مجلس األمن الوطني، فإن 
وزارة الداخلية متنح تراخيص 
حمل الســـاح النـــه من غير 
اجلائز ألي كان حمل الساح 

اال بترخيص من الداخلية«.
وأوضح ان »قوات الصحوة 
تنتشر في تسع محافظات لكن 
هذه املشـــكلة محصورة فقط 
بديالى، النهم ال يحملون هويات 

وزارة الداخلية«.
وتابع اجللبي »ال اعتقد ان 
هناك اجتاها لتجريد عناصر 
الصحوة من ساحهم ونحن في 
جلنة متابعة وتنفيذ املصاحلة 
الوطنية املسؤولون عنهم وال 
علم لدينا بسحب ساح ابناء 

العراق )الصحوة(«.

وكوماندوز آخر اصيب في املواجهة وقد مت جتريده من سالحه  )أ.ف.پ(

شرطي عراقي يحرس سيارة تعرضت لالنفجار بقنبلة قرب أحد مقار الشرطة في بغداد  )رويترز(

)أ.ف.پ( صورة صحافية نشرتها صحيفة »حريت« ألحد عناصر الكوماندوز اإلسرائيلي بعد أن متكن النشطاء من انتزاع سالحه وطرحه أرضا على السفينة »مرمرة«  

عواصـــم – وكاالت: فيما نشـــرت إحدى 
أوسع الصحف التركية انتشارا امس صورا 
جلنود إسرائيليني مصابني خال اعتدائهم 
على أسطول احلرية األسبوع املاضي، اكدت 
وزارة اخلارجية االسرائيلية ان اسرائيل ال 
تنوي تقـــدمي اي اعتذار حول هجومها على 
سفن »اسطول احلرية«، في الوقت نفسه أفادت 
مصادر تركية بأن أمني عام األمم املتحدة بان 
كي مون اتصل برئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان واقترح إنشاء جلنة حتقيق 
في الهجوم اإلسرائيلي على أسطول احلرية  
ولكن جاء الرد اإلسرائيلي سريعا حيث رفض 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
اقتراح بان كي مـــون، فيما طالب أردوغان 

بفرض »عقوبات قاسية« على إسرائيل.
من جانبها، نقلت وكالة أنباء األناضول 
عن مصادر مطلعة أن بان أبلغ أردوغان في 
اتصال هاتفي امـــس االول أن األمم املتحدة 
قررت تشكيل جلنة من 5 أعضاء متثل فيها 
كل من إسرائيل وتركيا باإلضافة إلى عضوين 
آخرين يعينهما األمني العام على أن يرأسها 
رئيس حكومة نيوزيلندا السابق جيفري باملر، 

وأبلغ بان أردوغان أن اللجنة ستراجع احلادث 
وتصدر تقريرا نهائيا خال شهرين.

وقالت املصادر أن أردوغان حث بان على 
بذل اجلهود إلنهاء احلصار اإلسرائيلي على 
غزة وإيصال املساعدات اإلنسانية إليها بشكل 

عاجل حتت إشراف األمم املتحدة.
كما دعـــا إلى فرض »عقوبات قاســـية« 
على إسرائيل بسبب هجومها على اسطول 
املساعدات، وكانت وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
قد أفـــادت بأن بان اتصـــل برئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهـــو وقدم له 

االقتراح.
وبالعودة الى موضوع الصور التي نشرتها 
حريدة »حريت« التركية جند انها اوضحت 
أفرادا من قوات الكوماندوز اإلسرائيلية ينزفون 
بعد أن تعرضوا للضرب على منت السفينة 
»مرمرة« التركية التـــي كانت تتولى قيادة 
أسطول احلرية، والتي قتل على متنها تسعة 
أشـــخاص وجرح العشرات خال السيطرة 

اإلسرائيلية عليها االثنني املاضي.
وأوضحت إحدى الصور فردا من القوات 
بينما يجري سحبه إلى داخل السفينة وتوضح 

أخرى اثنني من ركاب السفينة يقفان خلف 
باب وميسكان قضبانا حديدية.

ووفقا للصحيفة فإنه متت استعادة الصور 
بعدما مسحتها الســـلطات اإلسرائيلية من 

بطاقة ذاكرة خاصة بأحد الركاب.
وحول تقدمي اعتذار اسرائيلي الى انقرة، 
نقلت وســـائل اعام اسرائيلية عن مصادر 
رفيعة في وزارة اخلارجية االسرائيلية قولها 
ان »الطلب التركي يدلـــل على ان اردوغان 
)رئيس الـــوزراء التركي( يبحث عن ذرائع 

من اجل قطع العاقات«.
وأضافت ان »الساسة االسرائيليني تفاجأوا 
الواليات  التركي في  الســـفير  بتصريحات 
املتحـــدة حول هذا االمر من جهة انه لم يتم 
نقل هذا املطلب عبر اي قناة ديبلوماســـية 

بني اسرائيل وتركيا«.
وكانت تركيا هـــددت في اعقاب الهجوم 
االسرائيلي على ســـفن »اسطول احلرية« 
بانه في حال لم تعتذر اســـرائيل عن املس 
باملواطنـــني االتراك خال الهجوم فان انقرة 
سوف تقطع جميع العاقات الديبلوماسية 

مع اسرائيل.

أقر بضرورة تعديل سياسة حصار غزة

سفير إسرائيل في واشنطن: نتنياهو يزور البيت األبيض قريبًا
 واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال الس��فير االسرائيلي في واش��نطن مايكل اورين ان هناك 
اتصاالت متواصلة بني احلكومة االسرائيلية وادارة الرئيس باراك 
اوبام��ا هذه االيام لتحدي��د موعد جديد لزي��ارة بنيامني نتنياهو 

لواشنطن، وتوقع اورين ان تتم الزيارة في وقت قريب.
واشار اورين � في حديث اجرته معه قناة »بلومبرغ« التلفزيونية 
االميركية � الى ان اسرائيل مقتنعة بأن احلصار على غزة اضعف 
حم��اس، غير انه اضاف »نحن نتف��ق مع ما قالته وزير اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون من ان الوضع احلالي ال ميكن ان يستمر. 

نحن ايضا غير راضني بهذا الوضع ونرغب في تغييره«.
وقال الس��فير االس��رائيلي ان حكومته تبح��ث في اقتراحات 
مفادها إش��راك مراقبني دوليني ف��ي اي حتقيق في واقعة اقتحام 
س��فن قافلة السالم البحرية االخيرة وما اسفر عنه ذلك من مقتل 

وجرح نشطاء على متنها.
وس��ئل اورين عما يتردد من اقتراحات بتش��كيل قوة دولية 
لتفتيش السفن التي حتاول الوصول الى غزة وهي حتمل مساعدات 
انسانية مبشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية، فقال »مرة اخرى 
اق��ول اننا منفتحون على اي اقتراح، لكننا ال نريد تكرار جتربتنا 
مع حزب اهلل الذي اعاد تسليح نفسه بصواريخ يبلغ عددها ثالثة 
اضع��اف ما كان لديه عقب قرار مجلس االمن رقم 1701 الذي نص 

على جتريد احلزب من السالح«.
وحول عالقات اس��رائيل بادارة الرئيس اوباما، قال اورين ان 
السياسة االميركية احلالية ال تختلف عن سابقاتها واضاف »احيانا 
نختلف. لكن اسس تلك السياسة لم تتغير. فهناك االلتزام االميركي 
بأمن اسرائيل وكون اسرائيل حليفا خاصا. وانا اشعر بذلك في عملي 

اليومي اذ لدي اتصال غير محدود باملسؤولني في االدارة«.

الجيش اإليراني يجري مناورات برية ضخمة في سبتمبر
طهران � د.ب.أ: كشف قائد باجليش اإليراني أنه 
يجري اإلعداد ملناورات عسكرية ضخمة تشارك فيها 
خمسة من فصائل اجليش وسبع وحدات مستقلة 
وتشهد أيضا التدريب على أنظمة دفاعية حديثة 
محلية الصنع.ونقلت وكالة أنباء العمال اإليرانية 
)إلنا( عن قائد القوات البرية اإليرانية اجلنرال أمير 
بوردس��تان القول إن هذه املناورات ستجري في 
محافظة خوزس��تان اجلنوبية الغربية وكذلك في 

القطاع اجلنوبي من محافظة إيالم الغربية.

وأوضح بوردس��تان أن املناورات املقررة في 
س��بتمبر املقبل ستشهد استخدام استراتيجيات 
ومهارات عسكرية جديدة مع اختبار أنواع جديدة 
من األسلحة جنح قطاع الصناعات الدفاعية باجليش 
اإليراني في تطويرها.وأضاف أن املناورات تهدف 
أيضا إلى تنفيذ مهارات عسكرية جديدة في املناطق 
الوعرة. وأشار القائد اإليراني إلى أن من بني األسلحة 
التي سيتم جتربتها دبابات مطورة تعتمد على أنظمة 

الليزر ومروحيات وطائرات من دون طيار.


