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واشنطن ـ احمد عبداهلل
تكتس���ب دعوات ترش���يح نائب الرئيس 
السابق ديك تشيني رئيسا للواليات املتحدة 
في االنتخابات الرئاسية املقبلة عام 2012 زخما 
متزايدا في اللحظة الراهنة. وكانت تلك الدعوات 
قد بدأت بحديث ادلت به ليز تشيني ابنة نائب 
الرئيس الس���ابق في نحو منتصف نوفمبر 

انتقدت فيه االدارة احلالية للرئيس باراك اوباما 
واضافت بعد ذلك »انني اعرف شخصا واحدا 
باستطاعته اصالح كل تلك الفوضى. انه ديك 
تشيني«. وشكل عدد من اجلمهوريني مجموعة 
تسمى »ترشيح تش���يني«. وقال كريستوفر 
بارون وهو احد مؤسسي تلك اجلماعة »هناك 
شخص واحد في حزبنا لديه اخلبرة والشجاعة 

السياسية وااللتزام الذي ال يحيد وهي االمور 
التي جعلت حزبنا قويا. وهذا الش���خص هو 
ديك تشيني«. في املقابل قال بعض املعارضني 
للحزب اجلمه���وري »من املفيد لنا ان يختار 
اجلمهوريون ش���خصا محروقا سياسيا مثل 
تشيني او مزحة مثل بيلني. ان من شأن ذلك 

ان يقسم احلزب«.

تصاعد الدعوات لترشيح تشيني رئيسًا ألميركا عام 2012

القوات السعودية تتصدى لمتسللين استخدموا األشجار للتسلل إلى أراضي المملكة

الكشف عن أجهزة تنصت في الغرف السرية بمقر المنظمة الدولية بجنيڤ 

بلير يحّذر من وقوع الحرب في حال فشل خيار الدولتين 

أنباء متضاربة عن مقتل القائد الميداني للحوثيين في اليمن

إسرائيل تتجسس على اجتماعات األمم المتحدة
غزة � أ.ش.أ: اتهم مسؤولون باألمم املتحدة إسرائيل 
بالتجسس على املنظمة الدولية، في أعقاب اكتشاف 
أجهزة تنصت ومعدات في قاعات اجتماعات مبقرها 

األوروبى في مدينة جنيڤ السويسرية.
ونقلت صحيفتا »يديعوت أحرونوت« و»معاريف« 
اإلس���رائيليتان أمس عن صحيف���ة »نيو زيورخر 
تسايتونغ« السويس���رية، أن عمال كهرباء يعملون 
مبقر املنظمة اكتشفوا أجهزة التجسس خالل عمليات 
صيانة في غرفتى اجتماعات كانتا مخصصتني بالدرجة 
األولى الجتماعات جلنة نزع األس���لحة التابعة لها، 

وذلك قبل ثالث سنوات.
وكش���فت الصحيفة السويسرية عن أن الغرفتني 
كانتا تستخدمان لعقد لقاءات سرية قبيل بدء احلرب 
على العراق في عام 2003، وبحث ملف اغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني السابق رفيق احلريري عام 2005، 
مش���يرة إلى أن العاملني حددوا سلكا كهربائيا بعد 
متابعة لوجهته ووجدوا أنه كان مرتبطا بجهاز تنصت 

آخر في غرفة مجاورة.
ومتكن جهاز األمن التابع لألمم املتحدة، بحس���ب 
الصحيفة، من اكتش���اف عدة أجهزة تنصت مخبأة 
في قطع األثاث داخل غرفة االجتماعات، بعد أن شكل 
مس���ؤولو األمم املتحدة جلنة حتقيق مهنية سرية 
كشفت عن عدة أجهزة تنصت أخرى وجميعها متصلة 

بجهازين إلكترونيني.
ووفق تقديرات جلنة التحقيق فإن تركيب األجهزة 
مت بتعاون مع أش���خاص يعملون ف���ي املقر، إال أن 
الصحيفة قالت إن هناك سبع دول يحتمل أن تكون وراء 
هذه العملية وهى: الواليات املتحدة والصني وفرنسا 

وبريطانيا وروسيا وكوريا الشمالية وإسرائيل.
ونقلت الصحيفة السويسرية عن مسؤول دولى 
� لم تذكر اسمه � قوله إن »إسرائيل تقف وراء عملية 
التنصت، كما نقلت عن خبراء أمنيني قولهم إن »عملية 

زرع أجهزة التنصت استغرقت يومني على األقل«.
ونسبت الصحيفة خلبير في مجال االستخبارات 
أن مس���توى األجهزة واملعدات التقنية املتقدمة التي 
استخدمت في هذه العملية تشير إلى أن ذلك مت بقرار 
رسمى ومن أعلى املستويات. مضيفا: »لو طلب منى 

التقدير أي دولة قامت بذلك؟ سأقول إسرائيل«.
وعزز ديبلوماسي أوروبي رأى اخلبير بقوله:«طاملا 
استغربت من مستوى املعلومات التي كانت بحوزة 
الوفد اإلسرائيلي« بينما نفى ديبلوماسيون إسرائيليون 

أي عالقة إلسرائيل باملوضوع.

الحمى تؤجل زيارة تاريخية لنتنياهو إلى ألمانيا 
وإسرائيل تنفي ارتباط اإلرجاء بتطور صفقة تبادل األسرى 

عواصم � يو.بي.آي: أكد مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو عدم وجود عالقة بني إلغاء سفر نتنياهو 
إلى أملانيا وصفقة تبادل األس����رى بني إسرائيل وحماس 

والتي تتوسط فيها أملانيا.
ونقلت إذاعة اجليش اإلسرائيلي امس عن مصادر في 
مكتب نتنياهو نفيها أية عالقة بني إلغاء الزيارة إلى أملانيا 
واالتصاالت اجلارية حول صفقة تبادل األسرى مشددة على 
أن سبب اإللغاء هو وعكة صحية أملت برئيس الوزراء، الذي 
كان مقررا أن يتوجه على رأس وفد مؤلف من عشرة وزراء 
إس����رائيليني إلى برلني صباح أمس لعقد اجتماع مشترك 
للحكومتني اإلسرائيلية واألملانية يتم خالله التباحث في 
عدة قضايا بينها صفقة تبادل األسرى التي يتوسط فيها 

مسؤول في املخابرات األملانية.
وقالت املصادر في مكت����ب نتنياهو إلذاعة اجليش إن 
االتصاالت فيما يتعلق بصفقة تبادل األس����رى ستستمر 

من دون عالقة مع إلغاء الزيارة.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا مساء أمس االول أعلن فيه 
عن إلغاء الزيارة إلى برلني بعدما تبني من فحص طبي أجراه 
طبيب نتنياهو اخلاص أن األخير مصاب بإنفلونزا خفيفة 

ويعاني من ارتفاع خفيف في درجة احلرارة كما شدد الطبيب 
على أن نتنياهو ال يعاني من إنفلونزا اخلنازير.

وأشارت املصادر الى إنه مت االقتراح على اجلانب األملاني 
بأن يتوجه الوفد الوزاري اإلسرائيلي إلى برلني كما هو مقرر 
برئاسة نائب رئيس الوزراء موشيه يعلون لكن املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل قررت بشكل شخصي إلغاء االجتماع 

املشترك بني احلكومتني وتأجيله إلى يناير املقبل.
وكان نتنياهو قد شارك أمس االول في اجتماع احلكومة 
اإلسرائيلية األسبوعي وألقى خطابا في مؤمتر تنظمه نقابة 
الصحافيني اإلسرائيليني في مدينة إيالت. وجاء اإلعالن عن 
إلغاء الزيارة إلى برلني في س����اعة متأخرة من مساء أمس 
االول مفاجئا وأثار تساؤالت بني الصحافيني حول ما إذا كان 
هذا القرار ناجم عن تطور في املفاوضات حول صفقة تبادل 
األسرى. في سياق آخر، قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون 
بيريز إنه ال بديل للحوار مع الفلسطينيني واجلميع يعلم 
ذلك حتى من يقول انه ليس ثمة شريك فلسطيني لصنع 
السالم. جاء ذلك في سياق كلمة للرئيس اإلسرائيلي ألقاها 
لتهنئة أبناء الطائفة الدرزية في إس����رائيل مبناسبة عيد 

االضحى املبارك.

 وتطرق بيريز � حسبما ذكر راديو إسرائيل � إلى الضائقة 
املالية التي متر بها الس����لطات احمللية الدرزية، وقال: »إن 
على إسرائيل أن تصحح اخلطأ وتدعم السلطات العاجزة 

عن تقدمي اخلدمات وتصرف الرواتب«.
الى ذلك، رسم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق 
األوسط توني بلير اليوم أمس االول صورة قامتة للمنطقة 
دون حل إرساء دولة فلسطينية مؤكدا أن البديل الوحيد 
حلل الدولتني هو دول����ة واحدة، والذي يعني بالتأكيد أن 

جحيم القتال هو النتيجة احلتمية لهذا احلل.
 ونسب موقع صحيفة »يديعوت أحرنوت« االسرائيلية 
إلى بلير قوله: ان الشهر القادم سيكون حاسما وأساسيا 
حيال جهود اس����تئناف مفاوضات مباش����رة بني إسرائيل 

والفلسطينيني.
 وأكد رئيس الوزراء البريطاني السابق - في تصريحات 
ألجهزة إعالم غربية – ضرورة جلوس اجلانبني إلى طاولة 
املفاوضات والتحدث بأسرع ما ميكن. مشيرا إلى أنه كان 
قد قضى منذ فترة قريبة بعض الوقت مع رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو، وقال »في اعتقادي انه صادق 

وجاد في رغبته اخلاصة في استئناف املفاوضات«.

يومنا هذا االثنني )أمس( وبأكثر 
من 435 صاروخا على املناطق 
احلدودية وجبل الرميح وجبل 
املدود وجبل الدخان ومنطقة 

احلصامة ومديرية شدا«.
وأشار البيان إلى ان »باقي 
الهدوء في  اجلبهات س���ادها 
جمي���ع مح���اور القت���ال وال 
صحة على اإلطالق ملا يتردد 
عن مهاجمة القصر اجلمهوري 
أو مواجهات في حرف سفيان 
وهو كالم بعيد عن الواقع فتلك 
اجلبهات يس���ودها هدوء منذ 
أربعة أيام عدا بعض القصف 

املعتاد«.

احلرارية.
في املقابل، نفى احلوثيون ما 
اوردته قناة العربية الفضائية 
عن مقتل قائدهم امليداني االول 
علي احمد كزمة في وقت أعلن 
املتمردون احلوثيون أمس ان 
الطيران السعودي شن مساء 
أم���س االول أكثر من 35 غارة 
جوية استهدفت مناطق احلدود 
اليمنية واستخدم فيها قنابل 

غازية وأخرى فوسفورية. 
وقال بيان لزعيم املتمردين 
عبد املل���ك احلوثي وزع عبر 
البري���د اإللكتروني »تواصل 
قص���ف الصواريخ حتى فجر 

السعودي أالعيبهم وحيلهم.
وفي سياق متصل، أوضحت 
مصادر أن الفرق امليدانية في 
اجلب���ال تتاب���ع أهدافها عبر 
مناظي���ر وضعت ف���ي مواقع 
متعددة على امتداد الش���ريط 
احلدودي في السهل واجلبل، 
ومترير املعلومات من األرض 
إلى اجل���و للتعامل معها عبر 
غرف عمليات متحركة، إضافة 
إلى قيام اجلنود املرابطني على 
اخلط���وط األمامية لتلة جبل 
)الدخان( واصطيادهم لألهداف 
من مس���افات بعيدة من خالل 
الرصد عبر املناظير والكاميرات 

هدفه بدقة ويبدأ قصفه للموقع 
على تلك األشجار، التي تبني أنها 
عبارة عن عناصر من املخربني 
حاولوا االختباء حتت أغصان 

األشجار«.
وق���ال املص���در »إن مربع 
املس���احة التي قصفها الطيار 
اتضح أنها كانت تأوي العديد 
من العناصر املخربة، كما أنها 
موقع كبير لتخزين األسلحة، 
حيث يجلس املخربون حتت 
أش���جارها وتعتب���ر منطلقا 
لتحركاتهم العدوانية، مؤكدا أن 
تلك األعمال لم يكتب لها النجاح 
مبجرد أن كشف صقور اجلو 

االمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان نقل تعازي خادم احلرمني الشريفني والقيادة السعودية ألسر شهداء املواجهات األخيرة مع احلوثيني     )واس(

طفل فلس��طيني يقف امام صورة ألس��رى فلسطينيني خالل مظاهرة للمطالبة باطالق سراحهم من السجون االسرائيلية          )أ.پ(

� وكاالت: وس���ط  عواصم 
أنباء، عن مقتل علي بن احمد 
كزم���ة القائ���د امليداني االول 
اليمن، واصلت  للحوثيني في 
القوات املس���لحة السعودية 
تصديها حملاوالت املتس���للني 
بالقرب من قرية الغاوية وجبل 
الدود، حيث قصفت طائرات »اف 
15« و»األباتشي« و»املدفعية« 
مواقع يتحصن فيها متسللون 
كانوا يريدون السيطرة على 
القوات  مواقع سعودية، لكن 
املسلحة السعودية ردعت تلك 
احملاوالت م���ن خالل القصف 

املستمر أغلب الفترات.
البحرية  القوات  وواصلت 
متركزه���ا من خالل س���فنها 
احلربي���ة بخليج ع���دن، كما 
واصلت طائرات »السوبر بوما« 
البحري من  مسحها للساحل 
»جازان« وحتى منطقة »املوسم« 
على احلدود السعودية اليمنية، 
فيما لم تسجل القوات البحرية 
أي مح���اوالت لدخ���ول املياه 
اإلقليمية السعودية ملتسللني 
أو محاولة إدخال أى نوع من 

األسلحة والذخائر.
الطلعات  وكش���ف طيارو 
اجلوية في القوات املس���لحة 
السعودية أمس حيال جديدة 
للمتسللني على سفوح اجلبال 
التي تتحصن فيها مس���تغلة 
الوعرة وكثافة  تضاريس���ها 
أشجارها وس���هولة االختباء 

فيها.
وذك���رت صحيفة »عكاظ« 
السعودية � في عددها الصادر 
أمس نقال عن مصدر عسكري 
ميداني � أن قائد إحدى طائرات 
أثناء طلعاته  األباتشي الحظ 
اجلوي���ة فوق جب���ل الدخان 
أشجارا تتحرك بطريقة مريبة 
ولم يعطها أدنى اهتمام، لكنه 
حدد إحداثياتها بدقة وانسحب 
من موقعه ليعطي العدو فرصته 

في التأكد من عدم رصده.
وأضاف »أن الطيار عاد بعد 
قليل إلى املوقع نفسه وشاهد 
األشجار تتحرك ما جعله يحدد 

قبالن ناشد خادم الحرمين الشريفين
التدخل لحل الصراع الدائر في اليمن

صنعاء تعتقل العشرات 
من أتباع الحراك الجنوبي في عدن

..وتتهم المعارضة بقتل ثالثة شماليين في الجنوب 

»داخلية« حماس: صفقة تبادل األسرى 
مع إسرائيل هذا الشهر 

بيروت ـ محمد حرفوش
دعا نائب رئيس املجلس اإلس���المي الش���يعي 
األعلى الشيخ عبداألمير قبالن املتصارعني في اليمن 
ان يحلوا املش���اكل فيما بينهم باحلوار والتشاور 
وينبذوا اخلالفات ويقلعوا عن النزاع والصراع، فال 
يجوز ان يتقاتل االخوة فيما بينهم فيما إسرائيل 
تتربص بالشر ألمتنا وش���عوبنا، وعلينا جميعا 
ان نتوجه لقتالها ألنها تس���عى الى بث الفنت بني 

املسلمني والعرب.
الشيخ قبالن وخالل الدرس األخالقي اليومي ناشد 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
التدخل حلل الصراع في اليمن، »فثقتنا به كبيرة 
ألننا نحب ونقدر صاحب السمو وندعوه كي يجمع 
املتحاربني في اليمن ويضع حدا للنزاع الدائر بني 
االخوة واألهل فيطلب من املتنازعني إلقاء السالح 
ووق���ف االقتتال ويبادر جاللته الى إبعاد االقتتال 
عن ساحتنا اإلسالمية، كما دعا قبالن العقالء في 
اليمن والسعودية ان يحكموا لغة احلوار والتشاور 
فينبذوا العنف واالقتتال الذي يضّر باجلميع وال 

يحقق مصلحة األمة اإلسالمية«.

صنعاء � يو.بي.آي: اعتقلت السلطات اليمنية امس 
العشرات من أتباع احلراك اجلنوبي الذين متكنوا من 
التسلل إلى مدينة عدن كبرى مدن اجلنوب لالحتفال 
بالذكرى 42 الجالء االستعمار البريطاني واملطالبة 
بعودة اجلنوب كدولة مس����تقلة عن الش����مال. وقال 
مصدر ميني مطلع ل� »يونايتد برس انترناشونال« ان 
الدوريات العسكرية املنتشرة منذ مساء أمس األول في 
شوارع مدينة عدن متكنت من اعتقال عشرات الناشطني 
التابعني للحراك في منطقة الهاشمي واقتيادهم إلى 
أماكن مجهولة. وأش����ار املصدر الذي فضل عدم ذكر 
اسمه إلى تواجد عسكري مكثف وانتشار للمدرعات 

في كل مداخل ومخارج العاصمة عدن.

وترافق ذلك مع احتفال أحيته محافظة عدن وحضره 
رئيس الوزراء اليمني علي مجور وكبار املسؤولني 
اليمني����ني. وكانت وزارة الدف����اع اليمنية أعلنت في 
وقت س����ابق أمس عن مقتل مواطن����ني اثنني ونهب 
سيارتني ملواطنني شماليني من قبل منتمني للحراك 
اجلنوب����ي في إجراء وصف بالتصعي����د اثر دعوات 
أطلقها الرئيس اليمني اجلنوبي الس����ابق علي سالم 
البيض ليلة أمس األول يدعو فيها مجددا الى انفصال 

اجلنوب عن الشمال.
يشار الى أنصار احلراك اجلنوبي باليمن يطالبون 
منذ مارس 2006 باالنفصال عن الش����مال بعد وحدة 

دامت 19 عاما.

 عدن � رويترز: اتهمت وسائل إعالم مينية رسمية 
أمس عناصر من املعارضة اجلنوبية للسلطة املركزية 
في صنعاء بقتل ثالثة أشخاص بينهم جندي من أبناء 
احملافظات الش����مالية في مناطق متفرقة من جنوب 

البالد في وقت متأخر من مساء أمس األول.
وأضاف موقع 26 س����بتمبر نت اإلخباري التابع 
ل����وزارة الدفاع اليمنية عل����ى االنترنت ان مجموعة 
مسلحة تنتمي ملا يسمى »احلراك اجلنوبي« قامت في 
منطقة احلبيلني مبحافظة حلج بالتربص بسيارة تقل 
ش����قيقني كانوا متجهني من صنعاء إلى عدن لقضاء 
إج����ازة عيد األضحى. ونقل املوق����ع عن مصادر في 
الس����لطة احمللية قولها »ان املسلحني وعددهم ستة 
أش����خاص اجبروا الس����ائق وأخيه على النزول من 

السيارة واس����تولوا عليها والذوا بها بالفرار إال أن 
السائق حاول التشبث بالسيارة فباشره احد املسلحني 
بإطالق النار عليه وأرداه قتيال في احلال«. وأضاف 
املوقع ان مجموعة مسلحة أخرى قامت باعتداء مماثل 
على مواطن شمالي آخر حيث انزلوه من سيارته في 
منطقة املالح مبحافظة حلج وعندما حاول مقاومتهم 
أطلق����وا عليه النار وأردوه قتيال وفروا بالس����يارة. 
ونقل املوقع عن بيان للس����لطة احمللية في محافظة 
أبني اجلنوبية قوله ان عناص����ر وصفها باخلارجة 
على القانون قامت بقتل جندي من أبناء احملافظات 
الشمالية بإطالق النار عليه في منطقة احملفد عندما 
كان مسافرا لقضاء عطلة العيد بني أهله في محافظة 

تعز الشمالية.

غ���زة � وكاالت: رجح وزير 
الداخلية في احلكومة الفلسطينية 
املقالة التي تديرها حركة حماس 
فتحي حماد امس إجناز صفقة 
تب���ادل األس���رى ب���ني احلركة 
وإس���رائيل خالل شهر ديسمبر 

اجلاري.
وقال حماد، خ���الل احتفال 
ألهالي األس���رى في الس���جون 
اإلسرائيلي مبناسبة عيد األضحى 
نظمته جمعية واعد لألسرى في 
مدينة غ���زة، إن حكومته تأمل 

إجن���از صفقة التبادل بش���كل 
مرتقب.

وأضاف حماد: »نأمل ونعمل 
عل���ى أن تت���م صفق���ة التبادل 
لتتزامن مع ذكرى انطالقة حركة 
حماس )في 14 ديسمبر( والذكرى 
األولى للحرب اإلسرائيلية على 
قطاع غزة )في 27 من الش���هر 
نفس���ه( حتى تكون املناسبتان 
عيدا لتحرير األسرى من سجون 

االحتالل«.
وكانت إسرائيل وحركة حماس 

أجلتا مفاوض���ات صفقة تبادل 
األس���رى لإلفراج ع���ن اجلندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط احملتجز 
في غزة إل���ى ما بعد عطلة عيد 

األضحى املبارك.
وتفرض حماس وإس���رائيل 
حالة من التكتم والس���رية على 
مفاوضات صفقة تبادل األسرى 
غير املباشرة التي ترعاها مصر 
وأملانيا، وتتح���دث مصادر عن 
تقدم كبير باجتاه إجنازها عقب 

جتاوز نقاط اخلالف.


