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إس����ام آب����اد � وكاالت: تراج����ع رئيس 
الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيانى عن 
تصريحات أدلى بها أمس األول عن أن العملية 
العسكرية ضد طالبان في جنوب وزيرستان 
قد انتهت قائا إن العملية مس����تمرة. وكان 
قد نقل عن جيانى قول����ه � في تصريحات 
متلف����زة للصحافيني في الهور � إن العملية 

العسكرية في جنوب وزيرستان انتهت وأن 
اجليش ق����د يحول اآلن تركي����زه إلى والية 
اوراكزاي، إال أنه صرح الحقا في كراتش����ي 
الليل����ة قبل املاضية قائا إنه على الرغم من 
سيطرة اجليش على معاقل طالبان في جنوب 
وزيرستان فإن العملية لم تنته بعد. وحينما 
سئل عن تصريحه السابق بشأن انتهاء العملية 

العسكرية، لم ينكر جياني � في تصريحات 
أذيعت عبر التلفزيون الباكستاني � ذلك، مشيرا 
إلى احتمال انتزاعه من السياق موضحا »رمبا 
قلته في سياق مختلف«. وأضاف »ان العملية 
التي يقوم بها جيشنا في جنوب وزيرستان 
متضي بنجاح كبير وليس باستطاعتي حتديد 

موعد نهائي إلمتامها«.

رئيس وزراء باكستان يتراجع عن إعالنه انتهاء عملية وزيرستان

هجوم سعودي على مواقع المتمردين واعتقال جواسيس يمدونهم بمعلومات عن طلعات الطيران

ولي العهد السعودي يعود جرحى المواجهات مع الحوثيين
عواص���م � كونا � يو.ب���ي.آي � د.ب.أ: قام ولي العهد 
الس���عودي صاحب الس���مو امللكي األمير س���لطان بن 
عبدالعزيز الليلة قبل املاضية بزيارة املصابني من القوات 
املسلحة السعودية والذين يتلقون العاج بالرياض اثر 
تعرضهم إلصابات أثناء أدائهم الواجب في تطهير احلدود 

اجلنوبية للمملكة من املتسللني املسلحني.
وذكرت وكالة االنباء السعودية ان هذه الزيارة تأتي 
انطاقا من حرص االمير سلطان واهتمامه بأبنائه ضباط 
وأفراد القوات املسلحة الذين يضحون بأنفسهم في سبيل 
الذود عن الوطن. وأكد االمير سلطان اعتزازه مبا بذلوه 
في سبيل الدفاع عن احلدود، مشيدا بباسلة أفراد القوات 
املسلحة في عمليات املواجهة وأدائهم واجبهم جتاه دينهم 
ومليكهم ووطنهم. من جهة أخرى، ذكرت مصادر عسكرية 
سعودية أن القوات السعودية قامت فجر أمس بهجوم 

واسع من ثاث جهات على املتمردين احلوثيني.
وقالت املصادر ان الهجوم مت في قرية اجلابري احلدودية 
واملناطق احلدودية املتاخمة، وشارك في الهجوم الذي 
يع���د األول من نوعه الدبابات وقطع املدرعات املجنزرة 

بأنواعها ومروحيات األباتشي.
وأضافت املصادر التي رفضت اإلشارة إلى اسمها أن 
قوات اجليش الس���عودي أوعزت لقوات حرس احلدود 

املتمركزة في مركز اجلابري باالنسحاب التكتيكي.
وقدرت مصادر اخرى »عدد العناصر احلوثية املتواجدة 
داخل كماشة القوات املسلحة في اجلابري ب� 200 عنصر 
هم الناجون من الضربة التي وجهتها طائرات االباتشي 
ملجاميع حوثية حاولت يوم اجلمعة املاضي القيام بهجوم 
ثاثي واسع على القوات السعودية املتمركزة في جبل 
الدخان والدود والرميح والتي قدر عددها حني ذاك ب� 500 

عنصر وقد مت استهدافها بضربة استباقية من الطيران 
السعودي واملدفعية الثقيلة في حينه«.

مبوازاة ذل���ك، ذكرت تقارير س���عودية انه مت إلقاء 
القب���ض على عناصر اس���تخباراتيه حوثية من بينهم 
مينيون وس���عوديون في صبيا مبنطقة جازان جنوب 
السعودية كانوا ميدون املتمردين مبعلومات حول طلعات 
الطيران السعودي ضد املتمردين. ونقلت صحيفة »خبر« 
السعودية عن مصدر أمني قوله انه مت إلقاء القبض على 
شخص يحمل اجلنسية اليمنية يعمل في محل خضار 
بخميس مش���يط )جنوب غرب( كان »يقوم مبراس���لة 
القيادة احلوثية ويقوم مبدهم مبعلومات حول طلعات 

الطيران السعودي«.
وأضافت ان���ه »مت تتبع اليمني حت���ى ألقي القبض 
عليه، فيما مت متشيط عدد من احملات التي يعمل فيها 
ميني���ون »ومت ترحيل معظمهم«. كم���ا مت القبض على 
عناصر س���عودية في مدينة صبيا كان���ت متد القيادة 
احلوثية مبعلومات عن حتركات اجليش السعودي. الى 
ذلك، كشفت مصادر مصرية وعربية النقاب عن أن عدة 
أجهزة استخباراتية في املنطقة رصدت أخيرا ما وصفته 
باجتماع سري ورفيع املستوى عقد داخل األراضي اليمنية 
بني مسؤول في احلرس الثوري اإليراني واشخاص من 
لبن���ان واملتمردين احلوثيني بهدف تنس���يق العمليات 
املشتركة ووضع خطة لتصعيد املوقف العسكري على 

احلدود السعودية � اليمنية.
وقالت املصادر، التي طلبت عدم تعريفها حلساسية 
موقعه���ا وكون ه���ذه املعلومات مس���تقاة من مصادر 
استخباراتية موثوق بها، في تصريحات لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية نشرتها أمس إن االجتماع الذي عقد 

الشهر املاضي بالفعل يعتبر أبرز دليل على تورط إيران 
املباشر في دعم احلوثيني ماديا وعسكريا ولوجستيا.

واعتبرت أن االجتماع الذي مت رصده من قبل أجهزة 
اس���تخباراتية عربية وغربية مثل أخطر حترك إيراني 
على اإلطاق على خط العمليات العسكرية التي يشنها 
احلوثيون سواء داخل األراضي اليمنية أو على احلدود 
السعودية � اليمنية. ولفتت املصادر إلى أن تلقي احلكومة 
اليمني���ة معلومات عن التئام ه���ذا االجتماع دفعها إلى 
إعان رفضها للمرة الثانية استقبال منوچهر متقي وزير 
اخلارجية اإليراني الذي سبق أن اعترف ضمنا بعاقات 
إيران مع املتمردين احلوثيني. واستغربت املصادر إعان 
مس���ؤول أميركي بارز عدم حصول باده على أي دليل 
على تورط إي���ران في دعم التمرد احلوثي في اليمن أو 
تدخلها في الش���ؤون الداخلية اليمنية، مشيرة إلى أن 
وكالة االس���تخبارات املركزية األميركية )سي.آي.إيه( 
عل���ى علم بتفاصيل هذا االجتماع عبر عاقاتها مع عدة 

أجهزة أخرى معنية باملنطقة.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس 
اس���تنفار جميع أجهزتها األمنية حتسبا ألي انتقام قد 
يقدم علية تنظيم القاعدة اثر اعتقال اثنني من كبار قادته 

مبحافظة مأرب شمال شرق الباد.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها اإللكتروني 
ان األجهزة األمنية مبحافظة مأرب شددت إجراءاتها األمنية 
حول املنشآت احليوية واألمنية واألماكن السياحية وذلك 
»حتسبا ألي ردود انتقامية من تنظيم القاعدة على إثر 
ضبط األجهزة األمنية الثنني من عناصره مبدينة مأرب 
هما مبارك هادي هياف الش���بواني )30 عاما( ومنصور 

صالح سالم دليل )25 عاما(« قبل ايام.

اإلصالحيون يحذّرون من إجراءات »غير تقليدية« القتالعهم والحرس الثوري يدعو لمواجهتهم »بطريقة ثورية«

خامنئي يحمل على المعارضة ويتهمها بـ »إهانة الخميني« 
عواصم ـ احمد عبداهلل ـ وكاالت: 

اليزال احلراك السياسي االيراني 
الداخلي على حماوته بني املعارضة 
والنظ����ام، وهو ما اس����تدعى من 
جديد تدخل املرشد االعلى للثورة 
االس����امية علي خامنئي للتدخل 
محاوال وضع حد للتوتر. وقد اعلن 
خامنئي امس أن انتخابات الرئاسة، 
التي جرت في يونيو والتي تقول 
املعارضة إنه مت التاعب بنتيجتها 
لصالح الرئي����س محمود احمدي 
جناد، »انتهت. كانت قانونية ولم 
يستطيعوا إثبات زعمهم )بالتاعب 

في االنتخابات(«. 
اتهم خامنئ����ي املعارضة  كما 
أم����س بانتهاك  املؤيدة لإلصاح 
القانون من خال إهانة مؤس����س 

اجلمهورية اإلسامية.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون 
اإليران����ي أن املعارضة ش����جعت 
خصوم ايران على تقويض النظام 
اإلس����امي. وهو ما دفع احلرس 
الثوري اإليراني الى التوعد بأنه لن 
يتهاون مع أي »إهانة« لزعيم الثورة 
اإلسامية الراحل اخلميني. بحسب 
وكالة أنباء العمال شبه الرسمية.   
ونقلت الوكالة عن بيان للحرس 

الث����وري قوله »نحن أتباع اإلمام 
اخلميني، لن نتهاون مع أي تقصير 
في حتديد ومحاكمة ومعاقبة من هم 
وراء اإلهانة ومنفذيها«. كما اتهم 
البيان »أعداء أجانب« باملشاركة في 
هذا األمر. وحث احلرس الثوري 
الهيئة القضائية على مواجهة من 
يقف����ون وراء »إهان����ة« اخلميني 

»بطريقة ثورية«.
من جهته����ا، اتهمت املعارضة 
اإليرانية السلطات أمس باإلعداد 
إلجراءات »غير تقليدية« القتاع 
احلرك����ة اإلصاحية بعد أن قالت 
وس����ائل إعام رس����مية إن طلبة 
مؤيدين للمعارضة مزقوا صورة 
لزعيم الثورة اإلس����امية الراحل 

اخلميني.
وحملت بعض مواقع اإلصاحيني 
على االنترنت إل����ى احتمال إلقاء 
القبض على زعيم املعارضة مير 
حسني موس����وي بعد ستة أشهر 
من هزميته أمام الرئيس احملافظ 
محمود أحمدي جناد في انتخابات 

الرئاسة.
 وجاء في بيان نشر على موقع 
موس����وي الرس����مي )كلمة( على 
االنترنت في إشارة إلى االتهامات 

التي تنسبها السلطات للمعارضة 
»إنهم بتنفيذ سيناريو معد سلفا 
إلهان����ة اخلمين����ي وإلصاق ذلك 
بالطلبة. ميهدون السبيل ألساليب 

غير تقليدية«.
وقال بيان في موقع )تغيير( 
وهو موقع إصاحي آخر »استنادا 
إلى تقارير.. من احملتمل أن يلقى 

القبض على موسوي«.
من جهتها قالت وسائل إعام 
حكومية إن حشودا من رجال الدين 
وقيادات أخرى موالية للحكومة 
نظمت أمس األول جتمعا حاشدا 
مناصرا للحكومة في شتى أنحاء 

إيران ورددوا هتافات مثل »املوت 
ألميركا« و»املوت ملعارضي الزعيم 

األعلى«.
بدوره قال مدعي طهران عباس 
جعفري دولت ابادي إنه لن يكون 
هناك »ته����اون« مع م����ن أهانوا 

اخلميني.
  وإذا احتجز موس����وي الذي 
يقول أنصاره إن االنتخابات زورت 
لضمان إعادة انتخاب أحمدي جناد 
فإن ذلك قد يدفع املعارضة للقيام 

مبظاهرات جديدة.
من جهة أخرى كشفت تقارير 
اميركية عن رس���الة بعثت بها 
وزارة اخلارجي���ة الى عدد من 
االعضاء البارزين في الكونغرس 
تطالبه���م بوقف التق���دم نحو 
التصويت على مشروع القانون 
كريستوفر دود لفرض عقوبات 
ضد ايران. ووقع الرسالة جيمس 
ستاينبرغ نائب وزيرة اخلارجية 
وقال فيها »ان املفاوضات الدولية 
املكثفة لوضع ضغوط كبيرة على 
ايران تدخل اآلن مرحلة حساسة 
للغاية ونحتاج في هذه اللحظة 
الى عدم تش���تيت اهتمامنا بهذا 

الشأن«.

وتابعت رس���الة ستاينبرغ 
»في الوق���ت الراهن يأتي القلق 
من ان التشريع املقترح بصورته 
احلالي���ة ميكن ان يضعف ال ان 
يقوي الوح���دة الدولية والدعم 
الذي تتلقاه جهودنا املكثفة التي 
تبذل اآلن. وباالضافة الى التوقيت 
فان لدينا قلقا كبيرا وجادا من 
امور اخرى م���ن بينها االفتقاد 
الى املرونة واحلدود املالية غير 
الدقيقة في نص مشروع القرار 
املقترحة  العقوبات  ومس���توى 
التي ميكن ان تسفر عن نتائج 
غير مرغوبة في مضمار عاقاتنا 

اخلارجية«.
النواب  ويعت���زم مجل���س 
التصويت على مش���روع قرار 
مشابه ملشروع دود في مجلس 
املقبل. بيد  الشيوخ االس���بوع 
ان الوزن النسبي لقرار مجلس 
الشيوخ يفوق كثيرا قرار مجلس 
النواب من حي���ث التأثير. وقد 
قدم عضو مجلس النواب هوارد 
بيرم���ان ال���ذي يت���رأس جلنة 
الشؤون اخلارجية في املجلس 
ذلك املشروع الذي يتوقع ان مير 

باغلبية كبيرة.

»صنداي تليغراف«: العاِلم اإليراني المختفي
 أفشى أسرارًا نووية للمفتشين الدوليين حول »قم«

لندن � يو.بي.آي: كشفت صحيفة »صنداي 
تليغراف« امس أن العالم االيراني الذي اختفى 
قبل ستة أش����هر بعد وصوله إلى السعودية 
ألداء العمرة أعطى اسرارا نووية إلى مفتشي 

األمم املتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية 
فرنسية »إن العالم شهرام أميري أطلع مراقبي 
األمم املتحدة على االسرار النووية في اجتماع 
سري في مطار فرانكفورت األملاني قبل ساعات 
فقط من توجههم إلى ايران لتفقد منشأة خفية 
لتخصيب اليورانيوم في مدينة قم االيرانية«. 
وأش����ارت إلى أن أميري حائ����ز على جائزة 
في مج����ال الفيزياء الذري����ة وعمل في موقع 
قم املبني حتت األرض واخلاضع حلراس����ة 
مشددة وكان ملحقا بجامعة في طهران سماها 
االحتاد األوروبي العام املاضي كجزء من عمليات 

االنتشار النووي لدى النظام االيراني.
واضافت الصحيف����ة أن الواليات املتحدة 
وحلفاءها األوروبيني ابلغوا الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بوجود منش����أة قم لكن العالم 
اإليران����ي أميري زود مفتش����ي األمم املتحدة 
مبعلومات من الداخ����ل عنها خال اجتماعه 
معهم في أكتوبر املاضي وقبل قيامهم بالرحلة 

احلساسة لتفقد هذه املنشأة.
واضافت الصحيفة إن أميري وعلى النقيض 

من االدعاءات اإليرانية التي اتهمت السعودية 
والرياض بالتورط في اختفائه، انش����ق عن 
النظام في طهران وفر من هناك في اطار عملية 
نس����قتها وكالة املخابرات املركزية األميركية 
)سي آي إيه( وفقا ملوقع انترنت يقيم عاقة 

جيدة باالستخبارات الفرنسية.
ونس����بت »صنداي تليغراف« إلى املوقع 
الفرنسي قوله »إن )سي آي إيه( اجرت اتصاالت 
مع العالم االيراني أميري العام املاضي حني زار 
فرانكفورت في اطار عمله البحثي عن طريق 
رجل أعمال أملاني لعب دور الوسيط وجرى 
االتصال النهائي معه ف����ي ڤيينا حني زارها 
ملس����اعدة املمثل اإليراني في الوكالة الدولية 
للطاق����ة الذرية قبل فترة وجيزة من توجهه 

إلى السعودية واختفاء أثره بعدها«.
وذكرت الصحيفة أن رؤوسا كثيرة تدحرجت 
في وكالة مكافحة التجسس النووي االيرانية 
منذ فقدان العالم أميري كما أثار وزير اخلارجية 
اإليراني متكي قضيته في لقاء خاص مع األمني 
العام ل����أمم املتحدة بان كي مون، مش����يرة 
الصحيفة إل����ى أن احلكومة اإليرانية ربطت 
اآلن مصير ثاثة أميركي����ني حتتجزهم منذ 
يوليو املاضي بائحة من املواطنني اإليرانيني 
من بينهم العالم أميري والذي تعتقد أنه محتجز 

في الواليات املتحدة.

المستوطنون يتوعدون بتنفيذ اعتداءات أخرى 
ضد الفلسطينيين بتشجيع من حاخامات

عواصم � يو.بي.آي: توعد نشطاء متطرفون في 
املستوطنات باملزيد من االعتداءات ضد الفلسطينيني 
بعد إحراق مس����جد في قرية ياس����وف في الضفة 
الغربية وسط تأييد عدد من حاخامات املستوطنات 
بدعوى االنتقام من قرار احلكومة اإلسرائيلية جتميد 
أعمال بناء جديدة في املستوطنات. ونقلت صحيفة 
»يديع����وت أحرونوت« أمس عن ناش����ط في بؤرة 
استيطانية عش����وائية قوله إن »فكرة االنتقام هي 
بالعمل مثل املنظمات اإلرهابية، إذ أدرك النش����طاء 
أنه ال توجد قدرة لدى الشاباك ملنع نشطاء أفراد من 
تنفيذ عمليات، ولذلك تقرر العمل بصورة ذكية من 

دون قادة منظمني ومن تنظيم مسبق«.
وتشير التقديرات لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
إلى ان مجموعة من نش����طاء اليم����ني املتطرف في 
البؤر االستيطانية العشوائية وما يعرف ب� »شبيبة 

التال« هم الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيني 
وأضرموا النار فجر يوم اجلمعة املاضي في مسجد 

قرية ياسوف قرب مدينة نابلس.
وأضافت »يديعوت أحرونوت« إن قادة املستوطنني 
املتطرف����ني وزع����وا مؤخرا تعليم����ات على منفذي 
االعتداءات بشكل مينع الش����اباك من التعرف على 
هويتهم وإلقاء القبض عليهم. وشملت هذه التعليمات 
إبقاء الهواتف اخللوية في البيت ملنع التعرف على 
مكان وجودهم الحقا »واخلروج إلى األنشطة ملثمني 
ألنه يوجد اليوم في كل مكان تقريبا كاميرات باإلمكان 
بواسطتها التعرف عليكم«. كذلك شملت التعليمات 
عدم ترك أي اثر في مكان االعتداء، وهو ما لم يتقيد 
به منفذو االعتداء على مسجد ياسوف الذين تركوا 
كتابة فيه تتحدث عن االنتقام من احلكومة بسبب 

قرار تعليق البناء في املستوطنات.

أنقرة � أ.ف.پ: اعلن احلزب الكردي الرئيس���ي في تركيا امس 
ان نوابه يعتزمون االستقالة بعدما قررت احملكمة الدستورية يوم 
اجلمعة املاضي حظر نش���اط احلزب الرتباطه م���ع حركة التمرد 
الكردية.  ومن املقرر ان يعقد حزب املجتمع الدميوقراطي اجتماعا 
اليوم في دياربكر »التخاذ قرار بش���أن كيفية االستقالة )استقالة 
النواب( وتوقيتها«، كما جاء في بيان احلزب الذي اصبح محظورا 
بع���د قرار احملكمة الدس���تورية.  وذلك بعدم���ا اعلن نائب رئيس 
ح���زب املجتمع الدميوقراطي احمد ترك امس االول ان نواب حزبه 
ال� 19 )من اصل 550 نائبا( س���يقاطعون البرملان، ولم يتحدث عن 
استقاالت. اال ان احلزب أشار في بيانه الى ان تشكيل حزب جديد 
»ليس في حس���اباتنا«. إزاء ذلك، تصاعدت أعمال الشغب والعنف 
في مدينة اسطنبول ومدن جنوب شرق تركيا احتجاجا على قرار 

احملكمة الدس���تورية بإغاق حزب املجتمع الدميوقراطي الكردي.  
ووقعت اش���تباكات بني ق���وات الش���رطة واملتظاهرين من أنصار 
احلزب ومنظمة حزب العمال الكردستاني االنفصالية بعد منتصف 
الليلة قبل املاضية في غازي عثمان باشا وبي اوغلو في اسطنبول 
واستخدمت قوات الشرطة الغازات املسيلة للدموع وخراطيم املياه 
لتفريق املتظاهرين بعد ان قاموا بتحطيم واجهات احملال التجارية 
والس���يارات.  وحاولت قوات الش���رطة القاء القبض على عدد من 
املتظاهرين إال أنها فشلت في ذلك بسبب استخدامهم االلعاب النارية 
كساح جديد إضافة الى زجاجات املولوتوف احلارقة واالستفادة 
من ظام الليل.  في س���ياق آخر، أعلن ف���ي أنقرة أمس أن رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان س���يقوم بزيارة لسورية يوم 

22 ديسمبر اجلاري تستغرق يومني.

براون يبيت مع جنوده 
في قندهار األفغانية

كاب����ول � أ.ف.پ: دع����ا رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون 
الى »تضاف����ر« اجلهود بني قوات 
التحالف والقوات االمنية االفغانية 
لقتال حرك����ة طالبان وذلك اثناء 
زيارة مفاجئة الى جنوب افغانستان 
قضى فيها ليل����ة أمس األول بني 
البريطانية  القاع����دة  جنوده في 

بقندهار معقل التمرد.
 وقال براون في مؤمتر صحافي 
مشترك مع الرئيس االفغاني حامد 
ك����رزاي أمس »اعتقد انه من املهم 
جدا القول ان تضافر اجلهود بني 
القوات احلليفة واحلكومة االفغانية 
هو احلل للتغلب على التمرد وملنع 
القاعدة من امتاك مجال للعمل في 
افغانس����تان«، واضاف »اعتقد ان 
االشهر املقبلة ستكون حاسمة«.

 واكد من القاعدة العسكرية في 
قنده����ار معقل طالبان في جنوب 
افغانس����تان »ما نحتاج اليه هو 
ان نبدي، مع دعم ال����رأي العام، 
تصميمنا عل����ى محاربة طالبان 

وإضعافهم«.
 وقد وصل ب����راون ليل أمس 
االول الى افغانس����تان في زيارة 
كان يفترض ان حتاط بالس����رية 
بأمر من داونينغ س����تريت، حتى 
الوزراء  تس����مح اجهزة رئي����س 
للصحافيني الغربيني املرافقني له 

بالتحدث عنها.
 وقال براون ان تعزيزات القوات 
ستصل »في االيام املقبلة« ودعا 
احلكومة االفغانية الى »القيام بدور 
اكبر في املستقبل«، واشار الى ان 
احلدود بني افغانستان وباكستان 

هي »مركز االرهاب العاملي«.

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز يطمئن على صحة أحد املصابني في األشتباكات           )رويترز(

فلسطينية جتتاز لوحة جدارية تصور اجلندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط في غزة          )أ.ف.پ(

قوميون اتراك في مواجهة ناشطني أكراد في »بويغلو« بأسطنبول أمس                      )أ.ف.پ(

املرشد األعلى علي خامنئي

أردوغان يزور سورية األسبوع القادم

أعمال شغب احتجاجًا على إغالق »المجتمع الكردي« 
ونواب الحزب  يعتزمون االستقالة من البرلمان التركي


