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العربية44
والعالمية

دمشق ـ هدى العبود
قال الرئيس السوري بشار األسد امس إن املقاومة هي جوهر 
سياسة بالده وال شروط لديها لتحقيق السالم »بل حقوق لن 
نتنازل عنها«. وش����دد األس����د خالل كلمته في افتتاح املؤمتر 
اخلامس لألحزاب العربية أن »املقاومة هي جوهر سياستنا في 
املاضي وفي املستقبل وال يوجد لدينا شروط لتحقيق السالم 

بل حقوق لن نتنازل عنها«.

واعتب����ر أنه البد »م����ن التضامن العربي ك����ي يكون القرار 
العربي مستقال«.

وشدد »أنه كلما امتلكنا املزيد من القوة حصلنا على السالم 
بالطريقة التي نريدها«، وأضاف »أن الش����رق األوسط اجلديد 

الذي بدأنا ببنائه هو شرق أوسط جوهره املقاومة«.
ويس����تمر املؤمتر الذي حتمل دورته عن����وان »دورة القرار 

العربي املستقل« ثالثة أيام مبشاركة نحو 107 أحزاب.

األسد: المقاومة جوهر سياستنا في الماضي والمستقبل

الحوثيون يناشدون المملكة وقف العمليات العسكرية

سورية تؤيد حق السعودية المشروع في الدفاع عن سيادتها
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت 

في تطور الفت في العمليات 
العس���كرية التي تشنها اململكة 
العربية السعودية لطرد املتسللني 
احلوثيني من أراضيها، دعا يحيى 
احلوثي امس، في اتصال هاتفي مع 
قناة »العربية« االخبارية، اململكة 
العربية السعودية، الى التفاهم 
ووقف العمليات العسكرية، مؤكدا 
ان جماعته ليست لها مطامع او 
مطالب، مش���ددا على ضرورة 
العيش بسالم بني اجليران، واكد 
احلوثي انه ليس لدى جماعته 
مواقف عدوانية او سلبية جتاه 

اململكة.
وكان���ت بعض الق���رى على 
الشريط احلدودي بني السعودية 
واليمن قد شهدت فجر امس قصفا 
جويا وصفه ش���هود عيان بأنه 
»غير مس���بوق«، حي���ث كانت 
أصوات حتليق الطائرات واملدافع 
مسموعة حتى مسافة ال تقل عن 

20 كم من أماكن القتال.
واكد موق���ع »العربية.نت« 
االلكترون���ي أن القص���ف تركز 
الغاوية واملدفن  على قرى مثل 
واجلائعة، حيث رصدت جتمعات 
صغيرة للحوثيني تضم قناصة 
ينش���طون ليال، ما دفع القوات 
السعودية لقصف هذه األماكن، 
وتدمير الكثير من املنازل املشتبه 

فيها، عبر غ���ارات جوية نفذها 
س���رب من طائرات األباتش���ي 
واملروحي���ات، وأيضا الطائرات 

احلربية، مثل F15 والتورنادو.
وتشير املعلومات إلى تصاعد 
حدة الرد السعودي لقفل املنافذ 
أمام تسلل املجموعات الصغيرة 
من املتمردين، خاصة بعد تناقل 
معلومات غير رسمية عن دفع 
احلوثيني بأعداد قدرت مبا يفوق 
3 آالف عنصر، من جنس���يات 
مختلفة، مت توزيعهم في جيوب 
صغيرة. وفور اكتش���اف هذه 
اجليوب، ركز الطيران العسكري 
القصف عل���ى أماكن متركزهم، 
ضمن دائرة يصل قطرها ألكثر 
م���ن 3 كيلومترات، ولم يتوقف 
القصف حتى مع ساعات الصباح 
األولى، من دون ورود إحصائيات 

عن نتائجه.
 يذكر أنه مت أمس االول الكشف 
لوسائل اإلعالم عن مخابئ أسلحة 
مت اكتشافها في وادي خال مبحافظة 
اخلوبة، حيث كانت مدفونة في 
صناديق حديدية. وضمت املخابئ 
خناجر وسيوفا وأكثر من ألف 
خزنة لطلقات الرشاشات وعدد 
من بنادق الكالش���نيكوف، و17 
مطوية مت متويهها بأعواد قصب 

السكر املجوفة.
وبحسب مراقبني عسكريني 

أطلعتهم »العربية« على صور 
املكتش���فة، فالذخيرة  األسلحة 
توحي بأنها دفنت قبل ما ال يقل 
عن ش���هرين، رمبا الستخدامها 
الحق���ا. وأنها م���ن املؤكد تعود 
للحوثيني، مستبعدين أي دور 
محتم���ل لتنظي���م القاعدة. كما 
أكدوا أن تزويد هؤالء باألسلحة 
ال ميك���ن أن يت���م إال من خالل 
مزودين من داخل احلدود اليمنية 
وأنه���ا بطريقة ما تخطت رقابة 
اجليش اليمني. وملزيد من ضبط 
الشريط احلدودي، استدعت قيادة 
حرس احلدود في منطقة جازان 
جنوب السعودية جميع األفراد 
املتقاعدين الذين انتهت خدمتهم 
العمل  إلى  النظامية ليع���ودوا 
العسكري مجددا ولالستعانة بهم 
في املجابهة القائمة مع املتمردين 
احلوثيني املتسللني إلى اجلانب 
السعودي من الشريط احلدودي 

مع اليمن.
ونقلت صحيف���ة »الوطن« 
السعودية امس عن مدير الشؤون 
العامة في قيادة حرس احلدود 
مبنطقة جازان املالزم أول تركي 
القصيبي قوله »إن مركز تدريب 
حرس احلدود باملنطقة استقبل 
املتقدمني على أربع دفعات وبلغ 
عددهم 117 متقاعدا حيث سيتم 
إنهاء إجراءات عودتهم للخدمة 

العسكرية مرة ثانية من جتهيزات 
ملفاتهم ومن ثم يتم تسليمهم 
البدل العسكرية بدون رتب وإعداد 
دورات تدريبيه لهم باملركز ملدة 
شهر كما يعقد لهم في نهاية الدورة 
مشروع رماية وبعد االنتهاء من 
تلك اإلجراءات يتم توزيعهم على 

القطاعات واملراكز«.
أمير  أك���د  من جه���ة أخرى 
منطقة ج���ازان األمي���ر محمد 
ب���ن ناص���ر أنه س���يتم صرف 
تعويضات مجزية لكل النازحني 
من مناطق القتال، س���واء على 
التغذية واإلسكان، أو  مستوى 
على مستوى تعويض أصحاب 
األمالك واملنازل التي قد تتعرض 
للدمار لضرورات األمن والسعي 
وراء املخربني من خالل الغارات 

والقصف اجلوي. 
وأش���ار إل���ى أنه س���يحدد 
التعوي���ض مبع���دل ال يقل عن 
ألف ري���ال لألس���بوع لكل رب 
أس���رة، ومثلها لرب���ة املنزل أو 
األم، باإلضاف���ة ل� 200 ريال عن 
كل فرد من األبناء، وأن ذلك يأتي 
بناء على توجيهات من القيادة 
السعودية حيث سيتم تشكيل 
جلان عاجلة وتسهيل لإلجراءات 
وتس���ريعها، حرصا على راحة 
املواطن���ني املتعرضني للنزوح 
وتلف ممتلكاتهم. فيما ستكون 

املنازل واملمتلكات السليمة حتت 
حراسة رجال األمن حتى عودة 

أهلها لها قريبا.
اإلدارة  أك���دت  ال���ى ذل���ك   
األميركية أن الس���عودية متلك 
حق الدفاع عن نفسها في وجه 
املتمردين احلوثيني، وقال مسؤول 
ف���ي اخلارجي���ة األميركية في 
تصريحات لصحيفة »الش���رق 
اللندني���ة امس إن  األوس���ط« 
»الوالي���ات املتحدة حتترم حق 
الس���عودية في اتخ���اذ خطوة 
دفاعية«. إال أن املسؤول رفض 
احلديث عن تفاصيل القتال على 
اليمنية،   � الس���عودية  احلدود 
وقال إن احلكومتني السعودية 
واليمنية تقدران على ذلك، بدورها 
أدانت سورية »االنتهاكات التي 
وقعت مؤخرا على حرمة وسالمة 
أراضي اململكة العربية السعودية 

الشقيقة«. 
وقال مصدر سوري مسؤول 
إن ب���الده »تؤكد رفضها لكل ما 
من شأنه اإلس���اءة ألمن اململكة 
ومواطنيها«، مضيفا أن سورية 
تؤيد حق اململكة »املشروع في 
الدفاع عن س���يادتها وس���المة 
أراضيه���ا«، وأعرب املصدر عن 
أمل بالده في »احتواء هذه األزمة 
بالس���رعة املمكنة خدمة لألمن 

واالستقرار في املنطقة«.

عباس: لن أتحدث ثانية عن ترشحي للرئاسة

»فتح«: عرفات مات مسمومًا
وسنحصل على قطعة الدليل األخيرة قريبًا

رام اهلل � يو.بي.آي: قال عضو اللجنة املركزية 
حلرك���ة فتح ناصر الق���دوة ام���س إن الرئيس 
الفلس���طيني الراحل ياسر عرفات مات مسموما، 

متهما إسرائيل بالضلوع في ذلك.
وقال الق���دوة الذي يرأس مجلس مؤسس���ة 
ياسر عرفات في مهرجان إحياء الذكرى اخلامسة 
لرحيل عرفات الذي أقيم في ساحة مقر الرئاسة 
الفلس���طينية في رام اهلل بالضفة الغربية امس 
»إسرائيل تتحمل املسؤولية الكاملة عن تصفية 
عرفات ألنها حاصرته وحاولت عزله ثم اتخذت 

قرارا بإزالته ونفذت ذلك«.
وعبر القدوة وهو ابن شقيقة عرفات عن قناعة 
عائلة الرئيس الراحل بأنه »مات مسموما شهيدا 
عل���ى طريق احلرية« مؤكدا االلتزام بالعمل على 

احلصول على قطعة الدليل األخيرة لهذا األمر.
وأكد على أن مؤسسة ياسر عرفات ستفتتح 
متحف الذاكرة الوطنية »متحف ياسر عرفات« بجوار 

ضريح الرئيس قبل قدوم الذكرى السادسة.
وعبر عن استيائه من منع حماس قيادات وكوادر 

فتح من إحياء ذكرى الرئيس الراحل.
الى ذلك أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
امس ان العودة للمفاوضات مع إسرائيل تتطلب 
االستجابة ملرجعية السالم، وفي مقدمتها الوقف 
التام للنشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية، 

مبا فيها القدس.
وقال عباس، في كلمة له خالل مهرجان جماهيري 
إلحياء الذكرى اخلامس���ة لرحيل الرئيس ياسر 
عرفات نظم في مدينة رام اهلل بالضفة الغربية إنه 
»لن يقبل أبدا بالعودة إلى املفاوضات دون تنفيذ 

إسرائيل التزاماتها إزاء حل الدولتني واستحقاقات 
السالم«.

واعتبر عباس أن »الصمت الدولي إزاء االنتهاكات 
اإلسرائيلية والكيل مبكيالني شجع إسرائيل على 
املضي بالتوسع والتهويد واالستيطان والفصل 
العنص���ري وتدمي���ر فرص واس���تحقاقات حل 
الدولتني«. وطالب عباس املجتمع الدولي بحماية 
وإنفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بحل الصراع 
الفلسطينيني اإلسرائيلي، والدول الكبرى بتوفير 
الظروف املواتية ملفاوضات متكافئة بجدول زمني 

محدد ومبرجعيات دولية واضحة.
وقال »لن يتسلل اليأس إلى نفوسنا ومادمنا 
متمسكني بحقوقنا، فإن الفجر آت آت واالحتالل زائل 
ال محالة، ونحن أقوياء بقوة احلق وقوة العدالة 

وقضيتنا التي ما متكن أحد من إنهائها«.
وتابع: »سيكتب لنا النجاح في تقرير مصيرنا 
وإقامة دولتنا وحل قضية الالجئني حال عادال وفق 

قرارات الشرعية الدولية«.
وجدد عباس رفض خيار إقامة دولة فلسطينية 
مؤقتة، محذرا من أن هذا اخليار »خطر كبير« على 
الوضع الفلسطيني، واتهم حركة حماس بالسعي 
إلى تبني هذا اخليار لصالح أغراض حزبية ضيقة 

»لكن شعبنا سيرفضه ولن يقبله أبدا«.
وأكد عباس انه ال يريد التحدث مرة اخرى عن 
رغبته في عدم السعى للفوز بفترة رئاسة ثانية 

في انتخابات جترى في يناير.
واردف قائ���ال: مثلما قال ي���وم اخلميس فانه 
ستكون هناك قرارات اخرى سيتخذها في ضوء 

التطورات املقبلة.

إيران تعلن استعدادها لمساعدة اليمن على استعادة األمن 

متكي يزور السعودية قبل الحج لطمأنة المملكة و»درء الفتن«
لديهـا اليورانيـوم  بتخزيـن  البرادعـي  مقتـرح  طهـران  مـع  تـدرس  أنقـرة 

مخالف لهذه املقاربة س���يخدم مصالح اعداء البلدان 
االسالمية والعربية«.

على صعيد آخر كشفت تقارير صحافية عن مباحثات 
تركية � إيرانية بش���أن اقتراح املدي���ر العام للوكالة 
الدولي���ة للطاقة الذرية محمد البرادعي بش���أن نقل 
اليوارنيوم قليل التخصيب من إيران لتخزينه بشكل 

آمن في تركيا.
 وذكرت صحيفة »ميلليت« امس أن لقاء عقد بني 
مسؤولني اتراك إيرانيني على هامش أعمال القمة ال� 25 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجارى التابعة 
ملنظمة املؤمتر اإلس���المي )كومسيك( في اسطنبول 

ملناقشة اقتراح البرادعي.
 من جانبها ذكرت صحيفة »زمان« أن أنقرة تنظر 
ايجابيا الى املقترح وأن الرئيس عبداهلل غول ورئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير اخلارجية أحمد 
داود أوغلو ناقش���وا األمر مع املسؤولني اإليرانيني.  
وقالت صحيفة »خبرتورك« إن غول ناقش املوضوع 
مع الرئيس االيراني محم���ود أحمدي جناد، ثم عقد 
وزي���ر اخلارجية أحمد داود أوغل���و لقاء مع نظيره 
االيران���ي منوچهر متكي اس���تمر حتى منتصف ليل 

االثنني املاضى لبحث اقتراح البرادعي.
 واشارت صحيفة »صباح« الى أن طهران ال تعارض 
تخزين اليورانيوم في دولة مثل تركيا، لكنها طالبت 
بضمانات وحددت بعض الشروط حتى تقبل بذلك، 

وأن تركيا نقلت مطالب ايران الى املجتمع الدولى.

إلى ذلك اعلن منوچهر متكي امس ان بالده مستعدة 
للتعاون مع احلكومة اليمنية الرساء االمن وذلك غداة 

حتذير طهران دول املنطقة من التدخل في اليمن.
وقال متك���ي في مؤمتر صحاف���ي »ان ايران على 
استعداد للتعاون مع احلكومة اليمنية وبلدان اخرى 
الستعادة االمن« في اليمن داعيا الى بذل جهد جماعي 

لتسوية النزاع بني صنعاء واملتمردين احلوثيني.
 واضاف »ان ذلك ميكن ان يجلب االمن والس���الم 
لليمنيني وللمنطقة باس���رها«، وتابع »ان كل اجراء 

عواص���م � وكاالت: أكد مس���ؤول ايراني ان وزير 
خارجية بالده منوچهر متكي سيزور السعودية قبل 
بدء موسم احلج للتأكيد على »درء الفنت« التي يخشى 
ان تعكر صفو املناس���ك املقدس���ة التي يشارك فيها 

ماليني املسلمني.
وتسعى ايران من هذه اخلطوة ل� »طمأنة« السعودية 
وتأكيد حرصها على تواصل عالقات »طيبة وحميمية«، 
وحسبما افاد علي قاضي عسكر نائب رئيس البعثة 
االيرانية للحج بأن متكي »سيزور السعودية قريبا 
قبل احلج وسيلتقي نظيره وزير خارجية السعودية 
االمير سعود الفيصل للتأكيد على تواصل العالقات 
السعودية � االيرانية الطيبة ودرء وانهاء للكثير من 

الفنت«.
وقال »نحس ان هناك بعض املشاكل واتصور ان 
الرؤساء واملسؤولني في البلدين سيحلونها باحلوار. 
ايران والسعودية دولتان كبيرتان وتستطيعان املساهمة 

في حل مشاكل الدول االسالمية في املنطقة«.
واوضح ان »رئيس بعثة احلج االيرانية التقى مع 
وزير احلج الس���عودي وهناك اتصاالت بيننا ونحل 

املشاكل باحلوار فقط«.
وتابع قائال: ال نريد ملن يريدون الفتنة في العالقات 
السعودية � االيرانية والتفرقة وتشتيت املسلمني ان 
ينجحوا في اهدافهم، مش���ددا على انه »ال جديد« في 
االنشطة االيرانية خالل احلج في يوم الوقوف على 

جبل عرفات.

واشنطن � أ.ف.پ: أعلن البيت االبيض امس االول ان 
الرئيس االميركي باراك اوباما سيبحث مع مستشاريه 
اربعة خيارات مختلفة تتصل بإستراتيجيته العسكرية 
اجلديدة واحتمال ارسال قوات اضافية الى افغانستان.

وس���يجتمع اوباما مجددا مع كب���ار ضباط اجليش 
ومستشاريه الرئيسيني لالمن القومي قبل ان يتخذ قراره 
املرتقب في شأن حجم القوات العسكرية املطلوب حلسم 

احلرب التي دخلت عامها التاسع في افغانستان.
وقال روبرت غيبس املتحدث باس���م اوباما على منت 
الطائرة الرئاسية )اير فورس وان( التي كانت تقل الرئيس 
الى تكساس حلضور مراسم تكرمي ضحايا إطالق النار 
في قاعدة فورت هود العس���كرية ان »الرئيس سيبحث 

اربعة خيارات مع فريقه لالمن القومي«. 
ونفى غيبس املعلومات والتسريبات التي تضاعفت 
في االيام االخيرة وأوحت بأن اوباما قرر ارس���ال ما بني 

34 الفا و40 الف جندي اضافي تلبية لطلب قائد القوات 
الدولية في افغانستان اجلنرال ستانلي ماكريستال. 

وقال املتحدث »كل من يؤكد ان الرئيس اتخذ قرارا ليس 
لديه، بكل صدق، ادنى فكرة عما يجري من مناقشات«، 

مشددا على ان اوباما »لم يتخذ قرارا بعد«. 
ولن يعلن اوباما قراره في ش���أن افغانستان قبل 19 
نوفمب���ر، موعد عودته من جولة في آس���يا، فيما يقول 
البيت االبيض ان عملية مراجعة االستراتيجية في مرحلة 

»مفصلية«. 
الى ذلك، حضر الرئيس االميركي باراك اوباما امس 
االول مراس���م تأبني 13 جنديا أميركيا قتلوا في هجوم 
نف���ذه الرائد نضال مالك حس���ن، املواطن األميركي من 
اص���ل عربي، قبل ايام قليلة ف���ي قاعدة فورت هود في 

والية تكساس. 
وق���ال اوباما بعد لقائه أق���ارب الضحايا إن »ال دين 

يبرر« مقتل 13 شخصا خالل األسبوع املاضي. 
واضاف اوباما إنه من املؤسف في وقت فيه تخوض 
الوالي���ات املتحدة حروبا في اخلارج أن تخس���ر 13 من 
خيرة رجالها في اجليش في حادث مؤس���ف على أرض 

الوطن. 
وأكد أوباما أن ذكرى هؤالء الذين راحوا ضحية حادث 
اطالق النار في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس 

ستظل باقية من خالل أعمالهم التي قدموها للوطن. 
وواص���ل اوباما ان املعزين جاؤوا بهدف »االش���ادة 
بالرجال والنس���اء الذين لم يكن مبقدورهم الهرب من 
اهوال احلرب حتى ولو انهم ينعمون بوس���ائل الراحة 

داخل بلدهم«. 
وأك���د أوباما أنه ال يوجد عل���ى االطالق ما يبرر هذا 
العمل الدموي، مش���يرا الى أن الفاعل سينال جزاءه في 

احلياة الدنيا وأيضا في احلياة اآلخرة.

تغريم »الغارديان« 52 ألف جنيه إسترليني لوصفها المالكي بـ »المتسلط«
لندن ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »الغارديان« 
ــس أن محكمة عراقية امرتها بدفع  البريطانية ام
ــوزراء العراقي نوري  ــس ال ــض مالي لرئي تعوي
ــار عراقي، أي  ــداره 100 مليون دين ــي مق املالك
ــرها  ــترليني، لنش ــادل 52 ألف جنيه اس ــا يع م

ــى نحو متزايد إلى  ــاال وصفه بأنه يتحول عل مق
شخصية متسلطة. 

ــتلجأ وعبر محاكم  ــت الصحيفة إنها س وقال
ــة  ــم احملكم ــن ث ــة أوال وم ــتئناف العراقي االس

الفيدرالية إلى الطعن في احلكم.

عواصم � وكاالت: كش����ف النائب العراقي موفق 
الربيعي أن العراق قدم طلبا جديدا للمحقق الدولي 
للتحرك وزيارة دول مجاورة حلثها على ضبط حدودها 
واتخاذ االجراءات األمنية الكافية في هذا املجال بعد 
الكش����ف عن االف الوثائق التي تثبت وجود تدخل 
اقليمي في الشؤون الداخلية ودعم االرهاب سياسيا 

واعالميا وماليا ولوجستيا.
وقال الربيعي في تصريحات لصحيفة »الصباح« 
احلكومي����ة امس »ان هذه االدلة قدمت وعلى مراحل 
الى دول اجلوار وقد حققت في احيان كثيرة نتائج 
ايجابية على صعيد خفض اعداد املتسللني وايقاف 
الدعم املق����دم للجماعات املتورطة بالعنف واالرهاب 
الذي جتس����د في انخفاض مستوى العنف الى ادنى 
املستويات، لكنه حتول بعد ذلك الى نوعي اكثر من 

كونه عشوائيا«.
 الى ذلك كشفت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية 
النقاب عن أن كبار مسؤولي شركة بالك ووتر العاملية 
اخلاصة لألمن قدموا رش����ى تصل إلى مليون دوالر 

ملسؤولني عراقيني، بهدف وقف انتقاداتهم وطلب دعمهم 
بعد عملية سبتمبر2007 التي تورط فيها حرس أمن 
هذه الشركة في قتل 17 مدنيا عراقيا خالل عملية الطالق 
النار في بغداد والتي عرفت بحادثة ساحة النسور. 
ونقلت الصحيفة، في تقرير أوردته في موقعها على 
شبكة اإلنترنت امس عن مسؤولني سابقني بالشركة 
قولهم إن بالك ووت����ر وافقت على تقدمي األموال في 
ديسمبر2007 في الوقت الذي أججت فيه االحتجاجات 
بشأن هذا احلادث املميت في ساحة النسور مشاعر 
الغضب الشديد لفترة طويلة في داخل العراق حيال 
املمارس����ات الطائش����ة من جانب أفراد هذه الشركة، 
السيما بعد أن توصل محققون أميركيون وعراقيون 
إلى أن هذا احلادث غير مبرر، بينما يطالب مسؤولون 
عراقيون بارزون بطرد الشركة من البالد وسط مخاوف 
مسؤولي الشركة من أنه قد يتم رفض منح رخصة 
عمل لبالك ووتر التي حتتاج إليها لالحتفاظ بعقودها 
مع اخلارجية األميركية والعمالء والتى تقدر مبئات 

املاليني من الدوالرات سنويا.

»نيويورك تايمز«: »بالك ووتر« قّدمت رشى لمسؤولين عراقيين في 2007

العراق قّدم طلبًا للمحقق الدولي لزيارة دول الجوار 

الرئيس األميركي: ال دين يبرر مقتل 13 في »فورت هود«

البيت األبيض: أوباما يبحث 4 خيارات بشأن أفغانستان

جنود سعوديون يرفعون عالمة النصر في منطقة جازان على احلدود مع اليمن            )أ.ف.پ(

منوچهر متكي

الرئيس األميركي باراك أوباما يلقي كلمته خالل تأبني ضحايا »فورت هود« في والية تكساس أمس األول                       )أ.پ(


