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صنعاءـ  أ.ف.پـ  د.ب.أ: افاد مصدر عسكري 
ميني أمس بأن املتمردين الشــــيعة في اليمن 
أسروا مائتي جندي ميني اثر استيالئهم أمس 
األول على موقع عســــكري بعد معارك عنيفة 
مع قبيلة مدعومة من اجليش في شمال اليمن 

ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى. 
وكان مصدر عسكري اكد ان احلوثيني اسروا 

سبعني جنديا عند استيالئهم على موقع الزعالء 
العسكري وهو موقع استراتيجي في منطقة 
العميشية مبحافظة عمران. لكن املتحدث باسم 
احلوثيني محمد عبدالسالم رفض ردا على سؤال 
للوكالة التعقيــــب على هذه االحداث. واكتفى 
بالقول »قد يكون هناك اسرى لكن ال تتوافر اي 

معلومات حول عددهم او مصيرهم«.

من جهة أخرى، فتح مسلحون مجهولون النار 
أمام السفارة البريطانية في العاصمة اليمنية 
صنعاء في وقت متأخر أمس األول ما أســــفر 
عن إصابة ثالثة من عناصر الشرطة. وأوضح 
مصدر أمني ان الثالثة كانوا من عناصر الشرطة 
الذين يحرسون السفارة، وأضاف املصدر أنه 

لم يتم إلقاء القبض على أحد.

الحوثيون يأسرون 200 جندي يمني بعد االستيالء على موقع الزعالء 

نجاد: أميركا وإسرائيل تعّدان لحربين قريبتين في الشرق األوسط 
عن الناطق باسم وزارة اخلارجية 
أندريه نيستيرينكو قوله »قلنا 
مرارا إننا نعتبر من غير املقبول 
اتخاذ عقوبات أحادية اجلانب أو 
جماعية ال تتناسب مع عقوبات 

مجلس األمن الدولي«.
وأضـــاف انهـــا »ال تقوض 
جهودنا املشتركة باجتاه حل 
سياسي ديبلوماسي للبرنامج 
النـــووي اإليرانـــي فقط، بل 
تدل أيضـــا على جتاهل لكامل 
النقاط املنسقة في قرار مجلس 
األمن«. وأشـــار نيستيرينكو 
الى أن موســـكو ترفض قطعا 
أو  القوانني األميركية  تطبيق 
األوروبية الداخلية جتاه دول 
ثالثة واستخدام العقوبات ضد 
شركات وأشـــخاص يلتزمون 
بقرارات مجلـــس األمن حول 

إيران.
العقوبـــات  وتتضمـــن 
األوروبية اجلديدة حظر بيع 
املعدات واآلالت األوروبية إلى 
الشركات االيرانية العاملة في 
مجالي النفط والغاز مع فرض 
قيود على املصارف االيرانية 
وتوســـيع قائمة أفراد النظام 
واملقربني منه املشمولني بتجميد 

األصول واملنع من السفر.
وحتظر العقوبات اي استثمار 
جديد او مساعدة فنية او نقل 
للتكنولوجيا وخاصة في مجال 
تكرير النفط وتسييل الغاز كما 
حتد كثيرا من نطاق عمل قطاع 
نقل البضائع اإليراني ســـواء 
بحرا او جوا وجتعل املبادالت 

التجارية اكثر صعوبة.

سورية وبيالروسيا تدعوان لالعتراف 
بحق إيران في النووي السلمي

منسك ـ هدى العبود
قالت املستشارة السياسية واإلعالمية في 
شؤون رئاسة اجلمهورية في سورية بثينة 
شعبان إن بيالروسيا مستعدة للتعاون مع 
بالدها في الشأن العسكري. وأضافت شعبان 
في حديث للصحافيني أمس على هامش زيارة 
الرئيس السوري بشار األسد إلى منسك أن 
هناك حاليا مباحثات جارية بني اجلانبني حول 
إمكانية استيراد سورية للسالح البيالروسي. 
ودعا اجلانبان بحسب بيان صدر في ختام 
الزيـــارة الى إصالح منظمـــة األمم املتحدة 
ومجلس األمن الدولـــي مبا يعكس الوقائع 

السياسية واالقتصادية املعاصرة.
ونقل البيان عن اجلانب البيالروسي تقديره 
إلقامة تعاون استراتيجي بني سورية وتركيا 
ولبنان واألردن ويبدي اهتمامه باستغالل 
امليزات املرتبطة بهذا التعاون لتعزيز العالقات 

مع كل من ســـورية وتركيا ولبنان واألردن 
على املســـتوى الثنائي كما على املســـتوى 

متعدد األطراف.
ودعت سورية وبيالروسيا الى االعتراف 
بحق جميـــع دول العالم مبا فيها إيران في 
تطوير الطاقة النووية لألغراض الســـلمية 
وفقا ألحكام معاهدة عدم االنتشار لألسلحة 
النووية وتؤكدان متســـكهما بالتوصل إلى 
تسوية الوضع حول برنامج إيران النووي 

السلمي بالطرق الديبلوماسية حصرا.
وأكـــد اجلانبان على ضرورة انســـحاب 
إسرائيل من اجلوالن السوري احملتل وجميع 
األراضي العربية األخرى احملتلة حتى خطوط 
الرابع من يونيو عـــام 1967 وإقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة وحل قضية الالجئني 
الفلســـطينيني وفقا للقرارات الدولية ذات 

الصلة.

مـــن جانبها نـــددت وزارة 
اخلارجية الروسية أمس بقرار 
االحتاد األوروبي واعتبرت أن 
العقوبات وتلك األحادية  هذه 
اجلانب التي اتخذتها الواليات 
املتحدة تشكل جتاهال للعمل 
املشترك في املجموعة السداسية 
األمـــن  الدوليـــة ومجلـــس 

الدولي.
ونقلت وسائل إعالم روسية 

والتفاهم )حول هذا البرنامج(، 
فان قـــرار االحتـــاد االوروبي 

سيعقد االمور«.
وقال ايضا ان طهران تعتبر 
هذه العقوبات مبثابة »خطوة 
جديدة في سياسة العداء التي 
ينتهجها االحتاد االوروبي حيال 
االمة االيرانية والتي سيكون 
لها عواقب سلبية« على االحتاد 

االوروبي.

العقوبات اجلديدة.
بدوره اعتبر جناد »ان هذه 
العقوبات ال تســـاعد على دفع 
املباحثات )حول امللف النووي 
مع الدول الكبـــرى( وال تؤثر 
الدفاع  ايران في  على تصميم 
عن حقها الشرعي في مواصلة 

برنامجها السلمي«.
واعلن انه »في حني شددت 
ايران على الدوام على التعاون 

مهمانبراســـت املتحدث باسم 
العقوبات  اخلارجية االيرانية 
اجلديدة التـــي تبناها االحتاد 
انهـــا  معتبـــرا  االوروبـــي، 
امللف  املباحثات حول  ستعقد 

النووي.
ونقلت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية عن مهمانبراست أمس 
قوله ان اجلمهورية االسالمية 
»تأسف بشـــدة وتدين« هذه 

الى طاولة املفاوضات بهدف حل 
ازمة برنامجها النووي.

وبذلك يبدأ سريان مفعول 
العقوبات التي تستهدف، قطاعات 
التجارة واملال والنقل والطاقة 
والنفط والغاز بجانب توسيع 
قائمة األشخاص واملؤسسات 
القائمة السوداء  املدرجة على 

لالحتاد األوروبي.
مـــن جهتـــه دان رامـــني 

تقوده واشنطن لفرض عقوبات 
دولية على إيران للضغط عليها 

في البرنامج النووي.
علـــى صعيـــد العقوبـــات 
املتصاعدة على ايران بســـبب 
برنامجها النووي، نشر االحتاد 
االوروبي في صحيفته الرسمية 
أمس تفاصيل حزمة العقوبات 
اجلديدة التي اقرت امس األول 
على ايران للضغط عليها للعودة 

طهرانـ  وكاالت: اتهم الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد في 
مقابلة مع قناة »برس تي في« 
االيرانية الناطقة باإلجنليزية، 
الواليات املتحدة واســـرائيل 
الشـــرق  باالعداد حلربني في 
االوســـط خالل األشهر املقبلة 
من اجل زيادة الضغوط على 

طهران.
واضاف في مقابلة عرضت 
على موقعه االلكتروني أمس 
»لدينا معلومات دقيقة مفادها 
ان االميركيني يعدون ملؤامرة. 
انهم يخططون ملهاجمة بلدين 
على االقل في املنطقة في االشهر 

الثالثة املقبلة«.
واضاف ان الواليات املتحدة 
الى حتقيق هدفني من  تسعى 
وراء هاتـــني احلربـــني. وقال 
»يريـــدون اوال عرقلة التنمية 
واالندفاع في ايران النهم ضد 
منـــو اقتصادنا. ثـــم يريدون 
حماية النظام الصهيوني الذي 
وضعهم امام مأزق ويعتقد ان 
في وسعه اخلروج منه بافتعال 

مواجهة عسكرية«.
لكن جناد لـــم يحدد ما إذا 
كان يعتقـــد أن إيران نفســـها 
ستتعرض لهجوم ولم يحدد 
معلومات املخابرات التي قادته 

لتوقع هذا األمر.
إيـــران »لديها  إن  وأضاف 
معلومات دقيقـــة للغاية بأن 
األميركيني يدبـــرون مؤامرة 
يشنون من خاللها حربا نفسية 

على إيران«.
الذي  وانتقد أيضا املسعى 

العقوبات األوروبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ وموسكو تندد بها 

»الپنتاغون« تحّذر من تسريب وثائق سرية جديدة

أزمة العراق إلى إشعار آخر.. والمالكي لتصريف األعمال 

ورفضت »الپنتاغون« تسمية 
اي مشتبه بهم في تسريب الوثائق 
لكنها رفضت ايضا استبعاد احتمال 
تورط متخصص باجليش ينتظر 
احملاكمة بتهم تسريب معلومات 
متصلة بحرب العراق إلى منظمة 

ويكيليكس.

وذكرت منظمــــة ويكيليكس 
املعنيــــة بتســــريب املعلومــــات 
كوســــيلة ملكافحــــة الفســــاد في 
انها نشرت  الشركات واحلكومة 
أميركية  91 ألف وثيقة عسكرية 
عن احلرب في افغانستان يرجع 

بعضها الى عام 2004.

عواصم ـ وكاالت: ردا على ما 
يعد من أكبر االختراقات األمنية 
في التاريخ العســــكري للواليات 
املتحــــدة، قالــــت وزارة الدفــــاع 
األميركية )الپنتاغون( انها تقوم 
بعملية بحث عمن قام بتسريب 
عشرات اآلالف من الوثائق السرية 
عن احلرب في افغانستان إال أنها 
أقرت باحتمال حدوث تســــريب 
جديد للوثائق السرية حتى يتم 
حتديــــد من املســــؤول.  واضاف 
أميركيون  مسؤولون عسكريون 
ان الشخص املسؤول عن الكشف 
عن نحو 91 ألف وثيقة سرية يبدو 
ان لديه رخصة »سرية« لالطالع 
على وثائق حساسة عن احلرب 

االفغانية.
وقال جيوف موريل املتحدث 
باسم الپنتاغون »سنفعل كل ما 
هو ضروري لتحديد من املسؤول 

عن تسريب هذه املعلومات«.
وأضاف قولــــه »حتى نعرف 
من هو املســــؤول يجــــب ان نقر 
بإمكانية ان يحدث تسريب ملزيد 
من املعلومات ومن الواضح ان هذا 
مدعاة للقلق«. وقالت الپنتاغون 
ان مراجعتهــــا لتســــرب الوثائق 
العسكرية السرية عن احلرب في 
افغانستان سيستغرق »أياما ان 
لم يكن أسابيع« وانه من السابق 

ألوانه تقييم حجم االضرار.

بغــــداد ـ أ.ف.پ ـ ايالف: لم تفلح اجلهود احمللية 
وال الوساطات اخلارجية في حلحلة األزمة السياسية 
املستفحلة منذ 5 اشهر، وللمرة الثانية أجل مجلس 
النواب العراقي جلسته التي كانت مقررة أمس ولكن 
هذه املرة حتى إشعار آخر، لعدم التوصل الى اتفاق 
بني الكتل السياسية لتســــمية املرشحني للمناصب 
الســــيادية، وإجماع على توصيف احلكومة احلالية 
بحكومة تصريف االعمال. وقال فؤاد معصوم الرئيس 
املؤقت للبرملان )االكبر سنا( بحضور عدد من ممثلي 
الكيانات السياسية »اعلن تأجيل استئناف اجللسة 
املفتوحة الى اشعار آخر«. واضاف »مت انعقاد اجتماع 
بحضور رؤساء الكتل النيابية ومت االتفاق على اعطاء 
الكتل فرصة اخرى من اجل التوصل الى اتفاق حول 
انتخاب رئيس مجلس النوب ونائبيه«. وقال معصوم 
في املؤمتر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية 
اسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون خالد العطية 
ان »ممثلي الكتل السياسية اكدوا على توصيف احلكومة 

احلالية بانها حكومة تصريف اعمال«.
على صعيد الوساطات احلثيثة، وصل الى بغداد 
أمس رئيس األركان األميركي اجلنرال مايكل مولني 
في زيارة مفاجئة يجــــري خاللها مباحثات مع قادة 

اجليش األميركي بالعراق ومسؤولني عراقيني.
على الصعيد االمني وبعد ساعات من مقتل وإصابة 
75 شــــخصا بتفجيرات في ضواحــــي مدينة كربالء 

العراقية اجلنوبية بدأت محافظات اجلنوب العراقية 
امس عطلة رسمية ليومني وثالثة حيث يواصل مئات 
آالف العراقيني مــــن أنحاء البالد التوجه الى املدينة 
إلحياء مناسبة النصف من شعبان ذكرى والدة املهدي 
اإلمام الثاني عشر لدى الشيعة بالترافق مع حشد 35 
الف عسكري تدعمها مظلة جوية وتعزيزات عسكرية 
تتضمن خمســــة افواج طوارئ من وزارة الداخلية 
وفوجي مغاوير من الدفاع والفي شــــرطية وسرايا 
ملكافحة الشغب وكتيبة لكشف ومعاجلة املتفجرات 
ومفارز للكالب البوليسية وهي عمليات خصص لها 
حوالي ستة ماليني دوالر. ويؤكد الفريق الركن عثمان 
الغامني قائد عمليات الفرات االوســــط نشر 35 الف 
عنصر من اجليش والشرطة واالجهزة االستخباراتية 
باالضافة الى زيادة عدد اجهزة الكشف عن املتفجرات 
اثناء الزيارة الشعبانية التي بدأت أمس وتصل ذروتها 

صباح اليوم في مدينة كربالء.
 وقــــد وصلت الى احملافظة تعزيزات عســــكرية 
من بغداد واحملافظات املجاورة في واســــط والنجف 
وبابل والديوانية تتضمن افواج طوارئ للشــــرطة 
مع تعزيزات من وزارتي الدفاع والداخلية تضم عدة 
افــــواج مغاوير وقوات طــــوارئ. ومنذ يومني تقوم 
طائرات اميركية وعراقية بتشــــكيل مطلة جوية في 
اجواء محافظة كربالء ملراقبة اي حتركات مشبوهة 

تستهدف الزائرين. 

عواصم ـ وكاالت: مبوازاة احملاوالت 
املستميتة لتهويد القدس احملتلة، تواصل 
اسرائيل سياسة افراغ أرض فلسطني من 
سكانها، حيث أكد مسؤول محلي في قرية 
العراقيب العربية في النقب ان اسرائيل 
دمرت أمس القرية بشـــكل كامل وأخلت 
بالقـــوة ما يزيد على 300 شـــخص هم 
ســـكانها في العراء وتتركهم دون مأوى 
بحجة انهم اقاموها دون احلصول على 

تراخيص.
وقال عماد ابو فريح الناطق باسم جلنة 
الدفاع عن اراضي العراقيب في اتصال 
هاتفي مع رويترز »هـــدم كامل للقرية 
املبنية منذ عشـــرات السنني كقرية غير 
معترف فيها.. آالف اجلنود اقتحموا منذ 
الساعة الواحدة فجرا. بدأ حصار املنطقة. 
كان اعتصام في اخليام.. اخرجوا االطفال 

من اخليام وهدموها نهائيا«.
وقال ان النساء واألطفال جمعوا في 
خيمة نصبت في مقبرة القرية املجاورة، 
وقام سكانها مبحاولة لبناء القرية من 

جديد باخلشب واخليام.
واوضح ابو فريح ان ســـكان القرية 
توجهوا الى احملاكم االسرائيلية للحصول 
على اعتراف بقريتهم وقال »ذهبنا الى 
احملاكم ومتنينا ان احملاكم تعطينا شيئا 

ولكن لألسف الشديد ال يوجد أمل. احملاكم 
اصبحت اداة في يد دائرة اراضي اسرائيل 
كل القوانني جيرت لصالح دائرة اراضي 
اسرائيل وصندوق اسرائيل القومي الذي 

يطالب بتحريش اراضينا«. 
واضاف »القوانني ليست في مصلحتنا 
ولكن اردنا استعمالها. كان عندنا امل في 
عدل ونوع من العدل من محاكم اسرائيل. 
اآلن سنبني ولن نتوجه الى احملاكم حتى 
لو هدمت الف مرة ســـنبنيها من جديد. 
احملاكم لم تعطنا التراخيص. ال ميكن ان 
نأخذ ترخيصا اال اذا اعترف بنا سياسيا«. 
واتهم ابو فريح اسرائيل مبحاولة طرد 
العرب من النقب وقال »هذه حرب سياسية 
لتفريغ النقب من العرب وحتويلها الى 
ايد يهودية. اآلن هم يتحدثون عن زراعة 
االشجار ثم توسيع مستوطنة كفعوت 
املجاورة على حساب اراضينا. هم يريدون 
اقامة مستوطنات على حساب اراضينا 
او اقامة املزارع الفردية التي اســـتولت 
على الكثير من اراضينا في عرب النقب 

بحجة تطوير النقب«.
من جهتها أكدت اإلذاعة اإلسرائيلية 
أمس أن طواقم إسرائيلية مدعومة مبئات 
من اجلنود قامت بإخالء عشرات املنازل 

التابعة لسكان القرية.

وأمهل املوقعون اخلمسة دول 
حوض النيل الباقية وهي مصر 
والسودان وبوروندي وجمهورية 
الكونغو الدميوقراطية عاما واحدا 
إلـــى االتفاقية، لكن  لالنضمام 
الدول اختلفت بشدة في نقاشات 

وراء الستار منذ التوقيع.
بورونـــدي  توقـــع  ولـــم 
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 
على االتفاقية اجلديدة بعد ولم 
توضحا بعد ما اذا كانتا ستوقعان 

عليها أم ال.
ووفقا للمعاهـــدة األصلية 
حتصل مصر التي تواجه نقصا 
محتمال فـــي املياه بحلول 2017 
على حصـــة قدرها 55.5 مليار 
متر مكعب سنويا، وهو نصيب 
األسد من إجمالي املياه املتدفقة 
في النيل التي تبلغ نحو 84 مليار 

متر مكعب سنويا.
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا 
على مياه النيل، وتراقب عن كثب 
األنشطة املتصلة ببناء سدود 
في شرق أفريقيا، خصوصا أنها 

مهددة فعليا من تغير املناخ.
وتضغــــط مصر مــــن أجل 
احلفاظ علــــى حصتها احلالية 
من النهر، خاصة أن الدارسات 
تشير إلى أنها ستواجه أزمات 

مياه بحلول عام 2017.

أبرمت عام 1929 وقعت كل من 
اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا 
ورواندا اتفاقية جديدة في مايو 
دون جيرانهم في الشمال مصر 

والسودان.

وبعد أكثر من 10 سنوات من 
املدفوعة بالغضب  احملادثــــات 
بســــبب ما تنظــــر إليه بعض 
الدول على أنه توزيع غير عادل 
ملياه النيل في معاهدة ســــابقة 

ال ميكن أن يطلب من املصريني 
أن يتركوا حضارتهم ويذهبوا 
للعيش في الصحراء ألن هناك 
حاجــــة ألخذ املياه لتضاف إلى 

حصص دول أخرى.

كمباال ـ رويترز: بلهجة أقل 
حدة، حتدثت مصر في ما يتعلق 
باخلالف مع دول حوض النيل 
حول تقاسم مياه النهر، وذلك 
خالل قمــــة االحتــــاد األفريقي 
املنعقدة في العاصمة األوغندنية 

كمباال. 
وقال رئيس الوزراء املصري 
أحمد نظيــــف للصحافيني في 
كمباال، امس االول، إنه »ال توجد 
خالفــــات اســــتراتيجية بيننا، 
وأضاف أن املسألة تتعلق فقط 
ببعض النقاط الفنية التي حتتاج 
الى حل. الغــــرض من اتفاقية 

حوض النيل هو التنمية«.
وذكرت وكالة الشرق األوسط 
الرســــمية لألنباء أن  املصرية 
نظيف والرئيس األوغندي يوري 
موسيفيني اتفقا خالل القمة على 
الدول  ضرورة حضور رؤساء 
النيل  الجتماع لدول حــــوض 
التسع من املقرر عقده في نيروبي 

بحلول نوفمبر.
ومتثــــل تصريحات نظيف 
تخفيفــــا للموقــــف املصــــري 
منذ اجتماع لــــوزراء املياه من 
الدول التسع الشهر املاضي في 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، 
والتي قــــال خاللها وزير املياه 
املصري نصــــر الدين عالم انه 

رفضت تسمية مشتبه بهم

35 ألف عسكري ومظلة جوية لتأمين زيارة نصف شعبان في كربالء 

آليات االحتالل االسرائيلي تزيل احد منازل قرية العراقيب في النقب بحماية أمنية

صورة ارشيفية لنهر النيل

مصر تلّوح بـ »غصن زيتون« لتسوية الخالف حول تقاسم مياه النيل

إسرائيل تزيل قرية فلسطينية كاملة من الوجود وتشرد أهلها

بعد مواقف اتسمت بالرفض والغضب


