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جوهانســــبرغ ـ وكاالت: اقدمت الواليات 
املتحدة على إغالق جميع منشآتها احلكومية 
في جنوب أفريقيا ملدة 24 ســــاعة على االقل 
بســــبب تهديد أمني لم يكشف عنه.وكشفت 
السفارة األميركية في بريتوريا عن هذا اإلجراء 
امس في حني أعرب املراقبون عن دهشتهم من 
األمر السيما أنه ال يوجد حتى اآلن تهديدات 

ضد منشآت أميركية في جنوب أفريقيا.ووفقا 
ملصادر الســــفارة األميركية فإنه سيتم فتح 

أبواب هذه املنشآت مرة أخرى اليوم.
السفارة شارون  وقالت املتحدثة باســــم 
هادســــون دين لوكالة فرانس برس »تلقينا 
معلومات من مكتب االمن االقليمي ال ميكنني 
التحدث عنها«.واضافت »نتوقع حاليا ان يعاد 

فتح كل مقار البعثة الديبلوماسية االميركية 
االربعاء )اليوم(«.وجاء اإلعالن مبنزلة مفاجأة 
حيث ان املنشآت األميركية ليست محل تهديد 
في جنوب أفريقيا، كما سيسري اإلغالق على 
القنصلية العامة في جوهانسبرغ.ولم ترسل 
السفارة رسائل لرعاياها في جنوب أفريقيا 

تنذرهم من وجود تهديد امني.

أميركا تغلق سفارتها في جنوب أفريقيا ليوم واحد بسبب »تهديد أمني«

»القاعدة« تهدد بشن هجمات جديدة في المملكة

قوات األمن السعودية تنهي عملية ينبع بقتل مطلوبين وأسر الباقين

المتهمون بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر يرفضون حضور جلسة محاكمة في غوانتانامو

عواصم ـ إيالف ـ وكاالت: نقل موقع  
»إيالف« أن املواجهة التي دارت بني قوات 
األمن السعودية وعدد من املطلوبني أمنيا 
فجر امـــس، بالقرب من محافظة ينبع، 
قد انتهت متاما، مسفرة عن مقتل اثنني 
منهم وإصابة امرأة كانت برفقتهما ونقلها 
إلى املستشـــفى بعـــد إصابتها بجروح 

عميقة.
ووفقا للمصادر التي حتدثت إليالف، 
فإن القوات السعودية تبادلت إطالق النار 
مع مجموعة مـــن املطلوبني أمنيا قرب 
محطة الصبحي القريبة من محافظة ينبع، 
ومتكنت من قتل اثنني منهم والتحفظ على 

الباقني الذين لم يعلن عددهم بعد.
وأشـــارت مصادر إعالميـــة متفرقة 
أن احملطة التي متـــت محاصرتها بعد 
اختبـــاء املطلوبني فيها تبعد نحو 500 
متر عن محطة التحلية وبعض املصانع 

البتروكيماوية.
وأصيب عدد من رجال األمن بإصابات 
طفيفة، في حني لم تسجل أي وفاة بني 

صفوف رجال األمن، ولم يتحدد حتى اآلن 
ان كان املطلوبون الذين تبادلوا إطالق 
النار مع رجال األمن هم من اإلرهابيني 
أم ال، فيما تقول مصـــادر صحافية أن 
العملية جنائية وليس لها عالقة باإلرهاب 

أو بالقاعدة. 

هجمات جديدة

في سياق متصل هدد تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب في شـــريط مصور 
نشر على االنترنت امس، بشن هجمات 
شـــديدة على الســـعودية بعد االعتداء 
االنتحاري الفاشل الذي استهدف االمير 
محمد بن نايف مســـاعد وزير الداخلية 

السعودي.
وقال زعيم التنظيم ناصر الوحيشي 
املعروف بأبو بصير، متوجها للمسؤولني 
في السعودية، في الشريط الذي رصدته 
مؤسســـة »ســـايت« االميركيـــة التي 
تتابع املواقع االســـالمية: »ابشروا مبا 

يسوؤكم«.

واضاف الوحيشي الذي ظهر الى جانب 
منفذ العملية االنتحارية الفاشلة عبداهلل 
العسيري »لقد نســـج ابطالنا اكفانهم 
بدمائكـــم وان اســـتطعتم ان تفروا من 
جلدكم فافلعوا فواهلل انهم سيتسورون 
عليكم حصونكم ويأتونكم من حيث ال 

حتتسبون«.
والشـــريط يتضمن ايضـــا املكاملة 
الهاتفية التي اجراها االنتحاري مع االمير 
والتـــي كان يحاول من خاللها حتضير 
عودته من اليمن الى الســـعودية عبر 

ادعائه لالمير بأنه يريد التوبة.
وفّجر العســـيري نفســـه في منزل 
االمير وبحضـــوره اال ان االمير محمد 
جنا واصيب ببعض اجلروح، وقد كشفت 
وزارة الداخلية عن العملية مطلع سبتمبر 
كما سبق لتنظيم القاعدة ان تبنى هذه 

العملية.

حركة الشباب

وفي سياق مرتبط بتنظيم القاعدة 

فقد وزع املتمردون االسالميون من حركة 
الشـــباب في الصومال شـــريط ڤيديو 
جديدا اعلنوا فيه والءهم لزعيم شبكة 
القاعدة اسامة بن الدن وقالوا »انهم في 

خدمته«.
وحتت عنوان »لبيك يا اسامة« بث 
هذا الڤيديو وهو على شكل وثائقي مدته 
48 ساعة منذ االحد املاضي على مواقع 
اسالمية على االنترنت في مناسبة عيد 

الفطر.
وفي الوقت نفسه نظم مقاتلون من 
حركة الشـــباب توزيع اقراص مدمجة 
تتضمـــن الوثيقة في عـــدة احياء من 
مقديشو كما افاد مراسل وكالة فرانس 

برس.
واكد مسؤول من الشباب في العاصمة 
الصومالية ردا على اسئلة وكالة فرانس 
برس صحة شريط الڤيديو موضحا ان 
هدفه هو »اقناع الشباب باالنضمام الى 

اجلهاد«.
وفي الشريط »لبيك يا اسامة« لقطات 

الشـــارع وتدريبات ملقاتلني  لقتال في 
اســـالميني وعروض الليات عســـكرية 
ومشـــاهد مختلفة من االرشيف حول 

الصومال مترافقة مع اناشيد حربية.
ويتضمن الشريط ترجمة بالعربية 
واإلجنليزية وجرى تصميمه باحتراف 
يذكر باشرطة الســـحاب الدعائية التي 
تنتـــج وثائـــق القاعدة حـــول العراق 

وافغانستان.
ويعلو صوت عرف عنه بأنه صوت 
زعيم الشـــباب »االمير« الشيخ مختار 
ابو زبير متوجهـــا الى بن الدن بالقول 
»ننتظر ان توجهنا على طريق اجلهاد 
في وقت تنضوي فيه املعركة ضد احملتل 
ضمن النضال القامة دولة اسالمية« في 

الصومال.
ويشكل هذا الشريط ردا على خطاب 
بن الدن الذي بث في 19 مارس 2009 ودعا 
فيه الى اجلهاد فـــي الصومال واطاحة 
الرئيس شيخ شريف احمد، وتأكيدا للوالء 

لزعيم تنظيم القاعدة.

قاعدة غوانتاناموـ  أ.ف.پ: رفض املتهمون بتدبير 
اعتداءات 11 سبتمبر 2001 امس االول حضور جلسة 
محاكمة في غوانتانامو بينما يفترض ان تعلن ادارة 
الرئيس االميركي باراك اوباما قبل منتصف نوفمبر 

امام اي قضاء ستتم محاكمتهم.
ورفض خالد شــــيخ محمد الــــذي يقول انه مدبر 

االعتداءات ووليد بن عطاش وعلي عبدالعزيز علي 
الذين قد يحكم عليهم باالعدام ويتولون الدفاع عن 
انفسهم، مغادرة زنزانتهم حلضور جلسة امام محكمة 

عسكرية استثنائية في غوانتانامو.
وقبل اقل من ساعة من بدء املداوالت، وافق القاضي 
العسكري ستيفن هينلي املكلف بامللف وبطلب من 

احلكومة، تعليق االجراءات القضائية للمرة الثالثة 
منذ وصول اوباما الى الســــلطة وملدة 60 يوما، في 

القاعدة البحرية االميركية في كوبا.
وبعد انتهاء هذه املهلة، تؤكد االدارة انها ستعلن 
ما اذا قررت احالة املتهمني اخلمسة باالعتداءات الى 
محكمة للحق العام او الى محكمة عسكرية استثنائية 

)اي اللجان العسكرية(.
وهي تأمل في ان يكون الكونغرس قد صوت حتى 
ذلك التاريخ على تعديل قواعد احملاكم االستثنائية 
لتصبح اكثر عدالة.ورفض القاضي امس االول طلب 
احلكومة اجبار املتهمــــني على احلضور وخصصت 

اجللسة لدراسة مختلف طلباتهم.

واشنطن تمارس ضغوطًا كبيرة  على دول 
المغرب اإلسالمي لضرب »القاعدة«

اجلزائ��ر � يو.بي.آي: ذكرت صحيف��ة »اخلبر« اجلزائرية 
امس أن الواليات املتحدة االميركية متارس ضغوطا كبيرة على 
اجلزائر وليبيا وموريتانيا للتعجيل بعملية ضرب تنظيم القاعدة 

في الساحل االفريقي الشمالي.
وذكرت الصحيفة نقال عن مصدر جزائري قالت انه مقرب 
من جهود مكافحة االرهاب في الساحل والصحراء أن واشنطن 
تستعجل الدول الثالثة الطالق وتنش��يط العمليات العسكرية 
الهجومية ضد تنظيم »القاعدة في بالد املغرب االسالمي« مشيرة 
نقال عن قيادة القوات األميركية في أفريقيا الى أن 12 دولة في 
الس��احل األفريقي متكنت من قت��ل 100 من هذه العناصر منذ 

العام 2004.
وأش��ار املصدر ذاته إلى أن اجلزائر ومالي وليبيا والنيجر 
وموريتانيا اعتقلت 60 شخصا بتهمة ممارسة االرهاب أو دعمه 

في منطقة الساحل والصحراء منذ العام 2007.
وكشف املصدر عينه أن مسؤول القيادة العسكرية األميركية 
ف��ي أفريقيا اجلن��رال وليام وورد أجرى في األس��بوع األول 
من هذا الش��هر اتصاالت مع دول الس��احل ومنها اجلزائر في 
موضوع تنشيط العمليات العسكرية في الساحل بعد أن تأخر 
إطالق العمليات العسكرية في الساحل على مدى ثمانية أشهر 

تقريبا.
وقال املصدر نفسه إن الواليات املتحدة طلبت صراحة ضرب 
معاقل »القاعدة« في ش��مال مالي من دون أي تأخير خوفا من 
تنامي قوة اجلماعات املس��لحة في الساحل على شاكلة الوضع 

في الصومال.
وأكد أن الدول املتعاونة في مكافحة »االرهاب« في الساحل 
اتخ��ذت منذ بداية العام احلالي إجراءات ميدانية تعد أهم بكثير 
من تنشيط العمليات العسكرية حيث أخضعت اجلماعات املسلحة 
في الساحل حلصار عسكري مشدد، مشيرا إلى أن سبب تأخير 
العمليات حاليا يعود ألمرين األول يخص املفاوضات التي جتري 
حاليا القناع بعض عناصر القاعدة بالقاء الس��الح والثاني هو 
تواصل عمليات الرصد وجمع املعلومات حول شبكات »االرهاب« 
ضمن مبادرة تبادل املعلومات املتعددة اجلنسيات التي تشترك 

فيها 12 دولة افريقية.

رفسنجاني يفتتح اجتماع »مجلس الخبراء« لتقييم أداء المرشد األعلى

 إيران تضاعف قدراتها على تخصيب اليورانيوم 5 مرات
ونجاد: لن يجرؤ أحد على مهاجمتنا وسنقطع يد المعتدين 

 طهرانـ  وكاالت: في الوقت الذي اعلنت فيه املنظمة االيرانية للطاقة 
الذرية امس انها توصلت الى صنع جيل جديد من اجهزة الطرد املركزي 
ممــــا يضاعف »خمس مرات« من قدرات طهران لتخصيب اليورانيوم، 
جدد الرئيس االيراني محمود احمدي جناد امس استعداد قوات بالده 
املسلحة لصد اي عدوان اجنبي محتمل عليها مؤكدا في الوقت نفسه انه 

»ال احد يجرؤ على مهاجمتنا وسنقطع يد من يريد االعتداء علينا«.
وقال جناد في كلمة القاها في العرض العسكري الذي اقيم مبناسبة 
الذكرى ال29 للحــــرب العراقية - االيرانية التي اندلعت عام 1980 »ال 
جترؤ اي قوة في العالم في التفكير باالعتداء على شعبنا الذي سيقطع 

يدها قبل ان تتمكن من تنفيذ مخططاتها«.
واشار الى فترة احلرب التي دامت ثمانية اعوام بني العراق وايران 
مصرحا »على الرغم من مرارات تلك االعوام وصعوباتها سيما فقدان 
الكثير من ابناء شــــعبنا لكنها فتحت آفاقا وضاءة امام شعبنا ولنجاة 

البشرية«.
وطالب جناد -الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال اجلمعية 
العامــــة لألمم املتحدة- القوات األجنبيــــة بالرحيل عن املنطقة، وقال 
مخاطبا تلك القوات »ننصحكم بالعودة إلى بالدكم، فمنطقتنا لن تقبل 

مطلقا وجودا لألجانب«.
وتابــــع في خطابه »كما رأيتم في العراق وأفغانســــتان فإن الناس 
ضد وجود القــــوات األجنبية، ومن املســــتحيل أن حتقق هذه القوات 
االستقرار باملنطقة«، وهذه السنة عرض اجليش االيراني انظمة دفاع 
مضادة للصواريخ وصواريخ شــــهاب-3 وســــجيل التي يبلغ مداها 

حوالى الفي كلم.
وهي املرة االولى التي يعرض فيها صاروخ سجيل املؤلف من طابقني 

فيما قام ســــرب من طائرات الصاعقة وهي من صنع محلي بالتحليق 
فوق العرض، لكن وكالة االنباء االيرانية الرسمية ذكرت من جهة اخرى 
ان طائرة حربية ايرانية حتطمت في جنوب طهران اثناء مشــــاركتها 

في العرض العسكري.
واعلنت الوكالة ان »طائرة قيل انها كانت تقوم مبناورة عســــكرية 
اثناء العرض العســــكري، حتطمت في جــــوار قرية والي اباد« جنوب 
طهران، بدون كشف اي تفاصيل حول طراز الطائرة واسباب حتطمها، 
اال ان الوكالة سحبت هذا اخلبر بعد ذلك دون ان تذكر اي ايضاحات.

ولم تنقــــل وكاالت االنباء االيرانية االخرى هــــذا احلادث الذي لم 
تؤكده السلطات او مصدر مستقل، على الصعيد الداخلي افتتح رئيس 
مجلس القيادة في ايران هاشمي رفسنجاني اجتماع املجلس في طهران 
امس، ونقلت »العربية. نت« ان االجتماع جاء لبحث أداء املرشد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي خالل الفترة التي تلت االنتخابات 
الرئاســــية، لتقييم ما إذا كان األخير فقد شــــروط القيادة الواردة في 
الدســــتور، وســــيمتد اجتماع املجلس ليومني، علما أن انعقاده تأخر 

شهرا عن موعده املقرر.
وصرح رفســــنجاني بأن ثمة خطة في طور التشــــكل النهاء االزمة 
السياسية في إيران بحسب وكالة االنباء العمالية االيرانية )النا(، وقال 
رافسنجاني خالل اجللسة »ثمة أناس ذو خبرة ونوايا طيبة يعكفون 

االن على خطة للخروج من املأزق الراهن«.
وأضاف »اللجوء إلى النقــــد الصحيح يتعني أن يحل محل الوضع 
املتوتر احلالي«، ولم يكشــــف رافســــنجاني عــــن تفاصيل اخلطة وال 

األشخاص الذين يعكفون على وضع تفاصيلها.
ويريد أعضاء بارزون في املجلس، مثل املرجع الديني في شــــيراز 

علي محمد دســــتغيب، من االجتماع مراجعة أداء خامنئي خالل فترة 
التأزم السياســــي الذي تشــــهدها إيران، وتقومي ما إذا كان فقد شروط 

القيادة لعزله كما ينص الدستور أم ال.
وكان دستغيب دعا الى عقد اجتماع طارئ ملجلس اخلبراء لالستماع 
الى الزعيمني اإلصالحيني احملتجني على نتائج االنتخابات مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي، لكن مراجع دين آخرين طالبوا رئيس مجلس 

اخلبراء هاشمي رفسنجاني بتصويب موقفه من خامنئي.
كما طالب علماء في مشهد وأصفهان وقم بأن يؤدي مجلس اخلبراء 
وظيفته القانونية، والتي تنحصر فقط في تعيني املرشــــد وعزله بعد 
تقومي أدائه، وكتبوا رسالة بهذا اخلصوص، أثارت الكثير من التساؤالت 
عن تبعية مجلس اخلبراء للدســــتور، كما نصــــت املادة 111، أو للولي 

الفقيه.
ويقول أعضاء في مجلس اخلبراء ان انتخاب رئيس جديد للمجلس 
ليس مطروحا االن بحسب اللوائح، وإن ذلك سيتم أواخر العام أو مطلع 
يناير املقبل، ويأخذ االصالحيون على خامنئي أنه جتاوز القانون في 
مرات عدة أهمها عندما أيد صحة االنتخابات الرئاسية قبل أن يبت في 

ذلك مجلس صيانة الدستور.
كما أيد املرشد األعلى في خطبة صالة العيد بث اعترافات املعتقلني 
احملتجني على نتائج االنتخابات، واعتبرها حجة على املعتقلني، وهو 
ما يراه اإلصالحيون مخالفا للدستور، ويشير إلى أداء املرشد املنحاز 
للسلطة في قمعها غير الشــــرعي وغير القانوني ملظاهرات االحتجاج 
السلمية واملصرحة بحسب الدستور، ويتألف مجلس اخلبراء من 89 
عضوا، لكنه ينعقد مبشاركة 88، بعد اغتيال عضو املجلس عن سنندج 

مركز اقليم كردستان االيراني.

تحط�م طائ�رة عس�كرية إيراني�ة خالل الع�رض العس�كري للذك�رى ال�� 29 للحرب م�ع العراق 

القوات اإليرانية تستعرض صاروخ »قادر 1« خالل العرض العسكري للذكرى ال� 29 للحرب اإليرانية � العراقية امس                  )أ.پ(

أوباما في موقف صعب بعد توقعات 
 القيادة العسكرية عن الوضع في أفغانستان

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: وضع حتذير جنــــرال اميركي من 
الفشــــل في افغانستان في حال عدم ارسال قوات اضافية، 
الرئيس االميركي باراك اوباما في موقف صعب بني التزاماته 
الداخلية وتوقعات هيئة اركانه والشــــكوك املتزايدة لدى 

الرأي العام االميركي.
وكان اجلنرال االميركي ستانلي ماكريستال قائد القوات 
الدولية في افغانســــتان حذر في تقرير مــــن انه في حال 
عدم ارسال تعزيزات فان مهمة القوات الدولية واالميركية 

ستفشل هناك.
وهذا التقرير وصل منذ فترة الــــى اوباما الذي يعتزم 
االســــتناد اليه العادة النظر في االســــتراتيجية االميركية 
في افغانستان واتخاذ قرار حول احتمال ارسال املزيد من 

اجلنود.
وكان يفترض ان تبقى هذه الوثيقة سرية لكن نشرها 
من قبل صحيفة »واشــــنطن بوســــت« امس االول يضيف 
عامل توتر الى نقاش سيتكثف حول ارسال تعزيزات الى 
افغانســــتان وحول احلرب نفسها التي يتراجع التأييد لها 

في صفوف االميركيني.
واعلن البيت االبيض بوضوح انه لن يتسرع في هذا االمر 
وان اوباما ســــيحتاج الى عدة اسابيع قبل البت مبوضوع 
ارســــال جنود يضافون الى الـ 21 الف عنصر الذين اعلن 
عن نشــــرها في مطلع الســــنة ليرتفع بذلك عدد الوحدات 

االميركية الى 68 الف رجل.
وقــــال اوباما على محطــــات التلفزة االحــــد ان ما يهم 
بالنســــبة اليه هو اوال ايجاد االســــتراتيجية الصائبة ثم 
حتديــــد االحتياجات في العديد عمال بهذه االســــتراتيجية 

وليس العكس.
واوضح قائال »اني اطرح على الدوام اسئلة صعبة حني 
يتعلق االمر بنشر جنود في وقت نقوم فيه مبا يلزم حلماية 
االميركيني« في اشــــارة الى الهدف االول للمهمة وهو منع 
حتضير اعتداءات جديدة مثل اعتداءات 11 سبتمبر انطالقا من 

افغانستان، لكن اوباما ميكن ان يواجه تيارات معاكسة.
فقد اعلن رئيس هيئة اركان اجليوش االميرال مايكل مولن 
ان التعزيزات ستكون على االرجح ضرورية، و»تسريب« 
تقرير ماكريستال الى الصحافة ميكن ان يشير الى ان بعض 
القادة العسكريني ضاقوا ذرعا بفترة التفكير الطويلة التي 
ياخذها البيت االبيض وهو ما عبر عنه مسؤول في وزارة 

الدفاع في حديث خاص.
من جهة اخرى فان تكثف املعارك في افغانســــتان بعد 
ثمانية اعوام من احلرب واخلسائر في االرواح البشرية التي 
وصلت الى مستوى قياسي واالنتخابات الرئاسية االفغانية 
التي شهدت اتهامات بالتزوير، كلها عوامل تزيد من مهمة 
اوباما تعقيدا الســــيما ان عليه اقناع االميركيني بضرورة 

تعزيز القوات االميركية في افغانستان.
واظهر اســــتطالع للرأي حلساب شــــبكة »سي ان ان« 
االسبوع املاضي ان 58% من االميركيني يعارضون احلرب 
وهو رقم قياسي، كما ان املعارضة للحرب تزيد في صفوف 

حلفائه الدميوقراطيني في الكونغرس.
وقال السناتور راسل فاينغولد ان »نشر املزيد من اجلنود 
ال يعني تلقائيا ان االميركيني سيكونون بامان اكبر« مشيرا 

الى ان ذلك قد »ياتي بنتائج عكسية«.
واعتبر ان على اوباما تقدمي »جدول زمني مرن« يؤدي 
الى انهاء االلتزام العسكري االميركي في افغانستان، ويبدو 
ان اوباما كان يتوجه بكالمه الى دميوقراطيني مثل فاينغولد 

حني قال انه »يشك«« حول مسألة ارسال تعزيزات.
إلى ذلك  قتل جنديان من حلف الشمال االطلسي )الناتو( 

احدهما اميركي، وفقا ملا اعلنته مصادر عسكرية امس.
واوضحت قوة املســــاندة االمنية الدولية )ايساف( ان 
اجلنديني قتال امس االول في حادثني منفصلني ناجتني عن 
انفجار عبوة ناسفة. واكدت ناطقة باسم اجليش االميركي 
وهي الكابنت ريجينا جيليس ان احد اجلنديني اميركي فيما 
لم تعرف جنسية االخر الن قوة »ايساف« رفضت الكشف 

عن جنسية القتيل قبل ابالغ اقاربه. 

مقتل جنديين من »الناتو« جنوب أفغانستان 


