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واشــــنطن ـ وكاالت: فيما ذكرت صحيفة 
تقارير صحافية أن الطبيب النفسي باجليش 
األميركي الرائد نضال حسن املتهم بفتح النار 
على اجلنود في قاعدة »فورت هود«، استرد 
وعيه ويتحدث، قال مسؤولون أميركيون إن 
احملققني الفيدراليني ينظرون في روابط محتملة 
بني حسن وإمام مسجد سابق تقول السلطات 

األميركية إنه أصبح داعما ومروجا رائدا لتنظيم 
»القاعدة« منذ تركه مسجد فيرجينيا الشمالية. 
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
امس عن مســــؤول أميركي رفيع املستوى أن 
حسن حضر إلى جامع »دار الهجرة« في العام 
2001 حني كان إمام املسجد هو أنور العالقي وهو 
أحد الرموز التي فتحت عالقات مع منضوين 

للقاعدة بينهم شخصان من منفذي هجمات 11 
سبتمبر على أميركا. وقال املسؤولون إنه ومنذ 
مغادرته للعيش في اليمن في العام 2002 فإن 
محاضرات العالقي بشأن استراتيجيات زعيم 
»القاعدة« العســــكري تظهر في امللفات على 
حواســــيب املتهمني »باإلرهاب« في الواليات 

املتحدة وكندا وبريطانيا.

واشنطن تحقق في إمكانية ارتباط منفّذ هجوم »فورت هود« بـ »القاعدة«

واشنطن وإسالم آباد تنفيان التفاوض
على حماية أميركية لنووي باكستان

إسالم آبادـ  وكاالت: في وقت ماتزال باكستان 
ترزح فيه حتت وطأة اعمال العنف، تصاعدت 
املخاوف حول رصيدها النووي. ففيما أحبطت 
الشرطة الباكستانية محاولة ارهابية جديدة 
عند نقطة أمنية في العاصمة اسالم آباد باطالق 
رصاصات قاتلة على انتحاري كان ينوي تفجير 
نفسه، اتفقت كل من واشنطن واسالم آباد على 
نفــــي اجراء مفاوضات بينهمــــا لتأمني حماية 
أميركية، للمنشآت النووية الباكستانية. وقد 

أكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية الباكستانية 
عبدالباســــط خان أن األرصدة اإلستراتيجية 
لباكستان في أمن وأمان كاملني، وأن باكستان 
كدولة ذات سيادة لن تسمح أبدا ألي دولة أجنبية 
بالوصول بشكل مباشر أو غير مباشر لتأمني 
منشآتها النووية واإلستراتيجية، وذلك في اشارة 
الى ما أوردته مجلة »نيويوركر« األميركية بشأن 
أمان األرصدة النووية الباكستانية، ووصفها 

بأنها »مضللة«.

أوباما يوافق على عقد لقاء »متواضع« مع نتنياهو
واشنطنـ  أ.ف.پـ  يو.بي.آي: 
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
ان البيت البيض أبلغ إسرائيل 
بأن الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما وافق على عقد اجتماع 
قصير و»متواضـــع« لتناول 
العمليـــة السياســـية وإيران 
مع رئيـــس احلكومة بنيامني 

نتنياهو.
وأضاف ان اإلدارة األميركية 
انتظرت حتى الدقيقة األخيرة 
إلبـــالغ اجلانب اإلســـرائيلي 
باملوافقة على عقد اللقاء القصير 
ومـــن دون حضور وســـائل 
إعـــالم ومصورين صحافيني 
وفي ساعة متأخرة من مساء 

أمس بتوقيت إسرائيل برغم 
أن إسرائيل طلبت عقد اللقاء 

منذ أسبوعني.
ووفقـــا لوســـائل اإلعالم 
الســـلوك  اإلســـرائيلية فإن 
األميركي في هذا السياق دل على 
العالقات املتوترة وغير احلميمة 
بني أوباما ونتنياهو وحكومتي 
املواقف  الدولتني على خلفية 
السياسية التي يعلنها رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي وخصوصا 
أميركية بينها  رفضه مطالب 
جتميد االستيطان في األراضي 

الفلسطينية.
اللقاء اتى في سياق زيارة 
نتنياهو إلى واشنطن للمشاركة 

وإلقاء خطاب في مؤمتر الهيئة 
العامة للمنظمات اليهودية في 

الواليات املتحدة.
وكتب احمللل السياسي في 
صحيفة »هآرتس« ألوف بن ان 
أوباما سعى إلى »إذالل« نتنياهو 
قبل اإلعالن عن موافقته على 
اســـتقباله في البيت األبيض 
وان هذا يدل على أن »عالقات 
إســـرائيل والواليات املتحدة 
تواجه أزمة. والبيت األبيض 
أراد أن يتصبب نتنياهو عرقا 
قبل أن يستقبله الرئيس وأن 
يعرف اجلميـــع بأنه تصبب 

عرقا«.
وأضاف »وجد أوباما الوقت 

لتسجيل خطابات ڤيديو لصالح 
مؤمتر )الرئيس اإلســـرائيلي 
شمعون( بيريز والتظاهرة في 
ذكرى )اغتيال رئيس الوزراء 
األسبق إســـحاق( رابني لكنه 
وجـــد صعوبة في تخصيص 
ســـاعة« للقاء نتنياهو. وقال 
بن ان »التأخير في إيجاد وقت 
للقاء وإرجائه إلى ساعة متأخرة 
من الليل وبعد نشرات األخبار 
في قنوات التلفاز اإلسرائيلية 
تعرض نتنياهو كضيف غير 
مدعو )إلى البيت األبيض( ولم 
اللقاء،  يعد مهما ماقيل خالل 
فقد مت إذالل رئيس الوزراء أمام 

نظر اجلميع«.

محللون يعتبرونه محاولة إلذالل رئيس الحكومة اإلسرائيلية

زعماء العالم يحتفلون بذكرى سقوط سور برلين
وكلينتون تدعو للتخلص من جدران القرن الـ 21

نجاد يبشر اإليرانيين بأنباء »فضائية« سارة قريبًا
وواشنطن تمنح طهران »هامشاً« في المفاوضات النووية

عواصم ـ وكاالت: فيما انضم 
زعماء سابقون وحاليون الى حشود 
أملانية امس لالحتفال بذكرى مرور 
20 عاما على سقوط جدار برلني 
الذي كان رمــــزا صارخا للحرب 
البــــاردة، دعت وزيرة اخلارجية 
الى  االميركية هيالري كلينتون 
ضرورة القضــــاء والتخلص من 
»جدران القرن الـــــ21« وذلك في 
اشــــارة الى هدم اجلدار الفاصل 
التي  الفلســــطينية  في االراضي 
حتتلها اســــرائيل منذ عام 1967 
والتخلص كذلك من اجلدار الذي 
يفصل بــــني الكوريتني اجلنوبية 
والشــــمالية. كالم كلينتون جاء 
في كلمــــة القتها في حفل نظمته 

اجلمعية االطلسية االوروبية في 
برلني حيث تســــلمت من زميلها 
االسبق هنري كيسنجر اجلائزة 
السنوية للجمعية )جائزة احلرية( 
بحضور املستشارة االملانية انغيال 
ميركل ووزير اخلارجية االملاني 
غيدو فيســــتارفيللي ومسؤولني 
اخرين مــــن املنطقة االطلســــية 

واالوروبية.
كما تسلم اجلائزة ذاتها وزير 
اخلارجية االملاني فيستارفيللي 
وعمــــدة برلني احلاكــــم كالوس 

فوفيرايت.
العاصمة  واعتبرت كلينتون 
االملانيــــة برلــــني »فــــي غاية من 
االهمية لكل مــــن املانيا واوروبا 

والعالــــم« مؤكدة في الوقت ذاته 
اهمية تعزيز العالقات بني اوروبا 
والواليــــات املتحدة. كما اعتبرت 
ســــقوط اجلدار »واحدا من اهم 
العشرين« مشيرة  القرن  احداث 
الى ان سقوط اجلدار غير معالم 
القارة االوروبية قائلة ان العاصمة 
االملانية اصبحــــت اليوم تعبيرا 
صادقا عن االجنازات االوروبية 
األميركية املشــــتركة، معربة عن 
تقديرهــــا واالهمية الكبيرة التي 
توليها حلركات التحرر في اوروبا 
الشــــرقية والتي قادت في نهاية 
املطاف الى انتهاء احلرب الباردة 
وحتطم الشيوعية والتخلص من 
كبت احلريات والنظام االقتصادي 

املوجــــه. بدورهــــا كان للصحف 
الفرنســــية وافتتاحياتهــــا ايضا 
موقف خاص والفت وقريب من 
تصريحات كلينتون من الذكرى 
معتبــــرة انه اذا »انهار جدار فان 

جدرانا اخرى مازالت قائمة«.
وكتب فابريس روســــلوه في 
ليبيراسيون )يسار( انه »اذا انهار 
جدار في الشرق فان جدرانا اخرى 
مازالت في املكســــيك وفلسطني 
وســــواهما، يجب هدمها يوما ما 
املناســــبة كان  بالفؤوس«. وفي 
للمستشارة االملانية انغيال ميركل 
موقف حيث اكــــدت ان »الوحدة 
االملانية لم تكتمل بعد« الســــيما 

على الصعيد االقتصادي.

بغداد ـ وكاالت: بعد سجال 
شاق أعقبه إقرار قانون االنتخاب 
املثير للجدل امس االول، أعلن 
رئيس املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات فـــي العراق فرج 
احليـــدري أمس ان موعد هذه 
االنتخابات التشريعية املقبلة 
هو 21 يناير 2010 املقبل بعد ان 

كان 16 من الشهر ذاته.
وقـــال احليـــدري لوكالة 
فرانس برس »اتفقنا على إجراء 
االنتخابات في 21 يناير وأرسلنا 

رسالة الى مجلس الرئاسة«.
وأضـــاف »تلقينا رســـالة 
الرئاسة  هاتفية تؤكد موافقة 

على هذا املوعد«.

استجواب وزيرين

الى ذلـــك، قـــررت اللجنة 
األمنيـــة في مجلـــس النواب 

العراقـــي اســـتجواب وزيري 
الدفاع والداخلية واملسؤولني 
األمنيني األسبوع املقبل للوقوف 
على أسباب تراجع امللف األمني 
في البالد، خاصة بعد تفجيرات 

االحد واالربعاء الداميني.
وكشف هاشم الربيعي عضو 
اللجنة األمنية مبجلس النواب 
عن تشكيل جلنة متثل معظم 
النيابية الســـتجواب  الكتـــل 
الدفـــاع والداخلية  وزيـــري 

واملسؤولني األمنيني.
وقال الربيعي لراديو »سوا« 
األميركي ان اللجنة في انتظار 
حتديد موعد اجللسة من قبل 
مجلـــس النواب العراقي بحق 
وزير الدفاع عبد القادر محمد 
جاسم، ووزير الداخلية جواد 

البوالني.
وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة 

األمنية حددت االســـئلة التي 
ستقوم بتوجيهها إلى الوزراء 
واملسؤولني األمنيني، ومن أهمها 
أسباب تفجيرات األحد الدامي، 
وضعف جهاز االستخبارات، 
إلى تردى األوضاع  باالضافة 

األمنية في البالد.
وأضـــاف أنه ســـيتم إقالة 
الوزراء واملســـؤولني األمنيني 
في ضوء اجابتهم عن االسئلة 
املقدمة من قبل اللجنة األمنية 
وستحدد من ســـيبقى أو من 

سيقال.

مقتل طيارين

في غضون ذلك أعلن اجليش 
األميركي مقتل اثنني من طياريه 
في حادث هبـــوط اضطراري 
ملروحية فـــي محافظة صالح 

الدين شمال العاصمة بغداد.

وقال اجليش االميركي في 
بيانه لـــه إن »املروحية التي 
كان يستقلها الطياران القتيالن 
هبطت بصعوبـــة امس االول 
االحد«، من دون االشـــارة الى 
سبب هبوطها االضطراري وما 

اذا كانت قد تعرضت لهجوم.
واكتفى البيـــان بالقول إن 
»احلادث هو اآلن رهن التحقيق 
القتيلني  الطيارين  وان اسمي 
لـــن يعلنا قبل ابـــالغ ذويهما 

بوفاتهما«.
الطيارين  ومبقتل هذيـــن 
ارتفعت حصيلة قتلى اجليش 
االميركي في العراق منذ االول 
من الشهر اجلاري الى 5 قتلى، 
بينما ارتفع عدد قتاله منذ غزوه 
للعراق في العام 2003 الى 4361 
بينهم 141 لقـــوا حتفهم خالل 

العام احلالي 2009.

الدوليـــة للطاقـــة الذرية محمد 
البرادعي هو »املسؤول عن االتفاق« 
مع طهران. من جهة أخرى، نقلت 
وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية أمس عن مسؤول قضائي 
قولـــه إن إيـــران اتهمـــت ثالثة 
مواطنني أميركيـــني محتجزين 

لديها بالتجسس.
وقال عبـــاس جعفري دولت 
ابادي مدعي عام طهران »الثالثة 
متهمون بالتجسس. والتحقيقات 
مستمرة في أمر األميركيني الثالثة 
احملتجزيـــن في إيـــران«. الذين 
القي القبض عليهم بعد أن ضلوا 
الطريق ودخلوا إيران من شمال 

العراق في نهاية يوليو.

في سياق آخر، اعلن السفير 
الدولية  الوكالة  لـــدى  االميركي 
للطاقـــة الذرية أمـــس ان بالده 
تريد منح ايران »هامشا صغيرا« 
فـــي املفاوضـــات اجلارية حول 
اتفـــاق ڤيينا لتخصيب جزء من 
اليورانيوم االيراني في اخلارج.

الســـفير غلني ديفيس  وقال 
للصحافيـــني في مقر الوكالة في 
فـــي مرحلة متديد  ڤيينا »نحن 
الوقت في هذه املفاوضات«. واضاف 
»نريد اعطاء ايران هامشا صغيرا. 

انه قرار مهم« يجب اتخاذه.
واضاف ديفيس »نحن ننتظر 
لنسمع ما الذي ستقوله ايران«، 
مؤكـــدا ان املدير العـــام للوكالة 

يتعلـــق بتزويد مفاعـــل طهران 
النووي يجب  لألبحاث بالوقود 

ان يتم داخل ايران.
وقـــال جاللي فـــي تصريح 
لوكالة )مهر( لألنباء »ان أولوية 
ايران فيما يتعلق بتزويد مفاعل 
طهران لالبحاث بالوقود النووي 
هي شـــراء اليورانيوم املخصب 
بنســـبة 20%«، مضيفا انه على 
الدول املالكة للوقود النووي ان 

تزود طهران بالوقود.
واضاف ان طرح موضوعات 
القســـم االكبر من  قبيل تسليم 
اليورانيـــوم املخصب إليران في 
مقابل تزويد مفاعل طهران بالوقود 

هو موضوع هامشي.

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد إن 
هناك أنباء سارة حول إجنازات في 
مجاالت الفضاء والبيوتكنولوجي 
الشـــعب  ســـنعلنها قريبا على 

اإليراني.
أنبـــاء »مهر«  وذكرت وكالة 
اإليرانية امس أن هذه التصريحات 
جاءت خالل لقاء جناد الليلة قبل 
املاضية في اسطنبول، التي يزورها 
للمشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة 
للتعاون االقتصادي والتجاري بني 
الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
اإلسالمي )كومسيك(، مع حشد 
أبناء اجلاليـــة اإليرانية في  من 

تركيا.
الرئيـــس اإليراني »إن  وقال 
املســـتكبرين واملغرضني كرسوا 
كل جهودهم ملنع الشعب اإليراني 
من امتالك القدرة الفنية النووية 
املدنيـــة، إال أن صمود الشـــعب 
وإصراره على حقـــه الثابت في 
أولئك  التقنية جعل  امتالك هذه 
الذين كانوا باألمس يسعون إلى 
مواجهـــة ايران، يقبلـــون اليوم 

مبنطق وسياسة إيران«.
وأشـــار إلى أنه سيتم قريبا 
إطالق قمر صناعـــي إيراني إلى 
الفضاء، مؤكدا أن إيران باتت اليوم 

متتلك هذه التقنية.
على صعيد آخر، أكد املتحدث 
باسم جلنة األمن القومي والسياسة 
اخلارجية في مجلس الشـــورى 
االســـالمي االيراني كاظم جاللي 
أمس ان تبـــادل اليورانيوم فيما 

صحف فرنسية تطالب بهدم الجدار العازل بفلسطين بالفؤوس

إيران تتهم 3 أميركيين محتجزين لديها بالتجسس

)رويترز( هيالري كلينتون ومجموعة من الطالب من أملانيا الشرقية السابقة بجانب قطعة رمزية من جدار برلني قرب بوابة براندنبيرغ 

مفتي السعودية يتهم الحوثيين بالتعصب لـ »أفكار فاسدة وآراء شاذة« 
الرياضـ  د.ب.أـ  أ.ف.پ: دخل مفتي 
اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة 
كبار العلماء الشــــيخ عبدالعزيز بن 
عبداهلل آل الشيخ على خط التوتر على 
حدود اململكة اجلنوبية وأكد أن فتنة 
املتمردين احلوثيني تقوم على التعصب 

لـ »أفكار شاذة وآراء فاسدة«.
وقال آل الشيخ في تصريح لصحيفة 
»عكاظ« في عددهــــا الصادر أمس إن 
»احلوثيني يريــــدون فرض عقيدتهم 
الفاسدة على املجتمع والبالد اإلسالمية، 
داعيا البلدان اإلسالمية إلى عدم الرضى 
باألفكار الفاسدة التي تكون خالية من 

الشريعة اإلسالمية.
وأشاد مفتي عام اململكة مبا يؤديه 
رجال األمن من جهد للحفاظ على أمن 
الوطن وحماية مقدراته، مضيفا: »هؤالء 
اجلنود املرابطــــون إمنا هم في جهاد 
يحرسون ثغرا من ثغور اإلسالم، وهم 
على خيــــر وأجر عظيم في إخالصهم 

ودفاعهم عن الوطن«.
وبني أن حكومة اململكة تقدم مجهودات 
كبيرة خلدمة اإلسالم واملسلمني وتدافع 

عن الوطن وممتلكاته.
وقال آل الشيخ: »اململكة ال تعتدي 
على أحــــد ولكنها متتلك القدرة لردع 
كل من جتاوز حدوده وأراد اإلفســــاد 

واإلخالل باألمن«.
من جانبه، أعلن األمير فيصل بن 
خالد أمير منطقة عسير على احلدود 
مع اليمن انه مت تطهير جميعاملواقع 

من املتســــللني احلوثيني إلى أراضي 
اململكة واصفا إياهم بأنهم »عصابات 

غادرة وخسيسة«.

عصابات غادرة

وقال األمير فيصــــل بن خالد في 
تصريح صحافي »ان بالدنا ســــتبقى 
شامخة وســــينقطع دابر من يحاول 
املساس بأمنها واستقرارها« مضيفا أنه 
»بالتوجيهات املستمرة للقيادة واملتابعة 
امليدانية من األمير خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع فقد مت 

تطهير املواقع من املتسللني«.
ووصف أمير منطقة عسير أولئك 
املتسللني )احلوثيني( بأنهم »عصابات 
غادرة وخسيسة وسيتم القضاء على 
املتسللني الذين خانوا وطنهم قبل كل 

شيء«.
ووصف التفاف »أبناء الوطن والروح 
الوطنية املتقدة« بأنه يدعو إلى الفخر 
واالعتزاز. وكان الطيران السعودي قام 
الليلة املاضية بقصف عنيف ومكثف 
على جيوب متنوعة حول محيط جبل 
الدخان وشاركت في القصف اجلوي 

طائرات األباتشي.
وقالت أنباء صحافية انه مت توجيه 
أكثر من كتيبة عسكرية لتلك اجلهات 
لردع املتسللني ومتشيط املنطقة فيما 
وصلت صباح امس طالئع فرق مظلية 
تعزيزية وصلت مـــن منطقة تبوك 
ومن املتوقع نقلها الى ملواقع امليدانية 

بأسرع وقت ممكن.
في هذا الوقت استمر النزوح الكبير 
ألهالي محافظة اخلوبة بقراها الـ 240 
في ظل تهيئة املخيمات واســــتكمالها 
وكذلك توفير كل االحتياجات، بينما 
قالت قناة العربية الفضائية ان القوات 
السعودية متكنت من أسر نحو 250 

من املتمردين.
فــــي ســــياق متصل، قــــال مصدر 
سعودي رسمي لوكالة األنباء الفرنسية 
ان اململكة خففت من حدة عملياتها على 
احلدود مع اليمن وألقت القبض على 

مئات املتمردين احلوثيني.
وقال املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه »ان عمليات القصف املدفعي 

املكثف قد انتهت«.

انتشار تكتيكي

وذكر ان »هناك انتشــــارا تكتيكيا 
للوحدات في املنطقة ونريد ان نتأكد انه 

مت القضاء على خطر املتمردين«.
وأكد املصدر السعودي ان احلوثيني 
»تكبــــدوا خســــائر بشــــرية كبيرة« 
دون إعطاء حصيلــــة، فيما لم يعلن 
املتمردون أيضا عن حصيلة خسائرهم 

البشرية.
وقال ان »الكثيرين استسلموا في 
الساعات الـ 48 االخيرة، وهناك املئات 
من املقاتلني الذي ســــلموا أنفسهم«. 
من جهــــة أخرى أعلن مصدر حدودي 
أنه مت ضبط نحو 5448 متسلال و58 

مهربا منذ 23 اكتوبر املاضي. فيما متت 
مصادرة قنابل يدوية وطلقات نارية 
و28 ألف كيلو قات و45 سيارة ومواد 

مخدرة أخرى.
جاء ذلك مبوازاة تأكيد املتمردين 
احلوثيني ان اجليش السعودي استأنف 
امس غاراته اجلوية على مواقعهم في 
املناطق احلدودية وداخل اليمن، فيما 
ابقت صنعاء على صمتها ازاء التطورات 

على حدودها.
وافاد املتحدث باسمهم ان »غارات 
ســــعودية مكثفة شنت منذ ليل امس 
)االول( االحد واملناطق املستهدفة شملت 
مدينة املالحيظ وقرى سوق احلصامة 
وقرى مديرية شدا وقرى مينية اخرى 

املتاخمة للحدود السعودية«.
كما افاد املتمردون في بيان وزعوه 
بان القوات اليمنية من جهتها شــــنت 
ايضا عدة هجمات ضدهم في منطقة 
حرف ســــفيان شــــمال صنعاء وفي 
ضواحي صعدة، معقل التمرد. كما نفى 
احلوثيون ان تكون القوات السعودية 
سيطرت على جبل الدخان احلدودي 

مؤكدين استمرار تواجدهم فيه.
اللقاء  الى ذلك، جــــددت أحــــزاب 
املشــــترك، املعارضة باليمن حتميل 
السلطة مسؤولية ماآلت إليه احلرب 
في مساراتها التصعيدية الراهنة في 
محافظة صعدة، محذرة من احتماالت 
تطور األوضاع في شــــمال اليمن إلى 

نشوب حرب إقليمية.

الرياض تؤكد تطهير المناطق الحدودية وتخفف من قصفها المدفعي

)أ.ف.پ( نازحون مينيون يعبرون احلدود باجتاه معسكرات االيواء التي أقامتها احلكومة السعودية في جيزان حيث توفر لهم املسكن واملعونة املالية 

بغداد تعلن 21 يناير موعداً جديداً لالنتخابات التشريعية 
تشكيل لجنة برلمانية الستجواب وزيري الدفاع والداخلية


