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مقديشو � أ.ف.پ: اس���تعادت مجموعة »اهل السنة 
واجلماعة« االسالمية املتحالفة مع احلكومة الصومالية، 
امس السيطرة على مدينة دوسامرب من ايدي املتمردين 
االسالميني املتطرفني في حركة الشباب الذين طردوها 
منه���ا اول من امس، كما ذكر س���كان في املدينة لوكالة 

»فرانس برس«.
وفي االجمال، فإن املعارك التي بدأت فجر امس االول 

بهجوم مفاجئ شنته حركة الشباب على مدينة دوسامرب، 
اوقعت 30 قتيال على االقل، بحس���ب زعيم قبلي واحد 

سكان املدينة.
واعلن الزعيم القبلي في املنطقة عبداهلل جدي لوكالة 
»فرانس ب���رس«: »ان املدينة هادئ���ة. انهزم املقاتلون 
الشباب خالل املعارك العنيفة ليال. وتسيطر مجموعة 

اهل السنة على املدينة«.

جماعة موالية للحكومة تستعيد السيطرة على مدينة صومالية من حركة الشباب

إغالق السفارتين األميركية والبريطانية في اليمن بسبب تهديدات »القاعدة«
عواصم � وكاالت: أغلقت السفارتان األميركية 
والبريطانية في اليمن أمس أبوابهما وأعلنتا 
على موقعهما االلكتروني أنهما لن تستقبال أي 

متعاملني بعد تلقي »تهديدات من القاعدة«.
وقالت السفارة األميركية في بيان مقتضب: 
»السفارة األميركية في صنعاء ستظل مغلقة 
اليوم )امس( املوافق الثالث من يناير من عام 
2010 بعد تلقي تهديدات من تنظيم )قاعدة اجلهاد 
في جزيرة العرب( بشن هجوم ضد املصالح 
األميركية في اليمن« ولم يوضح البيان متى 

ستعيد السفارة فتح أبوابها.
وذكر البي����ان الرعايا االميركيني بضرورة 
»احلفاظ على مس����توى مرتفع م����ن التيقظ 
واحل����ذر«. على صعيد متص����ل أعلن رئيس 
الوزراء البريطاني غ����وردون براون امس ان 
الواليات املتحدة وبريطانيا اتفقتا على متويل 
وحدة شرطة متخصصة مبكافحة اإلرهاب في 
اليم����ن. ووصف براون اليم����ن بأنه »حاضنة 
لإلرهاب وقد يكون مالذا آمنا له«، مشيرا إلى 

أن هذا البلد يش����كل »تهديدا على املس����تويني 
اإلقليمي والدولي«.

ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
عن بيان صادر عن مكتب براون إن مسؤولي 
»داونينغ ستريت« والبيت األبيض ناقشا في 
سلس����لة من االتصاالت الهاتفية منذ محاولة 
تفجير طائرة أميركية في ديترويت يوم عيد 
امليالد زيادة العمل املشترك للتصدي للتهديد 

اإلرهابي املتنامي في اليمن والصومال.
وأش����ار البي����ان إلى ان الدع����م األميركي � 
البريطاني لليمن سيشمل زيادة الدعم حلرس 

السواحل اليمني.
وأض����اف أن »العمل يجري على التفاصيل 
ولكن سيتم االستفادة من العمل الذي تقوم به 
اململكة املتحدة حاليا في مس����اعدة اليمن على 

مكافحة اإلرهاب«.
وقالت رئاسة احلكومة البريطانية ل� »بي.
بي.س����ي« إن القرار صدر بع����د مباحثات مع 

احلكومة اليمنية والبيت األبيض.

وحدد بيان »داونينغ ستريت« نوايا براون 
كالتالي: أوال وضع اخلطر املتنامي من اليمن 
والصومال على جدول أعمال مجلس الشؤون 
العامة لالحتاد األوروبي هذا الش����هر، وثانيا 
زيادة الدعم املال����ي البريطاني لليمن، وثالثا 
بحث رد الفعل البريطاني على محاولة التفجير 
في ديتروي����ت في اجتماع خاص للجنة األمن 

القومي والعالقات الدولية والتنمية.
من جانبها رحبت صنعاء بالقرار الذي اتخذته 
بريطانيا والواليات املتحدة، وقال مسؤول ميني 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه 
ان »اي دعم او مس����اعدة تقدم لقوات مكافحة 

االرهاب في اليمن هو محل ترحيب«.
عل����ى صعيد آخر، اجتم����ع اجلنرال ديڤيد 
بيترايوس قائد القيادة املركزية األميركية أمس 
االول مع الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
من أجل بحث جه����ود مكافحة اإلرهاب. وكان 
بيترايوس أعلن في اآلونة األخيرة عن زيادة 
حجم املساعدات األميركية املقدمة إلى اليمن.

بريطانيا وأميركا تشاركان في تمويل وحدة لمكافحة اإلرهاب في اليمن.. وصنعاء ترّحب

)أ.پ( صورة أرشيفية جلنود مينيني يستقلون حافلة عسكرية أمام السفارة األميركية في صنعاء 

واش��نطن � أ.ف.پ: كش��فت ش��بكة 
االخي��رة  الهجم��ات  ان  »س��ي.بي.اس« 
التي اس��تهدفت مواق��ع تنظي��م القاعدة 
في اليمن، ش��نتها الوالي��ات املتحدة ومت 
خاللها استخدام صورايخ كروز ووحدات 

عسكرية برية.

التلفزيونية االميركية  ونقلت احملط��ة 
عن »سيباس��تيان غوركا وهو بحسب ما 
عرف��ت عنه »خبير اميرك��ي في العمليات 
اخلاصة يدرب ضباط��ا مينيني«، قوله ان 
العمليات البرية واجلوية التي اس��تهدفت 
مواق��ع للقاعدة في اليم��ن يومي 17 و24 

ديسمبر شنتها القوات االميركية.
وقال غوركا ان هذه الضربات »نفذتها 
الى حد كبير الواليات املتحدة ولكن بدعم 
قوي من احلكومة اليمنية. لقد استخدمت 
صواري��خ ك��روز باالضافة ال��ى وحدات 

عسكرية على االرض«

»سي.بي.إس« تكشف: القوات األميركية قصفت مواقع »القاعدة« في اليمن

المالكي: لن نسمح باختراق سيادة 
األراضي العراقية بعد اليوم

بغداد � كونا: أكد رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي ان س����يادة 
التراب العراقي مهددة من اكثر من 
جهة، ولكنه شدد على ان بالده لن 
تسكت عن اي جتاوز، ولن يسمح 
الحد باختراق س����يادة األراضي 

العراقية بعد اليوم.
واوضح املالكي في كلمة له خالل 
املؤمتر التأسيسي االول لعشائر 
محافظة بغداد «انه الميكن ألحد ان 
يتجاوز ارض العراق وماءه وسماءه 
واليعتقد البعض ان انشغال العراق 
حاليا مبكافحة االرهاب وبناء الدولة 

يعني امكانية انتهاك سيادته«.
في اشارة الى رفضه قيام قوة 
ايرانية بالتج����اوز على االراضي 
العراقية واحتالل البئر رقم اربعة 

في حقل الفكة النفطي.
ولفت الى »ان العراق اليوم اقوى 
وكما وقف بوجه االرهاب الذي شن 
حربا لم يشنها على دولة من قبل 
فاننا نستطيع ان نقف بوجه جميع 
التحديات«. ورأى ان احدى نقاط 
الضعف التي كانت سابقا في بالده 
تكمن في »ان النظام السابق كان 

يتدخل في شؤون االخرين«.
لك����ن املالك����ي اكد ايض����ا انه 
يعمل عل����ى انهاء خالفات العراق 

مع جيرانه حلفظ مصالح العراق 
ودفع املنطقة نحو االستقرار.

وقال »ان النظام السابق الذي 
وّق����ع على اتفاقي����ة اجلزائر كان 
يلتزم بها حينا ثم ميزقها ثم يعود 
ويعترف بها بل ويعطي من ارض 
العراق ومائه وفضائه لكي يبقى 

على كرسي احلكم«.
وانتقد رئيس الوزراء العراقي 
اجلهات والشخصيات التي تتكئ 
على اجندات خارجية داعيا جميع 
االطراف الى االعتماد على الشعب 
وعطائه معربا عن امله في انهاء 
الش����ركاء األعمال املخل����ة بأمن 

وسالمة الدولة.
وعاد املالكي ليتحدث عن اهمية 
املصاحلة الوطنية حيث ذكر »ان 
احلقبة التي م����رت بزمن النظام 
السابق شهدت تدخال في شؤون 
العش����ائر وكأنها دائرة من دوائر 

الدولة«.
وأض����اف »حينما نتحدث عن 
جناح املصاحلة فهناك من يقول انها 
لم تنجح ألن ثمة من لم يتصالح 
من السياسيني ولكن هؤالء يريدون 
العودة بنا الى السابق واحلروب 
واحلصار وان تخترق سيادتنا«.

أكد أنه يعمل على إنهاء الخالفات مع الجيران

مشعل ينفي من الرياض رغبة حماس
في توقيع اتفاق المصالحة بدمشق

ماكريستال: سنقلب مسار األمور
في أفغانستان خالل 18 شهراً

الرياض � يو.بي.آي: نفى رئيس املكتب السياسي 
حلركة »حماس« خالد مشعل اثر محادثات أجراها 
مع وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل 
ف���ي الرياض امس ما تردد عن ان احلركة ترغب 
في توقي���ع ورقة املصاحلة م���ع حركة فتح في 

دمشق.
وأجرى مشعل الذي كان قد وصل الى الرياض 
مساء أمس االول في زيارة لم يعلن عنها مسبقا 
محادثات »مطولة« مع الفيصل في وزارة اخلارجية 

في الرياض.
وتأتي زيارة مشعل إلى اململكة في ظل استمرار 
تعثر اجلهود من أجل التوقيع على ورقة مصاحلة 
ب���ني حركتي فتح وحماس. ونفى مش���عل عقب 
اللقاء ما تردد من أن »حماس« ترغب في أن »يتم 
التوقيع على املصاحلة مع السلطة الفلسطينية في 
دمشق«. وقال »إن ذلك غير صحيح« ولكنه أشار 
إلى بعض »النقاط في اتفاق املصاحلة التي لم يتم 
االتفاق بشأنها )مع السلطة الوطنية الفلسطينية 

ومصر(«.
وجدد استعداد قيادات »حماس« للتوجه إلى 
القاهرة للمشاركة في اجلولة األخيرة من احلوار 
الفلسطيني. وكان إسماعيل هنية رئيس احلكومة 
الفلسطينية املقالة التي تدير شؤون قطاع غزة 
دع���ا أمس االول الى توقي���ع ورقة املصاحلة مع 
حركة فتح في مصر »بترتيبات جديدة« وصوال 

الى تشكيل حكومة توافق وطني.
وأعلنت مص���ر إرجاء توقيع اتفاق املصاحلة 

الفلس���طينية إلى أجل غير مسمى بعدما رفضت 
حماس التوقيع عليه في املوعد احملدد وهو 15 أكتوبر 
املاضي. ووقعت فتح من جانبها االتفاق واتهمت 

حماس بتعطيل التوافق الوطني الفلسطيني.
وردا على س���ؤال حول ما تردد عن أن إيران 
طلبت من حماس إرس���ال مقاتلني فلس���طينيني 
إلى اليمن لدع���م املتمردين احلوثيني في قتالهم 
ضد احلكومتني الس���عودية واليمنية أكد مشعل 
عدم صحة ذلك وقال »حماس حريصة على أمن 
ووح���دة ارض كل دولة عربية«، مش���يرا إلى أن 
احلركة »ترتبط بعالقات قوية مع إيران« ولكنها 
»عالقات تصب في صالح القضية الفلسطينية ولن 
نقبل بتحويلها إلى ما ميس بأمن الدول العربية 

ووحدة أراضيها«.
ولم يرشح شيء عما دار في محادثات مشعل 
مع الفيص���ل إال أن املراقبني الحظوا أن االرتياح 
كان سائدا على مالمح مسؤول حماس في نهاية 

اللقاء.
بدوره���ا اكتفت مصادر س���عودية بالقول ان 
الفيصل جدد حرص بالده على »الوحدة الفلسطينية 
ودعم الفلسطينيني بشتى الوسائل وصوال إلى 
إعالن قيام الدولة الفلسطينية على األراضي احملتلة 

في 1967 استنادا إلى مبادرة السالم العربية«.
وكانت الس���عودية رعت في 2007 اتفاق مكة 
املكرمة للمصاحلة بني فتح وحماس ولتش���كيل 
حكومة وح���دة وطنية إال أن االتف���اق انهار في 

السنة نفسها.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت:
قال قائد القوات االميركية في افغانستان اجلنرال 
ستانلي ماكريستال ان قوات حلف شمال االطلسي »ال 
تتقدم حاليات نحو اي انتصار بعد اال انها ستفعل 

وسوف تنتصر في نهاية املطاف«. 
ورفض ماكريستال في تصريحات ادلى بها في 
كابول واذيعت في واشنطن اول من امس ان يحدد ما 
يقصده بعبارة »نهاية املطاف« او املدى الزمني الذي 

ستستغرقه املواجهات املسلحة مع حركة طالبان.
وفسر ماكريستال ذلك بقوله »ال توجد لدي طريقة 
لتحديد املدى الزمني لتحقيق االنتصار وليس لدي 
تعريف لهذا االنتصار. الش����عب االفغاني هو الذي 
سيحدد االمرين. وفي كل االحوال فانني اعتقد انه 
خالل 18 شهرا سنتمكن من قلب اجتاه الزخم واملكاسب 

التي يحققها املتمردون«.
وقال ماكريستال »ال اتفق مع من يقولون ان حركة 
طالبان تشكل تهديدا لوجود احلكومة االفغانية. ثمة 
مبالغات كثيرة في ق����درات احلركة ولكنها ال تهدد 

وجود احلكومة املركزية او الشعب االفغاني«.
وقال اجلنرال ان املنطقة التي ستحدد مسار االمور 
في املواجهة في افغانستان هي املثلث اجلنوبي الذي 
يبدأ من نهر هلمند ثم ش����رقا الى قندهار وجنوبا 
الى مدينة س����بني بولداك على احل����دود االفغانية � 
الباكستانية. وشرح ماكريستال ذلك بقوله »املنطقة 
تسكنها اغلبية كبيرة من الباشنون وقد كانت تاريخيا 

معقل طالبان«.
وتابع »ان تلك املنطقة تتسم بأهمية اقتصادية 

كبيرة اذ ان بها نحو 85% من سكان محافظتي هلمند 
وقنده����ار. واذا ما متكنا من ضرب طوق امني مثل 
حدوة احلصان حلماية االهالي من طالبان فان تلك 
املنطقة ستتحول الى مركز اقتصادي وسياسي هام 

من شأنه ان يغير الكثير«.
وكان ماكريستال قد قال من قبل ان خطته التي 
عرضها على البيت االبيض في اكتوبر املاضي تنص 
على تدريب 400 الف عنصر امني افغاني في القوات 
املسلحة والش����رطة. غير ان البيت االبيض خفض 
الرقم بعد وصفه بانه مبالغ فيه. واقر ماكريستال 
بان ادارة الرئيس ب����اراك اوباما »ادخلت تعديالت 
على اخلطة االصلية«. غير ان ماكريس����تال اوضح 

انه يتفق متاما مع رؤية االدارة.
وشرح اجلنرال ذلك بقوله »الرقم الذي سندربه 
تغير ولكن الرقم النهائي سيتحدد خالل مشوارنا 
وبصورة مرنة«. وكانت تقارير اميركية قد اشارت 
ال����ى ان القوات االميركية ب����دأت دون ابطاء عملية 
تشكيل قوات االمن االفغانية. وقالت تلك التقارير ان 
قوات حلف ناتو تعتزم وضع خطة عاجلة لتسليم 
املسؤوليات االمنية الى القوات االفغانية بدءا باملناطق 

االقل تعرضا لعمليات طالبان.
الى ذلك، وصف كاي إيدي املمثل اخلاص لألمم 
املتحدة في أفغانستان رفض البرملان األفغاني لثلثي 
أعضاء حكومة الرئيس حامد كرزاي ب� »النكس����ة 
السياس����ية«. ونقل راديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي س����ي( امس عن إيدي قوله إن قرار البرملان 

سيطيل مدة غياب حكومة تؤدي مهامها.

مسؤول أممي: رفض ثلثي أعضاء حكومة كرزاي »نكسة سياسية«مصادر: الفيصل جدد الدعم للوصول لقيام الدولة على األراضي المحتلة في 1967

مصر: تعديل وزاري بتعيين أحمد زكي بدر لـ »التعليم« وعالء فهمي لـ »النقل«
القاهرة � وكاالت: قرر الرئيس املصري حس����ني 
مبارك امس اجراء تعديل وزاري محدود في حكومة 
احمد نظيف مت مبقتض����اه تعيني وزيرين جديدين 

للنقل والتعليم.
وقالت وكالة »انباء الشرق االوسط« املصرية ان 
مب����ارك اصدر قرارا جمهوريا بتعيني احمد زكي بدر 
وزيرا للتعليم بدال من يسري اجلمل الذي خرج من 
الوزارة وعالء الدين فهمي يوسف وزيرا للنقل خلفا 
حملمد منصور الذي اس����تقال من منصبة في السابع 
والعش����رين من اكتوبر املاضي بع����د ثالثة ايام من 
حادث تصادم قطارين اس����فر عن س����قوط 18 قتيال 

و36 جريحا.
وكان احم����د زكي بدر يش����غل حتى اآلن منصب 
رئيس جامعة عني ش����مس )في القاهرة(، بينما كان 

عالء الدين فهمي يوسف رئيسا لهيئة البريد.
ومت تشكيل حكومة احمد نظيف في ديسمبر 2005. 
على صعيد متصل، أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا 
جمهوريا بتعيني 5 محافظ����ني جدد لكل من جنوب 

وشمال سيناء وحلوان ومطروح وبني سويف.
وتضم����ن القرار تعيني: محمد عبدالفضيل محمد 
شوشة »محافظا جلنوب س����يناء«، وقدري يوسف 
محمود بوحس����ني »محافظا حللوان«، ومراد محمد 
أحمد موافي »محافظا لشمال سيناء«، وأحمد حسني 
مصطفى إبراهيم »محافظا ملطروح«، ود.سمير أحمد 

سيف العزل محفوظ »محافظا لبني سويف«.

تعيين 5 محافظين جدد لكل من جنوب وشمال سيناء وحلوان ومطروح وبني سويف

المرشد الثامن لإلخوان.. بين بديع والبيومي

د.رشاد البيومي د.محمد بديع

بي����د أنه أكد ان النتيجة لن تعلن مباش����رة، حيث 
أوضح قائال: »بعد االنتهاء من فرز األصوات وحتديد 
اسم الفائز الذي يتمكن من جمع األصوات الالزمة للفوز، 
سيتم عرضه على مكتب اإلرشاد مرة أخرى في اجتماعه 
القادم أواخر األسبوع إلقراره، ثم بعد ذلك يتم عرضه 
على إخوان اخلارج«، او م����ا يعرف بالتنظيم الدولي 

للجماعة. ومن املقرر ان تأخذ هذه اإلجراءات، في حال 
حسم مجلس الشورى املرش����د القادم من اول جولة، 
وموافقة إخوان اخلارج بعد ذلك »حوالي أس����بوعني« 
بحسب املصدر، اي مع انتهاء فترة والية املرشد احلالي 
محم����د مهدي عاكف في 13 يناير اجلاري. أما في حالة 
عدم احلس����م من أول جولة، او ع����دم موافقة التنظيم 

القاهرة � إيالف: خالل ساعات تنتهي جماعة اإلخوان 
املسلمني من فرز أصوات أعضاء مجلس شورى اجلماعة 
لتحديد الفائز مبنصب املرش����د الثامن، الذي يتنافس 
عليه ثالثة من أقط����اب اجلناح احملافظ وهم د.محمد 
بديع ود.رشاد البيومي والشيخ جمعة امني، بعد اعتذار 
كل من د.محمد حبيب الذي تقدم باس����تقالة مفاجئة 
من جميع مواقعه التنظيمية باجلماعة قبل البدء في 
اجراءات انتخابات املرش����د، ود.محمود عزت امني عام 

اجلماعة امللقب ب� »صانع املرشدين«.
وكانت اجلماعة قد بدأت إجراءات انتخابات املرشد 
في اليومني املاضيني بتوزيع بطاقات الترش����يح على 
مجلس شورى اجلماعة الذي يبلغ عدد أعضائه نحو 
109 أعضاء. وكش����ف مصدر باجلماعة ل� »إيالف« ان 
»االنتخابات جرت في اجواء هادئة، ومت توزيع البطاقات 
على أعضاء مجلس الشورى، ومت جمع البطاقات لتبدأ 
إجراءات الفرز«. وأكد املصدر ان بطاقة الترشيح اقتصرت 
على االختيار ما بني الثالثي: بديع وبيومي وامني، بعد 

اعتذار حبيب وعزت.

الدولي على املرشح الذي يقره مكتب اإلرشاد، »في هذه 
احلالة لن يحس����م منصب املرشد قبل بداية فبراير«، 
ويتم طرح اسم مرشح جديد في هذه احلالة ومتريره 

على مجلس شورى اجلماعة مرة اخرى.
وعلى صعيد التكهنات، تضاربت األنباء في الساعات 
األولى حول اسم الفائز، وقالت مصادر ان مجلس الشورى 
استقر على د.رشاد البيومي أستاذ اجليولوجيا امللقب 
ب� »البروفيسور املجاهد«، مشيرة الى انه حصل على 
اعلى نسبة من األصوات، اال ان مصادر أخرى أشارت الى 
فوز د.محمد بديع، األستاذ املتفرغ بقسم الباثولوجيا 

بكلية الطب البيطري جامعة »بني سويف«.
بينما توقعت مصادر مقربة من االنتخابات ل�»إيالف« 
احتمال عقد جولة إعادة بني اثنني من املرشحني الثالثة، 
نظرا لصعوبة حتقيق احدهم العدد الالزم من األصوات 

للفوز باالنتخابات وهو 50% زائد واحد.
وقالت املصادر »من الصعب التكهن مبن سيفوز، 
نظرا ألن كل واحد من املرشحني الثالثة يتمتع بشعبية 

كبيرة ورصيد حافل في خدمة اجلماعة«.


