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روما � أ.ش.أ: ق���ال وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري إن االنتخابات 
البرملانية املزمع إجراؤها في العراق خالل 
شهر مارس القادم ليست شأنا عراقيا فقط، 

بل ستؤثر على املنطقة بأسرها«.
 وأضاف الوزير العراقي � في مداخلة 
أمام ندوة نظمها املعهد اإليطالي للعالقات 

مع افريقيا وأميركا الالتينية والشرقني 
األوسط واألدنى في العاصمة روما � »أن 
النظام الدميوقراطي حديث الوالدة في 
العراق بحاجة إلى دعم شعبي كبير عبر 
صناديق االقتراع في الس���ابع من شهر 

مارس من العام املقبل«.
وجدد زيب���اري نفيه تأثير الهجمات 

األخيرة التي استهدفت العاصمة بغداد 
على مسار العملية الدميوقراطية.

 وقال »إن عناصر القاعدة وبقايا حزب 
البعث املنحل يريدون إرهاب الش���عب 
العراقي، ولكنهم لن يخيفونا وس���وف 
منض���ي قدما في املس���ار الدميوقراطي 

بالبالد«.

زيباري: االنتخابات العراقية ستؤثر على المنطقة بأسرها

إيران تختبر »سجيل 2« بنجاح.. وواشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة عليها
عواصم � وكاالت: بعد اختبارها بنجاح 
طرازا مط���ورا من صاروخ »س���جيل2« 
املتوسط املدى الذي يصل مداه الى الفي كلم 
ويعمل على الوقود الصلب، وال تقدر أي من 
الصواريخ الدفاعية على اعتراضه، طمأنت 
ايران دول املنطقة بأن قدراتها دفاعية بحتة 
ال تس���تخدم ضد أي بلد من بلدان العالم، 
وانها تخدم السالم واالستقرار والهدوء في 

املنطقة ولن تستخدم ضد أي بلد.
وأضاف وزير الدفاع االيراني العميد احمد 
وحيدي ان »اطالق هذا الصاروخ الذي ال 
قدرة للصواريخ املضادة على اعتراضه، يأتي 
في اطار االستراتيجية الدفاعية واالنشطة 
الصاروخية التقليدية وكذلك زيادة قدرات 

الردع لدى قواتنا املسلحة«.
واشار الى ان »الصاروخ يتمتع بقدرات 
كبيرة وهامة للغاية كالسرعة في االنطالق 
والدقة في اصابة اهدافه باالضافة الى عدم 
امكانية اسقاطه عبر الصواريخ املضادة 

والهروب من الرادارات«.
و»سجيل 2« احد نوعني من الصواريخ 
املتوسطة املدى التي متتلكها ايران، واآلخر 
هو »شهاب � 3« املطور من صاروخ »نودونغ 
� 1« الكوري الش���مالي وال���ذي يبلغ مداه 

1800 كلم.
مبوازاة ذلك، أعلن التلفزيون اإليراني 
الرس���مي أن طهران أجرت بنجاح جتربة 
إلطالق الصاروخ »سجيل 2« املعدل بعيد 
املدى، كم���ا نقلت قناة العال���م الفضائية 
اإليرانية أن الصاروخ اجلديد يعمل بالوقود 
الصلب وميتاز بقدرة تدميرية عالية، فيما 
أفاد مراسلها بأن الصاروخ »أصاب أهدافه 

بدقة متناهية«.
وأوضحت القناة أن الصاروخ »سجيل 2« 
مجهز مبحركني اثنني ويعتبر األكثر تطورا 

في منظومة الصواريخ اإليرانية.
في سياق آخر دعت السلطات االيرانية 
الى تنظيم تظاهرات غدا اجلمعة للتنديد 
ب� »االهانة« التي أحلقت باخلميني، بعد أن 
مزق متظاهرون معارضون صورة ملؤسس 

اجلمهورية االسالمية.
وس���تجري هذه التظاهرات بعد صالة 
اجلمعة في املدن االيرانية الكبرى بدعوة 
من منظمة الدعاية االسالمية، وهي هيئة 

رسمية.
ومنذ ايام تركز وسائل االعالم االيرانية 
الرسمية، والسيما التلفزيون احلكومي، على 
قضية متزيق صورة اخلميني وتخصص 
تغطية واس���عة لتظاهرات احتجاج على 

هذه »االهانة« لالمام املؤسس.
واس���تغل العديد من كبار املس���ؤولني 
االيرانيني ووس���ائل االعالم الرسمي هذه 
احلادثة، التي تقول السلطات انها حصلت 
خ���الل التظاهرات االخي���رة التي نظمتها 
املعارضة في السابع من ديسمبر ملناسبة 
احي���اء »يوم الطالب«، الته���ام املعارضة 

بالسعي الى تقويض اسس النظام.
من جهتهم دان مسؤولو املعارضة هذه 

احلادثة مؤكدين انها »مشبوهة«.
كما طلبوا من السلطات الترخيص لهم 
بالتظاه���ر لتأكيد دعمهم الس���س الثورة 
االسالمية، اال ان هذا الطلب لم يلق استجابة 

حتى الساعة.
الى ذلك صدق مجلس النواب االميركي 
على مشروع قانون يخول الرئيس اوباما 
صالحية فرض عقوبات جديدة على ايران 

لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي.
ويحد القانون اجلديد من قدرة ايران على 
استيراد املنتجات النفطية املكررة، وذلك عن 
طريق فرض غرامات كبيرة على الشركات 

التي تورد هذه املنتجات اليران.
وقالت رئيسة املجلس نانسي بيلوسي 
عقب التصويت إن االجراء اجلديد يبعث 
برسالة واضحة الى ايران مفادها ان واشنطن 
ستستخدم كل االدوات التي بحوزتها ملنعها 
)اي ايران( من تطوير قدرة نووية.وصوت 
لصال���ح القانون اجلدي���د 412 من اعضاء 

املجلس، ولم يعارضه سوى 12.
يذكر ان القانون اجلديد، الذي ينبغي ان 
يصدق عليه مجلس الشيوخ قبل ان يدخل 
حيز التنفيذ، سيتيح للرئيس اوباما حظر 
الش���ركات التي تتعاون مع ايران في هذا 
املضمار من التعامل بأي شكل من االشكال 
مع الواليات املتحدة. ويشمل احلظر، اضافة 
للشركات املوردة للمنتجات النفطية، شركات 
التأمني والشركات الناقلة التي تسهل عمليات 

تصدير هذه املنتجات الى ايران.
اال ان معارضي القانون يقولون إنه قد 
تكون له نتائج عكسية، وتؤدي بااليرانيني 
العاديني ال���ى حتميل الوالي���ات املتحدة 
مسؤولية اي شح في الوقود يعانون منه في 
املستقبل، إذ قال النائب رون بول: »سيوحد 

هذا القانون الشعب االيراني ضدنا«.
ويقولون ايضا إن القانون قد يغضب 
حلفاء الواليات املتح���دة من الذين تقوم 
ش���ركاتهم بتزويد اي���ران بحاجاتها من 
الوق���ود، مما قد يعقد اجلهود الهادفة الى 
اتخاذ اج���راءات جماعية ض���د ايران في 

املستقبل.
وقال خب���راء نفطي���ون إن العقوبات 
اجلديدة قد تؤدي الى رفع اسعار املنتجات 
النفطية في ايران، ولكنها لن تنجح في وقف 
توريد املنتجات النفطية الى البالد نظرا 
حلدودها املتداخلة مع جيرانها وتاريخها في 

تهريب هذه املنتجات عبر هذه احلدود.

طهران تدعو إلى تظاهرات غدًا للتنديد بـ »إهانة« الخميني

صورة وزعتها »الطلبة« اإليرانية للصاروخ اإليراني »سجيل 2« حلظة إطالقه من مكان غير معلوم في إيران  )أ.پ(

فلسطينيان يعاينان الضرر الذي حلق مبنزلهما جراء غارة إسرائيلية في نابلس بالضفة أمس  )أ.ف.پ(

منظمة التحرير الفلسطينية تمدد واليتي عباس والمجلس التشريعي
ق����رر  أ.ف.پ:   � اهلل  رام 
املجلس املركزي ملنظمة التحرير 
الفلسطينية امس متديد واليتي 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
واملجلس التشريعي الى حني اجراء 

انتخابات جديدة.
وقال كايد الغول عضو املجلس 
املركزي ان »املجلس قرر ان يستمر 
عباس في مهام منصبه رئيس����ا 
للسلطة حتى اجراء االنتخابات 
الرئاسية املقبلة«. واضاف »قرر 
املجل����س احلفاظ عل����ى املجلس 
التشريعي حتى اجراء االنتخابات 
القادمة وفق القانون االساس����ي 

الفلسطيني«.
الى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس »أبو مازن« أنه في 
حال التزمت إسرائيل بتجميد كلي 
لعمليات البناء في املستوطنات، 
فمن املمكن اس����تكمال مفاوضات 
الوضع النهائي بني اجلانبني في 
غضون ستة أشهر. وأكد عباس 
في مقابلة خاص����ة أجرتها معه 
اول من امس صحيفة »هآرتس« 
اإلسرائيلية أن الفلسطينيني ليس 
لديهم شروط مسبقة للمفاوضات 
مع إسرائيل وإمنا يريدون أن يلتزم 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو بالتزامات خارطة الطريق 

املستوطنات ملدة ستة أشهر، مبا 
في ذلك القدس الش����رقية، حتى 
يتسنى للفلسطينيني خالل هذه 
املدة العودة إلى طاولة املفاوضات، 
»رمبا ننجح في التوصل إلى اتفاق 
للوض����ع النهائي، وحتى اآلن لم 

أتلق أي رد«.

التي تطالب بتعليق كامل للبناء 
في املستوطنات. وقال عباس انه 
حتدث هاتفيا إل����ى وزير الدفاع 
إيهود باراك مرتني  اإلس����رائيلي 
خالل األس����ابيع القليلة املاضية 
وانه اقترح عليه قبل ثالثة أسابيع 
أن تعلق إسرائيل البناء في جميع 

واوضح الرئيس الفلسطيني أن 
االسرائيليني يقولون انه لم يطالب 
من قبل بتجميد املس����توطنات، 
وق����ال ان ذلك صحي����ح حيث ان 
الفلسطينيني لم يطالبوا بذلك عام 
1993 »ألنه لم يكن هناك اتفاقات 
حول التجميد. اآلن لدينا خارطة 

طريق«. وأردف بالقول: ان خارطة 
الطريق تنص على مطالب جميع 
األطراف، فالفلسطينيون مطالبون 
بوق����ف الهجمات ضد اس����رائيل 
واالعتراف بها ووقف التحريض، 

فلتأتوا لتروا ما فعلنا.
وسرد الرئيس الفلسطيني ما 

التزم به اجلانب الفلسطيني، دون 
أن يرى حتقيقا من جانب اسرائيل 
ألي من البنود التي نصت عليها 
الطري����ق، وقال مخاطبا  خارطة 
اإلس����رائيليني »أزلتم عددا قليال 
من حواجز الط����رق )في الضفة 
الغربية( بينما اليزال هناك 640 
حاجزا. وكل يوم يشهد اعتقاالت 
وهدما ملنازل. ال أفهم السبب، فلدينا 

تنسيق أمني«.
وحول ما إذا كان يساند صفقة 
تبادل األسرى التي تبحثها حماس 
وإس����رائيل حاليا برعاية أملانية 
مصرية، قال الرئيس الفلسطيني 
انه »مسؤول عن الشعب الفلسطيني 
اكتمال هذه  ف����ي  بأكمله وأرغب 
الصفقة، وبالفعل بعثت برسالة 
رسمية إلى إس����رائيل أكدت فيها 
دعمي للصفقة التي تتضمن مروان 
البرغوثي«، القيادي في حركة فتح 

التي يتزعمها عباس.
وع����ن املوقف في غ����زة التي 
تس����يطر عليها حركة حماس في 
حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بني 
الفلسطينية وإسرائيل،  السلطة 
أجاب عب����اس »ال عالقة حلماس 
باملفاوضات، فأنا املسؤول عنها كما 
قلت سابقا، وأي اتفاق سنتوصل 
إليه  سيتم إخضاعه الستفتاء«.

أبو مازن: السالم ممكن في 6 أشهر إذا جمدت إسرائيل البناء في جميع المستوطنات

هجمات سعودية مكثفة تجبر قناصة الحوثيين على االستسالم
الرياض � صنعاء � أ.ش.أ � رويترز: س���ددت 
القوات السعودية في مسرح العمليات العسكرية 
على الشريط احلدودي مع اليمن هجمات مكثفة 
عبر إطالق وابل من قذائف املدفعية واألس���لحة 
الرشاش���ة وقذائف الطائرات على مواقع متفرقة 
من الش���ريط احلدودي تسببت في سقوط عدد 
كبير من القتلى في صفوف املتسللني املسلحني 
مم���ا أدى إلى انخفاض معنوياتهم وانس���حابهم 
وتراجعهم إلى صفوف متأخرة واستسالم عدد من 
قناصة املتسللني ذوي األحزمة الناسفة واحلاملني 
للمتفجرات الذين أجبرتهم املواجهة على اخلروج 

من كهوفهم واستسالمهم.
وكشفت معلومات أن املتسللني بدأوا في شن 
هجمات بشكل متفرق منذ وقت متأخر أمس األول 
ما جعل القوات الس���عودية ترفع من جاهزيتها 
واس���تعدادها للمواجهة التي تكلل���ت بالنجاح 
وصدت جميع احملاوالت التي كان ينوي املتسللون 

تنفيذها.
وذكرت صحيفة »االقتصادية« امس أن القوات 
السعودية متكنت أيضا بعد مواجهة عنيفة من صد 
فريق استطالعي حاول الدخول من أحد الثغور 
الواقعة في سلس���لة اجلبال املتاخمة للش���ريط 

احلدودي.
كما وجهت الطائرات احلربية مبشاركة املدفعية 
الس���عودية هجمات متكنت من دك وردم معاقل 

متركز مجموعات املتسللني املسلحني في الكهوف 
واملغ���ارات واخلنادق وبعض املن���ازل املتاخمة 
للش���ريط احلدودي األمر الذي أسفر عن خسائر 
بشرية وعسكرية كبيرة طالت املتسللني وسببت 
لهم مأزقا كبيرا بعد أن أصبحت القوات السعودية 
تترصد فلوله مهما اختلفت اخلطط واالستراتيجيات 

التي تتبعها وباتت غير مجدية.
وشهدت القرى الس���عودية املتاخمة للحدود 
اليمنية والتي أجليت من السكان منذ أوقات سابقة 
عمليات متشيط كبيرة سبقت وصول تعزيزات 
أمنية جديدة إلى عناصر اجليش السعودي املنتشرة 
على الش���ريط احلدودي كم���ا انتقلت املدرعات 
واآللي���ات والعربات املجنزرة جنوب تلك القرى 
التي باتت ثكنات عس���كرية بسط فيها اجليش 
الس���عودي نفوذه وانتقلت وحداته في دوريات 
متحركة وراجلة لسحق أي قوة متسللة حتاول 

التوغل إلى داخل احلدود السعودية.
كما مت تسديد ضربات عنيفة بشكل مكثف في 
مختلف مناطق مسرح العمليات مبشاركة من القوات 
األرضية واجلوية، حيث سمع دوي القذائف املدفعية 

ونيران األسلحة الرشاشة والقذائف اجلوية.
وواجه املتسللون الذين عاودوا شن حمالتهم 
الليلية الصد من قبل القوات الس���عودية ما أدى 
إلى رف���ع الروح املعنوية ل���دى عناصر القوات 
الس���عودية خاصة أن هناك س���يطرة كبيرة من 

قبل القوات السعودية على سير العمليات وطرد 
أي من املتس���للني املس���لحني الذين يظهرون في 

األراضي السعودية.
من جانبهم اتهم احلوثيون سالح اجلو األميركي 
امس االول باالشتراك في غارات عليهم وقتل 120 

شخصا على االقل في غارة بشمال البالد.
وقال املتمردون »اجلرمية الوحشية التي ارتكبها 
سالح اجلو األميركي تظهر الوجه احلقيقي للواليات 

املتحدة«.
ووض���ع املتمردون الذي���ن يقاتلون اجليش 
اليمني وقوات سعودية تسجيالت مصورة على 
االنترنت ظهر بها اشخاص يحاولون ازالة ركام 

يغطي جثثا.
وفي جنيڤ قال مس���ؤول ب���األمم املتحدة إن 
وكاالت تابعة للمنظمة الدولية اطلقت نداء لتوفير 
177 مليون دوالر ملساعدة االشخاص املتضررين 

من القتال في اليمن.
وقالت اليزابيث بيرز من مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون االنسانية للصحافيني في جنيڤ 
»الوضع االنساني يتدهور بشكل ملحوظ والسيما 
ملائتي ألف شخص شردتهم الصراعات املتعاقبة 

منذ عام 2004«.
واضافت »نحن نطالب بالس���ماح بالوصول 
بحرية كاملة وبال قيود الى هؤالء املشردين وكذلك 

وقف الهجمات على القوافل االنسانية«.

المتمردون يتهمون أميركا بقتل 120 في غارة جوية

الرياض: الدعم األميركي »المطلق« 
إلسرائيل يحول دون تحقيق السالم

الرياض � أ.ف.پ: اكد وزير اخلارجية السعودي االمير 
س����عود الفيصل ان »الدعم املطل����ق« الذي تقدمه الواليات 
املتحدة السرائيل مينح الدولة العبرية خيار عدم حتقيق 
السالم. وقال الفيصل في مقابلة مع صحيفة انترناشونال 
هيرالد تريبيون »عوضا عن جعل اسرائيل آمنة لتحقيق 
السالم فان الدعم االميركي املطلق وفر السرائيل خيار ان 

حتيا في منطقة من دون قبول شعوب املنطقة بها«.
واضاف ان »هذا ما ادى الى سنوات طويلة من النزاع بني 
اسرائيل والفلسطينيني«. واعرب االمير سعود الفيصل، عن 
خيبة امله لفش����ل اجلهود التي بذلها من اجل التوصل الى 
اقامة دولة فلسطينية واحالل السالم في املنطقة. وقال انه 
خالل عمله على رأس الديبلوماسية السعودية طوال 35 عاما 
»لم نشهد اال ازمات، لم نشهد اال نزاعات«. واضاف »كيف 
ميكنك ان تفرح بأي شيء عندما يكون هناك شعب كالشعب 

الفلسطيني يعيش في احلالة التي يعيشون فيها؟«.
وتابع »الس����الم حتى اليوم هو كأنك حتمل ماء او رمال 
في يدك، ترى املاء وتظن ان بإمكانك االمس����اك ببعض منه 

ولكنه يفلت منك، واالمر نفسه بالنسبة الى الرمل«.
واضاف »اذن، الى ان يكون هناك شيء متسك به بيدك 

وتعلن انه جناح واجناز، فأنت لم حتقق شيئا«.
وفيما يتعل����ق بلبنان، الذي تتمتع فيه الرياض بنفوذ 
كبير، شدد وزير اخلارجية السعودي على ان هذا البلد لن 
يصبح س����يدا ما دام حزب اهلل الشيعي اللبناني »ميتلك 
اسلحة اكثر من اجليش النظامي«. واكد سعود الفيصل على 
انه ينبغي على املجتمع الدولي أال يس����مح اليران بامتالك 
الس����الح الذري، مشيرا الى »ريبته« حيال تأكيدات طهران 
على س����لمية برنامجها النووي، وطال����ب في املقابل ايضا 

بتخلي اسرائيل عن ترسانتها النووية.

ّحذر واشنطن من ارتفاع وتيرة الغارات الجوية لطائرات من دون طيار

زرداري يرفض جدواًل زمنيًا أميركيًا لمحاربة المتطرفين
واش���نطن � يو.ب���ي.آي: رفض 
الرئي���س الباكس���تاني آصف علي 
زرداري طلبا مباش���را من الرئيس 
األميركي باراك أوباما بتسريع توسيع 
املناطق  العس���كرية في  العمليات 
القبلية ودعا الواليات املتحدة إلى 
املسارعة إلى تقدمي الدعم العسكري 
للقوات الباكستانية والتدخل بقوة 

أكثر مع الهند.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركية امس عن مصادر مطلعة 
ان زرداري وجه رسالة خطية إلى 
أوباما في أواخر الشهر املاضي قال 
فيها ان حكومته مصممة على التحرك 
ضد القاعدة وطالبان واملجموعات 
املتمردة املتحالفة معها والتي تهاجم 
القوات األميركية في أفغانستان من 

املناطق احلدودية في باكستان.
إال ان زرداري أكد في رسالته التي 
تقع في ثالث صفحات إلى أوباما ان 
جهود باكس���تان الداخلية حملاربة 
التمرد تقوم على تقييمها اخلاص 

للخطر وجدوله���ا الزمني اخلاص 
وحاجاتها العملية.

وذكر ان العملية العسكرية في 
وادي سوات وحدها كلفت بالده 2.5 
مليار دوالر الفتا إلى ان باكس���تان 
تتوقع من الواليات املتحدة أن متدها 

بالدعم املادي.
الدفاع  وقال مسؤول في وزارة 
األميركية ان قائد اجليش الباكستاني 
اجلنرال أشفق كياني قال كالما مماثال 
القيادة املركزي���ة األميركية  لقائد 
اجلنرال ديڤيد بترايوس أثناء زيارة 
األخير إلى إسالم آباد حيث قال كياني 
ان على الواليات املتحدة أال تتوقع 
»عملية واسعة في شمال وزيرستان« 

في األشهر املقبلة.
من جانبه قال مسؤول استخباراتي 
باكستاني للصحيفة »نحن ملتزمون 
بهذه احلرب ولكننا سنخوضها وفقا 
لشروطنا وس���نحدد أولوياتنا من 
حيث األهداف استنادا إلى مصاحلنا. 
ال نريده���م )األميركيني( أن ميلوا 

علينا ما نفعله«.
وبالنس���بة إلى الهند، أوضحت 
الصحيف���ة ان زرداري لم يذكرها 
باالسم في رسالته بل ذكر أكثر من 
مرة املصالح الباكستانية الرئيسية 
والنزاعات التاريخية وطلب من أوباما 
الضغط على جيران باكستان لتحقيق 
تقارب ديبلوماسي معها في إشارة 

واضحة إلى الهند.
وفي نفس السياق حذرت باكستان 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
من ارتفاع وتيرة اعتماد استراتيجية 
الغارات اجلوية التي تنفذها طائرات 
من دون طيار في منطقة كويتا بإقليم 

بلوشستان الباكستاني.
ونقلت قناة »جيو« الباكستانية 
ع���ن املتحدث باس���م مكتب وزارة 
اخلارجية الباكستانية عبد الباسط 
أن باكستان تس���عى إلى استقرار 
أفغانس���تان ألن السالم واألمن في 
باكس���تان يعتمدان على االستقرار 

األفغاني.


