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الري����اض � د.ب.أ: كش����فت مص����ادر مطلعة في 
السعودية نقال عن عائلة األمير مساعد بن عبدالعزيز، 
ش����قيق خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، أن األمير مس����اعد أدخل مستشفى امللك 
فيص����ل التخصصي في العاصم����ة الرياض إلجراء 

فحوصات طبية أمس.
وكان خادم احلرمني، زار أخاه األمير مساعد أثناء 

تلقيه العالج مبستشفى امللك فيصل التخصصي في 
نوفمبر املاضي. بعد معاناته من عدد من املش����اكل 
الصحية مما اضطره إلى دخول املستشفى عدة مرات. 
واألمير مساعد معروف بتدينه وزهده وله ميل إلى 
األدب وقليل الظهور في وسائل اإلعالم ولم يشارك 
في احلياة السياس����ية في السعودية منذ تأسيسها 

وميثله في هيئة البيعة ابنه األمير عبداهلل.

شقيق خادم الحرمين في المستشفى إلجراء فحوصات طبية

زعيم الحوثيين يقبل شروط الحكومة اليمنية لوقف الحرب
صنعاء � وكاالت: اعلن زعيم املتمردين 
احلوثيني في اليم���ن عبد امللك احلوثي 
امس في تسجيل صوتي قبول »الشروط 
اخلمسة« التي وضعتها احلكومة اليمنية 

لوقف احلرب. 
وق���ال احلوثي »اعلن قب���ول النقاط 
اخلمس ولكن بعد وقف العدوان«، مضيفا 

»الكرة االن في ملعب الطرف االخر«. 
وطالبت احلكومة اليمنية املتمردين 
خصوصا »باحت���رام وقف اطالق النار 
وفتح الطرق واخالء االدارات التي احتلوها 
والتخلي عن س���الحهم واعادة الذخائر 
واملعدات واطالق سراح املوقوفني خالل 

املواجهات«.
واوضح احلوث���ي أنه »وحرصا منه 
على حقن الدماء وتفادي الوضع الكارثي 
للبلد، وحرصا على وقف حالة اإلبادة التي 
يتعرض له���ا املدنيون، فقد جدد قبوله 
بالنقاط اخلمس بعد وقف العدوان، معبرا 
عن أمله أن تتفهم كل األطراف هذه املبادرة 
وتؤثر مصلحة البلد فوق كل االعتبارات، 

والكرة اآلن في مرمى الطرف اآلخر«.
ولم يشر احلوثي في مبادرته إلى النقطة 
السادسة ضمن شروط احلكومة اليمنية 

املتمثلة ب� »االلتزام بعدم االعتداء على 
أراضي اململكة العربية السعودية«.

واتهم احلوثي في تسجيله السلطات 
اليمنية بش���ن احلرب عليه، مشيرا إلى 
إعالنه القبول بش���روط احلكومة نهاية 
رمضان وترحيبه بلجنة الوساطة احمللية 
لكن اجليش اليمني طردها وأطلق عليها 
النار حسب قوله. وشنت السلطات اليمنية 
في 11 اغس���طس هجوما على املتمردين 
الزيديني )شيعة( احملصنني في معقلهم 
في منطقة صعدة احلدودية مع اململكة 
العربية الس���عودية والواقعة على بعد 
240 كلم ش���مال العاصمة صنعاء. لكن 
املعارك التي اس���فرت ع���ن مقتل املئات 
منذ الهجوم االخير، تراجعت حدتها في 

االسابيع االخيرة.

ال نتيجة سياسية

وكانت احلكومة اليمنية اعلنت مرتني 
وقف����ا الطالق النار في نهاية 2009 لكنه 

لم يكن يصمد سوى لساعات.
آنذاك  الزيديون  املتم����ردون  ورفض 
حتميلهم مسؤولية اس����تئناف االعمال 

احلربية.

وفيما يتعلق بتحقيق اجليش اليمني 
ألهدافه من احلرب قال احلوثي في التسجيل 
ومدته 8 دقائق »إن العدوان لم يحقق أي 
نتيجة سياسية معلنة ولم يحقق هدفه 
»املشؤوم« في القضاء على شريحة واسعة 

من أبناء الشعب اليمني«.
واضاف أن ما حققه اجليش هو »الكثير 
من الدمار واخلراب وسفك دماء املئات من 
األبرياء إضافة إلى إضعاف البلد وتركه 
س���احة مفتوحة لكل من هب ودب من 
ذوي األطماع واملآرب الشيطانية إقليميا 

ودوليا«.
وقال احلوث���ي إن اجليش اليمني لم 
يخض حربا واحدة في مواجهة أجنبي 
زاعم���ا أن »ليس في ثقافته اال أن يدافع 

عن البلد وعن سيادته«.
وكان مصدر ميني مسؤول أعلن عقب 
مؤمتر لندن الذي انعقد في 27 يناير إن 
القوات املسلحة اليمنية ستظل تواصل 
العناصر اإلرهابية  عملياتها »ضد هذه 
املارق���ة حتى تعل���ن التزامه���ا بتنفيذ 
النقاط التي س���بق للحكومة أن أعلنتها 
كشرط لوقف العمليات العسكرية ضد 
تلك العناصر والب���دء فعليا في تنفيذ 

تلك النقاط ومبا يضمن إحالل الس���الم 
وعودة األمن والسكينة العامة إلى محافظة 

صعدة«.

اعتقال انتحاري من القاعدة

من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية 
اليمنية ام���س ان األجهزة األمنية ألقت 
القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة 
كان يعتزم استهداف منشآت نفطية في 

البالد.
وقالت ال���وزارة في بيان ان األجهزة 
األمنية اعتقل���ت »اإلرهابي صالح عبد 
احلبيب صالح الشاوش من تنظيم القاعدة 
بينما كان يستقل دراجة نارية في منطقة 
خلف حضرموت وبحوزته حزام ناسف 
كان يلفه حول جسمه باإلضافة إلى عبوتني 

ناسفتني«.
وأوضح املصدر أن نتائج التحقيقات 
األولية »كش���فت أنه كان يعتزم تنفيذ 
عملي���ة انتحارية ضد بعض املنش���آت 
االقتصادي���ة« وأض���اف ان التحقيقات 
مس���تمرة »مع املذكور لكشف املزيد من 
املعلوم���ات ح���ول املتورط���ني معه في 

زعيم احلوثيني عبد امللك احلوثي               )أرشيف(التخطيط الرتكاب جرميته«.

موافقة أميركا على تزويد تايوان مبقاتالت »بالك هوك« يثير أزمة ديبلوماسية مع الصني             )أ.پ(

نتنياه��و ي��زرع ش��جرة ف��ي مس��توطنة )آريي��ل( ف��ي الضف��ة الغربي��ة، حي��ث 
يؤك��د أن املس��توطنات الرئيس��ية ف��ي الضف��ة س��تظل جزءا م��ن إس��رائيل لألبد.

إخالء عائلة فلس��طينية بعد رمي اجليش اإلس��رائيلي قنابل مس��يلة للدموع في منزلها 
إثر مظاهرة في نابلس احتجاجاً على س��يطرة املستوطنني اليهود على منابع املياه )أ.پ(

مصادر أميركية لـ »األنباء«: فورد 
سفير أميركا الجديد في دمشق

طهران تبدأ محاكمة 16 متهمًا بإثارة 
الشغب في تظاهرات عاشوراء

واشنطن ـ احمد عبداهلل ووكاالت
علم���ت »األنباء« من مصادر في وزارة اخلارجية االميركية ان 
ادارة الرئيس ب���اراك اوباما قررت تعيني روبرت س���تيفن فورد 

سفيرا لها في دمشق. 
وقد التحق فورد بالسلك الديبلوماسي االميركي في عام 1985 
وعمل في قنصلية الواليات املتحدة في ازمير ثم في سفارتيها في 
القاهرة واجلزائر. وبعد ذلك عمل فورد نائبا للسفير في البحرين 
بني عامي 2001 و2004 لينقل بعدها الى بغداد حيث تولى مسؤولية 
امللحق السياس���ي حتى عام 2006 ثم نقل بعدها سفيرا للواليات 
املتحدة في اجلزائر وذلك حتى يونيو من عام 2008. ونقل بعدها 

فورد الى بغداد مرة اخرى حيث عمل نائبا للسفير هناك.
وفي الس���ياق نفسه، كشف مسؤول في السفارة االميركية في 
سورية امس عن ان الواليات املتحدة ابلغت دمشق بواسطة املبعوث 
االميركي اخلاص الى الش���رق االوسط جورج ميتشل رغبتها في 

التوصل الى اتفاق إلعادة سفيرها الى دمشق.
واكد املسؤول ان »القرار الذي اتخذ بإرجاع السفير الى سورية 
مثال حقيقي على متس���ك الوالي���ات املتحدة بكل األدوات، مبا في 
ذلك احلوار )مع س���ورية(، ملعاجلة القضاي���ا التي تهم الواليات 

املتحدة«.
واضاف »ان ذلك يعكس اعتراف االدارة االميركية بالدور املهم 
الذي تلعبه سورية في املنطقة وبأنها ستلعب دورا بناء في امن 

واستقرار املنطقة«.
واعلنت واشنطن في 24 يونيو املاضي انها قررت إعادة سفيرها 
الى سورية، بعدما كانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش استدعت 
س���فيرتها في دمشق مارغريت سكوبيي في فبراير 2005، وظلت 

السفارة مفتوحة في سورية بإدارة قائم باألعمال.
واكد املسؤول »ان من مصلحة الواليات املتحدة ارسال مسؤول 
ميثل الرئيس )االميركي باراك اوباما( ووزيرة اخلارجية )هيالري 

كلينتون(«.
واشار الى وجود »امور عالقة في الواليات املتحدة حيال سلوك 
س���ورية في املنطق���ة«، متوقعا ان »يعالج الس���فير اجلديد هذه 

السلوكيات« حاملا تتم املوافقة عليه في مجلس الشيوخ.
 وبعد ان حتصل واش���نطن على املوافقة السورية الرسمية، 
يتعني على البيت االبيض ان يرس���ل اس���م الس���فير الى مجلس 

الشيوخ للتصديق عليه.

طهران � وكاالت: بدأ القض���اء االيراني امس محاكمة 16 متهما 
بإثارة الش���غب والعنف اللذين وقعا في يوم ذكرى عاشوراء في 

ديسمبر املاضي بطهران.
ويواجه املتهمون في هذه القضية تهما من بينها احملاربة والفساد 
في االرض والتآمر على االمن القومي االيراني وتنظيم التجمعات 
وبث الدعاية ضد النظام واالخالل باالمن العام عن طريق التشجيع 

على اشاعة العنف والفوضى.
يذكر ان احلكومة نفذت مؤخرا حكمي اعدام بحق شخصني من بني 
11 شخصا متهمني باثارة اعمال العنف واالضطرابات التي شهدتها 

طهران عقب اجراء االنتخابات الرئاسية في 12 يونيو املاضي.
وذكر تقرير إيراني ان أعضاء جماعة »مجاهدي خلق« الذين القي 
القبض عليهم خالل تظاهرات يوم عاشوراء اعترفوا بأنهم تلقوا 

التدريب في معسكر أشرف بالعراق وبعض الدول األوروبية.
وذكرت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية أن »أعضاء زمرة املنافقني 
)مجاهدي خلق( اعترفوا بأنهم تلقوا هذه الدورات إلثارة الفوضى 
والبلبلة وتنظي���م التظاهرات غير القانونية بع���د الدورة ال� 10 

لالنتخابات الرئاسية »اإليرانية التي جرت في يونيو املاضي.
وأضافت ان »املدعي العام للشعبة ال� 15 التابعة حملكمة الثورة 
اإلسالمية في طهران التي تبت بالتهم املوجهة إلى 16 من املشاركني 
في أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة في عاشوراء وعقدت برئاسة 
القاضي صلواتي الئحة االتهام التي اعترف فيها هؤالء بانتهاكاتهم 
لهذا اليوم العظيم«. يشار الى ان معسكر اشرف في العراق يضم 
عناصر من منظمة مجاهدي خلق اإليرانية املعارضة التي تصفها 

طهران باإلرهابية وتطلق على عناصرها اسم »املنافقني«.
وشدد املدعي العام على أن »أعداء النظام اإلسالمي استخدموا كل 
الطاقات اإلعالمية والقنوات الفضائية لزرع بذور اليأس والتشكيك 
في نفوس أبناء الشعب اإليراني وعملوا على شن احلرب الناعمة 

ضده بكل األساليب«.
ووجه االتهام الى املشاركني في أعمال الشغب بطهران بالعمل 
من أجل »حتقيق أهداف االستكبار العاملي الذي يتمثل في أميركا 

التي تريد تغيير النظام اإلسالمي في إيران بأقل كلفة«.

اتهموا بتلقي التدريب في العراق ودول أوروبية

الصين تجمد عالقاتها العسكرية مع أميركا لبيعها أسلحة لتايوان

الزهار: إسرائيل تتحمل مسؤولية نقل ساحة المواجهة إلى الخارج

بكني � واشنطن � د.ب.أ: أعلنت 
الصني امس انه���ا قررت جتميد 
العالقات العسكرية مع الواليات 
املتحدة ردا على خطط واشنطن 

لبيع اسلحة لتايوان.
انباء الصني  وذكرت وكال���ة 
اجلديدة »ش���ينخوا« احلكومية: 
»ق���ررت الصني تعلي���ق زيارات 
كان من املقرر تبادلها بني القوات 
املسلحة األميركية والصينية، ردا 
على خطة واشنطن لبيع صفقة 
اسلحة لتايوان بقيمة نحو 6.4 

مليارات دوالر«.
وقال نائ���ب وزير اخلارجية 
الصيني هي ياف���ي في احتجاج 
قدمه للسفير األميركي لدى الصني 
جون هنتسمان: »سيكون العالن 
الوالي���ات املتحدة ع���ن مبيعات 
مقترحة الس���لحة لتايوان تأثير 
س���لبي خطير على نواح مهمة 
عدي���دة للتب���ادل والتعاون بني 

البلدين«.
ونقل ع���ن وزارة اخلارجية 
الصينية قولها »تنتهك اخلطوة 
ثالثة إعالنات مشتركة بني الصني 
والواليات املتحدة، خاصة إعالن 
عام 1982 الذي تعهدت فيه أميركا 
بتخفيض مبيعاتها من األسلحة 

لتايوان بطريقة تدريجية«.
وكانت إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوبام���ا أبلغت الكونغرس 
أمس االول باقتراح ببيع أسلحة 

� د.ب.أ: حمل عضو  غ���زة 
املكتب السياسي حلركة حماس 
محمود الزهار إس���رائيل امس 
مسؤولية نقل ساحة املواجهة 
إلى اخلارج عبر اغتيال القيادي 
في احلركة محمود املبحوح في 

دبي قبل 10 أيام.
وقال الزهار، في تصريحات 
للصحافيني عقب زيارته مقر 
املستشفي امليداني األردني في 
غزة، »إن إسرائيل أرادت عبر 
عملية االغتيال جعل الساحة 
الدولية ساحة للصراعات، وهي 
بالتالي تصبح املسؤولة وحدها 

عن ذلك«.
وأضاف »جربت إسرائيل، 
واكتوت بنار املواجهة اخلارجية 
في صراعها مع منظمة التحرير، 
وهي تعرف أن حماس ال تقل 
قدرة عن الوصول ألهدافها في 

أي مكان وأي وقت«.
وتاب���ع: »لكنن���ا حتى هذه 
اللحظة نحافظ على أن ساحة 
املعركة وقواعد اللعبة تنحصر 
فقط داخل األراضي الفلسطينية 
احملتلة«، مؤكدا أن احلركة تترك 
الرد على عملية االغتيال لقادم 
األيام »ليكون بشكل إيجابي«.

واعتبر الزه���ار أن اغتيال 
املبحوح وغي���ره من القيادات 

الفلسطينية داخل الدول العربية 
»تقدم رس���الة بأن إسرائيل ال 
حتترم سيادة أي دولة عربية، 
ومصاحلها مقدمة على مصالح 
كل الشعوب، ولذلك يجب إعادة 

تقييم العالقات معها«.
وكانت حماس اتهمت أمس 
االول بش���كل رس���مي جه���از 
املخابرات االسرائيلي )املوساد( 
بالوقوف وراء اغتيال املبحوح، 
فيما أعلنت ش���رطة دبي »أنها 
متكن���ت م���ن التع���رف على 
ارتكاب  املشتبه بتورطهم في 

اجلرمية«.
يذكر أن املبحوح من مؤسسي 
كتائب القسام أثناء االنتفاضة 
الفلسطينية األولى، وكان يبلغ 
من العمر 50 عاما، وكان يعيش 
في دمشق وكان يحمل وفق ما 
يتردد جواز سفر باسم شخص 

سوري قدمي.
ولم تعلق إسرائيل حتى اآلن 

على هذه االتهامات.
وف���ي س���ياق منفصل، أكد 
الزهار رغبة حماس في عالقات 
جيدة مع كل من األردن ومصر 
وكل الدول العربية واإلسالمية، 
مشددا على رفض أي مشاريع 
للش���عب  البدي���ل  للوط���ن 

الفلسطيني.

إلى تايوان تصل قيمتها إلى 6.4 
مليارات دوالر.

وقالت وزارة الدفاع االميركية 
)الپنتاغون( إن الصفقة تش���مل 
60 مروحي���ة ط���راز »يو اتش« 
و60 »ب���الك هوك« و12 صاروخا 
مض���ادا للس���فن و114 صاروخا 
»باتريوت« و2 من س���فن كشف 
األلغام، عالوة على معدات أخرى 
خاصة باالتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.

مش���اعر« االستقالل لدى تايوان 
وتضع عراقيل في طريق التنمية 

السلمية عبر املضيق.
وأث���ارت مبيعات األس���لحة 
األميركية لتايوان غضب الصني في 
السابق، حيث تعتبر بكني اجلزيرة 
إقليما منشقا عن البر الرئيسي، 
وه���ددت باس���تعادتها بالقوة. 
ومبقتضى قانون 1979 للعالقات 
مع تايوان، تلتزم واشنطن بدعم 

دفاع تايوان.

هذا وقال���ت وزارة اخلارجية 
الصينية ان بكني ستفرض عقوبات 
على الشركات األميركية التي تبيع 
اسلحة لتايوان مضيفة ان مبيعات 
االسلحة س���تؤثر على التعاون 
الصيني � األميركي بشأن القضايا 

الدولية الرئيسية.
وقال���ت وكالة انب���اء الصني 
اجلديدة )شينخوا( نقال عن مكتب 
شؤون تايوان باخلارجية الصينية 
إن صفقة االس���لحة »س���تؤجج 

القانون م���ع قرار  وتزام���ن 
الواليات املتحدة االعتراف بالصني 
وحتويل عالقاتها الديبلوماسية 

من تايبيه إلى بكني.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
األميركي���ة بي جيه كراولي »هذا 
دليل واضح على التزام هذه اإلدارة 
بإمداد تايوان مب���ا حتتاجه من 

أسلحة دفاعية«.
وأض���اف كراول���ي إن البيع 
احملتمل )لألس���لحة( يتسق مع 

سياسة صني واحدة التي تتبناها 
الوالي���ات املتحدة ويس���هم في 
احلفاظ على األمن واالس���تقرار 

عبر مضيق تايوان.
يأت���ي هذا اإلع���الن في وقت 
حس���اس للعالق���ات األميركية � 
الصينية حيث م���ازال اجلانبان 
منقس���مني بشأن قضايا التجارة 
وسياسات العملة وحقوق اإلنسان، 
لكن دعم الواليات املتحدة لتايوان 
يظل األمر األكثر إثارة للجدل في 

تاريخ العالقات بني اجلانبني.

ال تأثير على الملف اإليراني

ازاء ذل���ك، قلل مس���ؤولون 
كبار ب���إدارة الرئيس أوباما من 
احتم���ال أن يؤثر امت���ام صفقة 
جديدة لبيع أس���لحة الى تايوان 
س���لبا على جت���اوب الصني مع 
جهود االمم املتحدة باجتاه فرض 
عقوبات اضافية على ايران على 
خلفية قضايا متعلقة بتخصيب 

اليورانيوم.
وق���ال مس���ؤول باخلارجية 
األميركية ان جتاوب الصني جتاه 
التعامل مع امللف النووي االيران 
يج���ب أال يك���ون مرتبطا بإمتام 

صفقة األسلحة الى تايوان.
واضاف »هناك منذ فترة طويلة 
عملية مستمرة بشأن هذا النوع 
من املبادرات التي تتعلق مببيعات 

األسلحة«.

مسؤولون أميركيون يؤكدون أن تعامل بكين مع الملف اإليراني لن يتأثر بصفقة األسلحة

بعد اغتيال المبحوح في دبي


