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 القاهرة ـ ا.ف.پ: ألقت السلطات 
املصرية القبض على 17 شخصا يشتبه 
في انتمائهم الى تنظيم اجلهاد وفي 
اعدادهم لـ »عمليات ارهابية«، بحسب 
ما اكد مصدر امني امس. وقال املصدر 
ان اعتقال هؤالء الشباب، وجمعيهم 
مصريون، جرى مساء امس االول في 

مدينة املنصورة )دلتا النيل، شمال 
القاهرة(. واكد انه مت العثور بحوزتهم 
على اسلحة ومتفجرات لكنه لم يوضح 
طبيعة »االعمال االرهابية« التي كانوا 
يخططون لها. ومت نقل املعتقلني الى 
القاهرة حيث سيتم استجوابهم من 

قبل االجهزة االمنية.

مصر: اعتقال 17 من تنظيم الجهاد كانوا يعدون ألعمال إرهابية
عواصم ـ وكاالت: قال وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير 
ان كرزاي متورط في »الفساد« لكن على الغربيني اعتباره »شرعيا«، 
وفق ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تاميز امس. وقال كوشنير ان 
ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما تضع استراتيجية جديدة في 
افغانستان دون التشاور مع حلفائها االوروبيني في احللف االطلسي. 
كذلك اسف كوشنير بحسب الصحيفة لعدم حصول مشاورات حتى 

بني دول االحتاد االوروبي التي تنشر قوات في افغانستان.

كوشنير: كرزاي »فاسد« لكن على الغرب اعتباره شرعياً

جناد وضيفه أمير قطر في طهران أمس                )أ.پ(

»القاعدة« تتبنى الكمين ضد الضباط اليمنيين السبعة

الطيران السعودي يقصف مواقع للحوثيين .. ومصدر يمني ينفي

 أوباما يتجاهل ذكرى مرور سنة على انتخابه
ويذّكر األميركيين باألزمات التي ورثها من بوش

ماديسونـ  رويترز: حرص الرئيس 
االميركي بـــاراك أوباما بعد مرور عام 
على انتخابه على ان يذكر االميركيني 
باملشاكل الهائلة التي ورثها من سلفه 
جورج بوش مـــن أزمة اقتصادية الى 

احلرب في أفغانستان.
ومع تراجع شعبيته عن املستويات 
العالية وبعد اخلســـائر التي مني بها 
حزبه الدميوقراطي في انتخابات محلية 
يوم الثالثاء املاضـــي اختار أوباما اال 
يقيم احتفاال خاصا في الذكرى االولى 
التي حلت اول من امس النتخابه كأول 

رئيس أسود للواليات املتحدة.
وسافر أوباما بدال من ذلك الى والية 
ويسكونسن ليلتقي االطفال في قاعة 
الرياضـــة بإحدى املـــدارس في اطار 
الترويج لرسالته التي ترى ان التعليم 
هو عمود اساســـي في خطته النعاش 

االقتصاد.
وانتخب أوباما بوعد بإحداث تغيير 
كاســـح بعد 8 سنوات من حكم بوش، 
لكن بدأ العديد من االميركيني يعربون 
عن نفاد صبرهـــم من وعوده التي لم 

تثمر بعد.
وحاول أوباما فـــي خطابه اول من 
امـــس ان يؤكد ان ادارته حققت بعض 

»لدينا عجز قياسي وحربان وحتالفات 
بالية حول العالم«.

وصرح أوباما بـــأن ادارته حتركت 
ســـريعا النقاذ االقتصـــاد من »انهيار 
وشيك. وعلى الرغم من ان امامنا طريقا 
طويـــال اال اننا أحرزنا تقدما له معنى 

صوب حتقيق هذا الهدف«.
وبعد مرور 9 اشهر على تولي أوباما 
للرئاسة يتهمه منتقدوه اجلمهوريون 
بأنه يســـتغل »ورقة القاء اللوم« على 
بوش اجلمهوري الذي ترك مقعد الرئاسة 
في البيت االبيض بعد ان تدنت شعبيته 

الى مستوى قياسي.
وانخفضت نسبة التأييد الوباما من 
اكثر من 70% الى 50% وهو يحاول اقرار 
الرعاية الصحية  نظام جديد الصالح 
ووقف تيار فقدان الوظائف واتخاذ قرار 
بشأن ارسال مزيد من القوات الى احلرب 
في أفغانستان التي تخسر تأييد الرأي 

العام األميركي بشكل متصاعد.
وخسر يوم الثالثاء املاضي مرشحان 
دميوقراطيان دعمهما أوباما في سباق 
حاكم والية كل من فرجينيا ونيوجيرسي 
ونفـــى البيت االبيـــض ان تكون هذه 
اخلســـائر مبثابة اســـتفتاء على اداء 

الرئيس.

النجاحات بالفعل وان يذكر االميركيني 
بالتحديات الهائلة التي ورثها من بوش 

حني تولى السلطة في يناير املاضي.
وقال »قبـــل عام توجه االميركيون 
من شـــتى انحاء البـــالد الى صناديق 
االقتراع وأعطوا أصواتهم للمستقبل 

الذي يريدونه ان يتحقق«.
لكنه قال أيضا ان ادارته تواجه »أزمة 
مالية تهدد بادخال بالدنا في كساد عظيم 
هو أسوأ ما رأيناه منذ اجيال«، واضاف 

نيكوال ساركوزيباراك أوباما

.. وساركوزي يعاني تدهورًا في شعبيته
لكنه يسيطر على الساحة السياسية لغياب المنافسين 

باريسـ  أ.ف.پ: أفاد تقرير إخباري امس 
االول بتراجع كبير في شـــعبية الرئيس 
الفرنسي نيكوال ســـاركوزي مع انقضاء 
نصف مدة واليته، وذلك بسبب القضايا 
املتعاقبة املثيرة للجدل وارتفاع نســـبة 

البطالة.
لكـــن بحســـب التقرير ذاتـــه اليزال 
ساركوزي مهيمنا على احلياة السياسية 
في فرنســـا في غياب منافسني جديني في 

معسكري اليمني واليسار السياسيني.
وفي السادس من مايو 2007، انتخب 
الرجل الذي وعد بأن يكون »رئيس القدرة 
الشـــرائية« بأكثر مـــن 53% من اصوات 
الناخبني، لكنه بدأ النصف الثاني من واليته 
الرئاسية في أجواء من الركود االقتصادي. 
فقد بلغت نســـبة البطالة في فرنسا %10 
والنمو شـــبه معدوم والدين العام يزداد 

بانتظام.
أما ملف مكافحة اجلرمية، الذي اعطاه 
ساركوزي أولوية، فيحقق أهدافه بصعوبة 
في حني لم تطبق حتى اآلن خطته الطموحة 

للضواحي.
 وبحسب اســـتطالعات أخيرة للرأي، 
فإن غالبية من الفرنسيني )50 الى %60( 
جتد حصيلة أداء الرئيس الفرنســـي منذ 

انتخابه »سلبية«.

روسيا وجورجيا في أغسطس 2008.
لكن اخلبراء يعتبرون أنه رغم اجلهود 
املبذولة لتغطية تعثره في االشهر االولى من 
واليته الرئاسية وزواجه من املغنية كارال 
بروني في فبراير 2008، يبدو ان ساركوزي 
يدفع ثمن نشاطه املفرط ومواضيع اجلدل 

االخيرة التي هزت معسكره.
 وقـــال احمللل السياســـي فيليب برو 
ان ساركوزي »غير صورته« حتى داخل 

الغالبية اليمينية.
 فمنذ منتصف اكتوبر اضطر ساركوزي 
الى الدفاع عن وزير الثقافة فردريك ميتران 
بسبب كتابات االخير عن السياحة اجلنسية 
التي أثارت جدال شـــديدا في فرنسا، كما 
أثارت رغبة ابنه جان )23 سنة( في رئاسة 
مجلس إدارة الهيئة العامة حلي ال ديفانس 

اتهامات بـ »احملاباة«.
وتصطـــدم االصالحات املتوالية حتى 
اليمينية مبعارضة  الغالبية  في صفوف 
متزايدة في البرملان، حيث اعتبرت رسوم 
التلوث الرامية الى محاربة ظاهرة االحتباس 

احلراري نوعا من الضريبة اجلديدة.
 ومع اقتراب موعد االنتخابات احمللية 
في 2010، دان اليسار املبادرة االخيرة إلجراء 
نقاش حول »الهوية الوطنية« ووصفها بأنها 

مناورة جلذب ناخبي اليمني املتطرف.

ورغم اعتبار غالبية من الفرنسيني أن أداء 
فرنسا خالل توليها الرئاسة الدورية لالحتاد 
االوروبـــي في 2008 كان »ايجابيا«، يبدو 
أن سعي ساركوزي الى حتسني شعبيته 
 في صفوف الرأي العام الفرنسي لم يثمر.
اال ان إجنازاته على الساحة الدولية كانت 
موضع ترحيب، اذ انه كان وراء تنظيم قمم 
مجموعة العشرين التي يفترض ان تعالج 
االزمة االقتصادية العاملية، واتفاق وقف 
إطالق النار الذي أنهى احلرب اخلاطفة بني 

عواصمـ  وكاالت: أكد مصدر ســـعودي في العاصمة الرياض، قيام الطيران السعودي 
بقصف مواقع للمتمردين احلوثيني الزيديني في شمال اليمن أمس فيما قد تتحرك القوات 

السعودية ضدهم في البر، حسبما أفاد املصدر السعودي لوكالة االنباء الفرنسية.
وقال املصدر الذي فّضل عدم الكشف عن اسمه ان »مقاتالت + اف 15 + و+ تورنادو 
+ تقوم منذ الثالثاء بقصف مواقع احلوثيني بالقرب من حدود محافظة جازان«. واضاف 
املصدر ان »القصف مستمر وقد تلقى احلوثيون ضربات موجعة«. وذكر أيضا ان القوات 
السعودية ميكن ان تتحرك برا ضد احلوثيني.  بدوره نفى مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية 

لـ »رويترز« ان تكون القوات السعودية قد ضربت أهدافا داخل األراضي اليمنية.
من جهتها، ذكرت الصحف السعودية امس ان سلطات األمن السعودية في منطقة جازان 
جنوب اململكة أخلت 3 قرى على احلدود اليمنية، بعدما تعرضت أمس األول العتداء من 
متسللني استطاعوا عبور احلدود مع اليمن ما أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 11 آخرين 

أحدهم في حالة حرجة. ونقلت الصحف عن مصادر مطلعة قولها ان توجيهات سعودية 
أمرت بتحركات سريعة لتغطية الشريط احلدودي بشكل كامل.

وذكرت املصادر أن هناك »أوامر تقضي بتحرك اللواء الرابع )من منطقة خميس مشيط 
العسكرية( إلى جنران املنطقة احلدودية األخرى، والتي تشهد هي األخرى مناوشات أقل 
حدة ما بني القوات السعودية واحلوثيني«. وتشير األنباء إلى إصابة 11 جنديا في اجلانب 
السعودي، في الوقت الذي اكتمل فيه وصول اللواء الـ 18 إلى مناطق القتال. وقالت الصحف 
ان الطيران السعودي كان قد بدأ دك معاقل املتحصنني احلوثيني على احلدود السعوديةـ  
اليمنية مع دخول طائرات »األباتشي« املقاتلة ساحة املعركة بعد أن وصلت صباح امس 
فرق استطالع سعودية حددت أماكن وعدد ما يسمى باملتمردين احلوثيني اللذين يخوضون 
قتاال مع القوات اليمنية. من جهة اخرى، أعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها 
عن مقتل 7 مسؤولي أمن مينيني في كمني استهدفهم يوم الثالثاء املاضي بالقرب من حدود 

السعودية. ووقع الهجوم على املسؤولني اليمنيني في منطقة وادي حضرموت بينما كانوا 
في طريق عودتهم من زيارة ملوقع ميني على حدود السعودية.

وقال تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب في بيان بثه موقع إســـالمي على شـــبكة 
االنترنت »تأتي هذه العملية نصرا إلخواننا األسرى في سجون حضرموت وصنعاء وغيرها 
وانتقاما من كل من تســـول له نفســـه النيل من املجاهدين«. وصرح مسؤولون مينيون 
وقت الهجوم بأنهم يشـــتبهون في وقوف القاعدة وراء الهجوم ألن املتشددين ينشطون 
في املنطقة التي نصب فيها الكمني. وتخشى السعودية ودول غربية من أن حتقق القاعدة 

مكاسب بسبب مترد حوثيني في شمال اليمن وتنامي مشاعر انفصالية في جنوبه.
وأعلنت القاعدة في وقت سابق من العام احلالي دمج جناحيها في السعودية واليمن 
حتت مســـمى تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب لتوســـيع نطاق هجماتها لزعزعة 

استقرار حكومات املنطقة املدعومة من الغرب.

باكستان تعتقل 3 إيرانيين مشتبه في تورطهم في الهجوم على الحرس الثوري

نجاد وأمير قطر يشدّدان على ضرورة وحدة العالم اإلسالمي
عواصــــم ـ وكاالت: شــــدد 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد وامير قطر الشــــيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني عقب لقائهما 
في طهــــران امس على ضرورة 
وحدة وتضامن االمة االسالمية، 
الرسمية  وذكرت وكالة االنباء 
االيرانية )ايرنا( ان »اجلانبني 
بحثا خالل اللقاء ســــبل تعزيز 
العالقــــات الثنائية بني البلدين 
واهم القضايا االقليمية والدولية 
وقضايا العالم االسالمي« داعني 
الى تطوير العالقات الثنائية في 

مختلف املجاالت.
وقال جناد ان »العالقات بني 
طهــــران والدوحــــة مبنية على 
اساس االحترام املتبادل والثقة 
واالخوة« معربا عــــن امله في 
ان »يتوسع التعاون السياسي 
الطيــــب واملتميــــز القائــــم بني 
البلدين ليشمل جميع املجاالت 
الى االوضاع  الثنائية«، واشار 
في االراضي الفلسطينية احملتلة 
قائال »لو توحدت الدول االسالمية 
الدفاع  السيما دول املنطقة في 
عن الشــــعب الفلســــطيني فان 
الظروف ستصبح صعبة للغاية 

على الكيان الصهيوني«.
من جانبه، وصف امير قطر 
ايران بانها »دولة مهمة ومؤثرة 
في املنطقة وان الدوحة تعتبر 
عالقاتها مع طهران استراتيجية 
وان هذه الرؤية لن تتغير مطلقا«، 
ونوه الشــــيخ حمد الذي وصل 
في وقت سابق الى طهران امس 
بأهمية العالقات بني ايران والدول 
اخلليجية قائال ان »قطر ترغب في 
متتني هذه العالقة وهي مستعدة 
لبذل اي نــــوع من التعاون في 
الزعميان  الصــــدد«. وكان  هذا 
بحثا العالقات الثنائية وقضايا 
املنطقة والتطــــورات االقليمية 
ومنها الوضع في العراق ولبنان 

واليمن.
من جهة اخرى، افادت تقارير 
صحافية في باكستان بأن القوات 
الباكستانية اعتقلت 3 ايرانيني 

يشتبه في تورطهم في التخطيط 
لهجوم انتحاري استهدف حرس 
الثورة االيراني في شهر اكتوبر 
املاضي وان حتقيقات جترى معهم 

في مكان غير معلن.
واوضح تقرير تداولته وسائل 
االعــــالم احمللية امس ان عملية 
االعتقال متت اثناء مداهمة في 
منطقة »تربــــات« جنوب غرب 
الباكستاني،  اقليم بلوشستان 
واكدت مصــــادر حرس احلدود 
الباكستاني في تصريح لوكالة 
ان  الكويتيــــة )كونا(  االنبــــاء 
الباكستاني ينفذ عددا  اجليش 
من عمليات املداهمة في مناطق 
متفرقــــة بالقرب مــــن احلدود 

الباكستانية - االيرانية.
واوضحت املصادر ان عمليات 
املداهمة تعــــد جزءا من اتفاقية 
تعــــاون بني باكســــتان وايران 
لتعقب منفذي الهجوم االنتحاري 
الثورة  الذي اســــتهدف حرس 
االيراني اكتوبر املاضي في اقليم 
بلوشستان، وكانت طهران اتهمت 
جماعة »جند اهلل« املسلحة التي 
تتخذ من باكستان مقرا لها بتنفيذ 

الهجوم املذكور.
وكان وزير الداخلية االيراني 
طالب خالل زيارته الى اسالم اباد 
بتسليم زعيم جماعة جند اهلل 
الى السلطات األمنية االيرانية، 
في غضون ذلــــك، قالت وكالة 

االنباء الفرنسية ان قوات االمن 
االيرانية اعتقلت مراسال لها كان 
يغطي أمس االول ذكرى احتالل 
الســــفارة االميركية في طهران 

عام 1979.
وحظرت السلطات االيرانية 
على وســــائل االعالم االجنبية 
الشــــوارع  تغطية احتجاجات 
منذ املظاهرات التي اندلعت بعد 
انتخابات الرئاسة في يونيو التي 
قالت املعارضة انها زورت لصالح 

الرئيس محمود أحمدي جناد.
وقال جاي دشــــموخ القائم 
بأعمال رئيس مكتب الوكالة في 
طهران: «فرهد بوالدي كان يغطي 
التجمهر حني أوقفه 3 من رجال 

االمن واقتادوه، كان اثنان يرتديان 
الزي الرسمي والثالث كان يرتدي 
مالبس مدنية. واشتبكت امس 
االول الشــــرطة االيرانيــــة مع 
مؤيــــدي زعيــــم املعارضة مير 
حسني موسوي في طهران خالل 
احلشود السنوية التي تقام امام 
الســــفارة االميركية الســــابقة، 
وصرح دشموخ بأن وزارة الثقافة 
واالرشاد االسالمي طمأنت وكالة 
االنباء الفرنسية على اعطاء حالة 

بوالدي أولوية.
وقال موقــــع اصالحي على 
االنترنت ان السلطات االيرانية 
اعتقلــــت 23 شــــخصا خــــالل 

االحتجاجات االخيرة.

البيت األبيض: الرئيس الفلسطيني شريك حقيقي ونتطلع للتعاون معه

رئيس اللجنة القانونية في البرلمان يؤكد ومصدر كردي ينفي

محمود عباس يعلن رسميًا 
عدم الترشح لوالية ثانية

أنباء عن التوصل التفاق
بشأن قانون االنتخابات العراقي

عواصمـ  أ.ف.پ: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس مساء امس قراره عدم الترشح لوالية ثانية في 

االنتخابات التي دعا إلجرائها في 24 يناير املقبل.
وانتقد الرئيس الفلسطيني »محاباة« الواليات املتحدة 
ملواقف إسرائيل بشأن االستيطان، في خطاب ألقاه في 
رام اهلل بالضفة الغربية. وقال عباس »لقد أبلغت االخوة 
في اللجنة التنفيذيـــة ملنظمة التحرير ومركزية فتح 
بعدم رغبتي في ترشيح نفسي لالنتخابات الرئاسية 
القادمـــة«. وأضاف »آمل منهم ان يتفهموا رغبتي هذه 

علما بان هناك خطوات أخرى سأتخذها في حينه«.
وتابع »ان املواقف املعلنة للواليات املتحدة بشأن 
االســـتيطان وتهويد القدس معروفة،  اال اننا فوجئنا 

مبحاباتها للموقف اإلسرائيلي«.
وكان عباس يشـــير الى تأييد وزيـــرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون اســـتئناف املفاوضات مع 
إسرائيل قبل وقف االستيطان في الضفة الغربية احملتلة. 

وأعرب الفلسطينيون عن اســـتيائهم من هذا املوقف 
األميركي مؤكدين موقفهم املطالب بوقف االســـتيطان 

قبل استئناف املفاوضات املجمدة منذ عام.
في املقابل أكد البيت األبيض أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس شريك حقيقي للواليات املتحدة وأنه يتطلع 

ملواصلة العمل معه لتحسني حياة الفلسطينيني.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت جيبس، 
تعليقـــا على إعـــالن عباس رغبته في عدم الترشـــح 
لالنتخابات الرئاسية القادمة في األراضي الفلسطينية، 
إن الواليات املتحدة تكن كل االحترام للرئيس الفلسطيني 
الذي وصفه بأنه ظل زعيما تاريخيا للشعب الفلسطيني 

وسعى حثيثا لتحسني حياة أمته.
وأضاف أنـــه أيا كان القرار الـــذي اتخذه الرئيس 
عباس فإن الواليات املتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل 
معه كما ســـتواصل التعاون من أجل حتســـني حياة 

الفلسطينيني.

بغدادـ  وكاالت: أعلن رئيس اللجنة القانونية في 
مجلس النواب العراقي بهاء االعرجي امس التوصل 
الى اتفاق بشأن قضية كركوك في قانون االنتخابات 
املثير للجدل وأن مجلس النواب ســــيصوت على 
القانــــون غدا. وقال االعرجي للصحافيني في ختام 
جلسة حاســــمه عقدتها جلنته مع رئاسة البرملان 
»ان االتفاق ينص على منح العرب والتركمان مقعدا 
اضافيا لكل منهما من املقاعد الوطنية وليس من مقاعد 
محافظة كركوك«. واضاف »كان من املقرر التصويت 
على قانون االنتخابات في جلسة اخلميس )امس( اال 
ان عدم حتقق النصاب ادى الى تأجيل التصويت الى 
السبت )غدا(«. وكانت تضاربت األنباء عن موافقة 
الكتل البرملانية العراقية على االتفاق بشأن قانون 
االنتخابات. وأعلنت فضائية »العراقية« احلكومية 
عن توصل الكتل البرملانية الى اتفاق بشأن القانون 

وذلك في ختام اجللسة املشتركة.

واوضحت القناة ان االتفاق الذي مت التوصل اليه 
والذي يستند الى مقترح تقدمت به اللجنة القانونية 
ســــيتم التصويت عليه في مجلــــس النواب مطلع 
االســــبوع املقبل. لكن الفضائية نفسها أوردت في 
وقت الحق تصريحا ملصدر في التحالف الكردستاني 
لم تسمه نفى فيه التوصل الى اتفاق بشأن قانون 
االنتخابات. وكانت كررت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات تأكيدها على انها وفي حالة عدم التوصل 
الى مثل هذا االتفاق واملصادقة على قانون االنتخابات 
في مجلس النواب خالل جلسة االمس فإنها لن تتمكن 
من اجراء االنتخابات البرملانية في موعدها املقرر 
في 16 يناير املقبل. وتأتي هذه التجاذبات وســــط 
توقعات بأن تطلب املفوضية العليا لالنتخابات من 
رئاسة البرملان تأجيل االنتخابات املقرر إجراؤها في 
16 يناير املقبل ملدة 19 يوما في حالة فشل املجلس 

في التوصل الى اتفاق.


