
الجمعة
13   نوفمبر  2009

العربية32
والعالمية

طهران � رويترز: ق���ال وزير الدفاع االيراني أحمد 
وحيدي امس إن روسيا ينبغي أن حتترم تعاقدها لبيع 
نظام الدف���اع الصاروخي اس 300 إليران وأال ترضخ 

لضغط خارجي.
وذكر وحيدي أن ايران لديها عقد مع روسيا لشراء 
النظام الصاروخي، مضيفا في مالحظات نشرتها صحيفة 
»سياسات اي روز«: فيما يتعلق بشراء صواريخ اس 

300 فنحن لدينا عقد مع روسيا، وال أعتقد أنه سيكون 
من اجليد بالنسبة لروسيا أن يراها العالم كشريك ال 

ميكن االعتماد عليه.
وتابع »ان موس���كو ينبغ���ي أن حتترم العقد وأال 
تخضع لتأثي���ر الصهاينة، بالطبع نحن نأمل أن يتم 
حل املوضوع في أقرب وقت ممكن«. وتشير ايران عادة 

إلى اسرائيل باسم »النظام الصهيوني«.

إيران تطالب روسيا بإنجاز صفقة صواريخ إس 300

صورة مركبة مأخوذة عن ڤيديو وزعه احلوثيون على موقعهم حلطام طائرة مينية قالوا انهم أسقطوها في املواجهات مع اجليش اليمني                 )أ.ف.پ(

المملكة تؤكد تطهير أراضيها من المتمردين .. والجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة في صعده وسفيان 

»الحوثي« يجدد دعوة السعودية لوقف عملياتها العسكرية .. وينفي االرتباط بـ »القاعدة« 
عواصم – وكاالت: بني الدعوات 
السياس����ية للتهدئة واحللول 
الس����لمية، واملواجه����ات على 
املتأزم  االرض، يبق����ى الوضع 
على جانبي احل����دود اليمنية � 
السعودية بني قوات البلدين من 
جهة واملتمردين احلوثيني من 
جهة أخرى، محور اهتمام عربي 
ودولي، وسط مخاوف من امتداد 

االزمة لفترة طويلة.
وتالفي����ا ملواجهة قد تطول، 
جدد قائد التمرد الزيدي في شمال 
اليمن عبد امللك احلوثي مطالبة 
السعودية بوقف عملياتها ضد 
احلوثيني على احلدود مع اليمن 
نافيا في الوقت عينه اي ارتباط 
بني حركة التمرد وتنظيم القاعدة 

او اي »اجندة اجنبية«.
ودع����ا احلوث����ي ف����ي كلمة 
صوتية بثت على املوقع اخلاص 
باملتمردين السعودية الى وقف 
العمليات وتغيير السياسة »التي 
يستدرجها اليها النظام اليمني«، 
الى »التفاهم  داعيا السعوديني 
واالخوة االسالمية«. لكن احلوثي 
تعهد مبواصل����ة الهجمات ضد 
القوات السعودية ما لم توقف 

عملياتها ضد مقاتليه. 
الى ذلك نفى احلوثي أي ارتباط 
بني جماعته وتنظيم القاعدة كما 
افادت بعض التقارير االعالمية 

اضافة الى بعض احملللني.
القول بارتباط بني  ان  وقال 
احلوثي����ني والقاع����دة »محض 
افتراء فمن الثابت ان بيننا وبني 
ما يسمى تنظيم القاعدة تباينا 

ثقافيا ومنهجيا«.
وقال ان احلوثيني يعتبرون 
القاعدة »مجرد اداة استخباراتية 
بيد الوالي����ات املتحدة وبعض 

االنظمة العربية«.
وأكد ايضا ان����ه ليس هناك 

وتكبدت هذه العناصر خسائر 
كبيرة في األرواح واملعدات.

وقالت مص����ادر، إن وحدات 
عس����كرية وأمني����ة بالتعاون 
املواطنني ش����نت هجوما  م����ع 
كاس����حا في محور سفيان على 
األوكار اإلرهابي����ة ومتكنت من 
السيطرة على س����ودة بجاش 
وسودة الشنتري وجبل جتان 
وتطهيرها من عناصر اإلرهاب 
والتخريب التي تكبدت خسائر 
كبي����رة ف����ي األرواح والعتاد، 
باإلضافة إلى ضبط كميات من 
األسلحة والذخائر واملتفجرات 
كانت بحوزة تلك العناصر، كما 
مت تدمير سيارة لهم. وأضافت 
املصادر »ان وحدات من القوات 
املسلحة في جبل الزعالء تصدت 
حملاولة تسلل للعناصر اإلرهابية 
وكبدوها خسائر فادحة وأجبروها 
عل����ى الفرار بعد أن لقي العديد 
من تلك العناصر مصرعهم بينهم 
امليدانيني للعناصر  القادة  أحد 

اإلرهابية في سفيان«.
وف����ي محور صع����دة قالت 
املصادر »ان العديد من عناصر 
اإلرهاب والتخريب سقطوا بني 
قتيل وجريح في اشتباكات مع 
املواطنني في بني عوير، ودمر 
رجال القوات املس����لحة واألمن 
سيارة محملة باملؤن واألسلحة 
للعناصر اإلرهابية قرب اجلبل 
األحم����ر باإلضافة إل����ى تدمير 
عدد من أوكار تلك العناصر في 
املنطقة، كما سيطروا على أهم 
املواقع التي كانت تتحصن فيها 

عناصر اإلرهاب«.
وفي السياق نفسه قال مصدر 
محل����ي مبحافظة صع����دة، إن 
العناصر احلوثية أقدمت على قتل 
مواطن واختطفت ثمانية آخرين 

واقتادتهم إلى جهة معلومة.

»ارتباط بأي اجندة سياس����ية 
اجنبية« في اشارة على ما يبدو 
اتهام احلوثي����ني بالتبعية  الى 
اليران، واكد ان »من يحاول ان 
يضفي بعدا مذهبيا ملوقفنا فهو 
كذاب ويسعى الى اثارة الفتنة«. 
وقال ايضا »لسنا تكفيريني وال 
دمويني«. وبالنس����بة ألس����اس 
اندالع املواجهات مع السعوديني، 
كرر احلوثي التأكيد انه ال اطماع 
للمتمردين باألراضي السعودية 
وانه����م دخل����وا جب����ل الدخان 
السعودي »لتطهيره« من القوات 
اليمنية التي زعم ان السعوديني 
سمحوا لها باس����تخدام مواقع 

استراتيجية فيه.
من جهته، أكد السفير هشام 
محي الدين ناظر سفير اململكة 
العربية الس����عودية لدى مصر 
أن السعودية لم ولن تتدخل في 
الشؤون الداخلية اليمنية، وأنها 
لن تتورط في حرب باليمن، وفي 
الوقت ذاته لن تسمح بأي اعتداء 

أو انتهاك ألراضيها.
وقال السفير هشام محي الدين 
ناظر � خالل الصالون الثقافي الذي 
أقامه الليلة قبل املاضية- إنه مت 
تطهير كل األراضي السعودية من 
عناصر احلوثيني، نافيا مزاعم 
احلوثيني بأنهم اس����تولوا على 

أراض سعودية جديدة. وأعرب 
السفير السعودي عن دهشته 
لقيام احلوثيني باالعتداء على 
األراضي السعودية رغم حرص 
الرياض الشديد على عدم التدخل 
اليمنية،  الداخلية  في الشؤون 
نافيا وقوع أس����رى من القوات 
الس����عودية في أيدي املتمردين 
احلوثيني، موضحا أنه س����قط 

شهداء من قوات اململكة.
 وردا على سؤال حول إدعاءات 
احلوثيني بأن السعودية تدعم 
القوات اليمنية ضدهم، قال محيي 
الدين ناظر إن اململكة تدعم اليمن 
اقتصاديا منذ زم����ن، وهذا أمر 

مع����روف ومعلن ويوجد جلان 
مشتركة بني البلدين، إال أنه ال 

يوجد أي دعم عسكري.
عل����ى االرض، ذك����رت قناة 
العربية الس����عودية أن طيران 
اململكة واصل امس قصف مواقع 
احلوثيني في منطقة جبل الدخان، 
في وقت قالت مصادر عسكرية 
ميني����ة، أن وح����دات من قوات 
اجليش سيطرت على عدد من 
املواقع املهمة مبحور »املالحيظ« 
مبحافظة صعده ومحور سفيان 
مبحافظة عمران الش����مالية في 
مواجهته للعناص����ر اإلرهابية 
احلوثية خالل الساعات املاضية، 

باكستانيون يحملون جثة املستشار االيراني الذي قتل في بيشاور امس                 )أ.ب(

أكواب حتمل صورة الرئيس األميركي باراك أوباما معروضة للبيع في شنغهاي        )رويترز( 

في هجوم قام به مسلحون مجهولون

باكستان: اغتيال مسؤول بالقنصلية اإليرانية في بيشاور
عواصم � وكاالت: في هجوم ليس هو االول من نوعه 
ضد افراد القنصلية االيرانية في باكستان، قتل مسلحون 
مجهولون مسؤوال بالقنصلية اإليرانية في مدينة بيشاور، 

في شمال غرب باكستان.
وذكرت قناة »برس تي ڤي« اإليرانية أن أبو احلسن 
جعفري، مدير العالقات العامة بالقنصلية، تعرض لهجوم 

صباح امس أثناء توجهه إلى عمله.
وذكر مصدر أمني أن جعفري مدير العالقات العامة 
بالقنصلية االيرانية في بيشاور، وهو مواطن باكستاني، 
قتل برصاص مجهولني في منطقة جولبارج باملدينة لدى 
خروجه من مسكنه للتوجه إلى مقر عمله حيث أصيب 

باربع رصاصات على االقل.
وقالت مصادر طبية إن جعفري نقل إلى املستشفى 
في حالة حرج���ة قبل أن يفارق احلياة متأثرا بجراحه، 

فيما لم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن احلادث.
يذكر أن مسلحني اختطفوا في نوفمبر من العام املاضي 
امللحق التجاري االيراني حشمة اهلل اطهر زاده في بيشاور، 
وقتلوا سائقه عندما أطلق مسلحون النار على سيارته، 

فيما اليزال اطهر زاده مفقودا حتى اآلن.
من جانبه، قال رئيس الشرطة في بيشاور لياقت علي 
خان لرويترز »كان جعفري يخرج من الشارع الضيق 
حيث يوجد منزله عندما فتح مهاجم يسير على قدميه 

النار عليه ثم جرى بعيدا«.
وأضاف خان »لم يش���اهد أحد املهاجم، وجدنا فقط 

بقايا رصاص مسدس في املكان«.
بدوره، قال علي عباس عبداهلل القنصل العام االيراني 
في بيشاور إن مقتل جعفري مؤامرة دبرها أعداء مشتركون 

إليران وباكستان.
ونقلت هيئة االذاعة والتلفزيون االيرانية الرسمية 
)ايريب( في موقعها على ش���بكة االنترنت عن عبداهلل 
قوله »يهدف الهجوم إلثارة توتر في العالقة بني البلدين« 
وقال عبداهلل إن ش���خصني يركب���ان دراجة نارية قتال 

جعفري بالرصاص.
وكانت العالقات بني باكس���تان ذات االغلبية السنية 
وإيران ذات االغلبية الشيعية قد تأزمت الشهر املاضي 
بس���بب تفجير انتحاري في جنوب ش���رق إيران أسفر 

عن مقتل 42 شخصا. وأعلنت جماعة سنية متمردة هي 
جند اهلل مس���ؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه 15 من 
حرس الثورة االيرانية بينهم ستة قادة بارزين بجانب 
27 شخصا آخرين. وتقول إيران إن املتشددين ينشطون 
من اجلانب الباكستاني للحدود وطالبت باكستان بتسليم 

عبد امللك ريغي زعيم جماعة جند اهلل.
وأدانت باكس���تان التفجير وتعهدت مبساعدة إيران 
على تعقب املسؤولني عنه لكنها تقول إن ريغي موجود 

في أفغانستان. 
من جانبه���ا أدانت إيران االغتيال، ونس���بت وكالة 
االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( الى املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية االيرانية رامني مهمانبرس���ت قوله انه يدين 
»بش���دة« عملية االغتيال »الغاش���مة« التي تعرض لها 
موظف القنصلية االيرانية في بيشاور واصفا العملية 

ب� »االرهابية واالجرامية«.
ودعا الى ضرورة الكشف عن العناصر »الضالعة في 
هذه اجلرمية من قبل مس���ؤولي والية سرحد ومعاقبة 

االرهابيني«.

الرئيس  � أ.ف.پ: بحث  واشنطن 
االميركي باراك اوباما امس االول مع 
مستشاريه موضوع ارسال تعزيزات 
الى افغانس����تان ولكن����ه ربط قراره 
بتحقيق تقدم خالل فترة »معقولة« 
من قبل احلكومة االفغانية في مجال 
ادارة ش����ؤون البالد، حسب ما اعلن 

مسؤول اميركي.
وقال هذا املسؤول الذي فضل عدم 
الكشف عن هويته ان اوباما بحث خالل 
مجلس حرب استمر حلوالى ساعتني 
وعشرين دقيقة مختلف اخليارات مع 
معاونيه وحتدث عن التعزيزات التي 
يجب ان ترسل. واكد ان اوباما لم يتخذ 

اي قرار بعد.
واض����اف »لكن الرئي����س وفريقه 
بحثا الوقت ال����الزم من اجل تطبيق 
اخليارات املعروضة عليه«، واوضح ان 
»الرئيس يعتقد انه يجب ابالغ احلكومة 
االفغانية بوض����وح ان التزامنا ليس 
مفتوحا وغير محدود. بعد سنوات من 
عمل االميركيني بشكل جوهري، يجب 
ان تتحس����ن احلوكمة في افغانستان 
خالل مهلة معقولة كي ننجح في نقل 

املسؤوليات الى شريكنا االفغاني«.
وفي حني، توجه باراك اوباما امس 
الى آس����يا في اول جوله له كرئيس 
اميركي تستغرق تسعة ايام، وتشمل 

اليابان وسنغافورة والصني وكوريا 
اجلنوبية.

ولم يحسم امره بعد حول ارسال 
40 الف عنصر اضافي لتعزيز 68 الفا 
منتشرين حاليا، اشارت الصحافة الى 

حتفظ حتى في فريق اوباما.
وعبر السفير االميركي في كابول 
كارل ايكنبري اجلنرال السابق الذي 
كان يتولى قيادة القوات االميركية في 
البالد بني 2005 و2007 عن حتفظات 
في تقارير نشرت في االونة االخيرة 
وخالل االجتماع كما ذكرت صحيفتا 

واشنطن بوست ونيويورك تاميز.
وايكنب����ري ال����ذي لديه حتفظات 
الرئيس االفغاني حميد  شديدة على 
كرزاي ال����ذي اعيد انتخاب����ه لوالية 
ثانية في انتخابات ش����ابتها عمليات 
تزوير مكثفة، يعتبر ايضا ان ارسال 
تعزيزات كبيرة لن يؤدي سوى الى 
اعتماد السلطة االفغانية بشكل اكبر 
على قوى اخرى دون ان تثبت قدراتها 

او رغبتها في التحرك.
وعبر الس����فير ايضا عن قلقه من 
ضعف اجلهود في مجال اعادة االعمار 
السيما مصير موازنة بقيمة 2.5 مليار 
دوالر مخصصة لهذه العمليات في 2010 
والتي التزال تنتظر حسم اجلدل حول 

االستراتيجية العسكرية.

السفير األميركي في أفغانستان يعارض إرسال مزيد من القوات

أوباما قبيل جولته اآلسيوية: على كابول إحراز تقدم في فترة معقولة
»حماس« تنفي التوقيع على المصالحة قبل نهاية الشهر

اللجنة االنتخابية  الفلسطينية
 توصي بتأجيل انتخابات 24 يناير

غ���زة � يو.ب���ي.آي: في ح���ني اعلن 
مسؤول كبير في حركة فتح أن اللجنة 
االنتخابية أوصت بتأجيل انتخابات 24 
يناير، نفت حركة »حماس« امس صحة 
األنباء التي حتدث بها رئيس املجلس 
التشريعي الفلسطيني عزيز دويك عن 
الورقة املصرية  احتمال توقيعها على 
نهاية الش���هر اجلاري ولكنها حتدثت 
عن مس���اع جديدة لم تسفر عن شيء 

مقبول حتى اآلن.
وقال مصدر قيادي في »حماس« إن 
هناك حتركات تقوم بها جلنة املتابعة 
العليا في الوسط العربي داخل إسرائيل 
للوس���اطة مع احلركة بناء على طلب 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما 
يقوم أمني عام املبادرة العربية مصطفى 
البرغوثي بتحركات مع القاهرة في االجتاه 
ذاته، غير أن املصدر أكد أن هذه التحركات 
»لم تسفر عن أي شيء يذكر ميكن البناء 
عليه حتى اآلن« مش���يرا إلى أنها أيضا 
»لم تطرح أي شيء مقبول لدى احلركة 
أو متوافق مع رؤية احلركة للمصاحلة«. 
وعزا املصدر القيادي تصريحات دويك 
إلى أنها تنبع من أمله في أن تسفر تلك 
التحركات عن انفراج بالنسبة للمصاحلة 

إلى جانب أن بعض وسائل اإلعالم أساءت 
فهم تلك التصريحات بالش���كل الدقيق 
الفتا إلى أن دويك حتدث عن »أمله« في 
أن تؤدي تلك التحركات السياسية إلى 
نتائج تأخذ في االعتبار مالحظات حركة 
حماس عل���ى الورقة املصرية وتفضي 
بدورها إلى توقيع األطراف على الورقة 

املصرية للمصاحلة.
وكان رئي���س املجلس التش���ريعي 
الفلسطيني الذي يعتبر من قادة »حماس« 
في الضفة الغربية قال في تصريحات 
القطرية  الفضائية  لقناة »اجلزي���رة« 
ومواقع إخبارية فلسطينية إن »حماس« 
ستوقع على الورقة املصرية قبل نهاية 
الشهر اجلاري بحيث تأخذ القاهرة في 
االعتبار مالحظاتها ومالحظات الفصائل 
في ملحق خاص مؤكدا أن هناك حراكا 
سياسيا نشطا في األيام األخيرة يقوم 
به قادة الفصائل الفلسطينية من اجل 

تذليل العقبات.
وأضاف »أكلمك���م حقيقية أن إعادة 
اللحمة وإنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة 
الوطنية باتت قريبة جدا وستنجز بإذن 
اهلل وسيسمع الشعب الفلسطيني اخبارا 

سارة عندئذ«.

هل يسير الحوثيون
 على خطى حزب اهلل؟

صنعاء ـ أ.ف.پ: تساءل محللون في صنعاء حول االهداف 
احلقيقية للمتمردين احلوثيني الزيديني الذين يواجهون القوات 
احلكومية بشراسة منذ 2004، ويرون انهم قد يكونون يتطلعون 

الى السير على خطى حزب اهلل اللبناني.
ويثير فارس السكاف الذي يدير مركز دراسات املستقبل، 
وهي هيئة مستقلة، امكانية قيام كيان سياسي للحوثيني يحظى 

بجناح عسكري مع نواة ادارة محلية.
وقال السكاف في حديث صحافي ان »احلوثيني ال يعلنون 
ــة  نواياهم احلقيقية، فهم يقولون ان الدولة متنعهم من ممارس

شعائرهم وهذا لكي يبرروا حملهم للسالح«.
لكنه اعتبر ان »بعد ست حروب مع اجليش منذ 2004 اعتقد 
انهم يسعون الى اقامة حزب سياسي مع جناح عسكري ميكن ان 
يكون له مكان على الساحة السياسية، مثل حزب اهلل اللبناني«. 
ــكاف ان »صحوة« الشيعة في اليمن تشبه »صحوة  ويرى الس
ــيعة« في لبنان لكنه يعتبر ان هناك دورا ايرانيا اقل اهمية  الش

بالنسبة للوضع اليمني.
من جهته، ال يرى محمد الظاهري االستاذ في جامعة صنعاء 

اي تشابه بني احلوثيني وحزب اهلل.
وقال ان الطرفني »مختلفان عقائديا«، مشيرا الى ان احلوثيني 
ــى عكس حزب اهلل  ــة االوائل عل ــون اال االئمة اخلمس ال يكرم

االثني عشري.
ــب  ــتراتيجية مختلفة« بني االثنني بحس ــا ان »اجليواس كم
الظاهري الذي اشار الى ان احلوثيني يحاولون بصعوبة، وعبثا، 

الربط بني حركتهم ومحاربة اسرائيل.
واعتبر هذا احمللل ان هناك »حالة من تضخيم قوة احلوثيني 
بينما يجب بالواقع التكلم عن ضعف الدولة« التي تقوض اخلالفات 

القبلية مشاريعها التنموية، االمر الذي يستغله احلوثيون.
بدوره، قال القيادي املعارض محمد يحيى الصبري انه »ليس 
مستبعدا ان يكون احلوثيون في صدد السيطرة على جزء من 

االرض لكي يفاوضوا مقابلها على جزء من السلطة«.
ــن ان يؤكد ان احلوثيني  ــل يرى انه ال احد ميك اال ان احملل
يحظون بنفس القدرات العمالنية والتنظيمية حلزب اهلل »اال اذا 

كان هناك طرف ما يريد ان يكون لهم ذلك«. 


