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اســـطنبول ـ أ.ش.أ: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان ان االنتخابات البرملانية املقرر إجراؤها عام 
2011 ســـتكون األخيرة بالنســـبة له، وبعدها سيبتعد عن 

املعترك السياسي.
وأكد أردوغان ـ في كلمـــة ألقاها في ندوة ثقافية حول 
اجلمعيات األهلية اإلسالمية أقيمت مبركز أتاتورك الثقافي في 
اسطنبول امسـ  أنه لن يتراجع في هذا القرار وسيترك الفرصة 

جليل آخر لتحمل املســـؤولية، وستكون الدورة البرملانية 
»2011 ـ 2015« هي آخر عالقة له بالعمل السياسي.

وأشار أردوغان إلى ان الشخصية التي ترغب في خدمة 
الشعب ميكنها أن تفعل ذلك من خالل رئاسة إحدى اجلمعيات 
أو األوقاف التي تقوم بخدمة املواطنني، وهو ما اعتبر إعالنا 
غير مباشر من جانب أردوغان عن تأسيس جمعية أهلية 

يتولى رئاستها بعد إنهاء مساره السياسي.

أردوغان يعلن اعتزاله السياسة بعد دورة انتخابات 2011

)أ.ف.پ( الريجاني يحيي الصحافيني عقب انتهاء لقاء جمعه مع السيد علي السيستاني في النجف أمس  

 عواصم ـ وكاالت: واصلت القوات الســــعودية 
قصفهــــا ملواقع املتمرديــــن احلوثيني على احلدود 
مع اليمن في حني تلقت اململكة دعما سياســــيا من 
دول خليجيــــة وعربية مبا فيها الكويت واالمارات 

واالردن.
ميدانيا، قصفت القوات الســــعودية مجددا ليل 
امس االول مواقع للحوثيني الذين اكدوا انهم اسروا 
عسكريني سعوديني داخل االراضي اليمنية.  وذكر 
موقع »جازان نيوز.كوم« االلكتروني ان الضربات 
اجلوية وقذائف الهاون السعودية استهدفت مواقع 
للمتمردين في منطقة جبل الدخان الواقعة بني اليمن 
واململكة، موضحا ان عمليات القصف هذه اسفرت 

عن مقتل عدد »من املتسللني«.
 ولم يعرف على الفور ما اذا كان اجليش السعودي 
قصف اهدافا داخل االراضي السعودية او في اليمن، 
وقد استسلم نحو 40 متسلال الى القوات السعودية، 
كما ذكر املوقع االلكتروني نقال عن شهود.  وحتدثت 
وسائل اعالم سعودية من جهتها عن حصول مواجهات 
مســــاء امس االول في قرى القرن وقوى والدفنية 
بعدما تســــلل متمردون زيديون متنكرون في زي 

نساء الى املنطقة.
 وقــــال مصدر حكومي ســــعودي لـ »رويترز«: 
ســــيكون هناك فرار من االضطرابات في اليمن إلى 
السعودية وتشير التطورات االخيرة إلى أن احلوثيني 
سيشــــنون عمليات كر وفر واحتكاك قد يؤدي إلى 

عمليات داخل االراضي السعودية.
 واضاف املصدرـ  الذي طلب عدم نشر اسمهـ  إن 
السياسة السعودية في الوقت احلالي هي سياسة 
احتواء حيث يشــــير حجم االنتشار العسكري إلى 
تواجد في املنطقة على املدى املتوســــط أو البعيد.  
باملقابل، اكد املتمردون من جهتهم انهم صدوا وحدات 
من سالح البر الســــعودي التي دخلت الى اليمن، 
واعلنوا اسر جنود واليات عسكرية سعودية، بحسب 

ما جاء على موقعهم االلكتروني.
 وكانت احلكومة السعودية قالت في بيان انها 
اتخذت سلسلة من االجراءات للتصدي للمتسللني 
احلوثيني من بينها »تنفيذ ضربات جوية مركزة على 
تواجد املتسللني في جبل الدخان واالهداف االخرى 
ضمن نطاق العمليات داخل االراضي السعودية« وذلك 
انطالقا من محافظة جيزان جنوب اململكة.  واضاف 

البيان ان السلطات السعودية قامت »بإسكات مصادر 
اطالق النار من قبل املتسللني.. واحكام السيطرة على 

مواقع اخرى حاول املتسللون التواجد فيها«.
 وردت السعودية بذلك على هجوم شنه املتمردون 
الثالثاء املاضي وقتلوا خالله عنصرا في حرس احلدود 
السعوديني وجرحوا 11 عنصرا اخرين، يشار الى ان 

احلدود اليمنية- السعودية لم ترسم بعد.

اإلمارات

سياســــيا، أعلنت اإلمارات وقوفهــــا الى جانب 
السعودية في املعركة التي تخوضها ضد احلوثيني 
حيث نسبت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام( الى 
وزير اخلارجية الشــــيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
قوله ان االمارات تقف الى جانب الســــعودية »في 
الدفاع عن أراضيها وتأمني حدودها من أي اعتداءات 
تتعــــرض لها وذلك من منطلــــق الروابط األخوية 

واملصير الواحد الذي يربط البلدين«.
وأضاف ان بالده »تدين تلك االعتداءات السافرة 
»مشددا على »أن ما ميس اململكة العربية السعودية 

ميس اإلمارات وهي تقف معها قلبا وقالبا«.

ووصف ما تقوم به الســــعودية بأنه »دفاع عن 
أراضيها وحفظ لســــيادتها واستقرارها« وقال »ان 
أي مساس بأمن السعودية هو مساس بأمن اإلمارات 
ويحتــــم عليها الوقوف معهــــا للتصدي لذلك بكل 

قوة وحزم«.

 األردن 

بدوره، دان االردن عملية تســــلل احلوثيني الى 
السعودية، مؤكدا حقها في الدفاع عن سالمة اراضيها، 
ونقلت وكالة االنباء االردنية الرسمية )بترا( عن 
نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال، 
الناطق الرسمي باســــم احلكومة قوله ان »االردن 
يدين عمليات التســــلل والتجــــاوزات التي قام بها 
مسلحون تسللوا الى داخل اراضي السعودية في 
منطقة جازان«.  واضاف ان »االردن يقف الى جانب 
السعودية الشقيقة ويؤكد رفضه املطلق الي مساس 
بأمنها وسالمة مواطنيها«.  ورأى الشريف ان »من 
حق السعودية الدفاع عن اراضيها والذود عن حدودها 
بكل الوســــائل اذ انها تشكل دعامة اساسية لالمن 

العربي«. 

اإلمارات تدعم المملكة »قلبًا وقالبًا«

القوات السعودية تواصل قصفها لمواقع الحوثيين وأنباء عن عمليات أسر بصفوف الطرفين 
صحيفة »الثورة« اليمنية 

تنتقد دعم المعارضة للحوثيين
صنعاءـ  أ.ش.أ: انتقدت صحيفة »الثورة« اليمنية موقف أحزاب 
اللقاء املشترك )املعارضة الرئيسية باليمن( املؤيد والداعم للحوثيني 
في صعدة، وقالت إنها تصر على التعاطي مع قضايا الوطن وفق 
منظور عدائي تغلب عليه املغامرة والروح االنتقامية وما جتنيه من 
مصالح ومكاسب ذاتية. وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر امس، 
ان »أبرز مالمح هذا النهج يتمثل في ضلوع أحزاب اللقاء املشترك 
بل تورطها في تأييد ودعـــم العناصر التخريبية واإلرهابية التي 
أشعلت فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة وانغماسهاـ  
أيضاـ  بشكل علني ومكشوف في توفير الغطاء واملبررات لألصوات 
النشاز واملأزومة التي عمدت إلى إثارة النعرات املناطقية واالنفصالية 
والتحريض على العنف وأعمال الشغب وزرع األحقاد والضغائن 
بني أبناء الوطن الواحد«. وحذرت الصحيفة من اســـتمرار أحزاب 
املعارضة فـــي مواقفها التي تبرر تصرفات احلوثيني، وقالت: »إن 
هذه األحزاب )بانغماسها في هذه املواقف مع العناصر الضالة( إمنا 

يعلنون سقوطهم في هاوية التآمر، واخلروج على املجتمع«.

الهاشمي: لقائي بالريجاني لم يكن مريحًا

السفير المصري الجديد يصل إلى بغداد
 عواصمـ  وكاالت: اعلن مصدر ديبلوماسي مصري 
ان سفيرا جديدا ملصر وصل الى بغداد حيث لم تكن 
القاهرة ممثلة منذ اغتيال القائم باعمالها في العراق 
عام 2005، وقال املصدر ان الديبلوماسي شريف كمال 
شاهني وصل امس االول الى بغداد، وكان الرئيس 
املصري حســــني مبارك اصدر فــــي يونيو املاضي 
قرارا جمهوريا بتعيني شريف شاهني، سفيرا ملصر 

في العراق.
 وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية 
حســــام زكي حينذاك ان شــــاهني »له خبرة كبيرة 

بالعمل الديبلوماسي على مدى 27 عاما«.
 ورأى زكي ان تعيينــــه يعد »خطوة مهمة الى 
االمام في استعادة قوة وحيوية العالقات بني البلدين 
الشــــقيقني«، ولم يكن ملصر متثيل ديبلوماسي في 
العراق منذ خطف القائــــم باالعمال املصري ايهاب 
الشــــريف في بغداد في يوليــــو 2005 واغتياله في 

عملية اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.
 وكان وزيــــر اخلارجية املصري زار العراق في 
اكتوبر 2008 في اول زيارة على هذا املستوى ملسؤول 
مصــــري منذ العام 1990.  مــــن جهة اخرى، وصف 

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي األجواء التي 
سادت لقاءه برئيس مجلس الشورى اإليراني علي 
الريجاني ببغداد أمس االول بأنها غير مريحة. ونقل 
بيان صادر عن مكتب الهاشــــمي قوله »طلبت من 
الريجاني خالل املقابلة إيضاحات تتعلق بسياسة 
إيران بشأن العديد من امللفات التي تشغل الساحة 
العراقية من بينها قطع 42 نهرا عن العراق والتعديات 
التي حتصل على حقول النفط املشتركة والتجاوزات 
على املياه اإلقليمية العراقية وشــــح املياه في شط 
العرب وجتارة السلع الغذائية املنتهية الصالحية 
واملخدرات التي تدخل العــــراق إلى جانب عدد من 

امللفات الشائكة األخرى«.
إلــــى ذلك، أعلن مصدر رســــمي عراقي امس ان 
البرملــــان أرجأ الى اليوم التصويــــت على القانون 
االنتخابي استعدادا لالنتخابات التشريعية املقررة 
في الســــادس عشر من يناير املقبل بناء على طلب 

النواب السنة.
وقال رئيس البرملان اياد السامرائي )سني( عند 
إعالنه اإلرجــــاء: »لقد تلقينا فجأة االقتراح اجلديد 

حول كركوك ونحن في حاجة لدراسته«.

عواصمـ  وكاالت: لم تستبعد 
موسكو امكانية فرض عقوبات 
إضافية على إيران اذ قال الرئيس 
دميتري مدڤيديڤ في مقابلة مع 
صحيفة »دير شبيغل« االملانية 
القيـــادة اإليرانية  »اذا اتخذت 
موقفا غير بناء )بشان مسودة 
االتفاق النـــووي(، فعندئذ كل 

االحتماالت واردة نظريا«.
وقـــال مدڤيديڤ في املقابلة 
التي نشر الكرملني نصها بالكامل 
»ال أريـــد ان ينتهي كل هذا الى 
تبني عقوبـــات دولية جديدة 
الن العقوبـــات، كقاعدة، تؤول 
الى اجتاهات معقدة وخطيرة«. 
ان لم يحصل  وأوضح »لكـــن 
تقدم، فال احد سيســـتبعد هذا 

السيناريو«.
وتعتبـــر روســـيا العضو 
الدائم في مجلس األمن الدولي، 
العبا أساسيا في امللف النووي 
اإليرانـــي من حيـــث عالقاتها 
السياسية واالقتصادية الوثيقة 

مع إيران.
وأبـــدى الرئيس الروســـي 
استعداد بالده للمساعدة على 
اليورانيوم اإليراني  تخصيب 
في حال وافقت ايران على خطة 
بإشـــراف األمم املتحدة لكسر 

اجلمود في املفاوضات.
وفي ســـياق متصـــل، قال 
نائـــب ايراني بـــارز ان طهران 
لن تبادل اليورانيوم منخفض 
التخصيب لديها مع الغرب من 
أجل توفير الوقود ملفاعل بحثي 

في طهران.
وأضاف رئيس جلنة االمن 
والسياسة اخلارجية مبجلس 
الشـــورى اإليراني عالء الدين 

روسيا ال تستبعد خيار العقوبات ضد طهران

نائب إيراني: المبادلة النووية لن تتم

بوروجيردي لوكالة انباء الطلبة 
االيرانية )اســـنا(، »ان تسليم 
اليورانيوم املخصب  3.5% من 
للحصول على 20% من الوقود 
املخصب ملفاعـــل األبحاث في 
طهران، سواء على نحو تدريجي، 

او دفعة واحدة، صار ملغى«.
وأوضح »لن تسلم إيران أي 
كمية من وقودها الذي يصل الى 
1200 كيلوغـــرام للطرف اآلخر 
لتحصل علـــى 20% من الوقود 
املخصب، ســـواء علـــى نحو 

او دفعة واحدة.. هذا  تدريجي 
االمر لن يتم وهو ملغى«.

انه  وأضـــاف بوروجيردي 
يتعـــني علـــى إيـــران والدول 
املوردة ان جتد وسيلة جديدة 
لتزويـــد مفاعل طهران البحثي 

بالوقود.
وأردف »يجري سفير ايران 
الدولية للطاقة  الوكالـــة  لدي 
الذرية على اصغر ســـلطانيه 
محادثـــات في الوقـــت احلالي 
لصياغة نهج للتعامل مع هذه 

القضية«.
وفيما يتعلـــق بتصريحات 
أدلى بها مسؤولون غربيون بأنه 
يتعني على ايران الرد خالل يومني 
على اتفاق برعاية الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن شراء الوقود، 
قال بوروجيردي »ال ميكن للغرب 
ان يحدد مهلة نهائية.. لســـنا 

ملتزمني بتصريحاتهم«.
داخليا، أعلن قائد شـــرطة 
طهران العميد عزيز اهلل رجب 
زادة عن اعتقال 109 أشـــخاص 

علـــى هامـــش مراســـم إحياء 
الذكرى الثالثني الحتالل السفارة 
األميركية فـــي طهران األربعاء 

املاضي بينهم 19 امرأة.
ونسبت وكالة »مهر« لألنباء 
شبه الرســـمية الى رجب زادة 
قوله انـــه مت اإلفـــراج عن 47 
شخصا من هؤالء املعتقلني بكفالة 
فيما أحيل 62 من املعتقلني إلى 
القضائية. وأضاف ان  اجلهات 
43 شـــخصا من هؤالء املتهمني 

من الرجال و19 امرأة.

 طوكيو ـ أ.ف.پ: اعلنـــت وزارة اخلارجية 
اليابانية امس ان الرئيس االميركي باراك اوباما 
ارجأ زيارته املقررة اخلميس املقبل الى اليابان 
يومـــا واحدا بعد حادث اطـــالق النار في قاعدة 

فورت هود في تكساس.
وكان اوباما سيصل اخلميس الى طوكيو في 
زيارة تستمر يومني، الجراء محادثات مع رئيس 
الوزراء اجلديد يوكيـــو هاتوياما واالمبراطور 
اكيهيتو، وهـــي األولى له آســـيويا منذ توليه 

الرئاسة.
لكن واشنطن طلبت من طوكيو ارجاء برنامج 

الرئيس يوما واحدا علـــى ان يصل الى اليابان 
يـــوم اجلمعة حتى يتمكن من حضور االحتفال 
التكرميي، حسبما ذكر مسؤول في وزارة اخلارجية 

اليابانية.
 واوضح املسؤول ان السلطات اليابانية وافقت 
على هذا الطلب، وذكرت محطة التلفزيون اليابانية 
العامة ان اتش كي ان هذه املهلة ستسمح الوباما 
بحضور احتفال تكرميي لضحايا اطالق النار في 
اكبر قاعدة اميركية في العالم، وقتل في املجزرة 
في قاعدة بورت هود في والية تكساس 13 شخصا 

وجرح 30 اخرون.

أوباما يرجئ زيارته إلى اليابان يومًا واحدًا

عواصم ـ احمد عبداهلل والوكاالت
أعلنـــت وزارة الدفاع االفغانية في بيان أصدرته امس مقتل 7 
جنود ورجال شرطة أفغان في غارة نفذها حلف شمال االطلسي 

)الناتو( في منطقة نائية غرب افغانستان.
وجاء في البيان »ان سبعة عناصر من القوى األمنية االفغانية 
قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في غارة جوية لقوة احللف االطلسي 

في السادس من نوفمبر )أمس االول( في والية بغديس«.
واضاف »ان القوات الدولية تكبدت خسائر هي االخرى. وفتحت 
القوات االفغانية واحللف االطلسي حتقيقا وستعلن نتائجه قريبا«. 
لكـــن البيان ال يوضح ظروف احلـــادث. وكان عبد اجلبار صالح 
مساعد قائد شرطة بغديس اشار من جهته الى »عملية قصف عن 
طريق اخلطأ خلطوط دفاع احللف االطلســـي والقوات االفغانية« 
التي كانت تشارك في عمليات البحث عن جنديني اميركيني اعتبرا 
في عداد املفقودين. وأفادت القوة الدولية للمســـاعدة على إحالل 
االمن في افغانســـتان )ايســـاف( التابعة للحلف االطلسي بأن 5 
جنود أميركيني أصيبوا بجروح امس االول بينما كانوا يفتشون 

عن اجلنديني االميركيني االثنني املفقودين.
فـــي غضون ذلك، قتل 133 عنصرا مـــن طالبان في عملية من 
خمســـة ايام شـــنها اجليش االفغاني والقوات الدولية في والية 
قندز، في شمال افغانستان، بحسب حصيلة جديدة اعلنها اجليش 

االفغاني امس.
وقال قائد اجليش االفغاني في والية قندز اجلنرال عبد الوكيل 
احساس للصحافيني »انتهت اجلمعة )امس االول( عملية مشتركة 

بني اجليش االفغاني والقوات الدولية بدأت قبل خمســـة ايام في 
والية قندز«.

من جهة اخرى، ألغى املبعوث الرئاسي االميركي اخلاص لباكستان 
وأفغانســـتان ريتشـــارد هولبروك خطابا كان يعتزم إلقاءه في 
واشـــنطن في 18 من اجلاري، مما عجل بالتوقعات املتداولة حول 
اقتراب موعد اعالن الرئيس باراك اوباما لتفصيالت االستراتيجية 
االميركية اجلديدة في افغانستان، اذ قالت بعض التقارير ان املوعد 
سيكون في نفس توقيت خطاب هولبروك الذي الغي فيما أشارت 

تقارير اخرى الى انه قد يكون قبل ذلك بيوم او يومني.
وكان الناطق باســـم وزارة الدفاع جيفري بوريل قد اشار الى 
ان وزير الدفاع روبرت غيتس »لديه اعمال ملحة خالل االســـبوع 

الثاني من نوفمبر«.
ورفض بوريل ايضاح طبيعة تلك االعمال كما رفض القول انها 

على عالقة بإعالن االستراتيجية اجلديدة ألفغانستان.
غير ان تقارير اميركية متعددة أشارت الى ان غيتس منشغل 
في وضع اللمسات االخيرة على الصيغة النهائية لالستراتيجية 

يساعده في ذلك مستشار االمن القومي اجلنرال جيمس جونز.
وأرسلت وزارة اخلارجية االميركية اخطارات الى عدد من سفارات 
الدول االعضاء في الناتو تفيد بأن ادارة الرئيس اوباما سترســـل 
الى تلك السفارات مسؤولني بغرض تقدمي ايجاز عن »التطورات 
املتوقعة« في أفغانستان على نحو يوحي باقتراب موعد مناقشة 
االستراتيجية اجلديدة مع احللفاء. ولم حتدد الوزارة موعدا لتقدمي 

االيجاز املشار اليه.

مؤشرات على قرب اإلعالن عن اإلستراتيجية األميركية الجديدة ألفغانستان

مقتل 7 رجال أمن أفغان في غارة لـ »الناتو«
ـ د.ب.أ: أشـــادت خالل عملية بحث عن جنديين أميركيين برلـــني 

املستشـــارة األملانية أجنيال 
ميركل بالدور الذي لعبه نشطاء 
احلقـــوق املدنية فـــي أملانيا 
الشرقية سابقا في سقوط جدار 
برلني في التاسع من نوفمبر 
عام 1989. وقالت ميركل امس 
في رسالتها األسبوعية املتلفزة 
على اإلنترنت إن نشطاء احلقوق 
املدنية »ساهموا بشكل جوهري 
من خالل ظهورهم الشجاع من 
أجل احلريـــة والدميوقراطية 
فـــي أن يصبح فتح الســـور 
أمـــرا ممكنـــا«. وفـــي الوقت 
نفسه، أشادت زعيمة احلزب 
املسيحي الدميوقراطي بالدور 
الذي لعبته الكنائس خالل تلك 
الفترة، وقالت: »الكنائس قدمت 
حماية في أملانيا الشرقية سابقا 
حتى تستطيع حرية الرأي أن 

تعيش«.
وقالت: التاسع من نوفمبر 
عام 1989 هو اســــعد يوم في 

تاريخ أملانيا احلديث.

ميركل: سقوط 
جدار برلين أسعد 

يوم في تاريخ ألمانيا

األسد يزور أنقرة غدًا.. وباريس الخميس 

مصادر: تعديل وشيك في الحكومة السورية
وتوقعات بتعيين عمران وزيرًا لإلعالم خلفًا لبالل

أكــــدت مصادر مطلعــــة لـ »األنبــــاء« أن تعديال 
وزاريا وشيكا سيطال احلكومة السورية.

ورجحت املصادر ان يطال التعديل عددا من الوزارات 
ومنها وزارة اإلعالم بعد التعديل الذي طال وزارتي 
الداخلية والدفاع السياديتني سابقا. ومن بني األسماء 
املتداولة محمــــد رزوق وعبداللطيف عمران رئيس 
حترير صحيفة البعث الناطقة باسم احلزب احلاكم، 

وهو األوفر حظا بحسب هذه املصادر.
كمــــا توقعت املصادر أن يتم تعيني وزير اإلعالم 

احلالي د.محسن بالل سفيرا لسورية في ڤنزويال.

الى ذلك يتوجه الرئيس الســــوري بشــــار األسد 
والوفد املرافق له الى تركيا غدا االثنني لرئاسة وفد 
بالده في اجتماعات القمة االقتصادية لرؤساء الدول 
األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي في دورتها اخلامسة 

والعشرين والتي ستعقد في اسطنبول.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية سورية 
أن الرئيس األسد سيتوجه إلى باريس يوم اخلميس 
املقبل في زيارة إلى فرنســــا تستغرق يومني يجري 
خاللها محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 

تتعلق باألوضاع الراهنة في املنطقة.


