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صنعاء ـ يو. بي. آي: فيما تتواصل 
االعمـــال القتالية بني القـــوات اليمنية 
ومسلحي احلوثيني في صعدة، وصف 
مصدر ميني مسؤول امس تصريحات 
للزعيم الديني املتمرد عبد امللك احلوثي 
باتهـــام احلكومة اليمنية بشـــن حرب 
على طائفة الزيدية الشيعة بأنها مزاعم 

»باطلة«. ميدانيا، صرح مصدر عسكري 
ميني بأن القـــوات اليمنية متكنت من 
التصدي لهجمات املتمردين احلوثيني على 
ضواحي صعدة، في حني أشـــار مراسل 
قناة »العربية« في صنعاء إلى أن اجليش 
اليمني كبد احلوثيني خسائر فادحة خالل 
مواجهات برية وغارات جوية في صعدة 

وحرف سفيان اسفرت عن مقتل حوالي 
50 عنصرا من احلوثيني.

وشن اجليش اليمني أكثر من 50 غارة 
جوية علـــى معظم مواقع احلوثيني في 
صعدة وضواحيها اضافة ملنطقة حيدان 
ومران تكبد خاللها املتمردون الكثير من 

اخلسائر في االرواح والعتاد.

الجيش اليمني يعلن قتل 50 حوثيًا

حّذرت من رّد مدمر على أي اعتداء ..وفرنسا تتهمها بزعزعة االستقرار

غيتس يرفض وضع موعد محدد إلنهاء العملية العسكرية في أفغانستان

طهران تجرب بنجاح »شهاب 3« وواشنطن تسعى لحلف »مؤازر« للعقوبات
عواصمـ  وكاالت: منشأة نووية 
هنا وجتربة صاروخية طويلة املدى 
هناك، مازالت ايران تشكل مصدر 

القلق االهم للغرب واملنطقة.
وفيمــــا التزال املخــــاوف عقب 
اعالنها عن منشأتها النووية اجلديدة 
تتصاعد فــــي الغرب، أعلنت قوات 
احلرس الثوري االيراني أمس جناح 
جتربة إطالق صواريخ شــــهاب 3 

بعيدة املدى.
وقال قائد سالح اجلو في حرس 
الثورة اإلسالمية االيرانية العميد 
حسني سالمي عن جناح عملية اطالق 
صاروخ )شهاب 3( البالغ مداه اكثر 

من الفي كيلومتر.
فــــي تصريح  وأكــــد ســــالمي 
للصحافيني بعيد اطالق الصاروخ 
ان »عملية االطالق متت بنجاح وان 
اخلبراء بصدد التأكد من دقة اصابته 

ألهدافه«.
كما اعلن العميد سالمي عن اطالق 
صاروخ »سجيل« الذي يعمل بالوقود 
الصلب ضمن املرحلة االخيرة من 
هذه املناورات التي بدأت امس بإطالق 
صواريخ قصيرة ومتوسطة املدى 

من طراز »زلزال وفاحت وتندر«.
وأكد قائد القــــوات اجلوية في 
الثوري اإليراني استعداد  احلرس 
قواتــــه لصــــد اي عــــدوان اجنبي 
تتعرض له البالد قائال ان »طهران 
سترد بشكل مدمر وحازم على اي 
تهديد تواجهه وسيلحق ردها الندم 

باملعتدين«.
وقبل صواريخ شهاب، اعلن سالح 
اجلو االيراني عن اطالق صاروخني 
متوسطي املدى )شهاب 1 و2( الليلة 
قبل املاضية في املرحلة الثانية من 

املناورات الصاروخية.
وذكرت وكالة انباء »مهر« االيرانية 

أنه مت في هذه املرحلة تنفيذ عمليات 
اطالق صواريخ شهاب 1و2 متوسطة 
املدى بهدف زيادة ســــرعة جتهيز 
الصواريخ واالســــتفادة من أماكن 
غير مهيأة سلفا إلطالق الصواريخ 
وكذلك إطالق الصواريخ في االحوال 
اجلوية السيئة عبر استخدام منصة 
إطالق مصممة إلطالق عدة صواريخ 

في آن واحد.
التجارب الصاروخية االيرانية 
التــــي اعتبرهــــا الغــــرب مزعزعة 
لالستقرار، نفت اخلارجية وجود 
أي صلــــة بينها وبــــني التطورات 

النووية.
ففيما دعت فرنســــا طهران الى 
الوقف »الفوري« لألنشــــطة التي 
»تؤدي الى زعزعة االستقرار«، قال 

املتحدث باسم اخلارجية االيرانية 
حسن قشقاوي في ايجازه الصحافي 
االســــبوعي ان »اجــــراء املناورات 
العســــكرية يتم وفق برنامج معد 
مسبقا وبشــــكل طبيعي وهو امر 
متعارف عليه وال عالقة له باملنشأة 

النووية اجلديدة«.
واعرب عن اســــتغرابه للضجة 
االعالمية الغربية املثارة ازاء اعالن 
طهران بناء منشأة نووية جديدة 
اليورانيوم بالقرب من  لتخصيب 
العاصمة طهران وقال: »كنا نتوقع 
ان يتم تشجيعنا ألننا ابلغنا الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بهذا املشروع 

في وقت مبكر للغاية«.
واضاف: »كان من املفترض ان 
نبلغ الوكالة الدولية مبدة ستة اشهر 

قبل ضخ الغاز في اي منشأة نووية 
في حني قمنا بهذه اخلطوة قبل 18 

شهرا لذا كنا ننتظر تشجيعا«.
ونفى أنباء بشــــأن قيام ايران 
بأنشطة نووية سرية في املنشأة 
اجلديدة قائــــال ان »توجيه طهران 
الدولية  الوكالة  الى  رسائل سرية 
ال يعني وجود انشــــطة سرية في 

برنامجها النووي«.
وحول احملادثات املقرر عقدها بني 
ايران ومجموعة دول )5+1( بعد غد 
في سويسرا أوضح املتحدث باسم 
اخلارجية االيرانية لو توافرت نوايا 
حسنة وارادة للتفاهم والتعامل فان 
ذلك ســــوف يتيح فرصة مناسبة 

الجراء مفاوضات بناءة.
الى ذلك وقبيل انطالق محادثات 

القوى الكبرى الســــت مع اجلانب 
االيراني بعد غد، أعلن مسؤولون 
رفيعون في اإلدارة األميركية أنها 
تندفع من أجل جمع رزمة أقســــى 
العقوبــــات االقتصادية ضد  مــــن 
إيران بســــبب برنامجهــــا النووي 
تضم مقاطعة لالستثمارات املتعلقة 
بالنفــــط والغــــاز اإليراني وفرض 
قيود علــــى كثير من مصارفها كما 
تسعى إلى بناء حتالف أوسع مؤازر 

للعقوبات.
ونقلت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية عن املسؤولني ان اإلدارة 
إلى بناء حتالف  االميركية تسعى 
مؤازر للعقوبات كي تتمكن من القيام 
بها حتى وإن سعت الصني وروسيا 
إلى فرض ڤيتو على هذه العقوبات 

األقسى في مجلس األمن الدولي.
وقال املسؤولون إن واشنطن ما 
كانت قادرة على احلصول على دعم 
من أجل فرض حظر على شحن الغاز 
والنفط املكرر اإليراني وأشاروا إلى 
أن احللفاء األوروبيني رأوا ذلك على 
أنه »وسيلة فظة« قد تؤذي اإليرانيني 
املعتدلني وتشعل الرأي العام وتخلق 
وحدة في إيران خلف حكومة الرئيس 

محمود أحمدي جناد.
وتعد صواريخ شــــهاب 3 الهم 
العســــكري األكبر للقوى الغربية، 
حيث تشــــير التقارير إلى أن مدى 
هذه الصواريخ ألفا كيلومتر ومن 
ثم فهي قادرة على الوصول إلى أي 

منطقة في إسرائيل.
وحــــذر القــــادة العســــكريون 
اإليرانيني أكثر من مرة من أنه في 
حال شــــن إســــرائيل هجوما على 
املواقــــع النوويــــة اإليرانية فإنهم 
سيســــتخدمون صواريخ شهاب 3 

ضدها.

مكريستال يعرض مقترحات لوقف انتصارات طالبان
واشنطنـ  وكاالت: قال مسؤولون في وزارة 
الدفاع »الپنتاغون« والكونغرس األميركيني 
ان اجلنرال ســــتانلي مكريستال قائد القوات 
األميركية وحلف شمال االطلسي في افغانستان 
يعتــــزم تقدمي خيارات لصناع السياســــة في 
محاولة لوقف انتصــــارات طالبان من بينها 
إرسال ما يتراوح بني 30 ألف و40 ألف جندي 
ومــــدرب اضافيني. وذلك بعد ان ســــلم طلبه 
إلرســــال مزيد من القوات الــــى اجلنرال مايك 
مولني رئيس هيئة االركان األميركية املشتركة 

االسبوع املاضي.
وصرح مســــؤولون فــــي الپنتاغون، بأن 
محتويات الطلب سرية. ولكنهم وصفوا الوثيقة 
بأنها حتليلية وال تتضمن طلبات القادة فحسب 
بــــل تتضمن ايضا خيارات مســــتوى القوات 

وتقييما لالخطار املرتبطة بكل خيار.
وصرح مسؤولون بأن مكريستال بحث ايضا 
ارســــال اعداد اصغر من القوات معطيا اوباما 

بعض اخليارات لالنتقاء من بينها.
وســــتكون القوات التي يسعى مكريستال 
للحصول عليها جزءا من تعديل لالســــاليب 
األميركية التي تشــــدد على تأمني املدنيني في 
املراكز السكانية للحد من سطوة مترد متصاعد 

تقوده طالبان.
بدوره حث السيناتور جون ماكني في مقابلة 
مع تلفزيون »ايه بي سي« امس االول الرئيس 
باراك اوباما على اختيار ارسال ما بني 30 و40 

الف جندي. ونقل راديو »سوا« األميركي عن 
ماكني قوله: »إنه تباحث مع الرئيس األميركي 
باراك أوباما في مســــألة النزاع االفغاني، من 
أجل الوصول إلى القرار املناســــب بالنســــبة 

لالستراتيجية األميركية هناك«.
وأعرب الســــيناتور األميركي عن أمله في 
أن يأخذ الرئيس أوباما القرار املناسب بشأن 
االستراتيجية األميركية في افغانستان، وهو 
إرسال التعزيزات الضرورية للقوات الدولية 

هناك.
من جهته قال وزير الدفاع األميركى روبرت 
غيتس إنه من اخلطأ وضع موعد محدد إلنهاء 
العملية العسكرية األميركية في أفغانستان. 
ورأى غيتس ـ في تصريحــــات أذاعها راديو 
»ســــوا« صباح أمــــس ـ ان جماعــــة طالبان 
والقاعدة سيعتبرون سحب القوات األميركية 
من أفغانستان مبنزلة انتصار لهم على غرار ما 
حدث عام 1989 ابان انسحاب القوات السوفييتية 

من البالد بعد حرب دامت عشرة أعوام.
كما اقر وزير الدفاع االميركي انه سيكون 
»من الصعب« اغالق معتقل غوانتانامو بحلول 

يناير املقبل، كما اعلن الرئيس االميركي.
وقال غيتس انه »سيكون من الصعب« على 
ادارة اوباما اغالق املعتقل الذي تصفه اجلماعات 
احلقوقية بأنه »ثغرة قانونية سوداء« بحلول 
22 يناير. اال انه سعى الى التخفيف من شأن 

عدم االلتزام باملوعد احملدد.
وقــــال انه ايد حتديد موعــــد بهدف التقدم 
نحو اغالق املعتقل العسكري االميركي الواقع 
في جنوب كوبا ويحتجز فيه 223 من معتقلي 

»احلرب على االرهاب«.
واضاف »كنت في الواقع احد الذين دعوا 
الى حتديد موعد ألنني اعرف من وجودي في 
هذه املدينة لفترة طويلة انه اذا لم حتدد موعدا 
ألمر مــــا، فإنك لن تتمكــــن مطلقا من حتريك 

البيروقراطية«. 

صورة للصاروخ اإليراني شهاب 3 حلظة إطالقه في مكان مجهول كما وزعتها وكاالت األنباء اإليرانية          )رويترز(

اجلنرال ستانلي مكريستال

بعد تأكيد فوز المحافظين األلمان بغالبية 332 مقعدًا

»الديموقراطي الحر« يستعيد دور صانع الملوك  
وميركل تسعى لالئتالف معه خالل شهر 

 الظواهري يرثي زعيم طالبان باكستان محسود
ويصف الرئيس األميركي بالمجرم

عواصـــمـ  ســـي ان ان : بعد 
شهرين على مقتله، نعى الرجل 
الثاني في تنظيم القاعدة، أمين 
الظواهري، زعيم حركة طالبان 
باكستان، بيت اهلل محسود، في 
تســـجيل صوتي نشرته مواقع 
اعتادت على نشـــر تسجيالت 

التنظيم.
الذي حمل  التســـجيل  وفي 
عنوان »رثاء قدوة الشباب االمير 
الشهيد بيت اهلل ـ رحمه اهلل«، 
قال الظواهري »»متكن بيت اهلل 
من إنشاء حركة جهادية كبيرة 
شنت احلروب ونصبت الكمائن 

وخاضـــت معارك ضد الصليبيـــني وعمالئهم في 
أفغانستان«.

وأضاف الظواهري في التســـجيل، الذي بلغت 
مدته 28 دقيقة متكن محسود من الكشف بوضوح 
أن احلكومة الباكستانية ليست إسالمية بل حكومة 

خائنة وعميلة تعمل في »خدمة الصليبيني«.
وفي اشارة ملقتله في قصف جوي نفذته طائرة 
استطالع من دون طيار أميركية في أغسطس املاضي، 

قـــال الظواهري في التســـجيل 
الصوتي: إلـــى األميركيني أقول 
»لقد قتلتم محسود، ولكنكم لم 
تقتلوا اإلسالم أو اجلهاد.. اإلسالم 

لن ينتهي مبوت رجل واحد«.
وتابـــع الظواهـــري موجها 
كالمه إلى حلف الناتو والقوات 
األميركية: »سوف يستمر اجلهاد 
حتى حترير أفغانستان وإلى أن 
تخرجوا مهزومني من بالدنا. ولن 
يتحقق السالم العاملي وال األمن ما 

لم تنسحبوا أراض املسلمني«.
مـــن جهـــة أخـــرى وصف 
الظواهري الرئيس االميركي باراك 
اوباما بالـ »مجرم«، وقال في التسجيل الذي بثته 
قناة اجلزيرة »ها هو اوباما يترك املســـتوطنات 
تنتشر في الضفة وحول القدس ويتظاهر بالقليل 
من االسف ويضغط على احلكام املستسلمني من 

اجل املزيد من االستسالم«.
واضاف: »هل انكشفت لنا حقيقة اوباما املجرم ام 
نحتاج ملزيد من اجلرائم في كابل وبغداد ومقديشو 

وغزة حتى نتأكد من اجرامه«؟

 برلـــني ـ أ.ف.پ: صـــدرت النتائج الرســـمية 
لالنتخابات االملانية لتؤكد اختيار الناخبني االملان 
الجنيال ميركل مستشـــارة لوالية ثانية من اربع 
سنوات على رأس ائتالف ميني الوسط الذي متنت 
تشكيله مع الليبراليني بحصولها على 33.8% من 

االصوات.
وفاز احملافظون املكونون من االحتاد الدميوقراطي 
املســـيحي واالحتاد االجتماعي املسيحي، بزعامة 
املستشارة ميركل )55 عاما( وحلفاؤهم الليبراليون 
من احلـــزب الدميوقراطي احلـــر بغالبية مريحة 
بحصولهم على 332 مقعدا من اصل 622 في البرملان 

املقبل، وفق النتائج الرسمية.
وعقب اعالن النتائج تعهد حزب املستشارة االملانية 
أمس بابرام اتفاق ائتالف مع احلزب الدميوقراطي 

احلر املشجع لقطاع االعمال في غضون شهر. 
بذلك جنح زعيم احلزب الدميوقراطي احلر غيدو 
فسترفيلي في اســـتعادة دور »صانع امللوك« في 
السياســـة االملانية الى حزبه اذ باتت املستشـــارة 
احملافظة بحاجة لليبراليني لتشـــكيل احلكومة، اذ 
وبعد فشله في انتخابات 2002 و2005 على التوالي، 

متكن هـــذا احملامي البالغ من العمـــر 47 عاما من 
اخراج حزبه مـــن املعارضة التي بقي فيها 11 عاما 
اذ ســـجل افضل نتيجة في تاريخه بفوزه بحوالى 

15% من األصوات.
هذا ويتوقع ان يتولى غيدو فسترفيلي منصب 
وزير اخلارجية ليســـير بذلك على خطى افضلهم 
هانس ديتريش غينشر الذي تولى املنصب طوال 
18 سنة وكان احد صانعي اعادة الوحدة االملانية.

وبتشكيل االئتالف تتمكن ميركل من انهاء شراكة 
غير مريحة استمرت طيلة اربعة اعوام مع احلزب 

الدميوقراطي االشتراكي املنافس.
واآلن يتعني على التكتل احملافظ مليركل واحلزب 
الدميوقراطي احلر وهما من ميني الوسط التوصل 
لتسويات بشـــأن الضرائب وسياسة سوق العمل 

واالمن الداخلي في اكبر اقتصاد في اوروبا.
من جهته قال رونالد بوفاال امني عام حزب االحتاد 
الدميوقراطي املسيحي الذي تتزعمه ميركل »ينبغي 
ان تبدأ مفاوضات االئتالف في اســـرع وقت ممكن 
هدفنـــا ابرام اتفاق ائتالف في غضون شـــهر على 
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الصواريخ البالستية اإليرانية

مشعل في القاهرة وحماس سترّد على الجهود المصرية للمصالحة بـ »إيجابية« 

تحذيرات من »مغامرات مجنونة« لنتنياهو في »األقصى« 
عواصم ـ وكاالت: وصل خالد 
مشــــعل رئيس املكتب السياسي 
حلركة املقاومة اإلسالمية »حماس« 
إلى القاهرة أمس للقاء الوزير عمر 
ســــليمان مدير املخابرات العامة 
الوساطة  املصرية مسؤول ملف 
بني الفلسطينيني. وقال أمين طه، 
املتحدث باسم حركة حماس، في 
مقابلــــة مع »العربيــــة« إن الوفد 
إيجابية  القاهرة بروح  إلى  ذهب 
بخصوص الورقة املصرية، التي 
اقترحت تأجيل االنتخابات الرئاسية 
والبرملانية التي يحل موعدها في 
بداية العام املقبل الفساح املجال 
جلهود املصاحلة بني حركتي فتح 
وحماس حتى التوصل التفاق على 

تقاسم السلطة. 
من جهته، أكد د.محمود الزهار 
القيادي البارز في حركة »حماس« 
أن رد احلركة على الورقة املصرية 
الفلسطينية سيكون  للمصاحلة 
إيجابيا، مشــــددا على أن احلركة 
تقف إلى جانب املصاحلة واالبتعاد 

عما يفرق بني الضفة وغزة.
وقال الزهار في تصريح لقناة 
الفضائية أمس من  »اجلزيــــرة« 
القاهرة »نحمــــل موقفا إيجابيا، 

وهذا املوقف يعتمد على الواقع، 
وليس معنى أن الرد ايجابي هو 
تنازل، ولكنــــه محاولة حقيقية 
حلل اإلشكاليات القائمة والوصول 

التفاق«.
بانتظار رأب الصدع الفلسطيني، 
واصلت إسرائيل اعتداءاتها على 
القــــدس احملتلــــة واغلقت جميع 
منافذهــــا امــــس بعــــد محاوالت 
اقتحام املسجد  اليهود  املتطرفني 
االقصى وتصدي ســــكان املدينة 

املقدسة لهم عشية الذكرى التاسعة 
النتفاضة االقصى. 

بــــدوره، حــــذر الشــــيخ رائد 
صالح رئيس احلركة اإلسالمية 
الفلســــطيني احملتل  الداخل  في 
مــــن تصعيد ســــلطات االحتالل 
اإلسرائيلي اســــتهدافها للمسجد 
ـ  املبارك. وتوقع صالح  األقصى 
في تصريحات صحافية أمس - 
أن يقوم بنيامني نتنياهو رئيس 
احلكومة اإلسرائيلية »مبغامرات 

مجنونة وهستيرية لتنفيذ مخطط 
بناء هيكلهم األسطوري املزعوم 

على حساب األقصى«.
في ســــياق متصــــل، اعتبرت 
دائرة العالقات القومية والدولية 
في منظمة التحرير الفلسطينية 
اعتداءات املتطرفني على املسجد 
األقصــــى عامال خطيرا ســــيفجر 
املنطقة بأسرها ملا يشكله املسجد 
من أهمية في عقيدة مليار مسلم 

في العالم..

صالحي لـ  »األنباء«: إسرائيل تدمر السالم باالستيطان
 دمشق ـ هدى العبود 

أعرب األمني العام حلزب الشعب الفلسطيني 
بس��ام صاحلي عن أمله ف��ي أن يتبنى االجتماع 
االس��تثنائي لألحزاب الش��يوعية العاملية املنعقد 
حاليا بدمشق دعوة األمم املتحدة وحكومات البلدان 
املختلفة من أجل االعتراف بدولة فلسطني على كامل 
حدود 1967 وعاصمتها القدس. وذلك بسبب رفض 

إسرائيل املنهجي ملرجعية عملية السالم وتدميرها 
من خالل ممارسات االس��تيطان وتهويد القدس 
بش��كل فعلي حلل الدولتني. وقال الصاحلي في 
تصريح ل� »األنباء« إن االجتماع سيبحث في آليات 
توسيع التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، 
داعيا املنظمات الدولية لالعتراف بدولة فلسطني 

وعدم ربط ذلك مبوافقة إسرائيل.


