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دمشق ـ هدى العبود
قررت سورية تعديل مبلغ بدل اخلدمة العسكرية 
للمغتربني ليصبح 6500 دوالر للبلدان العربية 
واألجنبية بعد أن كان يصل إلى 15 ألف دوالر في 
بعض البلدان، إضافة لتحديد مبلغ 500 دوالر بدل 
إعفاء ملن جتاوز سن التكليف )42( عاما. ونقل 
موقع سيريا نيوز اإللكتروني عن عضو مجلس 

الشعب السوري محمد األسعد قوله ان »مجلس 
الشعب أقر يوم األربعاء املاضي التعديل بحيث 
أصبح املكلف املغترب في أي بلد سواء كان عربيا 
أو أجنبيا يدفع بدل إعفائه من خدمة العلم مبلغ 
6500 دوالر«، مشيرا إلى أن »هذا القانون استثنى 
من ولد في املغترب وبلغ س���ن التكليف هناك إذ 

يدفع بهذه احلالة 500 دوالر فقط«.

سورية تخفض بدل الخدمة العسكرية

الهاشمي يعد بمعالجة قانون االنتخابات »بموضوعية«
والسامرائي يتوقع إجراءها في مارس في حال نقضه

الرياض � يو.بي.آي: نفت احلكومة الس���عودية أن 
تكون قواتها العس���كرية جت���اوزت احلدود اجلنوبية 
باجتاه اليمن في املعارك التي تخوضها ضد املتمردين 

احلوثيني.
وقال مصدر مس���ؤول ف���ي وزارة الدفاع والطيران 
السعودية مساء أمس االول ردا على ما تناقلته بعض 
وسائل اإلعالم عن وجود زحف عسكري سعودي كثيف 
م���ن جميع احملاور باجتاه اليمن بأن األمر »أكذوبة من 
التلفيقات اإلعالمية الت���ي اعتدناها والتي تتنافى مع 
أخالقيات العمل اإلعالمي كم���ا أنها صيغت كي تخدم 
أطرافا معادية للمملكة العربية السعودية واجلمهورية 

اليمنية على حد سواء«.
وأوضح املصدر بأن توجيهات خادم احلرمني امللك 
عب���داهلل بن عبدالعزيز »واضحة وصريحة وهي طرد 
كافة املتسللني املعتدين على كل شبر في املناطق التي 
دنسوها في بالدنا دون املساس أو التعدي على أراضي 

اجلمهورية اليمنية الشقيقة مبتر واحد«.
وأضاف املصدر »األش���قاء في اجلمهورية اليمنية 
يعلمون ذلك جيدا وهذا ما حترص وتؤكد عليه قيادتنا 
في هذه البالد الطاهرة بعدم التعدي على أراضي الغير 
السيما وأن أمن اجلمهورية اليمنية الشقيقة وسيادتها 
جزء ال يتجزأ من أمن وسيادة اململكة العربية السعودية 

وغيرها من الدول العربية«.
وختم املصدر »لذا فإننا نهيب بكافة وسائل اإلعالم 
التثب���ت مما تناقلوه من أخب���ار وتقارير حرصا على 

مصداقيتهم ونقل احلقيقة والواقع كما هو«.
في سياق آخر، أعلنت السلطات اليمنية أمس إغالق 
مؤسس���تني صحيتني إيرانيتني في صنعاء مبوازاة أن 

تنظم تظاهرة ضد السفارة اإليرانية للتنديد »بالتدخالت 
األجنبية« في شؤون اليمن. وقال بيان رسمي ان وزارة 
الداخلية قررت »إغالق املركز الطبي واملستشفى االيرانيني 
في صنعاء« وذلك »النعدام الشفافية في التصرف املالي 

للمؤسستني«. اللتني تتبعان للهالل االحمر االيراني.
وكانت السلطات أغلقت املستشفى اإليراني في صنعاء 
بحكم األمر الواقع في 13 أكتوبر إذ أكدت أن املؤسس���ة 

تساعد املتمردين احلوثيني.
واملستشفى، وهو كناية عن مبنى من خمسة طوابق، 
مفتوح أمام املرضى منذ أربع سنوات ويعمل فيه 120 
كادرا طبي���ا بينهم ثمانية إيراني���ني، فيما يقدم املركز 

الطبي اإليراني خدماته لليمنيني منذ 15 عاما.
اإلغالق جاء مبوازاة تظاهرة أمام السفارة اإليرانية 
في صنعاء أمس ق���ام بها محتجون مينيون غاضبون 
احتجاجا على ما وصفوه »بالتدخل الفارسي في الشأن 
العرب���ي واليمني« وردد املتظاهرون الهتافات املعادية 
إليران أمام مقر السفارة الواقعة في احلي الديبلوماسي 
في الفتات كتب عليها »ال للتدخل الفارسي في شؤون 

العرب«، »الفرس أعداء العرب وليسوا مسلمني«.
وقالت مصادر مقربة من احلكومة ذكرت ان وزارة 
الداخلية اليمنية استنفرت أجهزتها األمنية في محيط 
السفارة ونشرت منذ مساء امس عناصر أمنية مبالبس 
مدنية في املناطق احمليطة مببنى الس���فارة اإليرانية 

بصنعاء حتسبا ألي نوايا مبيتة ألعمال عنف.
وأضافت املصادر أن وزارة الداخلية اليمنية صرحت 
للمظاهر كأول تظاهرة احتجاجية على ما يوصف بدعم 
إيران للمتمردين احلوثيني األمر الذي تنفيه طهران بشدة 
وطالب املتظاهرون الس���لطات اليمنية بطرد السفير 

اإليراني محمد زاده والبعثة الديبلوماسية بصنعاء.
وقالت »املنظمة اليمنية ملناهضة االستقواء باخلارج« 
املنظمة للمظاهرة في بيان وزعته إن املتظاهرين يسعون 
إلى إيصال رسالة الشارع اليمني إلى السلطات اإليرانية 
بان »السفارة اإليرانية أصبح وجودها في اليمن غير 
مرغوب فيه« نظرا« للدعم املادي واملعنوي الال محدود 

الذي تقدمه إيران للحوثيني«.
ولوحظ عدم مش���اركة أي من األحزاب السياس���ية 
اليمنية سواء املعارضة أو املؤمتر الشعبي العام احلاكم 
في اليمن باملظاهرة التي اقتصر حشدها على املنظمة 

التي تبنتها.

مقتل 5 في الجنوب

من جهة أخرى، لقي خمس���ة مينيني حتفهم عندما 
اش���تبكت قوات األمن مع انفصاليني في اجلنوب امس 
في الوقت الذي بدأ فيه سكان اجلنوب تنظيم املزيد من 
االحتجاجات ض���د احلكومة التي تواجه بالفعل متردا 

في الشمال.
وقال ش���هود إن قوات األمن حاولت فض احتجاج 
شارك فيه نحو ألف من سكان اجلنوب في مدينة عتق 
مبحافظة ش���بوة بعد جتمع حاشد مؤيد لدولة اليمن 

اجلنوبي سابقا والتي توحدت مع صنعاء عام 1990.
وقال���وا إن 3 محتجني و2 من أفراد قوات األمن لقوا 
حتفهم عندما بدأ إطالق النار في حني أصيب 10 محتجني. 
وشهد جنوب اليمن سلس���لة من األحداث املماثلة هذا 
العام في الوقت الذي يش���كو فيه س���كان اجلنوب من 
التهمي���ش لكن هذه هي أول مرة تش���هد فيها محافظة 

شبوة اشتباكات.

لالنتخابات البد أن يراعي ضمان 
أصوات العراقيني في اخلارج وفق 
الدستور ومتثيال عادال لألقليات 
مع احملافظة على مقاعد احملافظات 
التي من اخلطأ املساس بها«، في 
اشارة الى مقاعد 3 محافظات ذات 
غالبية سنية هي نينوى وصالح 

الدين وديالى.
وكان رئيس املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات فرج احليدري 
اكد في تصريح ان إمكانية إجراء 
االنتخابات التشريعية في يناير 
املقبل تالشت الفتا الى انه يجب 
أن يتم إق���رار قانون االنتخابات 

قبل 60 يوما من موعدها.
أفادت مصادر طبية  ميدانيا، 
وش���هود عيان بأن اكثر من 40 
شخصا س���قطوا أمس بني قتيل 
انفجارين وقعا  وجريح ج���راء 
بالتتابع ف���ي مطعم يقع بالقرب 
من مقر العمليات العسكرية في 
كربالء. وأوضحت املصادر لوكالة 
االنباء االملانية أن »عبوة ناسفة 
انفجرت داخل مطعم يقع بالقرب 
من مركز العمليات العسكرية في 
كربالء في شارع اجلمعية يرتاده 
ضباط وعسكريون لتناول وجبة 
الفطور ثم تبعه انفجار بدراجة 
مفخخة قبالة املطعم بعد دقائق من 
االنفجار االول مما تسبب في مقتل 

واصابة اكثر من 40 شخصا«.

القانون مبنتهى  س���يتعامل مع 
املسؤولية واملوضوعية مراعيا 
في ذلك كل���ه املصلحة الوطنية 

العليا«.
ودون اعطاء مزيد من التفصيل 
حول طبيعة هذا التعامل، اكتفى 
البيان بالق���ول ان »احلديث عن 
موقف محدد للهاشمي من القانون 
اآلن ق���د يبدو س���ابقا ألوانه إال 
أنن���ا نؤكد أن متري���ر أي قانون 

العراقيني املهجرين بعني االعتبار 
في التعديالت اجلديدة، فقد وعد 
بدراس���ة دقيقة لهذه التعديالت 
حال وصولها بصورة رسمية الى 
مكتبه. واشار الى أنه سيتعامل 
مع القانون مبنتهى املس���ؤولية 
واملوضوعي���ة مراعي���ا في ذلك 
املصلحة الوطنية العليا على الرغم 
من االشكاالت التي رافقت عملية 
التصويت على القانون والفقرات 

املتناقضة املوجودة فيه.
وخالفا لتلويحه بنقض جديد 
الذي وصفه باملجحف،  للقانون 
تبدو لهجة بيان األمس الصادر 

عن مكتبه أكثر مرونة.
وش���دد البيان على القول انه 
»وعلى الرغم من االشكاالت التي 
رافق���ت عملي���ة التصويت على 
املتناقضة  القان���ون والفق���رات 
املوجودة فيه حاليا إال أن الهاشمي 

بغ���داد � وكاالت: لم يعد أكثر 
املتفائلني واثقا من ان االنتخابات 
العراقية النيابية ميكن ان جتري 
في موعدها في 23 يناير املقبل، 
حيث توقع رئيس مجلس النواب 
العراقي د.اياد السامرائي انه في 
حال نقض نائب رئيس اجلمهورية 
طارق الهاشمي قانون االنتخابات 
من جديد فإن االنتخابات النيابية 
ستؤجل الى شهر مارس املقبل، 
محذرا في الوقت نفسه من دخول 

البالد في فراغ دستوري.
وأعرب السامرائي، في تصريح 
صحافي أمس، عن مخاوفه من اي 
نقض جديد لقانون االنتخابات 
كونه قد يؤدي لتعقيدات أش���د 
وأصعب بعد التمكن من احلصول 
على تعديل يضمن احلد االدنى من 
احلقوق. كما ستكون هناك مخاطر 
ألن هناك جملة اجراءات ال ميكن 
اختزالها من قبل املفوضية التي 

ستبدأ من الصفر.
ورجح رئيس مجلس النواب ان 
يصل عدد مقاعد البرملان الى 315 
مقعدا بدال من 323 مقعدا، موضحا 
ان اغلب احملافظات ستفقد مقاعد، 
اال ان نين���وى س���تفقد 3 مقاعد 
بحسب املؤشرات االولية، في حني 
ستزداد حصة محافظة السليمانية 
مقعدين. أما طارق الهاشمي الذي 
لم تؤخ���ذ مطالبه بزيادة حصة 

أكثر من 40 قتياًل وجريحًا في انفجارين متتابعين بكربالء

الرياض تنفي دخول قواتها األراضي اليمنية
صنعاء تغلق مؤسستين صحيتين إيرانيتين ويمنيون يطالبون بطرد السفير اإليراني

القذافي يتدخل لرأب الصدع بين مصر والجزائر

 نتنياهو يعرض تجميدًا مؤقتًا لالستيطان 
في الضفة دون القدس.. والسلطة ترفض 

في البلدين«.
واضاف اردوغان الذي ي���زور ليبيا برفقة 
حوالى 200 رجل اعمال ومس���ؤول تركي »ان 
الرح���الت اجلوية بني ليبيا وتركيا س���تزداد 
وس���يعاد فتح خط للنقل من ازمير في تركيا 
الى طرابلس وال���ذي كان قد الغي خالل فترة 

العقوبات على ليبيا«.
واش���ار الى ان البلدين »سيقومان بانشاء 
بنك زراعي مملوك ملكية مش���تركة رأسماله 

مليار دوالر«.
وتابع اردوغان انه يأمل ان ينمو حجم التبادل 
التجاري السنوي مع ليبيا الى عشرة مليارات 

دوالر في غضون خمسة اعوام.

عواصم � وكاالت: بعد  جتاوز االزمة بني مصر 
واجلزائر بعدها الرياضي الى التأزم السياسي، 
أعلنت مصادر ليبية ان الرئيس معمر القذافي 
سيتوسط بني مصر واجلزائر، لتهدئة التوتر 
بني البلدين في أعقاب خسارة مصر أمام اجلزائر 

في مباراة التأهل الى نهائيات كأس العالم.
وقالت وكالة األنب���اء الليبية احلكومية ان 
القذافي، الذي يرأس االحت���اد االفريقي، وافق 
على لعب دور الوساطة بناء على طلب من أمني 
عام اجلامعة العربية عمرو موسى، الذي دعا 

القذافي في اتصال هاتفي الى التوسط.
وأكدت الوكالة ان القذافي اتصل مساء امس 
األول بالرئيس املصري حسني مبارك، وناقش 
معه »س���بل رأب الص���دع«، الذي تعرضت له 
العالقة ب���ني مصر واجلزائر، قائلة إن »مبارك 
أعرب ع���ن تقديره لألخ القائد، مثمنا مبادرته 

األخوية«.
وقال���ت الوكالة الليبية ان عمرو موس���ى 
اتصل بالقذافي يوم االثنني املاضي وطلب منه 
التدخل بوصفه رئيسا لالحتاد االفريقي واستنادا 
»للمكانة الرفيعة املتميزة التي يحظى بها األخ 

القذافي لدى أطراف كل شأن عربي«.
وأضافت الوكالة »إن األخ قائد الثورة رئيس 
االحتاد االفريقي سيعمل على رأب الصدع الذي 
تعرضت له العالقة بني البلدين الشقيقني مصر 
واجلزائر الناجم عن تداعيات مباراة كرة القدم 

مؤخرا بني منتخبي البلدين«
من جهة أخرى اعلن رئيس احلكومة الليبية 
البغدادي احملمودي ونظيره التركي رجب طيب 
اردوغان االتفاق على الغاء تأش���يرات دخول 
مواطني البلدين وذلك منذ امس االول، على ما 

افادت مراسلة فرانس برس.
وقال اردوغان في كلمة خالل املنتدى الليبي 
التركي للتجارة واالستثمار الذي عقد في مدينة 
طرابلس »ان الغاء تأش���يرات دخول مواطني 
البلدين سيعزز التواصل بني اصحاب األعمال 

عواصم � وكاالت: أعلنت رئاسة الوزراء االسرائيلية 
ان رئي����س الوزراء بنيام����ني نتنياهو عرض أمس 
جتميدا جزئيا لالستيطان ملدة 10 اشهر في الضفة 
الغربية احملتلة، من اجل استئناف مفاوضات السالم 
مع الفلسطينيني. وقالت مصادر ان نتنياهو طلب 
م����ن احلكومة األمنية املوافقة عل����ى جتميد مؤقت 
لرخص البناء اجلديدة في الضفة الغربية، ملدة 10 
اشهر دون ذكر اي جتميد للنشاط االستيطاني في 
القدس الش����رقية التي تقطنها غالبية عربية والتي 

ضمتها اسرائيل في يونيو 1967. 
إال ان السلطة الفلسطينية أعلنت مسبقا رفضها 
هذا العرض بعد ورود معلومات إليها عن عزم نتنياهو 

إعالنه أمس.
وقال كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات 
لوكالة فرانس برس »علمنا ان نتنياهو سيعلن اليوم 
)امس( وقفا جزئيا لالستيطان في الضفة الغربية 

وال يشمل القدس«.
واضاف عريقات في اتصال هاتفي من األرجنتني 
حيث يرافق الرئيس محمود عباس في جولة في اميركا 
الالتينية ان »هكذا إعالن ليس وقفا لالستيطان ألن 
اسرائيل ستستمر في بناء 3 آالف وحدة استيطانية 
في الضفة الغربية وستستمر في املباني احلكومية 

وتستثني القدس من عملية جتميد االستيطان«.
واكد عريقات ان هذا األمر »يحمل في طياته خطورة 
سياسية بالغة«، مطالبا اسرائيل بااللتزام »مبا ورد 
في املرحلة االولى في خارطة الطريق وهو وقف كل 
النشاطات االستيطانية مبا فيها النمو الطبيعي ومبا 

يشمل القدس الشرقية«.
إلى ذلك عقدت قيادة حركة حماس برئاسة رئيس 
املكتب السياسي للحركة خالد مشعل اجتماعا بحثت 
خالله العرض الذي قدمه الوس����يط االملاني بشأن 

تبادل االسرى مع إسرائيل.
وقال مصدر مق����رب من احلركة إن قادة حماس 
بينهم عضو املكتب السياسي للحركة املشرف على 
ملف صفقة تبادل األسرى محمود الزهار الذي وصل 
الى دمشق مساء أمس االول »يعكفون على دراسة 
العرض الذي قدمه الوسيط األملاني بشأن ملف األسرى 
والذي يتضمن إبعاد أصحاب األحكام العالية خارج 
األراضي احملتلة«. وبشأن إمكانية التوسط الجناح 
صفق����ة التبادل قال املص����در »ال نريد ان نغرق في 

التفاؤل هناك مؤشرات ايجابية وأخرى سلبية«.
من جانبه اكد مسؤول العالقات الدولية في حركة 
حماس اسامة حمدان حرص حركته على امتام صفقة 
تبادل االسرى مع اس����رائيل التي حملها مسؤولية 

تعثر اغالق هذا امللف.
واكد حرص احلركة على امتام التبادل مش����ددا 
على مطالب حماس واملتمثلة باطالق سراح االطفال 
والنساء من االسرى الفلسطينيني الذين يزيد عددهم 
على 11 الف اسير بينهم 450 اسيرا من ذوي االحكام 
العالية مشيرا الى ان وفد احلركة الذي اجرى محادثات 
مؤخرا في القاهرة بش����أن العديد من امللفات ومن 
ابرزها ملف االسرى والذي يضم محمود الزهار وعزت 
الرشق وصل امس الى دمشق الجراء مشاورات مع 

قيادة احلركة.

ليبيا وتركيا تلغيان تأشيرات الدخول بينهما

خامنئي: األولوية لصد الحرب الناعمة في إيران

البرادعي يرفض اقتراح طهران
بتبادل الوقود النووي داخل إيران

عواصم - وكاالت: ق���ال مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محم���د البرادعي امس ان اقتراح 
طهران بتبادل الوقود النووي داخل ايران »ليس 

واردا«.
على صعيد متصل،  قال ديبلوماس����يون امس 
ان 6 قوى عاملية أعدت مش����روع قرار لطرحه على 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة 
يحث إيران على توضيح الغرض من موقعها اخلاص 
بتخصيب اليورانيوم الذي كان في املاضي محاطا 
بالسرية وتأكيد أنها ال تعكف على أي نشاط خفي 

آخر في املجال الذري.
ويتوقع تقدمي مسودة القرار الذي تدعمه الواليات 
املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني 
خالل اجتماع نهاية العام ملجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذري����ة املكون من 35 دولة والذي 
سيبدأ اليوم. ويكتس����ب الدعم الروسي والصيني 
أهمية خاصة حيث عارض البلدان كثيرا في املاضي 
إجراءات أكثر صرامة ضد إيران في مجلس محافظي 
الوكالة الذرية وفي مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
مبا في ذلك الس����عي لفرض عقوبات أش����مل وأكثر 

تأثيرا ضد طهران.
ورغم ذلك فليس مؤكدا أن تنال مس����ودة القرار 
موافقة أغلبية أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذين 
ينتمي نح����و نصفهم إلى كتلة م����ن الدول النامية 

تشمل إيران.
وإذا متت املوافقة على هذا القرار فإنه س����يكون 
األول الذي تص����دره الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بشأن ايران في نحو 4 سنوات.
وقال ديبلوماسيون مطلعون على فحوى مشروع 
القرار ل� »رويترز« رافضني ذكر أسمائهم إن املسودة 
س����تدعو إيران إلى إطالع الوكالة على جدول زمني 

يفصل الغرض األصلي للموقع وتصميمه.
الى ذلك دعا املرش���د األعلى للثورة اإلسالمية 
اإليرانية علي خامنئي أمس املسؤولني اإليرانيني 
إلى إعط���اء األولوية ملواجهة احلرب الناعمة في 

إيران.
وذكرت وسائل إعالم إيرانية ان دعوة خامنئي 
جاءت خالل اس���تقباله امس اآلالف من عناصر 

التعبئة الشعبية.
وشدد خامنئي على أن »احلرب الناعمة ترمي 
إلى إيجاد الفرقة بني أبناء الشعب وإحداث الضرر 
بالبالد«، موضحا أن »القوى االستكبارية وبعد 
فشلها في اس���تهداف إيران خالل العقود الثالثة 

املاضية جلأت إلى بث الفرقة«.
واعتبر أن »احلرب النفسية التي شنها األعداء 
خالل االنتخابات )الرئاسية( األخيرة لبث الفتنة 
وتشويش األذهان سقطت بوعي الشعب«، مؤكدا 

أن »األعداء لم يحققوا أهدافهم«.

)أ.ف.پ( متظاهرون مينيون يطالبون بقطع العالقات مع طهران أمام السفارة اإليرانية في صنعاء 

)أ.پ( عراقيون يحتجون في املوصل على تعديالت قانون االنتخابات التي اقرها البرملان قبل أيام  

الزعيم الليبي معمر القذافي

أوباما يعلن إستراتيجيته بأفغانستان  
في خطاب لألمة الثالثاء المقبل

عواصم - وكاالت: ذكر تقرير صحافي أوردته صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما يعتزم إرس���ال ما بني 25 أل���ف و30 ألف جندي 

إضافي إلى أفغانستان.  
ونقلت الصحيفة في عددها امس، استنادا إلى بيانات 
مستش���اري أوباما، أن الرئيس األميركي يعتزم عرض 
خططه املرتقبة بشأن أفغانستان أمام األمة في خطاب، 
رمبا الثالثاء املقبل. وهو ما أكده املتحدث باس���م البيت 

األبيض روبرت غيبس.
في غضون ذلك نف���ى زعيم حركة طالبان األفغانية 
املال محمد عمر ما تردد عن وجود وس���اطة بني احلركة 
واألميركي���ني. وقال املال عمر، في بيان مبناس���بة عيد 
االضحى املبارك، أوردته قناة »اجلزيرة« الفضائية امس، 
إن احلديث عن وساطة مجرد إشاعة يهدف من اطلقها إلى 
إعطاء شرعية لالحتالل وضمان بقاء القوات األميركية 

في أفغانستان.
وأضاف املال عمر أن احلل للوضع في أفغانستان يكون 
فقط بانهاء االحتالل. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه 
الرئيس األميركي باراك أوباما إنه ينوي »اجناز املهمة في 
أفغانستان« التي بدأت منذ غزو قوات التحالف للبالد قبل 
ثماني سنوات، مضيفا انه »بعد ثماني سنوات، لم تكن 
لدينا في بعض هذه الس���نوات املوارد أو االستراتيجية 

إلكمال املهمة ونيتي هي إنهاء املهمة«. 

المال ُعمر ينفي وجود وساطة مع األميركيين


