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)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز خالل جولته التفقدية على القوات السعودية في جازان أمس 

خادم الحرمين يأمر ببناء 10 آالف منزل لنازحي جازان: قادرون على حماية أرضنا 

استعراضه خالل اجتماع مغلق في مؤسسات االحتاد 
األوروبي في بروكسل قبل بضعة أيام.

وتلقت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية معلومات 
حول التقرير األوروبي وعبرت عن خشيتها من 
نشره في وسائل اإلعالم على ضوء املس الكبير 

املتوقع مبكانتها في الرأي العام األوروبي.
ونقلت »هآرتس« عن مسؤولني رفيعي املستوى 
في اخلارجية اإلس���رائيلية قولهم إن استعراض 
التقرير في مؤسسات االحتاد األوروبي »ترك انطباعا 
قاسيا« وساعد السويد على دفع مبادرتها بخصوص 
مكانة القدس الشرقية كعاصمة لفلسطني. ويؤكد 
التقرير على أن حكومة إس���رائيل وبلدية القدس 
تعمالن وفقا »إلستراتيجية ورؤية« تهدفان إلى 
تغيير التوازن الدميوغرافي في القدس الشرقية 
»وعزلها عن الضفة الغربية« وأن احلكومة والبلدية 
تساعدان اجلمعيات االستيطانية اليمينية، وبينها 
جمعيتا »عطيرت كوهانيم« و»إلعاد« على تطبيق 
هذه الرؤية والسيطرة بشكل أساسي على منطقة 
البلدة القدمية ومحيطها التي تس���مى »احلوض 
املقدس«. ويشير التقرير إلى احلملة التي تنفذها 
اجلمعيات االستيطانية من خالل شراء بيوت في 
األحياء العربية »ومحاولة زرع مستوطنات يهودية 
في قلب احلي اإلسالمي« في البلدة القدمية وينتقد 
بشدة سياسة البلدية التي »متيز ضد الفلسطينيني 
بكل ما يتعل���ق بإصدار تصاريح بناء واخلدمات 

الصحية والنظافة والتعليم«.
وأضاف التقرير األوروبي أنه »منذ العام 1967 مت 

إصدار 20 تصريحا بناء فقط في حي سلوان« 

عواصم � يو.بي.آي: انتقد تقرير س���ري أعده 
االحتاد األوروبي مؤخرا سياس���ة إسرائيل ضد 
الفلسطينيني في القدس احملتلة وشدد على أنها 
حتاول تغيير التوازن الدميوغرافي فيها وتعمل على 
عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، فيما دلت 
معطيات على أن إسرائيل طردت 4577 فلسطينيا 

من القدس خالل العام املاضي وحده.
وذكرت صحيفة »هآرتس« أمس أنها حصلت 
على نسخة من تقرير س���ري أعده قناصل دول 
االحتاد األوروبي في القدس الشرقية ومدينة رام 
اهلل ويتضمن انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل في 
القدس الشرقية ويوصي االحتاد األوروبي بالعمل 
على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في املدينة. 
وكذلك يوصي التقرير بأن ينفذ االحتاد األوروبي 
نشاطات احتجاجية ضد إسرائيل وفرض عقوبات 
على اجلهات اإلس���رائيلية الضالعة في نشاطات 

استيطانية في القدس الشرقية ومحيطها.
ووفقا ل���� »هآرتس« فإن هذا التقرير ش���كل 
أساسا للمبادرة السويدية ومشروع القرار الذي 
س���تطرحه على مجل���س وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي األس���بوع املقب���ل والقاضي باالعتراف 
بالقدس الش���رقية كعاصمة لدولة فلسطني لدى 
قيامها في املستقبل والذي كشفت عنه الصحيفة 
اإلس���رائيلية اول من امس. وقد أثار ذلك غضبا 
إسرائيليا وتهديدا مبنع السويد خصوصا واالحتاد 
األوروبي عموما من املشاركة في عملية سياسية 
بني إسرائيل الفلسطينيني. وانتهت كتابة تقرير 
القناص���ل األوروبيني في 23 نوفمبر املاضي ومت 

صنعاء تتعهد بالقضاء على الحوثيين قريبًا

»األوروبي« يواصل الحملة على إسرائيل: تحاول فصل القدس عن الضفة
انتقد سعيها لتغيير التوازن الديموغرافي في المدينة المقدسة وطردها آالف المقدسيين

اليابان لن تحذو حذوه وباريس تترك الباب مواربًا حول دورها في أفغانستان

إستراتيجية أوباما: ترحيب دولي..و»طالبان« تتوعد بالتصعيد
على ان زيادة القوات ستوفر االعداد 
الالزمة لتطبيق استراتيجية جديدة 
املدنيني وتس����رع تدريب  حتمي 
القوات االفغانية وتقلب موازين 
احل����رب. واكد مكريس����تال امس 
ان القوات س����تعمل على حتسني 
الوضع األمني ونقل املس����ؤولية 
األمنية الى القوات األفغانية بشكل 
سريع اذا سمحت الظروف. واضاف 
في بيان بعد اع����الن الرئيس ان 
»اس����تراتيجية الرئي����س أوباما 
اجلديدة في افغانستان وباكستان 
كلفتني مبهمة عسكرية واضحة 
ومبوارد اضافية لتحقيق مهمتنا«. 
ونقل ماكريس����تال بعد اجتماعه 
مع الرئيس األفغاني حامد كرزاي 
في كابول عن كرزاي تأييد قرار 
الرئيس األميركي القاضي بإرسال 

اجلنود. 
بالبدء في  أوبام����ا  وقد تعهد 
سحبها بحلول يوليو 2011. في هذه 
األثناء، انضمت اليابان أمس الى 
املرحبني باالستراتيجية األميركية 
اجلديدة. ونقلت وكالة »كيودو« 
الرس����مي  اليابانية عن املتحدث 
باسم احلكومة اليابانية قوله ان 
بالده ال تنوي زيادة حجم املعونة 
املقدمة إلى افغانستان رغم وجهة 
النظر املتنامية بأن واشنطن رمبا 
تطلب من طوكيو القيام باملزيد في 
هذا الشأن. وسبقت فرنسا اليابان 
باإلشادة بالقرار األميركي، حيث قال 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
انه يرحب بالقرار لكنه لم يتعهد 
على الفور بان حتذو فرنسا حذوه، 
بل ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية 
تعزيز القوات في نهاية األمر في 
العام اجلديد، وذلك بعد ايام من 
قوله انه لن يرسل مزيدا من القوات 

الى املنطقة.

عواصم � رويترز � كونا: وسط 
ترحي����ب دولي باالس����تراتيجية 
اجلدي����دة التي أعلنه����ا الرئيس 
االميركي باراك أوباما فجر أمس، 
التقى فريق األمن القومي إلدارة 
الرئيس األميركي أمس بأعضاء 
الكونغرس لتهدئة مخاوف البعض 
من ان إرسال 30 ألف جندي كما 
ينوي في استراتيجيته اجلديدة 
سيوس����ع نط����اق احل����رب في 
أفغانستان. فقد قوبل قرار أوباما 
القوات، باحتجاجات من  بزيادة 
جانب زعماء في حزبه الدميوقراطي 
مييلون نحو اليس����ار وذلك قبل 
انتخاب����ات التجدي����د النصف����ي 
للكونغ����رس الع����ام املقبل. كما 
قوبل اجلدول الزمني لبدء سحب 
القوات األميركية من أفغانستان 
عام 2011 على الفور بإدانة من جانب 

اجلمهوريني.
ورغ����م انتقاده����م للمراجعة 
الطويل����ة الت����ي قام به����ا أوباما 
لإلس����تراتيجية األميركي����ة في 
أفغانس����تان والتي استغرقت 3 
اشهر أيدوا قراره النهائي بتعزيز 
القوات املوجودة في جبهة القتال 
وقوامها اآلن 68 ألف جندي أميركي. 
وقال النائب هاوارد مكيون وهو 
أرفع نائب جمه����وري في جلنة 
الق����وات املس����لحة ف����ي مجلس 
النواب األميركي »كل األميركيني 
يريدون ان يروا قواتنا وهي تغادر 
أفغانستان في أقرب وقت ممكن 
بعد ان تنهي مهمتها بنجاح.ومن 
جانبه  قال وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس أن طالئع القوات 
األميريكية ستصل إلى افغانستان 
بعد حوالي اس����بوعني او ثالثة.  
وكم����ا كان متوقعا، أدانت حركة 
طالبان إستراتيجية الرئيس اوباما. 

ستتصدى للقوات اجلديدة. 
وبعد ساعات من خطاب أوباما 
الذي قال فيه ان القوات االضافية 

ووصفتها � حسبما ذكرت شبكة 
»سي.إن.إن« األميركية امس بأنها 
تعد »فكرة سيئة«. وأعلنت انها 

ستصل خالل أش����هر والذي بث 
تلفزيونيا في أفغانستان فجر اليوم 
انطلق اجلنرال ستانلي مكريستال 

قائد القوات األميركية وقوات حلف 
شمال األطلسي في أفغانستان في 
جولة ميدانية لدعم قواته والتأكيد 

 إيران أطلقت سراح البريطانيين الـ 5  
ولندن تشيد بأسلوبها »المحترف«

 عواصم � أ.ف.پ � كونا: بعد 
ايام، أفرجت  احتجازهم لثمانية 
طهران امس عن البحارة البريطانيني 
اخلمسة الذين اعلنت احتجازهم 
حس����بما قالت وكالة فارس أمس 
نقال عن مكت����ب العالقات العامة 
الثوري االيراني.  التابع للحرس 
وقال املكتب في بيان صباح امس 
ان االفراج مت »قبل بضع ساعات«  
وجاء ف����ي البيان ال����ذي اوردته 
الوكالة »مت االفراج قبل س����اعات 
عن البريطانيني اخلمس����ة الذين 
دخلوا بصورة غير ش����رعية في 
مركبهم املياه االقليمية للجمهورية 
االسالمية االيرانية ومت اعتقالهم 
قرب جزيرة سيري«.  من جهته قال 
املتحدث باسم اخلارجية االيرانية 
رامني مهمانبرست عقب االفراج عن 
هؤالء البحارة ان »هذا املوضوع لم 
يكن اساسا سياسيا اال ان احلكومة 
البريطاني����ة حاول����ت باخلطأ ان 
تتعامل معه بطريقة سياس����ية«.  
واضاف مهمانبرست لوكالة انباء 
»مهر« االيرانية انه »مت اطالق سراح 
هؤالء البح����ارة بعد ان مت التأكد 
املي����اه االقليمية  من ان دخولهم 
االيرانية كان باخلطأ وليس عن 

طريق التعمد«. مصرحا بأن »طهران 
البريطانيني  البحارة  افرجت عن 
بعد ان ثبت����ت براءتهم«. وهذا ما 
دعا وزي����ر اخلارجية البريطاني 
ديڤيد ميليباند أمس الى االشادة 
باالسلوب »احملترف« الذي تعاملت 
به طهران في تسوية ملف البحارة 
البريطانيني اخلمسة الذين اطلق 
سراحهم بعد اسبوع من االحتجاز 
في ايران. وقال ميليباند »اش����يد 
باالسلوب احملترف والصريح الذي 
ادارت به السلطات االيرانية هذه 
املسالة«، واعرب الوزير البريطاني 
عن س����روره لهذا النبأ بعيدا عن 
ملف البحارة، يبقى امللف النووي 
االيراني الش����غل الشاغل للغرب 
حيث اعاد الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد في مقابلة تلفزيونية 
الثالثاء، التأكيد ان اعالن ايران االحد 
املاضي عن بناء 10 مفاعالت جديدة 
لتخصيب اليورانيوم ليس »خدعة« 
وان ايران س����تنفذ هذا البرنامج 
اجلديد.  وقال احمدي جناد في رد 
على سؤال حول ما اذا كانت ايران 
تقوم فعال ببناء املنشات النووية 
اجلديدة، »ال مجال للخداع في هذا 

املجال. سننفذ ما نقوله«.

النقاط الرئيسية لإلستراتيجية 
الجديدة في أفغانستان 

واشنطن � أ.ف.پ: اعلن الرئيس االميركي باراك اوباما 
أمس االول استراتيجية جديدة للحرب في أفغانستان، في 

ما يلي النقاط الرئيسية من استراتيجية اوباما اجلديدة:
 ارسـال تعزيزات قوامها 30 الف جنـدي اضافي: وبرر ذلك بالقول 
»من مصلحتنا القومية احليوية ارسال ثالثني الف جندي 

اضافي الى افغانستان«.
»ل����م اتخذ هذا القرار بخفة.ولو لم اكن واثقا من ان امن 
الواليات املتحدة وامن االميركيني على احملك، لكنت اصدرت، 

وبكل بسرور، اوامر بعودة كل اجلنود اعتبارا من الغد«.
»ان نهجنا اجلديد في افغانستان سيكلفنا حوالى ثالثني 
مليار دوالر خالل هذه السنة )املالية( وسأعمل بشكل وثيق 
مع الكونغرس حول مس����ألة هذه الكلفة في وقت نس����عى 

خلفض عجزنا«.
بدء االنسحاب في منتصف 2011: تعهد اوباما أنه »بعد 18 شهرا 
تبدأ قواتنا بالعودة الى الدي����ار« اي اعتبارا من منتصف 

 .2011
 القاعدة التزال تش����كل خطرا معتبرا أن: افغانس����تان 
وباكستان هما »مركز التطرف العنيف الذي تخوضه القاعدة. 
من هناك متت مهاجمتنا في 11 سبتمبر وهناك يجري التحضير 

العتداءات جديدة في اللحظة التي اتكلم فيها اليكم«.
»لن يكون في وس����عنا اعتقال او قتل جميع املتطرفني 
املوجودين في اخلارج.. علينا ان نتصدى للقاعدة وحلفائها 
حيثما يسعون للتمركز سواء في الصومال او في اليمن او 

في اماكن اخرى«.
 باكسـتان تلعب دورا جوهريا: وقال »اننا ندرك بشكل كامل ان 
جناحنا في افغانستان على ارتباط عضوي بشراكتنا مع 

باكستان«.
»نحن في افغانس����تان ملنع السرطان من االنتشار مرة 
جديدة في هذا البلد. لكن السرطان ذاته جتذر في املنطقة 

احلدودية في باكستان«.
 عبء ينبغي تقاسـمه: اكد الرئيس االميركي أن »هذا العبء 
ليس مترتبا علينا وحدنا. ليست هذه حرب اميركا فحسب.. 
ومبا انه مجهود دولي، فقد طلبت من حلفائنا مش����اركتنا 

التزامنا بتقدمي مساهمات. 
 لن يكون هناك شيكات على بياض للسلطات االفغانية: 
وهنا أكد »ان زمن الشيكات على بياض )الفغانستان( ولى. 
سنعرض بوضوح ما ننتظره من اولئك الذين نساعدهم. 

القاعدة اجلوية والدفاع اجلوي في إخماد ما وصفه 
بأنفاس عصابة التمرد واإلرهاب احلوثية اخلارجة 
عن الشرعية الدستورية والقانونية وما تقوم به 
من أعمال تخريبية تتنافى مع كل القيم واملبادئ 
اإلنس���انية في بعض مديريات محافظتي صعدة 

وعمران شمال اليمن.
وأوضح أن الثورة اليمنية واجهت منذ قيامها 
الكثير من املشاكل واملصاعب، ومرت بالكثير من 
الظروف القاسية جراء املؤامرات املتعددة الوجوه 
واجلبه���ات، وقال إن املرحل���ة احلالية هي ضمن 
تلك املراحل التي خلت، ونحن متأكدون وجازمون 
بأن القوات املس���لحة قادرة قريبا جدا على إخماد 

الفتنة.
من جهتها، ذكرت صحيفة »اجلمهورية« اليمنية 
أن املتمردين في صعدة شمال اليمن وتنظيم القاعدة 
واخلارجني عن القانون في اجلنوب ميثلون ثالوث 
تآمر يعمل حلساب جهات تستهدف اليمن، وأن هذه 
اجلهات الثالث أنتجت شيئا واحدا هو »حالة عنف 

وقالقل وال استقرار«.

جميع املرافق لها من مساجد ومراكز صحية ومدارس 
وغيرها«.

وجاءت زيارة مللك عبداهلل ملنطقة جازان لالطالع 
على الوضع واالطمئنان على القوات الس���عودية 
هناك وتفقد مراكز إيواء النازحني. في أكبر زيارة 
رس���مية منذ بدء العمليات العسكرية السعودية 
ضد املتمردين احلوثيني ف���ي الثالث من نوفمبر 

املاضي.
إلى ذلك  أكد نائب رئيس اجلمهورية اليمنية عبد 
ربه منصور هادي أن القوات املسلحة قادرة على 
إخماد الفتنة الباغية التي افتعلها وأشعلها احلوثي 

وعصابته املتمردة والقضاء عليها قريبا جدا.
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام بها نائب الرئيس 
للقاعدة اجلوية والدفاع اجلوي مبدينة »احلديدة« 
غرب اليمن مساء أمس األول لالطالع على سير برامج 
التدريب والتأهيل وكيفية تنفيذ املهام العسكرية 
املوكلة إليهم، وكذلك في مناسبة االحتفاالت اليمنية 

بالعيد الثاني واألربعني لالستقالل.
وقد أش���اد منصور هادي بالدور الذي تقوم به 

عواصم � وكاالت:  قام خادم احلرمني الشريفني 
امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز أمس بزيارة تفقدية 
للمواقع األمامية للقوات العسكرية املرابطة على 
حدود اململكة ف���ي املنطقة اجلنوبية على احلدود 

مع اليمن.
وأكد خادم احلرمني ق���درة اململكة على حماية 
أرضها وشعبها » من كل فاسد وإرهابي مأجور«، 
وقال مخاطبا قواته »انها لسعادة أن أكون بينكم 
اليوم على ثغر من ثغور الوطن أراد له اإلرهابيون 
املتسللون السوء عندما تطاولوا على أرضنا وأرهبوا 
اآلمنني واستباحوا الدماء، ونقول لهم لقد جتاوزمت 
في غيكم وركبتم صعبا وإننا بعون اهلل قادرون 
على حماية وطننا وشعبنا من كل عابث أو فاسد 

أو إرهابي أجير«.
واضاف »توكلوا على اهلل وأسأل اهلل أن ميدنا 

بعون من عنده«.
وقد أمر ببناء 10 آالف منزل لنازحي جازان خالل 
عام، على ان يتم االنتهاء من الوحدات الس���كنية 
وتأسيسها وتسليمها ملستحقيها مشمولة بتوفير 

نجاد يؤكد أن خطة بناء 10 مفاعالت نووية ليست »خدعة« 

موس���كو � أ.ف.پ: تبنت »امارة القوقاز االسالمية« الفصيل 
املسلح الذي يتزعمه القائد االنفصالي الشيشاني دوكو عمروف 
الهجوم الذي استهدف القطار الروسي واوقع 27 قتيال اجلمعة 
املاضي، حسبما ورد في املوقع االلكتروني لالنفصاليني االسالميني 

في القوقاز.
 وقال بيان على املوقع االلكتروني نسخة منه »نعلن ان هذه 
العملية جرى التحضير لها وتنفيذها ضمن جملة من العمليات 

املقرر تنفيذها ابتداء من مطلع السنة، ضد مواقع استراتيجية في 
روسيا باشراف امير امارة القوقاز االسالمية دوكو عمروف«.

 وحمل البيان توقيع »رئيس اركان القوات املسلحة في امارة 
القوقاز« التي يتزعمها عمروف الرئيس الشيشاني السابق ذو 
التوجهات االنفصالية والذي اعلن »اميرا« جلميع الفصائل املتمردة 
في القوقاز، وتشهد العديد من جمهوريات القوقاز الشمالي متردا 

منذ اندالع احلرب في الشيشان في 1990.

متمردو »إمارة القوقاز اإلسالمية« يتبنون الهجوم على القطار الروسي

)العربية - نت(صورة تلفزيونية تظهر سيارة املستوطن اإلسرائيلي وهي تقف فوق الفلسطيني بعد دهسه عدة مرات

إسرائيلي يدهس فلسطينيًا بالسيارة عدة مرات !
عواصم � وكاالت: أظهرت لقط���ات ڤيديو التقطها هاٍو اخلميس املاضي، وأذاعتها القناة الثانية 
اإلس���رائيلية أمس، سيارة مرسيدس فضية اللون ملستوطن إس���رائيلي تدهس فلسطينيا مصابا 
بطلقات نارية من اجليش االسرائيلي، ثم تعود للخلف لتدهسه من جديد قبل أن تتوقف عليه. وقال 
شهود إن اجلنود اإلس���رائيليني أطلقوا النار على الرجل الفلسطيني بعد قيامه بطعن مستوطنني 
في محطة بنزين، ما أس���فر عن إصابته وسقوطه على األرض قبل أن تأتي السيارة لتدهسه عمدا. 
وقال تقرير القناة الثانية إن سائق السيارة هو زوج واحدة ممن أصيبوا في حادث الطعن ويخضع 
حاليا لإلقامة اجلبرية في منزله. وظل الفلسطيني على قيد احلياة ونقل مع املستوطنني املصابني 

الى مستشفى في القدس للعالج. ووقع احلادث خارج مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية.


