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واشنطن ـ أ.ف.پ: تعزز األغلبية 
الشـــيوخ  الدميوقراطية في مجلس 
االميركي بسيناتور جديد بشغل كارت 
غودوين مقعد عميد اعضاء املجلس 
روبرت بيرد الذي توفي في نهاية يونيو 
واثر غيابه علـــى الدميوقراطيني الى 

حد كبير.

وبذلك أصبح حزب الرئيس باراك 
اوباما يشغل من جديد 59 مقعدا من 
اصل 100. واضطـــر الدميوقراطيون 
للجوء الـــى أصوات عـــدد قليل من 
اجلمهوريني األسبوع املاضي عند تبني 
نظام االصالح والضبط املالي، األولوية 

التشريعية للرئيس اوباما.

برلني ـ د.ب.أ: قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل إن تعدد 
القنوات االعالمية يصعب من عمل الساسة في الوقت احلالي.

وأوضحت ميركل في تصريحات ملجلة »بونته« األملانية أن تعدد 
وسائل االعالم وخاصة االنترنت يجعل من الصعب التعرف على 
صورة شاملة للرأي العام. وأضافت املستشارة: »صار من الصعب 
الوصول إلى جميع الناس وجميع األجيال ألنهم يستخدمون وسائل 

إعالم مختلفة للغاية في الوقت احلالي«.

الديموقراطيون يعززون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ ميركل: تنوع وسائل اإلعالم يصعب العمل السياسي

اليمن: مقتل أكثر من 50 في مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل
صنعاءـ  يو.بي.آيـ  أ.ف.پ: اثر تصاعد املواجهات 
بني قبائل موالية للحكومة واحلوثيني في شـــمال 
اليمن معقل املتمرديـــن احلوثيني الزيديني والتي 
أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا وجرح العشرات 
منذ السبت املاضي قرر البرملان اليمني امس استدعاء 

وزيري الدفاع والداخلية.
وقال رئيس البرملان اليمني اللواء يحيى راعي 
»نقترح على القاعة أن يتم استدعاء وزيري الدفاع 
والداخلية ورئيس اللجنة املكلفة باإلشراف على 

تنفيذ النقاط الست ملناقشة املوضوع«.
من جانبه، أكد مصدر قبلي لوكالة فرانس برس 
ان »مواجهات بني احلوثيني وانصار الشيخ صغير 

عزيز أسفرت عن مقتل 20 من أبناء القبيلة«.
وذكر املصدر ان املتمردين يحاصرون الشـــيخ 
صغير وهو نائب في البرملان، ومقاتلي قبيلة بن 
عزيز في العمشية مبنطقة حرف سفيان، وهي من 

ابرز معاقل احلوثيني مبحافظة عمران الشمالية.
إال ان املتحدث باسم احلوثيني محمد عبدالسالم 
نفـــى في اتصال مع وكالة فرانس برس وجود اي 
حصـــار للقبيلة مؤكدا ان ما يحصل هو مواجهات 

بني املتمردين واجليش احلكومي.
وأكد ان »املواجهات تـــدور بيننا وبني القوات 
اليمنية في مواقع عسكرية معروفة في حرف سفيان 
مثل الزعلة ومرشد والكبري واللبدة التي فيها دبابات 

ومواقع صواريخ هذه ليست مواقع قبلية«.
وأكد عبدالسالم ان حصيلة القتلى في صفوف 
املتمردين بلغت 20 قتيال، إال ان املواجهات قد هدأت 

حاليا.
الى ذلك، أشار املتحدث باسم احلوثيني الى ان 
الشيخ صغير عزيز هو اضافة الى كونه نائبا، عقيد 

في اجليش واتهمه بانه من »جتار احلروب«.
وقال ان الوضع في باقي مناطق شـــمال اليمن 

التي شـــهدت احلروب مع احلوثيني، وخصوصا 
صعدة، هادئ، على عكس منطقة حرف ســـفيان 

في محافظة عمران.
وفي صنعاء، اعتصم ستة من نواب محافظتي 
صعـــدة وحجة للمطالبة بتدخل الســـلطات لرفع 

احلصار عن الشيخ صغير عزيز.
كمـــا وقع 62 نائبا عريضة هددوا فيها بتعليق 
عضويتهم في البرملان اذا لم تتدخل السلطات لرفع 

احلصار عن الشيخ صغير بن عزيز.
وجاء فـــي العريضة »نطالـــب الدولة بتحمل 
مســـؤوليتها في وقف اخلروقات التـــي يرتكبها 

احلوثيون واالعتداءات على املواطنني«.
وفي حادث منفصل، اتهمت الســـلطات اليمنية 
املتمردين احلوثيني بقتل شيخ قبلي موال للحكومة 
وجنله و4 من مرافقيه في كمني نصبوه في شمال 

اليمن، حسبما أفادت وكالة االنباء اليمنية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مســـؤول في اللجنة 
االمنية اليمنية العليا أعلى سلطة أمنية،  قوله ان 
»عناصر التمرد احلوثية أقدموا على نصب كمني 
غـــادر وجبان في منطقة نيد البارد مبديرية منبه 

)شمال غرب(« امس االول.
واضاف هذا املصدر ان الكمني »جنم عنه استشهاد 

الشيخ زيدان املقنعي وجنله و4 من مرافقيه«.
وأشار الى ان اللجنة األمنية العليا حتمل احلوثيني 
»مســـؤولية هذه اجلرمية ومـــا يترتب عليها من 

نتائج«.
إال ان املتحدث باسم احلوثيني نفى رواية »الكمني« 
وقال ان ما حصل هو مواجهات و»الدليل سقوط 3 

شهداء من قبلنا في هذه املواجهات«.
وكانت السلطات اتهمت احلوثيني بقتل 11 شخصا 
بينهم ضابط وعنصران من الشرطة يوم االربعاء 

املاضي.

البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية.. واتهامات للمتمردين باغتيال أحد الوجهاء ومحاصرة منزل نائب

)رويترز( خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لدى استقباله في مقر إقامته في مدينة الدار البيضاء أمس األول امللك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة  

)أ.ف.پ( الرئيس املصري حسني مبارك مستقبال نظيره التركي عبداهلل غول في القاهرة أمس  

خادم الحرمين التقى ملك البحرين في المغرب

الرباط ـ أ.ف.پ: وصل عاهل البحرين امللك حمد 
بن عيســـى آل خليفة امـــس األول الى مدينة الدار 
البيضاء في زيارة خاصـــة لبضعة ايام للمغرب، 
والتقى خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الذي وصل الى املغرب في وقت سابق، 

حسب مصدر رسمي.

وأضاف املصـــدر ان العاهـــل البحريني أجرى 
محادثات غير رســـمية مع العاهل السعودي الذي 
يقوم بزيارة خاصة ملدينة الدار البيضاء منذ الثاني 

من يوليو.
وحسب صحيفة »الشرق األوسط« السعودية، 
فقد التقى العاهل السعودي قبل اسبوع في مدينة 

الـــدار البيضاء أمير قطر الشـــيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني إلجـــراء محادثات خاصة حول الوضع في 

الشرق األوسط.
وكان في استقبال عاهل البحرين في مطار الدار 
البيضاء ـ العاصمة االقتصادية للمملكة املغربية ـ 

رئيس احلكومة املغربية عباس الفاسي.

األمم المتحدة ُتدرج أنور العولقي 
في »الئحة اإلرهابيين السوداء«

نيويـــورك )األمم املتحدة( ـ 
أ.ف.پ: بعد ان أعلنت واشنطن 
اجلمعة املاضي جتميد ودائعه، 
أدرجـــت األمم املتحـــدة اإلمام 
العولقي  أنور  اليمني  األميركي 
في »الئحة اإلرهابيني«، التهامه 
باملســـاعدة في اإلعداد العتداء 
حاول نيجيري تنفيذه ليلة عيد 
امليالد على منت طائرة متجهة إلى 
الواليات املتحدة، حسب ما أعلن 
مسؤولون في املنظمة الدولية.

العولقي  وتـعـتـبر أميركا 
»أحـــد القـــادة الرئـيــســــني 
لـتـنظيم القاعدة في اجلزيرة 
الـعـربـيـة« وقــال مصدر في 
األمم املتحـــدة - فضـــل عدم 
الـكـشـف عـن هـويته - إن أنور 
العولقي أضـيف الى »الـالئـحــة 

السوداء« لألمم املتحدة.
وأوضح هذا املصدر القريب 
التي تقرر إضافة  اللجنة  من 
أسماء الى هذه الالئحة، أن إدراج 

اسمه على »الالئحة السوداء« 
يعني أن اإلمام الذي يختبئ في 
اليمن، سيتعرض فورا لتجميد 
ودائعه وإلى منعه من الصعود 

الى أي طائرة.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة 
اخلارجية األميركية في بيان 
أن هذا القـــرار »يؤكد التهديد 
العولقي لألسرة  الذي ميثله 

الدولية«.

عواد: نشاط مبارك المكثف خير رد
على اإلشاعات عن صحته

خامنئي لمسلمي العالم: 
حاربوا »إرهاب« واشنطن ولندن

»التمييز« األميركية تسقط 
»مجاهدي خلق« من الئحة اإلرهاب

القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد السفير سليمان عواد املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية ان التقارير الصحافية التي نشرت 
حول صحة الرئيس حســــني مبارك غير موثقة وال 
مصدر لها، قائال »ان نشاط الرئيس املكثف خالل الفترة 
املاضية هو خير رد على هذه التقارير التي تثور من 
هنا وهناك كمــــا أن حجم الرئيس ومصر يجعل من 

هذه التقارير تنتقل من مكان آلخر«.
جاء ذلك ردا على ســــؤال حــــول صحة التقارير 
الصحافية التي تتناول صحة الرئيس مبارك بالتزامن 

مع النشاط املكثف لسيادته خالل الفترة املاضية.
وقال الســــفير عواد »إن هــــذه التقارير تأتي من 
إســــرائيل ومن دوائر أميركية«،  مؤكدا أن مؤسسة 
الرئاسة ال تعتزم أن تتصدى بنفي هذا اخلبر أو ذاك. 
وأضاف انه اطلع على التقرير املنشور في صحيفة 
واشنطن تاميز األميركية حول هذا املوضوع، قائال 
»الســــؤال ألي مدقق ما هي مصادر اخلبر؟، مضيفا 
»أن هذا الكالم مرفوض ولسنا ملزمني بالتصدي له 

والرد عليه«.
وأشار إلى أن الرد العملي على هذه التقارير هو 
العمل الدؤوب للرئيس مبارك واألنشطة املكثفة التي 
يقوم بها فهي خير رد، مؤكدا ان العاملني في مؤسسة 
الرئاســــة وباقي الوزارات يلهثــــون وراءه ليواكبوا 
سرعة حركته ألن الرئيس ال يكل من العمل وذلك من 
منطلق حرصه على متابعة جميع التقارير اليومية 
واالتصاالت التي يتلقاها ويجريها مع كل من يعمل 

بالعمل السياسي في مصر.
وقال الســــفير عواد ان مؤسسة الرئاسة حترت 
الشفافية الكاملة عندما توجه الرئيس مبارك إلزالة 
احلوصلة املرارية في هايدلبرغ بأملانيا فكانت تصدر 
تصريحات دورية من مصدر طبي هو رئيس الفريق 
املعالج للرئيس مبارك.. هذه الشــــفافية واملصداقية 

لسنا مستعدين أن نحاول الدفاع عنها مرة أخرى.
إلــــى ذلك، صرح عواد بأن الدور التركي في ملف 
املصاحلة الفلسطينية يعد مكمال للدور املصري وأن 
الرئيس التركي عبداهلل غول ووزير خارجيته أكدا 
على هذا األمر خالل محادثاتهما مع الرئيس املصري 

حسني مبارك في القاهرة امس.
وقال عواد، في رده على سؤال عما اذا كانت مصر 
توافق على دور تركي في ملف املصاحلة الفلسطينية، إن 
الدور التركي يسعى للتكامل مع الدور املصري الرئيسي 
ويسعى الى دعمه سواء فيما يتعلق مبفاوضات السالم 
أو فيما يتصل مبلف املصاحلة الفلسطينية فموقف 

مصر واضح وثابت ال رجوع فيه.
وأضاف أن غول أعرب ملبارك، عن تقديره وتقدير 
تركيا لدور مصر االساسي فيما يتعلق باملوضوعات 
اإلقليمية بصفة عامة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 

بصفة خاصة.
وذكر غــــول ان مصر حتتل موقــــع الصدارة في 
املنطقة، وان العالقات القائمة بني البلدين جتعل من 
الدور التركي مكمال للــــدور املصري في تناول هذه 

املوضوعات اإلقليمية او في القضية الفلسطينية.

طهرانـ  أ.ف.پ: دعا املرشد األعلى في إيران علي 
خامنئي امس مسلمي العالم أجمع الى محاربة اإلرهاب 
»األعمى والوحشي« لواشنطن ولندن، وذلك بعدما 
اتهمتهما ايران بأنهما وراء اعتداء انتحاري استهدف 

أخيرا مسجدا في زاهدان جنوب شرق البالد.
وقال خامنئي في بيان صدر بعد 7 أيام من هذا 
االعتــــداء املزدوج الذي أدى الى مقتل 28 شــــخصا 
فــــي مدينة زاهدان »في منطقتنا ان اإلرهاب األعمى 
والوحشي يولد من السياسات الشيطانية للواليات 

املتحدة وبريطانيا واملرتزقة التابعني لهما«.
واضاف املرشد األعلى في البيان الذي ُتلي عبر 
التلفزيون الرسمي ان »جميع املسلمني مدعوون الى 
محاربة هذه النتيجة الشيطانية والشريرة التي هي 

خالصة الفساد على األرض واحلرب على اهلل«.
وأعلنــــت جماعة جنــــد اهلل الســــنية املتمردة 
مسؤوليتها عن االعتداء املزدوج الذي استهدف في 
منتصف يوليو مســــجدا شيعيا في زاهدان واسفر 

أيضا عن أكثر من 250 جريحا.
ونددت العواصم الغربية بهذا االعتداء، لكن طهران 

اتهمت واشنطن بالضلوع فيه.
وأعلــــن خامنئي األربعاء ان اعتــــداءات زاهدان 
قــــد ارتكبها »الوهابيون )فرع متشــــدد من املذهب 
الســــني( من أصحــــاب التقيــــة واملتعصبني الذين 
يحظون بدعم أجهزة التجســــس األجنبية«. وتتهم 
اجلمهورية اإلسالمية أجهزة االستخبارات االميركية 
واإلسرائيلية والبريطانية والباكستانية بتدريب جند 
اهلل وجتهيزهم لتقويض السلطة املركزية اإليرانية. 
واعتبر املرشــــد األعلى ان الهدف من الهجوم على 
املسجد هو تقسيم املسلمني. واضاف »على املفكرين 
الشيعة والسنة في كل البلدان العربية واإلسالمية 
فضح نيات األعــــداء الذين يحرضون على اإلرهاب 
املتعصب وحتذير املسلمني من اخلطر االكبر الذي 
متثله النزاعات الطائفيــــة«. وكرر ان ايران »هدف 
ألجهزة التجســــس االميركية والنظام الصهيوني 
وبريطانيا« التي تسعى الى تفجير »نزاع بني السنة 
والشيعة«. وتدارك خامنئي في بيانه »لكن اجلمهورية 
اإلسالمية لن تترك عمالء االستكبار العاملي )الغرب( 

ينجحون في تقسيم املسلمني«.

العربية: قضت  ـ  واشــــنطن 
التمييز األميركية برفع  محكمة 
منظمة »مجاهدي خلق« عن الئحة 
الواليــــات املتحدة،  اإلرهاب في 
معتبرة طلــــب وزارة اخلارجية 
بإبقاء اسم املنظمة ضمن الالئحة 
»يناقض املسار العادل للقضاء، 

ويفتقر إلى أدلة كافية«.
وبذلك تكون زعيمة املنظمة 
مرمي رجــــوي السياســــية التي 
أنقذت تيــــارا سياســــيا مناوئا 
للنظام السياسي اإليراني القائم 
بطهــــران مبوقف فريد بحســــب 
مراقبني. وقالــــت رجوي، عندما 
التمييز األميركية  كانت محكمة 
تدرس ملف منظمة مجاهدي خلق: 
»آن األوان للحكومــــة األميركية 
أن حتترم حكم القانون والعدالة 
بشطبها اسم مجاهدي خلق من 
قائمــــة اإلرهاب، وبــــات مطلوبا 

إرادة  اليــــوم احترام  الغرب  من 
الشــــعب اإليراني إلسقاط نظام 

والية الفقيه«.
وفي كلمة لها أمام حشــــد من 
اجلالية اإليرانية بباريس، اعتبرت 
أن »التهمة مت توجيهها ضد املنظمة 
في ظل وهم سياسي في إصالح 
النظــــام، لكنها أدت إلــــى املزيد 
من هيمنة الفئات األكثر فاشــــية 

ووحشية في حكومة املاللي«.
وتابعت: »على طول الســــنة 
املاضية كان الشعب اإليراني يسأل 
في سلسلة مظاهراته وانتفاضاته 
أوباما أن يوضــــح اجلانب الذي 
تتخــــذه احلكومــــة األميركية«. 
وبصدد التعامل مع األزمة اإليرانية 
قالت رجوي: »العقوبات ضد هذا 
النظام ضرورية ومهمة جدا، لكن 
ليست كافية، تغيير النظام يتحقق 
في ظل مقاومة الشعب وبتغيير 

الفاشية الدينية سيكون السالم 
واألمن العامليان مضمونني. لذلك 
يجب إزالة املعوقات من أمام عملية 
التغيير.. فالقيود التي كبلت أيدي 

املنظمة يجب أن ترفع«.
وحول موقف الواليات املتحدة 
والــــدول األوروبية مــــن قضية 
املنظمة والعقوبات بحق طهران 
الدول  قالت رجــــوي مخاطبــــة 
األوروبيــــة والواليــــات املتحدة 
الدولي:  األميركيــــة واملجتمــــع 
»يريد الشــــعب اإليراني أن يرى 
أضعف اإلميان انكم لستم بجانب 
احلاكمني في إيران في احلرب التي 
تدور بينهم وبني عدوهم.. فطبقوا 
التسليحية والنفطية  العقوبات 
والديبلوماسية على النظام بشكل 
تام واعترفوا بحقوق سكان أشرف، 
طبقــــا التفاقية جنيــــڤ الرابعة 

واضمنوا حمايتهم«.

عالوي والمالكي يضعان تصورات 
لتشكيل حكومة شراكة وطنية

البشير يتوجه إلى تشاد 
رغم مذكرة »الجنائية« باعتقاله

 بغ��داد � أ.ف.پ � يو.ب��ي.آي: ف��ي اللق��اء الثال��ث من 
نوعه بينهما، ق��دم رئيس الوزراء العراق��ي املنتهية واليته 
نوري املالكي ومنافس��ه رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي 
تصوراتهما لتش��كيل حكومة ش��راكة وطني��ة وتبني ورقة 
إصالح سياس��ي. وقال املستش��ار االعالم��ي للمالكي علي 
املوس��وي ل� »فرانس برس« ان »املباحث��ات التي جرت بني 

عالوي واملالكي مساء امس االول، كانت جدية وايجابية«.
واضاف ان »اجلانبني اتفقا على تقدمي تصوراتهما حلكومة 
ش��راكة وطنية وتبني ورقة إصالح سياسي ونيابي«. وأكد 
املوسوي ان اللقاء حضره قادة من ائتالف دولة القانون )89 
مقعدا( وقائمة العراقية )91 مقعدا( وان »هناك تقاربا ومالمح 
اتفاق على بحث املس��ائل العالقة«. وأش��ار الى ان »الطرفني 
قررا اجللوس ومناقش��ة األمور العالق��ة، ومواصلة اللقاءات 
عل��ى ان يتم التوص��ل التفاق قبل جلس��ة البرملان املقررة« 
االثن��ني املقب��ل. وأرجأ البرملان االثنني املاضي جلس��ته ملدة 
أس��بوعني لع��دم التوصل التفاق بني الكتل السياس��ية على 
املناصب الس��يادية الثالثة. بدوره، قال الناطق باسم القائمة 
العراقية حيدر املال ان »اللقاء سبقه لقاء عالوي بالسيد مقتدى 
الصدر في دمش��ق، الذي أكد على جتاوز اخلالفات ملصلحة 
الوطن«. واضاف ان »ال صحة حول تنازالت قدمت من طرف 
لصال��ح آخر، لكننا قدمنا أوراق إصالح قضائي ونيابي، ومت 

تفعيل هذه االوراق«، من دون مزيد من التفاصيل.
وتاب��ع املتحدث ان »من ميلك حق تش��كيل احلكومة هو 
التحال��ف الوطني )ائتالف دولة القان��ون واالئتالف الوطني 
العراقي( بحس��ب تفس��ير احملكمة االحتادية الذي نتحفظ 
عليه. واذا فش��ل التحالف الوطني بتقدمي مرشحه فعليه ان 

يعترف باالستحقاق للعراقية«.

اخلرط��وم � وكاالت: ق��ال مصدر رئاس��ي ان الرئيس 
الس��وداني عمر حسن البشير توجه الى تشاد امس في أول 
زي��ارة له لدولة عضو كامل العضوي��ة في احملكمة اجلنائية 
الدولي��ة الت��ي تطالب باعتقال��ه بتهم ارت��كاب جرائم حرب 
وإبادة جماعية. وقال مس��ؤولون س��ودانيون انهم على ثقة 
بأن الرئيس التش��ادي ادريس ديبي لن يس��لم البشير الى 
احملكمة اجلنائية الدولية التي تتهمه باملس��ؤولية عن جرائم 

قتل وتعذيب واغتصاب بإقليم دارفور.
ف��ي املقابل، اعلن وزي��ر خارجية تش��اد لوكالة فرانس 
برس ان على الرئيس الس��وداني عمر البشير الذي اصدرت 
احملكمة اجلنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف »ان يطمئن من 
ناحية تشاد«. وقال موسى فقي محمد ان »السودان بالنسبة 
لن��ا عضو في مجموعة الدول الس��احلية الصحراوية« التي 

تفتتح قمتها اليوم في جنامينا.


