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 باريس/ أ. ف. ب.
ــارات  ــب ــخ ــت ــت االس ــاون ــع  ت
تنفيذ  يف  واشنطن  مع  الفرنسية 
الرضبة الجوية االمريكية التي ادت 
اىل قتل قائد الشباب االسالميني يف 
يف  غودان  عبدي  احمد  الصومال 
االول من سبتمرب، كما افاد مصدر 
مقرب من الرئيس الفرنيس فرنسوا 

هوالند.
وقال املصدر: ان "فرنسا ورئيس 
من  العملية  ساندا  الجمهورية 
االستخباراتية  املعلومات  خالل 
جزئيا  بذلك  مؤكدا  والتنسيق"، 

"لو  اسبوعية  نرشتها  معلومات 
"لكن  واضــاف:  الفرنسية.  بــوان" 
تكن  ــم  ل االرض  ــىل  ع العملية 

فرنسية، لم نشارك يف التدخل".
37 عاما  البالغ  وكان "غودان" 
واملعروف بلقب ابو زبري من العرشة 
الواليات  لدى  املطلوبني  االوائــل 
املتحدة يف قضايا االرهاب. واكدت 
حركة الشباب انها ستنتقم ملقتل 
غودان وعينت خلفا له هو احمد 

عمر ابو عبيدة.
الواليات املتحدة مقتل  واكدت 
بصواريخ  جوية  غارة  يف  غــودان 

بالليزر  توجيه  واسلحة  هلفاير 
ملسؤولني  اجتماعا  استهدفت 
جنوب  يف  الشباب  حركة  يف  كبار 

مقديشو.
الفرنسية  االسبوعية  وافادت 
اتاحت  الــتــي  "الــعــنــارص  بــأن 
العملية، اي تحديد شاحنته بدقة 
ابلغها  سيسلكها،  التي  والطريق 
الخارجية  االستخبارات  جهاز 
بأمر  البنتاجون  اىل  الفرنسية 

رصيح من رئيس الجمهورية".
وغودان مسؤول عن اختطاف 
الفرنيس  الجهاز  من  عنرصين 

"لو  بحسب  2009م  يوليو   14 يف 
معروف  "االول  واضافت.  بــوان". 
باسم مستعار هو مارك اوبريار وقد 
تمكن من الفرار، لكن الثاني، دوني 
اليكس بقي رهينة لدى غودان يف 

ظروف شديدة الهمجية".
عسكرية  عملية  وفشلت 
يف  2013م  يناير   11 يف  فرنسية 
تحرير الرهينة الذي قتل اىل جانب 
الكوماندوس  فرقة  من  عنرصين 
االقل  عىل  عنرصا  و17  الفرنسية 

من الشباب.

طهران/
مسائل  عىل  "خالفات  بوجود  ايــران  اقرت   
جدية" بينها والدول الكربى يف مجموعة 1+5 يف 
املفاوضات الهادفة التوصل اىل اتفاق بخصوص 

الربنامج النووي االيراني.
واحد  االيراني  الخارجية  وزير  نائب  ورصح 
تخت-روانيش:  مجيد  الرئيسيني  املفاوضني 
"بعد جولتي مفاوضات مع املمثلني االوروبيني 
لم تتقارب مواقفنا وما زالت هناك خالفات حول 

مسائل جدية".
واالوروبيون  االيرانيون  املفاوضون  وعقد   
(فرنسا، اململكة املتحدة، املانيا) يف امللف النووي 
االيراني املثري للجدل يوم اجتماعات الخميس 
استئناف  قبل  االراء  لتبادل  فيينا  يف  املايض 
املفاوضات مع مجموعة 1+5 يف 18 سبتمرب يف 

نيويورك.
عراقجي  عباس  االيراني  املفاوض  ورصح   
زلنا  "ما  املحادثات  اعقاب  يف  املايض  الخميس 

متفائلني لكن الطريق تبقى طويلة".
جلسة  بعد  صيفا  مماثلة  محادثات  وجرت 
املفاوضات الرسمية االخرية مع 1+5 (الواليات 
الصني،  روسيا،  فرنسا،  بريطانيا،  املتحدة، 

الفائت  االسبوع  يف  يوليو.  يف  فيينا  يف  واملانيا) 
التقى مسؤولون امريكيون وايرانيون يف جنيف 
الكرث من 20 ساعة يف محادثات ثنائية "معمقة 
بحسب  املــلــف"  يف  محورية  بنقاط  تتعلق 

الخارجية األمريكية.
 

ويهدف استئناف املفاوضات يف نيويورك يف 
18 سبتمرب اىل التوصل اىل اتفاق نهائي بحلول 
االيراني،  النووي  امللف  بخصوص  نوفمرب   24

وهي مهلة حددت يف يوليو الفائت.
وكرر تخت-روانيش دعوة دول مجموعة 5+1 
اجل  من  اليران  الحمر"  الخطوط  "احــرتام  اىل 
ابرام اتفاق ينهي ازمة نووية مستمرة مع ايران 

منذ اكرث من عرش سنوات.
لتخصيب  ايـــران  برنامج  حجم  ويعترب 
العقوبات  لرفع  الزمني  والجدول  اليورانيوم 
الدولية من املواضيع الرئيسية التي تثري الخالف. 
فطهران تريد يف النهاية حيازة برنامج تخصيب 
يتيح لها تشغيل محطات توليد الكهرباء ومركز 
والصناعة،  الزراعة  ويف  الرسطان  عىل  االبحاث 

االمر الذي يرفضه الغربيون.

واشنطن/ (رويرتز) 
 اتهم مسؤول أمريكي كبري كوريا الشمالية باستغالل 
مواطنني أمريكيني كرهن قبل بدء محاكمة واحد من ثالثة 

أمريكيني محتجزين هناك.
وذكرت وسائل اإلعالم الكورية الشمالية أن األمريكي 
ماثيو ميلر (26 عاما) الذي القي القبض عليه يف ابريل 
لتمزيقه تاشرية الدخول فور وصوله إىل كوريا الشمالية 

سيحاكم اليوم االحد ولم تذكر التهم املوجهة إليه.
وطالبت الواليات املتحدة كوريا الشمالية باالفراج عن 

ميلر وجيفري فاول وكينيث باي السباب انسانية.
الخارجية  وزير  مساعد  راسل  دانييل  سئل  وحني 

املسؤول عن شؤون رشق اسيا عن توقعاته ملا ستفعله 
كوريا الشمالية يف مطلع األسبوع لم يبد تفاؤال.

البرش ويف هذه  وقال: "هكذا يترصفون. يستخدمون 
الحالة مواطنني أمريكيني كرهن. ونجد ذلك امرا مرفوضا 

ومقلقا."
ولم يرش بيان مقتصب صدر يف السابع من سبتمرب إىل 
املواطن األمريكي اآلخر جيفري فاول (56 عاما) والذي 
اعتقل يف مايو بعد تركه نسخة من اإلنجيل يف مرحاض 

ناد للبحارة يف مدينة تشونجني الساحلية.
وتحتجز كوريا الشمالية املبرش األمريكي كينيث باي 
منذ ديسمرب 2012م وهو يقىض اآلن حكما بالسجن مع 

كوريا  قالت  جرائم  الرتكابه  عاما   15 الشاقة  االشغال 
الشمالية إنها تعادل مؤامرة السقاط الدولة.

وسائل  منحت  الجاري  الشهر  من  سابق  وقت  ويف 
الدولية زيارة نادرة لألمريكيني املعتقلني والذين  االعالم 
دعوا جميعا خالل مقابالت منفصلة الواليات املتحدة إىل 

تأمني االفراج املبكر عنهم.
التي  الشمالية  كوريا  أن  واسع  نطاق  عىل  ويعتقد 
تفرض األمم املتحدة عليها عقوبات لها صلة بربامجها 
األمريكيني  املواطنني  تستخدم  والصاروخية  النووية 

املعتقلني النتزاع زيارة عىل مستوى عال من واشنطن.

سانتيا جودي  تشييل /أ ف ب
أمس  ميشيل  تشييل  رئيسة  أكدت 
حكومتها  ان  األول  أمس  باشليه  األول 
سجن  من  معتقلني  استقبال  تــدرس 
يف  اعلنت  تشييل  وكانت  جوانتانامو. 
تباحثت  املتحدة  الواليات  ان  السابق 
معها يف 2010م حول استقبال معتقلني 
من املعسكر االمريكي، الذي كان الرئيس 

االمريكي باراك اوباما تعهد اغالقه منذ 
فرتة طويلة.

يف  قلنا  "كما  باشليه:  ــت  ورصح
محددة  طلبات  بدرس  نقوم  السابق، 
ملجا  تــشــيــيل  ــون  ــك ت ان  لــضــمــان 
مساعدة  يحتاجون  الذين  لالشخاص 
وايضا لضمان االمن يف بالدنا". واضافت: 
"لقد بدأنا للتو عملية التباحث، وسيتم 

تقييم املسالة يف الوقت املناسب".
وادلت رئيسة تشييل بتعليقها خالل 
زيارة اىل االوروجواي التي وافقت عىل 
اشارت  لكنها  معتقلني،  ستة  استقبال 
اىل عدم تحديد موعد لنقلهم. وتابعت: 
باشليه انها تباحث مع نظريها خوسيه 
ان  دون  من  لكن  املسالة  يف  موخيكا 

تكشف عن تفاصيل.

من  معتقلني  استقبال  طلب  وكــان 
املعسكر االمــريكــي القــى اعــرتاضــا يف 
البلدين. وال يزال هناك 149 معتقال يف 
السجن الواقع يف الطرف الرشقي لكوبا، 
جورج  السابق  الرئيس  اقامه  والــذي 

بوش بعد هجمات 11 سبتمرب 2001م.

فرنسا تعاونت مع واشنطن يف تصفية قائد 
الشباب الصوماليني

قبيل استئناف المفاوضات النووية

إيران تعرتف بوجود خالفات 
جدية مع الدول الكربى

أمريكا تتهم كوريا الشمالية باستغالل مواطنيها "كرهن"

تشيلي "تدرس" استقبال معتقلني من جوانتانامو

بغداد/وكاالت
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إنه 
يحتلها  التي  املدن  قصف  بإيقاف  أوامره  أصدر 

تنظيم داعش وفيها مدنيون.
الوطني  املؤتمر  افتتاح  خالل  العبادي  وبني 
يسيطر  التي  واملناطق  املدن  من  قرساً  للنازحني 
البالد  ــرب  وغ شمال  يف  ــش  داع تنظيم  عليها 
القائد  بصفته  أنه  بغداد،  يف  أمس  عقد  والــذي 
العام للقوات املسلحة العراقية فقد أصدر أوامره 
بإيقاف القصف الجوي والعسكري عىل املناطق 
التي يتواجد فيها املدنيون ويسيطر عليها تنظيم 

داعش االرهابي.
وهم  مالحقتهم  عن  نتوقف  لن  "اننا  وأضاف: 
املدنيني متاريس وقاية  أن يتخذوا من  يحاولون 
لهم"، مشرياً اىل انه "اذا ما تعرضت القوات األمنية 
أوامر  أصدرت  فقد  هجوم،  ألي  املدنيني  ومعهم 

أيضا باالحتفاظ بحق الرد".
العراقيني،  السنة  الساسة  من  عــدد  وكــان 
تنظيم  يحتلها  التي  املدن  قصف  بوقف  طالبوا 
داعش ويتواجد فيها مدنيون خاصة يف الفلوجة 
نية  صدق  بمدى  التوقف  هذا  رابطني  واملوصل، 
العملية  يف  حقيقية  برشاكة  العبادي  حكومة 

السياسية، وبدعمهم له.
وأكد العبادي أن "أبناء الشعب العراقي عربوا 
عن طيب معدنهم وهم يحتضنون قوافل النازحني 

ويقاسمونهم املأكل واملرشب واملأوى، اال ان جهد 
الحكومة ينبغي ان يكون هو الضامن الستيعاب 
وتوفري  بهم  يليق  سكن  تأمني  يف  سواء  النارحني 
متطلبات معيشة"، مشرياً اىل أن "برنامج الحكومة 
تضمن توفري السكن واملنح املالية للنازحني خالل 

ثالثة اشهر"، مؤكداً "عزمه عىل تبني خطة شاملة 
إلعادة النازحني اىل أماكن عيشهم آمنني بعد طرد 

داعش".
وبني أن "الحكومة ستخصص األموال إلعادة 
إعمار املساكن واملرافق األساسية والبنى التحتية 

العسكرية  "الوحدات  وأن  املترضرة"  املناطق  يف 
واملتطوعني غريوا ميزان املواجهة، وحرروا املناطق 
بدعم من طريان الجيش"، متابعاً "اصدرت أوامر 
واملؤهالت  املــدن  جميع  عىل  القصف  بإيقاف 
السكانية التي يوجد فيها مدنيون، واعلن اننا لن 

نتوقف عن مالحقة داعش".
 وشهد العراق نزوح مئات اآلالف من منازلهم 
اإلرهابي  داعــش  تنظيم  احتالل  بعد  خاصة 
محافظتي  يف  خاصة  العراق  من  واسعة  مناطق 
نينوى شماال، واالنبار غرباً، وشهدتا قصفا جويا 
الفرتة  خالل  العراقي  الجيش  قبل  من  ومدفعياً 

املاضية.
الجمهورية  رئيس  نائب  طالب  جانبه  من 
صالح املطلك، األمم املتحدة، باالرساع  يف تقديم 
إعطاء  اىل  أشــار  فيما  للنازحني،  املساعدات 

صالحيات للمحافظني ملعالجة قضايا النازحني.
"نطالب  املؤتمر:  يف  له  كلمة  يف  املطلك  وقال 
املساعدات  ايصال  يف  ــاالرساع  ب املتحدة  األمم 
يف  يتمثل  النازحني  مشكلة  حل  وأن  للنازحني، 
عودتهم اىل ديارهم"، مشدداً عىل رضورة ان "يمد 
يف  معهم  ويقفوا  العراقيني  اىل  العون  يد  الجميع 

مكافحة اإلرهاب".
وأضاف: "نريد أن نتحدى من أراد ان يحدث 
تغيريات ديموغرافية يف بعض املناطق"، الفتاً اىل 
قضايا  ملعالجة  للمحافظني  صالحيات  "إعطاء 

النازحني".
ويبلغ عدد النازحني نحو 800 ألف نازح وفق 
الجبوري،  النواب سليم  ما ذكره  رئيس مجلس 
خالل ذات املؤتمر داعياً الحكومة إىل أخذ دورها 

بهذا الشأن.

رئيس  نائب  هنية،  إسماعيل  أكد 
املكتب السيايس لحركة حماس، أنه ال 

مفاوضات مبارشة مع إرسائيل.
وقال هنية يف كلمة خالل حفل اقامته 
حماس أمس يف غزة لتكريم اإلعالميني: 
نؤكد أنه ال مفاوضات مبارشة مع العدو 

الصهيوني.
السلطة  يف  إخواننا  نطالب  وتابع: 
محمود  الرئيس  وأخونا  الفلسطينية 
يف  النظر  بــإعــادة  مــازن  ــو  أب عباس 

اسرتاتيجية املفاوضات.

املقاومة  سالح  أن  عىل  هنية  وشدد 
يجوز  ال  أحمر  خط  املقاومة  ومكونات 
املساس به أو تجاوزه، مؤكدا أنه ال يمكن 
باإلعمار،  املقاومة  سالح  نقايض  أن 
سالح املقاومة رشعي وسيظل رشعيا إىل 
أن تتحرر األرض الفلسطينية، واإلعمار 
رشعي وواجب ويجب ان نعيد إعمار ما 

دمره االحتالل يف غزة".
وتابع هنية "يف أطراف (لم يسمها) 
السيايس  االبــتــزاز  اإلعمار  من  تريد 

مقابل سالح املقاومة".

قــرار  حماس  حركة  "لــدى  وقــال 
السياسية  للمناكفات  االنــزالق  بعدم 
نعيد  أن  إطالقا  نريد  وال  اإلعالمية  أو 
ــزة"،  غ يف  خاصة  الثقيلة  السحب 
الوحدة  تعزيز  "رضورة  عىل  مشددا 
ملفات  استكمال  عىل  والعمل  الوطنية 

املصالحة".
أبو مرزوق نائب رئيس  وكان موىس 
حماس أعلن انه ال يستبعد ان تضطر 
حماس إلجراء مفاوضات مع إرسائيل، 
القدس  فضائية  مع  مقابلة  يف  وقــال 
وكالة  منها  مقاطع  بثت  الفلسطينية 
إمكانية  حول  ســؤال  عىل  رداً  محلية 
إرسائيل،  مع  مفاوضات  حماس  إجراء 
عىل  غبار  ال  الرشعية،  الناحية  "من 
تفاوضه  فكما  ــالل،  ــت االح مفاوضة 

بالسالح تفاوضه بالكالم".
 وأضاف أبو مرزوق "أعتقد إذا بقي 
الحال عىل ما هو عليه يف الوقت الحارض 
.. ألنه أصبح شبه مطلب شعبي عند كل 
الناس، قد تجد حماس نفسها مضطرة 
لهذا السلوك (التفاوض)" مع إرسائيل.

وقالت حماس يف بيان أن "املفاوضات 
املبارشة مع الكيان اإلرسائييل ليست من 
يف  مطروحة  وليست  الحركة  سياسة 

مداوالتها".

العراق.. العبادي يأمر بوقف قصف املناطق السكنية

أكد أن سالح المقاومة خط أحمر

هنية : ال مفاوضات مباشرة بني حماس وإسرائيل

السياسة الدولية 
وداعش
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السياسية  الساحة  تشهد 
الدولية حالة استنفار غري معهود 
أكان ذلك عىل الصعيد االقليمي 
ما  حول  عامة  بصفة  الدويل  أو 
يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية 
(داعش)، ويجري ذلك عىل قدم 
االقليمية  القوى  قبل  من  وساق 
الواليات  وخصوصاً  والدولية 
ستقود  التي  األمريكية  املتحدة 
تحالفا واسعا كما أشار الرئيس 
لدحر  أوباما  باراك  األمريكي 
يمثل  الذي  اإلرهابي  التهديد 
بتدمريه  وتعهد  التنظيم  ذلك 
عىل  تجري  مشاورات  ظل  يف 
مستوى رفيع إزاء التنسيق حول 
تحديد  دونما  داعش  مكافحة 
التنظيم  ذلك  لوجود  مسبق 
تتواجد  جماعات  يمثل  الذي 
يف  وأحياناً  العراق  يف  أحيانا 
سوريا ولكن ما تقوم به السياسة 
جهداً  كونه  عن  يعد  ال  الدولية 
عاملياً إلعادة إنتاج ذلك التنظيم، 
خاصة واإلدارة األمريكية تستبعد 
داعش  ضد  برية  قوات  مشاركة 
بالجهود  تسميه  ما  إطار  يف 

األمريكية لدعم التحالف الدويل.
األمر الذي يثري جملة استفسارات عىل 
صعيد املخاوف التي يجري تداولها من 
قبل السياسة الدولية حول تنظيم الدولة 
اإلسالمية، ولعل أبرز االستفسارات هل 
ذلك  إىل  الصهيوني  الكيان  سينضم 
الدويل يف سياق حشد الدعم  التحالف 
الالزم لخطة أوباما يف ظل عدة لقاءات 
الخارجية جون كريي مع  أجراها وزير 
مجموعة وزراء خارجية الدول العربية 
عىل  أوروبية  دول  ذلك  وقبل  تحديداً 
يف  والترسيع  التنسيق  تطوير  أساس 

إيجاد هذا التحالف؟!
والهالة  الكبرية  املبالغة  وكأن 
تسميه  ما  حول  اإلعالمية 
األمريكية  الخارجية  السياسة 
ليس  اإلسالمية  الدولة  بتنظيم 
إال تحضرياً جديداً وإعادة إنتاج 
لتنظيم القاعدة خاصة والتنظيم 
أيمن  بزعامة  كان  الذي  القديم 
بإعالن  اكتفى  قد  الظواهري 
القارة  شبه  يف  اإلسالمية  الدولة 
الذي  االستنفار  ألن  الهندية 
ودهاليز  كواليس  يف  يجري 
والدولية  االقليمية  السياستني 
االستخباراتية  وأجهزتها 
املختلفة تؤكد بما ال يدع مجاًال 
صناعة  التنظيم  ذلك  أن  للشك 
جديدة من قبل تلك السياستني 
وبعيدة  خبيثة  ومآرب  ألهداف 
املدى تندرج ضمن خطة الرشق 

األوسط الجديد.
جهد  مراقبني  بحسب  وهناك  خاصة 
السيايس  املشهد  يخص  ما  يف  واضح 
السوري تريد السياسة الدولية أن تربط 
كمربر  تحديدا  بسوريا  داعش  تنظيم 
دمشق  عىل  عدوان  لشن  وكشماعة 
يعد  الذي  (داعش)  مكافحة  بذريعة 
عنواناً بارزاً للسياسة العاملية لتحقيق 
تلك  تخدم  مختلفة  أهداف  جملة 
وأن  سبق  وروسيا  سيما  ال  السياسة 
املرتتبة  العواقب  من  واشنطن  حذرت 
سوريا  ضد  جوية  رضبات  توجيه  عىل 
بذريعة رضب األهداف التوسعية لتنظيم 

الدولة اإلسالمية.
الظرف  يف  له  ُيراد  داعش  وكأن 
املعلن  الغطاء  يكون  أن  الراهن 
أجل  من  الدولية  للسياسة 
والتي  الدول  بعض  استهداف 
يأتي يف طليعتها سوريا خاصة 
الخارجية  التدخالت  فشل  بعد 
النظام  إنهاء  صعيد  عىل 
والسلطة وإيجاد سوريا أخرى 
االقليمية  للقوى  تابعة  تكون 
والدولية، األمر الذي يظهر بكل 
الدويل  الدعم  حشد  أن  وضوح 
الدول  تحالف  وبناء  الواسع 
إال  ليس  واألوروبية  االقليمية 
جهداً مبذوال للتأثري عىل النظام 
ذلك  استدعى  وإن  السوري 
بذريعة  سوريا  عىل  العدوان 

البحث عن تنظيم داعش.

الرئيس يعزيالرئيس يعزي
وصــادق  العزاء  خالص  عن  الرئيس  األخ  وعــرب 
املواساة ألرسة الفقيد يف هذا املصاب.. سائًال الله العيل 
وذويه  أهله  ويلهم  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  القدير 

الصرب والسلوان.. " إنا لله وإنا إليه راجعون".
.. و يعزي يف.. و يعزي يف

للشاعر  اإلبداعية  بالتجربة  الرئيس  األخ  وأشاد 
الراحل وما تركه من أعمال شعرية تغنى فيها بالوطن 
وغريه من القضايا الوطنية واإلنسانية والتي عربت عن 

خصوصية التجربة واملنجز الشعري للشاعر الراحل .
يتغمد  أن  الله  إىل  الجمهورية  رئيس  األخ  وابتهل 
الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأصدقائه 

وكل محبيه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

بنعمر يبدأبنعمر يبدأ
بهدف  العالقة  القضايا  جميع  بحث  جرى  أنه  وأوضح 
الوصول إىل اتفاق سيايس يحظى بتوافق وطني ويكون قابًال 

للتنفيذ يف أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره..
وبحسب البالغ الصحفي فقد شدد بنعمر عىل أهمية 

التنّبه إىل خطورة املرحلة، وأبدى ثقته يف إمكان التعاون 
حل  إيجاد  يف  لــإلرساع  والتوافق  وبّناء  جدي  بشكل 
سلمي. . مؤكدا أن املبادرة الخليجية واآللية التنفيذية 
مجلس  ــرارات  وق الوطني  الحوار  مؤتمر  ومخرجات 
األمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات والستكمال 

العملية السياسية.
السياق  يف  لقاءات  عقد  كان  بنعمر  أن  إىل  البالغ  ولفت 
نفسه خالل الساعات املاضية مع الرئيس عبدربه منصور 
هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وممثلني عن 
أنصار الله، إضافة إىل سفراء مجموعة الدول العرش الراعية 

للمبادرة الخليجية .
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