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واشنطن ـ أحمد عبداهلل
تزايدت احتماالت الغاء إجراء محاكمة العقل املدبر ألحداث 11 س����بتمبر 
2001 خالد الشيخ محمد في مدينة نيويورك مع االنطباع القوي الذي تركه 
الرئيس باراك أوباما بصعوبة وضع خطط وزارة العدل بش����أن احملاكمة 
موضع التنفيذ. فقد صرح الرئيس االميركي خالل مقابلة اجرتها معه اول 
من امس شبكة »سي.بي.اس« التلفزيونية بان اجراء احملاكمة في نيويورك 
سيكون »امرا صعبا«. إال انه لم يستبعد نهائيا اجراءها هناك قائال »ان علينا 

ان نضع في اعتبارنا القضايا اللوجستية والعملية املتعلقة باحملاكمة.
فإذا كان لدينا مدينة ترفض وادارة ش����رطتها ترفض وعمدتها يرفض 

فإن ذلك يجعل من اجراء احملاكمة هناك امرا صعبا«.
كالم أوباما جاء تعليقا على إعالن إدارة الشرطة في نيويورك أن إجراء 
احملاكمة في مانهاتن كما قررت وزارة العدل في ديس����مبر املاضي سيضع 
ضغطا هائال على قوات األمن هناك. وطلب العمدة مايكل بلومبرغ اعتمادات 

فيدرالية لتغطية النفقات بعد ان القى خطابا عارض فيه القرار.

اتجاه أميركي إللغاء محاكمة العقل المدبر لهجمات سبتمبر في نيويورك

إيران تعزز ترسانتها بطائرات »شبح« و»نذير« ..وتبلغ »الذرية« رفع التخصيب إلى %20

فرنسـا وأميـركا تعمالن علـى عقوبـات دولية مشـددة 
وموسـكو تطالب طهران بااللتـزام باتفـاق تبـادل اليورانيوم

عواصم � وكاالت: سيطرت ايران بقوة على املشهد السياسي العاملي 
مبجموعة اعالناتها العسكرية املتوالية، املتزامنة مع اعالنات نووية ما 
برحت تزيد من مستوى القلق الغربي، وآخر هذه االعالنات النووية 
امس تأكيدها أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها النتاج 
اليورانيوم املخصب بنسبة 20%. اذ صرح علي اصغر سلطانية املبعوث 
االيراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتلفزيون العالم الرسمي من 
ڤيينا انه »مت تس���ليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة ايرانية 
رسمية عن بدء نش���اطات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لتوفير 

الوقود ملفاعل طهران«.
وفي طهران وبعد ايام من الكش���ف عن عزم واشنطن زرع نظام 
دفاع صاروخي في اخلليج، كشف وزير الدفاع االيراني العميد احمد 
وحيدي أمس الستار عن مشاريع النتاج طائرات استكشاف من دون 

طيار وأخرى ذات مقعد واحد تستخدم في مهام املراقبة واالسناد.
وقال الوزير وحيدي في تصريحات للصحافيني على هامش مراسم 
ازاحة الستار عن الطائرات انه »مت اليوم وبفضل اجلهود التي بذلها 
خبراء هيئة الصناعات اجلوية التابعة لوزارة الدفاع تدشني اول طائرة 

ايرانية حتمل اسم )فائز( ذات مقعد واحد ومزودة مبحركني«.
وأضاف ان »هذه الطائرة قادرة على قطع مسافة 1500 كيلومترا في 
غضون ثالث ساعات فقط وبسرعة تفوق 250 كيلومترا في الساعة 

فضال عن قدرتها الكبيرة على املناورة اثناء حتليقها في اجلو«.
وأوضح ان »الطائرة بامكانها نقل املواد الطبية والبريدية والقيام 
مبهام املراقبة واالس���ناد وكذلك ميكن استخدامها في األلعاب اجلوية 

والترفيهية«.
واشار وزير الدفاع االيراني الى انتاج طائرتي )رعد ونذير( من دون 
طيار مصرحا بأن »هذه الطائرات قادرة على تنفيذ مهام االس���تطالع 

واملراقبة وبإمكانها اصابة اهدافها بدقة وقدرة عالية للغاية«.
سبق ذلك ان كشفت طهران عن تصنيع طائرة »شبح« جرت جتربتها 
بنجاح أمس االول بعد فش���ل أجهزة الرادار في رصدها، لتضاف إلى 

الترسانة العسكرية للجمهورية اإلسالمية. 
وأعلن مساعد قائد القوات اجلوية للجيش لشؤون التنسيق، عزيز 
نصير زادة، عن جناح جتربة أول طائرة إيرانية دون طيار ال يكتشفها 
ال���رادار قائال إن: »االختبارات التي أجريت على الطائرة متت بنجاح 
تام حيث كانت وف���ق املعايير التي كنا نتطلع إليها وحلقت دون أن 

يكتشفها الرادار«، وفق وكالة »فارس« لألنباء.
وأوضح نصير زادة، أن الطائرة التي أطلق عليها »سفره ماهي« أي 
»شيطان البحر« صنعت باالستفادة من التكنولوجيا املتطورة للغاية 
وسيتم إنتاجها رسميا بعد إمتام مرحلة األبحاث وتزويدها باألجهزة 

اإللكترونية والعتاد، حسبما نقل موقع »العالم« اإليراني.
وقال مساعد قائد القوة اجلوية االيرانية لشؤون التنسيق خالل 
مراسم جتديد ذكرى البيعة التاريخية ملنتسبي القوة اجلوية لإلمام 

اإليراني الثاني لإلبداع.
ولفت���ت الوكالة إلى ان كلفة بناء محاكي الطيران تقارب 196 ألف 
دوالر لكن مقارنة مع النم���اذج األجنبية فهو يحتاج إلى نفقات أقل 

بكثير.
في س���ياق آخر، أعلن مسؤول كبير في الدفاع اجلوي االيراني ان 
ايران ستنتج »قريبا جدا« نظاما مضادا للصواريخ يوازي او يفوق 

الراحل اخلميني، إن حتلي���ق هذه الطائرة يعد ذروة التطور التقني 
في العالم الذي حصلت عليه إيران.

اضافة الى ذلك، أعلنت طهران أمس انها متكنت للمرة األولى في الشرق 
األوسط من بناء محاكي طيران لنموذج »بوينغ 737 � 800«.

وذك���رت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية ان الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد جرب محاكي الطيران أمس على هامش املهرجان الوطني 

قوة نظام اس 300 الروس���ي الذي جمدت موسكو تسليمه لطهران، 
على ما ذكرت وكالة االنباء الرسمية االيرانية أمس.

وقال اجلنرال حشمة اهلل قاصري املسؤول الكبير في الدفاع اجلوي 
في س���الح اجلو االيراني »ان خبراءنا سينتجون في مستقبل قريب 
جدا نظاما مضادا للصواريخ س���تكون قدرته مماثلة لنظام اس 300 

او حتى اكبر منها«.
وقال »اننا ننتج بانفس���نا كل معداتنا للدفاع اجلوي. وفي حالة 
واحدة، قررنا اس���تيرادها من اخل���ارج. كان االمر يتعلق بنظام اس 
300 ولم يس���لمنا الروس هذا النظام الس���باب غير مبررة«. مشيرا 
الى اعالن موس���كو في اكتوبر جتميد العقد بعدما طلبت منها الدول 
الغربية واسرائيل االمتناع عن تس���ليم ايران هذه االنظمة املضادة 

للصواريخ.
في موازاة ذلك، أعلنت ايران انها ستبدأ في انتاج الوقود النووي 
املخصب بنسبة 20% اعتبارا من اليوم وانها تعتزم توسيع برنامجها 
لتخصيب اليورانيوم ببناء عش���ر منشآت جديدة للتخصيب خالل 

العام الفارسي املقبل، الذي يبدأ في مارس املقبل. 
وجاء اإلعالن على لس���ان علي أكبر صاحلي رئيس هيئة الطاقة 

الذرية االيرانية مساء امس االول.
ونقل تلفزيون العالم عن صاحلي قوله »ايران ستبدأ اقامة عشرة 

مراكز لتخصيب اليورانيوم العام املقبل«.
وصرح صاحلي أيضا بأن إيران ستبدأ في انتاج اليورانيوم املخصب 
بنس���بة 20% بدال من 3.5% اعتبارا من اليوم في وجود مفتش���ني من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن صاحلي املح أيضا الى أن االنتاج سيتوقف إذا تلقت إيران وقودا 
مخصبا بنسبة 20% من اخلارج وهو درجة النقاء املطلوبة لتشغيل 

مفاعل االبحاث الطبي في طهران وهو الهدف املعلن اليران.
وفي مواجهة التصعيد اإليراني أكد وزير الدفاع الفرنس���ي ارفيه 
موران ان الواليات املتحدة وفرنسا ستعمالن من اجل فرض عقوبات 
دولية جديدة على ايران. واضاف عقب محادثات مع نظيره االميركي 

روبرت غيتس »حتدثنا عن ايران. موقفانا متطابقان متاما«.
وقال »ليس لدينا خيار سوى العمل على اجراءات اخرى«.

من جهتها، نقلت وكالة انترفاكس الروس���ية لالنباء عن متحدث 
باسم وزارة اخلارجية الروسية قوله ان روسيا طلبت من ايران أمس 

تنفيذ اتفاق بإرسال اليورانيوم الى اخلارج العادة تخصيبه.
وقال املتحدث باسم اخلارجية الروسية »سبيل اخلروج من املوقف 
الراهن هو التزام ايران باالتفاق الذي مت التوصل اليه في جنيڤ في 

أول اكتوبر من العام املاضي«.
بدوره وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير شكك مؤكدا ان ايران 
ال متلك القدرة على انتاج الوقود النووي املخصب بنسبة 20% الضروري 

ملفاعل االبحاث، متهما اجلمهورية االسالمية ب� »االبتزاز«.

أعلنت قرب إنتاجها نظامًا مضادًا للصواريخ يغنيها عن نظام إس 300 الروسي

)أ.ف.پ( الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد خالل جولته أمس على معرض اإلبداع في طهران  

صورة مركبة للقياديني نائب املرشد األعلى محمود عزت وعضو مكتب اإلرشاد عصام العريان اللذين قبض عليهما أمس  )أ.ف.پ(

األمن المصري يعتقل عشرات من اإلخوان المسلمين 
بينهم نائب المرشد العام وأعضاء في مكتب اإلرشاد 

مبحافظة اإلسكندرية. وفي الغربية 
اعتقلت قوات األمن مسعد قطب.
واعتب����ر محامي اإلخوان عبد 
املنع����م عبد املقص����ود أن حملة 
االعتقاالت »غير مبررة وأن عدد 

والكاتب اإلس����المي وليد شلبي، 
وفي أسيوط مت اعتقال د.علي عبد 
الرحيم أس����تاذ الهندسة بجامعة 
أسيوط وخلف ثابت هريدي من 
رجال التربية والتعليم مبحافظة 

أسيوط.
وفي اإلس����كندرية مت اعتقال 
إبراهيم السيد وأحمد عبد العاطي 
ومصطفى الشربتلي األعضاء في 
املكتب اإلداري لإلخوان املسلمني 

املعتقلني مرشح للزيادة«.
 كذل����ك أك����د املتحدث باس����م 
اجلماعة وعضو مكتب اإلرش����اد 
ورئيس كتلتها في مجلس الشعب 
محمد س����عد الكتاتني أن 13 من 
أعضائها ألقي القبض عليهم أمس. 
وأضاف »كله����م مت اعتقالهم من 

بيوتهم«.
 وتاب����ع أن احتجازه����م يأتي 
»في إطار سياسة التضييق على 
اجلماعة ومحاول����ة إلثنائها عن 
خ����وض االنتخاب����ات البرملانية 
املقبلة«، في إشارة الى انتخابات 
التجديد النصفي ملجلس الشورى 
خالل ش����هرين بينما س����تجرى 
انتخابات مجلس الشعب أواخر 

العام.
 االعتقاالت جاءت بعد أقل من 
شهر على اختيار اجلماعة محمد 
بديع مرشدا عاما جديدا لها خلفا 
حملمد مهدي عاكف بعد انتخابات 
غير علنية قال محللون إنها مثلت 
انتصارا ساحقا للجناح احملافظ 

في اجلماعة.

القاهرة � يو.بي.آي � رويترز: 
اعتقلت السلطات املصرية أمس 
نائ����ب املرش����د الع����ام لإلخوان 
املسلمني محمود عزت باإلضافة الى 

مسؤولني آخرين في اجلماعة.
وقال موقع اإلخوان املسلمني 
االلكتروني ان أجهزة األمن املصرية 
شنت حملة اعتقاالت واسعة في 
صفوف جماعة اإلخوان املسلمني 
قبل فجر امس ش����ملت د.محمود 
عزت نائب املرشد العام لإلخوان 
وعضوي مكتب االرشاد باجلماعة: 
د. عصام العريان ود. عبدالرحمن 
البر أستاذ علم احلديث في جامعة 

األزهر .
وأش����ار املوقع ال����ى ان قوات 
األمن اعتقلت ايضا أحمد عباس 
في القاهرة وفي اجليزة مت اعتقال 
د.محمد سعد عليوة أستاذ ورئيس 
قسم املسالك البولية مبستشفى 

بوالق الدكرور.
وف����ي الش����رقية مت اعتق����ال 
محمد عبد الغني أخصائي الرمد 
الزقازيق  مبستش����فيات جامعة 

مشعل يحصل من موسكو 
على وعد بدعم المصالحة الفلسطينية

موس����كو � يو.بي.آي � د.ب.أ: أعلن مس����ؤول في 
حركة حماس بعد لقاء رئيس مكتبها السياسي خالد 
مشعل مع وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
في موسكو امس ان احلركة تعتزم مواصلة االتصاالت 
مع روسيا للبحث عن سبل جديدة لتحقيق التسوية 
في الشرق األوسط. ونقلت وكالة األنباء الروسية عن 
عضو املكتب السياسي حلماس أسامة حمدان قوله 
بعد لقاء الفروف في موس����كو بوفد احلركة برئاسة 
مشعل خالل زيارة ملوسكو »نحن ال نأمل في مواصلة 
النقاش فحسب وإمنا أيضا البحث عن سبل جديدة 

حلل املشكالت الرئيسية في الشرق األوسط«.
وأشار إلى ان روسيا وعدت بدعم عملية املصاحلة 
الفلسطينية الداخلية مشددا على ان هذا »أمر في غاية 

األهمية بالنسبة إلينا«.
وقال ان ثمة اختالفا شاس����عا في مواقف أميركا 
وروسيا من املصاحلة الفلسطينية موضحا ان »روسيا 
تس����عى وراء الوحدة الفلسطينية في حني ال يبالي 

األميركيون بهذا األمر«.
وردا على سؤال حول موقف »حماس« من رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح حمدان ان 
عباس لم »يعد يتولى زمام السلطة« وفقا للدستور 
مضيفا ان »االنتخابات الفلس����طينية ستجري بعد 

حتقيق املصاحلة وسنرى من سيتولى الرئاسة«.
من جهة أخرى نفى أحمد مجدالني عضو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أمس تقارير 
إخبارية إس����رائيلية حتدثت ع����ن موافقة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس على استئناف غير مباشر 
للمفاوضات مع إس����رائيل وف����ق مقترحات أميركية 
جدي����دة. وقال إن املوقف الفلس����طيني فيما يتعلق 
باملوقف من املفاوضات املتوقفة منذ ديسمبر 2008 

»لم يطرأ عليه أي جديد«.
وذكر مجدالن����ي أن اللجن����ة التنفيذية والقيادة 
الفلسطينية تواصل دراسة أفكار أميركية ال تتعلق 
باستئناف املفاوضات بل ببدء جهد أميركي عن لقاءات 
مكوكية بني الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي ولم تقدم 
ردها النهائي. وأوضح مجدالني أن الرد الفلسطيني 
على هذه املقترحات سيتم خالل أيام عند انتهاء دراسته 
واستيضاح بعض األمور بشأنه من اإلدارة األميركية 
إلى جانب إجراء املشاورات الالزمة حوله مع الدول 
العربية والصديقة. وشدد على أن»املوقف في اللجنة 
التنفيذية اليزال يتمسك باملوقف الفلسطيني القاضي 
بضرورة وقف االستيطان اليهودي والتزام إسرائيل 
باملرجعية الدولية للسالم خاصة فيما يتعلق باحلدود 

قبل بدء أي مفاوضات مع إسرائيل«.

السلطة تنفي موافقة عباس على مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

االنتخابات العراقية: إلغاء جلسة البرلمان االستثنائية 
بعد تراجع الهيئة التمييزية وبدء دراسة ملفات المستبعدين 

»القاعدة« في جزيرة العرب يطلب عون مسلحي الصومال 
إلغالق »باب المندب« و»التضييق على اليهود«

بغ����داد � وكاالت: اقترب موعد االنتخابات 
البرملانية العراقية في السابع من مارس املقبل، 

وارتفع منسوب التوتر السياسي.  
وفيما نفى الس����فير األميركي لدى العراق 
كريس����توفر هيل أي تدخل له أو لسفارته في 
قرار هيئة التمييز االخير، أعلن رئيس الدائرة 
اإلعالمية في هيئة املساءلة والعدالة خالد الشامي 
إن الهيئة التمييزية ب����دأت النظر في طعون 
املرشحني املستبعدين من االنتخابات. وهو ما 
دعا البرملان الى إلغاء جلسته االستثنائية امس 
والتي كان����ت مخصصة لبحث ملف املبعدين 
وقرار هيئة التمييز تأجيل البت بهذه امللفات 

وطعونهم ملا بعد االنتخابات. 
وأكد الشامي أن الهيئة قررت العدول عن 
تأجيل النظر في هذه الطعون بعد لقاء جمعها 

مع هيئة املساءلة والعدالة.  
وقال الشامي في تصريح لراديو سوا امس 
االول »الهيئة التمييزية طلبت اللقاء باللجنة 
القانونية التي أشرفت على أسماء املشمولني 
بإجراءات هيئة املساءلة والعدالة، وتباحثت 
معها حول ماهية الوثائ����ق واألدلة املتوافرة 

عن املستبعدين«.
 وأضاف »عندما رأت الهيئة التمييزية أن 

هيئة املس����اءلة والعدالة تعمل بشكل قانوني 
قامت على الفور بتغيير رأيها السابق، وبدأت 
في دراسة ملفات الطعون، وأعتقد أن املوضوع 
سينتهي نهاية هذا األسبوع«.  وأوضح الشامي 
أن الهيئ����ة التمييزية وعدت بحس����م ملفات 
املس����تبعدين قبل انطالق احلمالت الدعائية 
في الثاني عشر من فبراير اجلاري، متوقعا أن 
تطلب يومني إضافيني أو ثالثة لتكمل النظر في 
كل الطعون.  وأشار إلى أن الهيئة التمييزية 
طلبت من هيئة املساءلة والعدالة امللفات املتعلقة 
بحوالي 60 مرشحا مستبعدا للبت في طعونهم 
على أن تنظر في الطعون األخرى خالل األيام 
املقبلة، مشيرا إلى أن مجموعة الطعون املقدمة 

171 طعنا. 
وبالفعل، قررت الهيئة التمييزية املشكلة 
من قبل البرمل����ان العراقي أمس رد طعون 27 
ش����خصية وكيانا سياسيا ما يعني حرمانهم 

من املشاركة باالنتخابات.
وقال مصدر مس����ؤول في هيئة املس����اءلة 
والعدال����ة التي كانت تعرف ب� »هيئة اجتثاث 
البعث«، ان الهيئة »أنهت ذرائع 27 من املشمولني 
بقرارات اإلبعاد التي اتخذتها هيئة املس����اءلة 
والعدالة والتي شملت ما يزيد على 500 شخصية 

وكيان«. وأشار الى ان أكثر من 300 من املشمولني 
بقرارات هيئة املساءلة والعدالة مت استبدالهم 
من قبل كياناتهم بأش����خاص آخرين ما يعني 
ع����دم متكنهم من تقدمي طعونه����م إلى الهيئة 

التمييزية.
على صعيد متصل، أش����ار بيان صادر عن 
املجلس األعلى اإلس����المي الى ان موقف هيل 
جاء خالل لقائه رئيس املجلس عمار احلكيم 

في بغداد الليلة قبل املاضية.
وأضاف البيان ان هيل ش����دد على »رفض 
اإلدارة األميركية ع����ودة حزب البعث املنحل 
أو التعاون مع البعثيني وتأكيده على احترام 
السيادة العراقية والوقوف على مسافة واحدة 
من جميع األطراف العراقية واحترام احللول 
الداخلية ودعم التجربة السياسية واالنتخابية 

القادمة واالرتقاء بعالقات البلدين«.
كم����ا نقل البيان عن احلكي����م تأكيده على 
»قطعية احترام السيادة العراقية ومؤسساتها 
وعدم السماح بالتدخل في شؤونها أو عرقلة 
أداء دورها الوطني املستقل السيما بعد ما تردد 
عن تدخالت مرفوضة مبا يتعلق بعمل الهيئة 
التمييزية والقرار الذي أصدرته واملتعلق بقرار 

هيئة املساءلة والعدالة«.

دبي � أ.ف.پ: دعا س����عيد الشهري الرجل 
الثاني في تنظيم »قاعدة اجلهاد« في جزيرة 
العرب الذي ينش����ط في اليمن املس����لمني في 
شبه اجلزيرة العربية الى اجلهاد ضد مصالح 
االميركيني و»الصليبيني«، وذلك في رس����الة 
صوتية نقل مضمونها أمس موقع »س����ايت« 
املتخصص في رصد املواقع االسالمية.  ودعا 
الشهري الى اجلهاد وهنأ في كلمته ب� »الغزوة 
املباركة« التي نفذها الش����اب النيجيري عمر 
فاروق عبداملطلب في اشارة الى محاولة التفجير 
الفاشلة التي اس����تهدفت طائرة اميركية يوم 
عيد امليالد. وأكد الشهري املعروف بابو سفيان 
االزدي، أن القاع����دة في جزيرة العرب يتطلع 
الى الس����يطرة على باب املندب االستراتيجي 
بالتع����اون مع املجاهدين في الصومال.. وقال 
التحركات  ان  الشهري السعودي اجلنس����ية 
الدولية جتاه الوضع ف����ي اليمن وخصوصا 
اجتماع لندن الشهر املاضي »يبني لنا اهمية هذه 
احلرب العقائدية لعدونا وما تعني له جغرافية 

املنطقة وخاصة البحرية منها«.
 واشار الشهري بشكل خاص الى »اهمية 
ب����اب املندب )الذي يفصل ب����ني البحر االحمر 
وخليج عدن( الذي لو مت لنا باذن اهلل السيطرة 

عليه واعادته الى حاضرة االسالم لكان نصرا 
عظيما ونفوذا عامليا«.  واضاف الشهري »عندها 
س����يغلق الباب ويضيق اخلناق على اليهود 
النه من خالله )ب����اب املندب( تدعمهم اميركا 
ع����ن طريق البحر االحم����ر«.  وتوجه بكالمه 
الى »املجاهدين« في الصومال، قائال »لنتعاون 
كل في ثغره على معركتنا القادمة مع زعيمة 
الكفر العاملي أميركا فنحن واياكم على ضفة 
باب املندب« و»لنكمل بعضا بعضنا في شؤون 

حربنا على اعدائنا«.
 وقال »يا امة اجلهاد عليكم باجلهاد في سبيل 
اهلل فمصالح األميركان والصليبيني منتشرة 
في كل مكان وعمالؤهم يتنقلون في كل مكان«.  
كما دعا الشهري اليمنيني الى الوحدة في دعم 
»املجاهدين« وشكر حركة »الشباب املجاهدين« 
في الصومال على ارس����ال مقاتلني للقتال الى 
جانب القاعدة في اليمن، وجدد الشهري في نهاية 
التسجيل الرسالة التي سبق ان وجهها زعيم 
تنظيم القاعدة اسامة بن الدن الى االميركيني.  
وقال »ال حل لكم اال ما قاله لكم اميرنا الشيخ 
اسامة بن الدن وكرره عليهم هذه االيام حيث 
قال لن حتلم أميركا باالمن حتى نعيشه واقعا 

في فلسطني«.

في سياق آخر أكد وزير اخلارجية اليمنى 
أبو بك����ر القربى أمس األول أن النظام اليمنى 
يعمل على التأكد من أن طلب احلوثيني للصلح 
جاد وحقيقي وليس مجرد فرصة الستردادهم 
قوتهم، وذلك مبا يضمن عدم اندالع حرب سابعة 

في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.
ورأى القربي في اتصال هاتفي أجرته معه 
وكالة األنب����اء األملانية من القاهرة أن مبادرة 
عبد امللك احلوثى زعيم املتمردين النهاء العنف 
والقتال جاءت بعد أن »وجد أن محاوالته لفرض 
مطالبه بالقوة لن تتحقق وبالتالي قبل بالشروط 
الستة التي وضعتها احلكومة، وبالتالي عليه 
االن ان يلتزم بتنفيذ تلك اخلطوات، وقد تسلم 
وثيقة اجلدول الزمني لتنفيذ شروط احلكومة 
من وسيط وهو وسيط مينى وليس خارجيا«. 
وحول القاعدة أض����اف القربى: »هناك طبعا 
بكل تأكيد مبالغ����ة بقضية القاعدة في اليمن 
ولك����ن ايضا هناك قاعدة باليمن، وليس املهم 
االن ما هي االعداد، املهم هو بناء قدرات قوات 
االمن اليمني����ة ملواجهة القاعدة وهذا ما يقوم 
به اليمن، ومطلوب م����ن املجتمع الدولى كما 
ظهر في مؤمتر لندن دعم قدراتنا في مكافحة 

االرهاب والتطرف«.

 القربي: صنعاء تعمل لعدم اندالع حرب سابعة في صعدة هيل يجدد نفي أي تدخل أميركي في قرار السماح للبعثيين بالمشاركة 


