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واشنطنـ  يو.بي.آي: اعترف مسؤول سابق 
في وزارة اخلارجية األميركية وزوجته بأنهما 
جتسســــا طوال نحو 30 سنة ملصلحة كوبا. 
وأصــــدرت وزارة العدل األميركية امس بيانا 
أوضحت فيه ان والتر كندال مايرز )72 سنة( 
اعترف أمام محكمة في واشنطن بالذنب في 3 
تهم موجهة إليه بالتآمر للتجســــس وتهمتني 

أخريني باالحتيال. وأضافت الوزارة ان زوجته 
غويندولني مايرز )71 سنة( اعترفت بالذنب 
في تهمة التآمر جلمع ونقل معلومات دفاعية 
وطنية. وأشارت الوزارة الى ان كندال مايرز 
وافق على تنفيذ عقوبة السجن املؤبد والتعاون 
بالكامل مع املسؤولني األميركيني فيما يتعلق 
بأي نشاط إجرامي واستخباراتي تورط فيه هو 

أو غيره في حني وافقت الزوجة على السجن 
ملدة تتراوح بني 6 و7 سنوات ونصف السنة. 
وقال مســــاعد وزير العدل األميركي لشؤون 
األمن القومي ديڤيد كريــــس »خالل الثالثني 
سنة املاضية خان هذان الزوجان ثقة الواليات 
املتحدة بنقل معلومات سرية متعلقة بالدفاع 

الوطني إلى احلكومة الكوبية«.

مسؤول أميركي سابق وزوجته يعترفان بالتجسس لمصلحة كوبا

أكد أن مصر ال تلتفت للصغائر.. ووجّه تحذيراً إليران من التدخل في الشأن العربي 

مبارك: ال تهاون مع من يسيء للمصريين في الخارج
القاهرةـ  د.ب.أ: أكد الرئيس املصري محمد حسني مبارك أن رعاية 
املواطنني في اخلارج مســـؤولية الدولة املصرية وأنه »ال تهاون مع 

من يسيء إليهم«.
وقال مبارك في افتتاح الدورة البرملانية اجلديدة ملجلسي الشعب 
والشـــورى امس عن الرعايا املصريني في اخلارج »ال نقبل املساس 
بالرعايا املصريني في اخلارج أو امتهان كرامتهم أو التطاول عليهم« 
وذلك في تعليقه على ما يبدو على االحداث التي وقعت عقب مباراة 

كرة القدم بني مصر واجلزائر في السودان االسبوع املاضي.
وأوضح مبارك، الذي بدا حريصا على ديبلوماسية كلماته بطريقة 
توصيل رسائل ضمنية ان »مصر ال تلتفت إلى الصغائر وانها تقود 
صراعا سياسيا لرفع معاناة الفلسطينيني وقيادة الدول اإلسالمية 
عن طريق منظمة املؤمتر اإلسالمي ودول جنوب البحر املتوسط«.

وأضـــاف ان مصر تقيم عالقاتها اخلارجيـــة بناء على االحترام 
املتبادل واملصالح املشتركة.

وقـــال »إنني كرئيس لكل املصريني أؤمن بأننا جميعا في خندق 
واحد ندافع عن القيم واملصالح املشتركة لشعبنا، وجتمعنا وحدة 
الهدف واملصيـــر ، وإنني أمد يدي لكل مصري ومصرية لنعمل يدا 

بيد من أجل الوطن«. وحول الوضع في الشرق األوسط، حمل مبارك 
إســـرائيل تقويض فرص عملية السالم مبخططاتها لتهويد القدس 
وحفرياتها في محيط املسجد األقصى ومواجهات مستوطنيها وقواتها 

مع الفلسطينيني في احلرم الشريف.
وقال موجها كالمه لقادة إسرائيل: »إنكم تضعون عقبات جديدة 
في طريق السالم بدعوتكم لالعتراف بيهودية الدولة والتفاوض على 
حدود مؤقتة للدولة الفلســـطينية واستبعاد القدس من مفاوضات 
احلل النهائي، أوقفوا ممارساتكم فى الضفة الغربية، ارفعوا حصاركم 

عن غزة، كفاكم تعنتا ومراوغة، امتثلوا لنداء السالم«.
لكن مبارك شـــدد على أهمية إنهاء االنقسام الفلسطيني من أجل 

حتقيق ذلك.
وقال »مصر لن تقبل املزيد من املماطلة أو أن تستمر هذه اجلهود 
)التي تبذلها للوساطة بني حركتي فتح وحماس منذ أكثر من عام( 

إلى ما ال نهاية«.
وأضاف: »واصلنا هذه اجلهود بالكثير من الصبر واملثابرة، رغم 
تباعد الرؤى واملواقف بني أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، ورغم 
ضغوط خارجية نعلمها مورســـت على الفصائل إلفشـــال اجلهود 

املصرية«. وتابع »أقول بكلمات صريحة وواضحة وعلى الفصائل 
أن تتحمل مسؤوليتها أمام شعب فلسطني، وأمام التاريخ«.

وتختلـــف حركتا فتح وحماس على العديد من املســـائل أبرزها 
املفاوضات الفلسطينيةـ  اإلسرائيلية واالتفاقات السابقة بني اجلانبني 
واالعتراف بإسرائيل مما يجعل أي مصاحلة بينهما مصدرا ملشاكل 

في العالقات بني السلطة الفلسطينية وكل من إسرائيل والغرب.

تحذير إيران

من جهة أخرى، حذر الرئيس املصري ايران من محاولة التدخل 
في الشأن العربي وهددها مبوقف يتصدي حملاولة زعزعة االستقرار 
في املنطقة قائال »نحذر من تدخل إيران في الشأن العربي، لن نتردد 
في اتخاذ مواقف.. تتصدى حملاوالت زعزعة االستقرار.. وحتمي أمن 
مصر القومي.. في صلته بأمن منطقة اخلليج والبحر األحمر.. وأمن 

الشرق األوسط بوجه عام«.
وأكد مبارك أن »دائرة حترك مصر العربية تظل أولوية من أولويات 
السياســـة اخلارجية«، معربا عن أسفه للوضع العربي الراهن وما 

يشهده من محاور وخالفات وصغائر.

مروان البرغوثي

الرئيس املصري حسني مبارك

»القاعدة« يخطف الرهينة الياباني من خاطفيه القبليين 

مقتل طفل أفغاني خالل زرعه قنبلة

طالب بمصالحة فورية بين فتح وحماس

القوات السعودية تشن أعنف 
عملية قصف على مواقع الحوثيين 

ميليباند للبريطانيين: حكومة كرزاي
ستسقط سريعًا إذا انسحب الناتو

البرغوثي يدعو عباس لتغيير 
نهجه القائم على المفاوضات فقط

غزةـ  يو.بي.آي: دعا النائب 
األســـير مـــروان البرغوثـــي 
وعضـــو اللجنـــة املركزيـــة 
حلركة فتح وأمني ســـرها في 
الضفة الغربية رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمود عباس 
إلـــى تغيير برنامجـــه القائم 
املفاوضات وحدها ألنها  على 
وصلت الى طريق مسدود، داعيا 
الى »املزاوجة اخلالقة«  كذلك 
بـــني املفاوضـــات واملقاومة 

املشروعة.
البرغوثـــي، في  وطالـــب 
مقابلة أجريت معه عبر محاميه 
الياس صباغ في زنزانته في 
ســـجن »هدارمي« اإلسرائيلي 
حيث يقضي حكما بالســـجن 
املؤبد ونشرتها امس صحيفة 
الفلسطينية«، بعقد  »القدس 
لقاء فوري بني اللجنة املركزية 
لفتح بقيـــادة عباس واملكتب 
السياسي حلركة حماس بقيادة 
خالد مشـــعل إلنهاء االنقسام 
مؤكدا وجود أساس سياسي 
إلنهاء هذا االنقسام الذي وصفه 

بأنه »كارثة وطنية«.
وتســـاءل »اذا كان مصير 
القدس واألرض والشـــعب ال 
يجمع فتح وحماس والفصائل 

فما الذي يجمعهم«.
االرتهـــان  فشـــل  وأكـــد 
للمفاوضـــات فقـــط كطريق 
الفلسطينية  الدولة  لتحقيق 
املســـتقلة، داعيـــا للمزاوجة 
اخلالقة والواعية بني املفاوضات 
واملقاومة املشروعة كما جاء في 
وثيقة األسرى )وثيقة الوفاق 

الوطني(.
ورفـــض فكـــرة إجـــراء 
االنتخابـــات قبـــل حتقيـــق 
املصاحلة قائال إن »االنتخابات 
التشريعية والرئاسية يجب 
ان جترى في الوقت نفسه في 
الضفة والقطاع والقدس وفي 
ظل املصاحلة والوفاق الوطني 

وأي محاولة النتخابات جزئية 
ســـتعزز االنقسام ولن تخدم 
املصالح الوطنية العليا للشعب 

الفلسطيني«.
إن  البرغوثي  ولم يعلـــن 
كان سيترشـــح لالنتخابـــات 
املقبلة، موضحـــا أنه »عندما 
تتم املصاحلة الوطنية وجترى 
االنتخابات في الضفة والقطاع 
والقـــدس فســـأتخذ القـــرار 
املناسب وانا على ثقة ان فتح 
ستختار املرشح الذي يحظى 
الفلســـطيني  الشـــعب  بثقة 
ويستطيع توحيد هذا الشعب 
وقيادته نحو احلرية والعودة 

واالستقالل«.
وعبر عـــن احترامه لقرار 
عباس عدم ترشـــيح نفســـه 
قائال »احترم قرار األخ ابومازن 
وأحترم رغبته وأثق مبوقفه 
الرافـــض الضغوط  الوطني 
األميركية واإلسرائيلية وأدعم 
الثماني وأشكره  بقوة نقاطه 
على شجاعته وصدقه وإعالنه 
املفاوضات ووصولها  فشـــل 
الى طريق مســـدود وأدعوه 
الشـــعب  الـــى االعتماد على 
الفلسطيني العظيم واالستعانة 
به ملواجهـــة املوقف األميركي 
اإلســـرائيلي وأنا على ثقة ان 
لدى شـــعبنا مخزونا نضاليا 

ال ينضب«.

الرياضـ  اليمنـ  وكاالت: قالت مصادر سعودية امس ان القوات 
الســـعودية نفذت ليل امس االول وامس اعنف قصف على مواقع 
املتمردين احلوثيني في أعالي جبل الـــدوود وروافد وادي املوقد 

على احلدود مع اليمن.
وأضافت املصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ليونايتد 
برس انترناشونال »ان »القوات املسلحة تستخدم القنابل املضيئة 
على طول احملور األوســـط بني البلديـــن«، وتابعت »ال توجد أي 

إصابة في صفوف القوات املسلحة السعودية«.
وأرجعت املصادر عـــدم وقوع إصابات بني القوات املســـلحة 
الســـعودية إلى أنها أصبحت »تتخذ عنصر املبـــادرة واملباغتة 
للعناصر احلوثية الفارة من مديرية املالحيظ التي بسط اجليش 
اليمني نفوذه على أجزاء كبيرة منها والتي حتاول إعادة جتمعها 

مجددا في جبل الدوود ووادي املوقد«.
إال أن املصادر قالـــت ان العناصر احلوثية »أطلقت زخات من 
نيران األسلحة اخلفيفة )رشاشات( مع بدء القصف إال أنها سكتت 

نهائيا بعدما قامت القوات السعودية بإطالق النار«.
وقالت ان الطيران السعودي لم يرصد أي حترك للحوثيني خالل 
الليل )امس االول( على طول الشـــريط احلدودي مع اليمن حيث 

يبدو انهم تراجعوا »عن مرمى النيران السعودية«.
وكان مســـرح العمليات شـــهد أمـــس االول طلعتني جويتني 
متكنت فيهما القوات السعودية من تدمير منصة كاتيوشا تابعة 

للحوثيني.
يشار الى ان الســـعودية دخلت طرفا في النزاع قبل أكثر من 
أسبوعني بعدما اتهمت احلوثيني بالتسلل الى أراضيها وقتل ضابط 

وجرح 14 جنديا.
من جهة اخرى، اعلن وسيطان قبليان ان الرهينة الياباني الذي 
خطـــف االحد املاضي من قبل قبائل قـــرب صنعاء، اصبح بأيدي 

مسلحني تابعني لتنظيم القاعدة نقلوه الى وجهة مجهولة.
وقال احد الوسيطني طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس 
»الرهينة خطف من قبل عناصر من القاعدة نقلوه الى وجهة غير 
معلومة في منطقة مأرب« شرقي صنعاء، وقال ان عملية اخلطف 

متت ليل امس االول وامس.
واضاف ان »السلطات تقوم حاليا بعمليات توقيف بني اعضاء 
قبيلتي احلنك والغوب املســـؤولني عن خطف« املهندس الياباني 
وهو متعاون خطف ملقايضته بأحد اقارب هاتني القبيلتني معتقل 

منذ عامني من دون محاكمة.
وقال الوســـيط الثانـــي ان احد اقارب املعتقل قاوم بالســـالح 
محاولـــة لالفراج عن الرهينة وســـهل مهمة مســـلحي »القاعدة« 

الذين خطفوه.

لندن ـ عاصم علي
حذر وزير اخلارجية البريطانيـــة ديڤيد ميليباند املعارضني 
البريطانيني للحرب في أفغانســـتان من أن حكومة الرئيس حامد 
كرزاي ستسقط خالل أسبوع في أحسن تقدير إذا انسحب جنود 

حلف شمال االطلسي )الناتو( من هناك.
وقال ميليباند في نهاية زيارة الى كابول حلضور حفل تنصيب 
كرزاي، إنه في حال انسحاب قوات الناتو »في امكانكم اختيار وقت: 
5 دقائق أو 24 ساعة أو 7 أيام، إال أن قوات املتمردين ستنتصر على 
هذه القوات )األفغانية( املســـتعدة للمقاومة، وسنعود الى املربع 

األول«، أي الى حكم حركة طالبان ما قبل الغزو عام 2001.
وأضاف أن األفغان يشعرون بحزن ألنهم يحتاجون الى املساعدة 
»إال أنهم متحمســـون لوجودنا ألننا لو لم نكن هنا، لكان بلدهم 
تدحرج«. وشـــدد على أن »كلفة البقاء في أفغانســـتان حقيقية، 
لكنها أقل من كلفة املغادرة«. ودعا الى وحدة الصف بني املعارضة 
واحلكومـــة فيما يخص حرب أفغانســـتان ومـــن اجل دعم مهمة 
اجلنود البريطانيني هناك، على رغم تراجع شعبية انتشار القوات 
البريطانية هناك بســـبب ارتفاع اخلسائر البشرية في صفوفها. 
يذكر أن زعيمي حزبي احملافظني والدميوقراطيني األحرار املعارضني 
ديڤيـــد كامرون ونيك كليغ وجها انتقادات الى احلكومة العمالية 

في خصوص ادارتها احلرب في أفغانستان.
ميدانيا، قتل طفل افغاني )13 عاما( امس االول في انفجار القنبلة 
التي كان بصدد اخفائها في جنوب افغانســـتان، كما اعلنت امس 

وزارة الداخلية التي دانت »العمل الوحشي لإلرهابيني«.
 وقالت الوزارة في بيان »ان طفال في الثالثة عشرة تلقى االمر 
من االرهابيني بإخفاء قنبلة حتت جسر في اقليم زهري في والية 
قندهـــار وانفجرت القنبلة قبل الوقت احملـــدد لها اجلمعة )امس 

االول( ما ادى الى مقتل الطفل«.
وأضاف البيان »ان اإلرهابيني يكذبون على األطفال ويستخدمونهم 
لبلوغ اهدافهم املشؤومة في انتهاك للقيم اإلسالمية وحقوق اإلنسان. 

ان وزارة الداخلية تدين بشدة هذا العمل الوحشي لإلرهابيني«.

عواصـــم ـ وكاالت: اعتقلت الشـــرطة 
اإليطالية باكستانيني يشتبه في قيامهما 
بتقدمي الدعم للهجمات التي شهدتها مدينة 

مومباي الهندية العام املاضي.
ونقلت شـــبكة »سي.إن.إن« األميركية 
امس عن الشـــرطة اإليطاليـــة قولها إن 
الرجلني استخدما وكالة يديرانها وتعمل 
في نقل األموال، من أجل إرسال متويالت 

لهذه الهجمات.
وكانـــت مدينة »مومباي« قد تعرضت 
في 26 نوفمبر عام 2008 لسلسلة هجمات 
إرهابية اســـتهدفت املناطق احليوية مثل 

الفنادق والسكك احلديدية ومطار داخلي 
وبعض املستشـــفيات باإلضافة إلى مقر 
اجلالية اليهودية، األمر الذي أســـفر عن 

مقتل وإصابة املئات من األشخاص.
من جهة اخرى، لقي 4 من قوات األمن 
الباكستانية، بينهم ضابط، حتفهمفي هجوم 
صاروخي استهدف معسكرا لقوات حرس 
احلدود في رازماك مبنطقة وزيرســـتان 

الشمالية امس.
ونقلـــت قنـــاة »جيـــو« التلفزيونية 
اإلخبارية في باكستان عن مصادر قولها 
ان املسلحني أطلقوا صباح امس عددا من 

الصواريخ باجتاه معسكر تابع لقوات حرس 
احلدود في منطقة رازماك، مما أسفر عن 

مقتل 4 من أفرادها.
وأضافت املصادر ان قوات األمن قصفت 
معاقل املســـلحني في اجلبال القريبة، مما 

أسفر عن مقتل 5 مسلحني.
ويشن اجليش الباكستاني هجوما ضخما 
في وزيرستان اجلنوبية املجاورة للحدود 
األفغانيـــة منذ 17 أكتوبـــر بهدف القضاء 
على مقاتلي حركة طالبان الباكســـتانية 
الذين صعدوا حربهم ضد قوات األمن منذ 

عام 2007.

اعتقال باكستانيين في إيطاليا
لالشتباه في تمويلهما هجمات مومباي

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ طهران ـ وكاالت
تعتزم ايران إجراء مناورات دفاعية جوية تهدف إلى حماية منشآتها 
النووية، حسبما نقل عن قائد عسكري إيراني رفيع امس. وذكرت وكالة 
أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أن املناورات احلربية التي يشارك 
فيها احلرس الثوري والقوات املسلحة اإليرانية ستجرى خالل األسبوع 

اإليراني الذي بدأ امس ولكنها لم تذكر املزيد من التفاصيل.
ونقلــــت وكالة فارس لألنباء عــــن البريجادير جنرال أحمد ميغاني 
قوله »مناورات األســــبوع احلالي الدفاعية اجلوية جترى بنية حماية 
املنشآت النووية في البالد«. وميغاني هو قائد السالح اجلوي بالقوات 

املسلحة اإليرانية.
وكثيرا ما جتري إيران مناورات دفاعية وتعلن احراز تقدم في القدرات 
العسكرية في محاولة لتوضيح استعدادها ملواجهة أي تهديدات عسكرية 

بسبب برنامجها النووي املتنازع عليه.
ولم تســــتبعد الواليات املتحدة وإسرائيل اتخاذ اجراء عسكري إذا 
فشــــلت الديبلوماسية في حل خالف بشأن أنشطة إيران النووية التي 

يشك الغرب في أنها تهدف إلى تصنيع قنابل.
سياسيا، رحب الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد بإجراء املزيد من 
احملادثات بشأن امللف النووي لبالده مجددا رفضه ما وصفه بالتهديدات 

املستمرة واحلرب النفسية ضد ايران. وذكرت قناة »برس تي في« اإليرانية 
أن أحمدي جناد قال في خطاب متلفز أمس االول إن الغرب أطلق حملة 

دعائية ضخمة ضد البرنامج النووي املدني في إيران.
وأضــــاف »اليوم األداة الوحيدة في أيدي أعدائنا هي التهديد بحرب 
نفسية وإطالق الصرخات غير أنهم يعرفون جيدا أن التهديدات لن يكون 
لها أي وقع على األمة اإليرانية«. وتابع »إن مقاومة األمة اإليرانية ردت 
التهديــــدات املوجهة ضد طهران فيما يتعلق بنشــــاطها النووي كما أن 
إيران العب أساسي على الساحة الدولية وال ميكن التغاضي عن دورها 
اإليجابي بأي شــــكل من األشكال«. وكرر جناد اســــتعداد ايران إلجراء 

محادثات شرط أن يتم احترام حقوقها.
باملقابل، علق الناطق بلسان وزارة اخلارجية االميركية روبرت وود 
على نتائج اجتماع ممثلي »مجموعة 5+1« املعنية بالتفاوض مع ايران 
في بروكســــل امس االول بقوله ان »الواليات املتحدة تشعر بخيبة امل 
بسبب انعدام املتابعة للتفاهمات الثالثة التي مت التوصل اليها في جنيڤ 
في االول من اكتوبر كما اننا نعتقد ان ايران اخلت باتفاقياتها مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم ابالغ الوكالة في املوعد احملدد ضمن 
تلك االتفاقيات عن بدء البناء في موقع التخصيب االضافي الذي اقامته 

ايران بالقرب من قم«.

واضاف وود »فضال عن ذلك فإن تشييد ذلك املوقع يعد خرقا لعدد 
من قرارات مجلس االمن وسيناقش مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
هذا املوضوع االسبوع املقبل«. ورحب وود بقرار جلنة حقوق االنسان 
في االمم املتحدة الذي دعا احلكومة االيرانية الى احترام التزاماتها بشأن 

حقوق االنسان بصورة كاملة«.
وجاءت تصريحات وود بعد تصريحات مماثلة من حيث االجتاه ادلى 
بها الرئيس باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون، فقد وعد 
املسؤوالن االميركيان بأن تتحمل ايران »تبعات« لم يحدداها بسبب عدم 
تعاونها مع الوكالة الدولية والتلكؤ في ارسال رد على مقترحات املدير 
العــــام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بنقل اليورانيوم 

االيراني منخفض التخصيب الى خارج البالد.
وتتابعت في اجهزة االعالم االميركية تعليقات صادرة عن مسؤولني 
لم تذكر اســــماؤهم تفيد بأن واشنطن ستقترح حتويل امللف االيراني 
الــــى مجلس االمن في وقت ما من الشــــهر املقبل. وفضال عن ذلك قالت 
شبكة »ســــي. بي. اس« التلفزيونية االميركية ان ادارة الرئيس اوباما 
وضعت بالفعل الئحة بالعقوبات التي ينتظر فرضها على ايران والتي 
ستطبق بصورة تدريجية بداية من القطاعني املالي والتجاري ووصوال 

الى واردات ايران من الطاقة واحتياجات قطاعها النفطي.

اتجاه أميركي إلحالة الملف اإليراني مجددًا إلى مجلس األمن الشهر المقبل

إيران تجري مناورات لحماية منشآتها النووية
وواشنطن ُتّعد الئحة عقوبات اقتصادية ضدها 


