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حازم مبي�سني

الأزمة بني تركيا وا�سرائيل؟ 

تلفزيوين,  م�سل�سل  ب�سبب  اال�سرائيلية  الرتكية  العالقات  تتوتر  مل 
ولي�س  ال��رتك��ي,  ال�سفري  باهانة  ف��ردت  م�سيئًا  ا�سرائيل  اعتربته 
اإىل قطع  اأن تركيا تتخذ مواقف �ستقودها يف نهاية االمر  �سحيحًا 
اأردوغ��ان  حكومة  اأن  ال�سحيح  لكن  العربية,  الدولة  مع  عالقاتها 
بني  ال��ف��روق  طم�ست  اأن  بعد  اجلماهري,  م�ساعر  برباعة  ت�ستثمر 
التي  واالإ�ساءة  اإ�سرائيل,  من  باملوقف  يتعلق  فيما  والي�سار  اليمني 
امل�ساعر  ا�ستثارت  اأن��ه��ا  يعني  ومب��ا  بالتطاول,  االت���راك  و�سفها 
العالقات,  م�ستوى  بخف�س  املطالبة  اإىل  القوميني  ودعت  القومية, 
لرف�س  احلكومة  دف��ع  وب�سكل  التاأجيج,  يف  دوره  االع��الم  ولعب 
االعتذار اال�سرائيلي والتذكري باملعاملة املت�ساحمة التي لقيها اليهود 
وتذكريها  نتنياهو  حلكومة  الن�سيحة  وتقدمي  تاريخيًا,  تركيا  يف 
باخلطاأ الذي ترتكبه يف تعاملها مع الفل�سطينيني, لكن املوؤكد هنا اأن 
تداخل امل�سالح وت�سعبها بني البلدين, �سي�سكل كابحا يتدخل لوقف 
التدهور املت�سارع, ولعل الدليل على ذلك يكمن يف ت�سريحات وزير 
عالقات  يف  ب��الده   رغبة  عن  فيها  عرب  التي  االإ�سرائيلي  اخلارجية 
نف�سه  هو  معروف  هو  كما  الت�سريح  تركيا,و�ساحب  مع  م�ستقرة 

الذي ت�سببت وزارته باالأزمة االخرية.
اإ�سرائيل تدرك اأن م�ساحلها مع تركيا هامة وحيوية, ولذلك ر�سخت 
اآثاره  �سيرتك  ذلك  اأن  علنًا, وتدرك  باالعتذار  اأنقره  ظاهريًا ملطالب 
على العالقات الثنائية, رغم اأن تلك العالقات الزالت وثيقة يف بع�س 
تركيا  يزورون  اإ�سرائيلي  �سائح  املليون  حوايل  فهناك  املوا�سيع,  
وعالقات  اأ�سلحة,  و�سفقات  م�سرتكة,  م��ن��اورات  وهناك  �سنويًا, 
جتارية هامة جدا بينهما, وال ميكن لهذه امل�سالح اأن تنتهي بني ليلة 
االخرية,  باالزمة  املت�سبب  املخرج  يكبح  مل  ذلك  كل  لكن  و�سحاها, 
اإال من  اأنه مل يتمكن بعد  النه يعّد فيلمًا �سد ا�سرائيل, وهو متيقن 
اإظهار القليل من االأمور, وهو يختار اليوم معاناة الغزيني, ليظهر 
ا�سرائيل وهي ت�ستخف بكل القيم االن�سانية, باأيد ملطخة بالدماء, 
اأن تغ�سل يديها من هذا الدم, واإذا مل تكن  اإنه ينبغي عليها  ويقول 
لديهم ال�سجاعة للنظر يف املراآة, فنحن نعرف كيف من�سك لهم املراآه

ال�سيا�سة اخلارجّية الرتكّية التي  اأن  اأن نالحظ   رغم كل ذلك علينا 
التوتُّر مع  امل�ساكل مع دول اجل��وار, من تخفي�س  مل�سح كل  ت�سعى 
مع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  وق��رب���س,  وبلغاريا  وال��ي��ون��ان  اأرمينيا 
�سورية والعراق واإيران, لي�ست يف وارد ال�سعى لتحويل ا�سرائيل 
اإىل  النظر  وعلينا  معها,   العالقة  عمق  حقائق  وجتاهل  ع��دو,  اإىل 
مغادرة اردوغان املن�سة يف موؤمتر دافو�س, لي�س كحركة للت�سامن 
مع اأهل غّزة, واإمنا احتجاجًا على عدم امل�ساواة مع �سمعون برييز 
يف الوقت املمنوح له للكالم, وان عدم اإ�سراك اإ�سرائيل, يف مناورات 
جوّية كانت مقررة �سلفًا, مل يكن ت�سامنًا مع حمنة الغّزيني, وامنا 

لتزامنها مع التوقيع على املجل�س اال�سرتاتيجي الرتكي ال�سوري.
 الاأدري اإن كان ع�سيًا علينا فهم اأن املواقف الرتكّية, لي�ست اأكرث من 
ا�ستثمار الق�سّية الفل�سطينّية, لت�سفّية ح�سابات خفّية مع ا�سرائيل, 
تل  جت��اه  الأن��ق��رة  الكبرية  املديونّية  حجم  مالحظة  �سعبًا  ك��ان  اأو 
ة يف الق�سايا االأمنّية والع�سكرّية, والتن�سيق امل�سرتك  اأبيب, بخا�سّ
اليهودي  اللوبي  اأو جتاهل  الكرد�ستاين,  العمال  يف حماربة حزب 
االأرمني  اللوبي  م�ساعي  �سد   , الكونغر�س  يف  ل��الأت��راك  ال��داع��م 
ان  والوا�سح  وقرب�س,  االرمنّية  املذابح  ق�سّيتي  يف  واليوناين, 
الذكاء الرتكي اجللي يعتمد يف جزء كبري منه على �سذاجة النظرة 
يقال  اأ�سا�سها وكما  ا�سرائيل, وهي يف  العالقات مع  العربية الزمة 
تتعلق ب�سفقة طائرات ا�سرتتها تركيا من ا�سرائيل, واكت�سفت اأنها 
اإعادتها  رف�ست  ا�سرائيل  اأن  غري  لل�سيانة,  فاعادتها  �ساحلة  غري 
ثانية لالتراك الذين مل ي�سرحوا علنًا حول هذه ال�سفقة واختاروا 
مع  عربهما  للحوار  الفل�سطينية  والق�سية  غزة,  حرب  اإىل  اللجوء 

الدولة العربيه.

خ���������ارج احل�������دود

عن البلد اللبنانية

القد�س/ الوكاالت 
ال�سرق  اىل  االمريكي  املبعوث  غادر 
االحد  ام�س  ميت�سل  جورج  االو�سط 
االعالن  من  يتمكن  ان  بدون  القد�س 
عن ا�ستئناف املحادثات بني ا�سرائيل 
والفل�سطينيني املتوقفة منذ اكرث من 

عام.
اال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ان  اال 
بنيامني نتانياهو ا�سار يف ختام لقاء 

"افكار  اىل  االح��د  ميت�سل  مع  جديد 
ب�سان  مهمة" لدى اجلانب االمريكي 
مع  ال�سلمية  املفاو�سات  ا�ستئناف 

الفل�سطينيني.
وقال نتانياهو لل�سحافيني لدى بدء 
اال�سبوعي  ال��وزراء  جمل�س  اجتماع 
بعيد لقائه مع ميت�سل "�سمعت افكارا 

مهمة ال�ستئناف العملية".
اي تو�سيحات حول  انه مل يعط  اال 

هذه "االفكار" االمريكية.
ان  االم���ل يف  ع��ن  "عربت  وا���س��اف 
با�ستئناف  االف���ك���ار  ه����ذه  ت�����س��م��ح 
العملية اذا ابدى الفل�سطينيون اي�سا 

االهتمام نف�سه".
حيث  ع��م��ان  اىل  م��ي��ت�����س��ل  وت���وج���ه 
ال�سلطة  رئ��ي�����س  جم����ددا  �سيلتقي 

الفل�سطينية حممود عبا�س.
املكوكية,  ميت�سل  زي����ارات  وخ���الل 

الفل�سطينيون واال�سرائيليون  تبادل 
االتهامات بعرقلة ا�ستئناف احلوار.

وقال الوزير املكلف التنمية االقليمية 
�سيلفان �سالوم يف ت�سريحات لالذاعة 
الوقت  "حان  انه  االحد  اال�سرائيلية 
ال  انه  و�سريح  وا�سح  ب�سكل  لنقول 
ا�سرائيل  قبل  من  ا�سافية  ت��ن��ازالت 

للتو�سل اىل بدء املفاو�سات".
الفل�سطينيني  "ا�سلوب  �سالوم  ودان 

ال�������ذي ي��ق�����س��ي ب���رف�������س حت��ري��ك 
امل���ف���او����س���ات الج����ب����ار ال����والي����ات 
على  �سغوط  ممار�سة  على  املتحدة 

ا�سرائيل".
العام  قبل  نتانياهو  ان  اىل  وا���س��ار 
فل�سطينية  دول��ة  اقامة  مبداأ  املا�سي 
ووق���ف���ا ل��ب��ن��اء م�����س��اك��ن ج���دي���دة يف 
امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية ملدة 

ع�سرة ا�سهر.
القد�س  ي�����س��م��ل  ال  االج������راء  وه����ذا 
ا�سرائيل  احتلتها  ال��ت��ي  ال�����س��رق��ي��ة 
 1967 حزيران/يونيو  يف  و�سمتها 
عا�سمة  جعلها  الفل�سطينيون  ويريد 

لدولتهم املقبلة.
ال�ستئناف  الفل�سطينيون  وي�سرتط 
ا�سرائيل  م��ع  ال�����س��الم  م��ف��او���س��ات 
مبا  كامل  ب�سكل  اال�ستيطان  جتميد 

يف ذلك يف القد�س ال�سرقية.
وترف�س ا�سرائيل هذا ال�سرط وتقول 
ان الفل�سطينيني مل ي�سعوه من قبل.

ب��ني ميت�سل  ال�����س��اب��ق  ال��ل��ق��اء  وك���ان 
يف  اجلمعة  بف�سل  انتهى  وع��ب��ا���س 

رام الله.
الفل�سطينيني  املفاو�سني  كبري  وقال 
"ال زال هناك خالف  �سائب عريقات 
يف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب��ي��ن��ن��ا وب��ني 
ا�ستئناف  ح��ول  االم��ريك��ي��ة  االدارة 

املفاو�سات".
ال�سلطة  تعر�س  اىل  عريقات  وامل��ح 
الفل�سطينية ورئي�سها عبا�س ل�سغوط 
"اجلانب  ان  اىل  م�سريا  ام��ريك��ي��ة, 
االمريكي يريد ا�ستئناف املفاو�سات 
لال�ستيطان"  تام  وقف  وب��دون  االن 

كما يطالب الفل�سطينيون.
وا�ساف ان عبا�س او�سح مليت�سل ان 
"ا�سرار  هو  املفاو�سات  مينع  الذي 

رئ��ي�����س ال�����وزراء اال���س��رائ��ي��ل��ي على 
كامل  ب�سكل  اال�ستيطان  وق��ف  ع��دم 
على  وا���س��راره  القد�س  يف  وخا�سة 
بدئها  قبل  املفاو�سات  نتائج  حتديد 
من خالل �سم مناطق يف غور االردن 
ومناطق اخرى يف ال�سفة الغربية".

وكان الرئي�س االمريكي باراك اوباما 
جملة  ن�سرتها  م��ق��اب��ل��ة  يف  اع���رتف 
االخري  عددها  يف  "تامي" االمريكية 
بانه بالغ يف تقدير فر�س ال�سالم يف 

ال�سرق االو�سط.
امل��ت��ح��دة عبثا  ال���والي���ات  وحت����اول 
اال�سرائيليني  اق���ن���اع  ا���س��ه��ر  م��ن��ذ 
والفل�سطينيني با�ستئناف املفاو�سات 

املجمدة منذ عام.
التي  الدبلوما�سية  �سالوم  وانتقد 
االمريكي  الرئي�س  ع��ام  منذ  يتبعها 
نتيجة  اي  اىل  ت��وؤد  مل  انها  معتربا 

حتى االآن.
الذي يحل حمل رئي�س  �سالوم  وقال 
بنيامني  اال����س���رائ���ي���ل���ي  ال��������وزراء 
"روؤية  ان  غ��ي��اب��ه,  يف  ن��ت��ان��ي��اه��و 
ت��ن��ج��ح مع  )ال��رئ��ي�����س اوب����ام����ا( مل 
العربية  الدول  مع  وال  الفل�سطينيني 
وال مع ايران وال مع رو�سيا وال مع 

ال�سني".
وا���س��اف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اال�سبق 
ا���س��ل��وب  اىل  ن���ع���ود  اال  "يجب 
جورج(  ال�سابق  االمريكي  )الرئي�س 
يثبت  مل  اوباما  ا�سلوب  لكن  بو�س, 
ج���دواه وي��ج��ب ان جن��د ح��ال و�سط 
اول  ه��و  الطريقتني".و�سالوم  ب��ني 
ب�سلبية  ي��ت��ح��دث  ا���س��رائ��ي��ل��ي  وزي���ر 
دبلوما�سية  احل��د  ه��ذا  اىل  وينتقد 
احلليفة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  رئي�س 

اال�سرتاتيجية للدولة العربية.

ميت�سل مل يتمكن من" الإعالن "  عن ا�ستئناف املفاو�سات 
بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني

عمان / اف ب
يف  خليل  �سكيب  اجلزائري  واملناجم  الطاقة  وزير  بحث 
عمان �سبل تعزيز التعاون النفطي بني البلدين, بح�سب ما 
الطاقة االردنية ام�س. فيما بداأت يف عمان  اعلنت وزارة 
"بالتخطيط  متهمني  اردنيني  ع�سرة  حماكمة  االحد  ام�س 

لتنفيذ اعمال ارهابية �سد مع�سكرات ا
ونقلت وكالة االنباء االردنية الر�سمية )برتا( عن املتحدث 
با�سم الوزارة حممود العي�س ان "الوفد �سيبحث يف �سبل 
والغاز  والنفط  الطاقة  امل�سرتك يف جمال  التعاون  تعزيز 
وامكانية  ال��ب��رتول  م�سفاة  وتو�سعة  النووية  والطاقة 

ا�سترياد م�ستقات نفطية جزائرية".
خالد  االردين  ن��ظ��ريه  م��ع  حم���ادث���ات  خليل  و���س��ي��ج��ري 

االيراين يف هذا ال�ساأن.
امل�سادر  �سلطة  ���س��ي��زور  اجل��زائ��ري  ال��وف��د  ان  وا���س��اف 
الطبيعية "لالطالع على التجربة االردنية يف جمال البحث 
والتنقيب عن النفط والغاز وال�سخر الزيتي والدرا�سات 

املتعلقة باال�ستك�ساف اجليولوجي".
"دعوة �ستوجه ل�سركة النفط اجلزائرية العامة  وتابع ان 
عن  والتنقيب  البحث  جم��ال  يف  لال�ستثمار  �سوناطراك 
اتفاقية  م��ن خ��الل  النفط وال��غ��از يف االرا���س��ي االردن��ي��ة 

م�ساركة يف االنتاج".
للبحث مع امل�سوؤولني  كما �سيزور �سركة م�سفاة البرتول 
النفطية  امل�ستقات  بع�س  ا���س��ت��رياد  امكانية  "يف  فيها 
الرابع  التو�سعة  م�سروع  وعر�س  امل�سال  الغاز  خا�سة 

امام امل�سوؤولني يف �سركة " �سوناطراك" بهدف ا�ستقطابها 
للم�ساركة يف امل�سروع".

الذرية  الطاقة  هيئة  اي�سا  اجل��زائ��ري  ال��وف��د  و���س��ي��زور 
ونظريتها  الهيئة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  جم���االت  يف  "للبحث 
النووية  الطاقة  ا�ستخدام  جم��ال  يف  خا�سة  اجلزائرية 

لتوليد الكهرباء".
وي�ستورد االردن 95% من احتياجاته النفطية من اخلارج 

وخ�سو�سا من ال�سعودية.
يف  ب��داأت  اململكة  يف  النفط  عن  التنقيب  عمليات  وكانت 
اال  املا�سية  القليلة  االع��وام  خالل  ذروتها  وبلغت   1966

انها مل تثمر حتى االن عن اأي اكت�ساف بكميات جتارية.
من جهة اخرى بداأت يف عمان ام�س االحد حماكمة ع�سرة 
�سد  ارهابية  اعمال  لتنفيذ  "بالتخطيط  متهمني  اردنيني 
ومركز  وابنائهم  املخابرات  ورج��ال  اجلي�س  مع�سكرات 
بيع  الوقود وحمالت  االرهاب و�سهاريج  مكافحة  تدريب 

اخلمور", ح�سبما افاد م�سدر ق�سائي اردين.
ا�سخا�س  "ع�سرة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  امل�سدر  وق��ال 
امام  )االح��د(  اليوم  مثلوا  التكفريي  الفكر  يحملون  ممن 

حمكمة اأمن الدولة".
وا�ساف ان "نيابة اأمن الدولة وجهت للمتهمني تهم تتعلق 
باملوؤامرة بق�سد القيام باأعمال ارهابية وت�سنيع واحراز 
ارهابية  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  بق�سد  وحم��رق��ة  ملتهبة  م���واد 
وحيازة ا�سلحة اوتوماتيكية بق�سد ا�ستخدامها على وجه 

غري م�سروع".

اخلرطوم / اف ب 
ام�س  ووت�����س  رايت�س  هيومن  منظمة  دع��ت   
حد  و���س��ع  اىل  ال�����س��ودان��ي��ة  ال�سلطات  االح���د 
اال�سرة  من  وطلبت  التع�سفية"  "لالعتقاالت 
الدولية ن�سر مراقبني ب�سكل عاجل يف ال�سودان 
و"ذات  "حرة"  انتخابات  تنظيم  من  للتحقق 

م�سداقية" يف هذا البلد.
ني�سان  يف  ال�سودانية  االن��ت��خ��اب��ات  وت�سكل 
احدى نقاط اتفاق ال�سالم ال�سامل الذي و�سع 

يف كانون الثاين 2005 حدا حلرب اهلية بني 
وا�سفرت  عقدين  ا�ستمرت  واجلنوب  ال�سمال 

عن مليوين قتيل.
عن  ال��دف��اع  تعنى  ال��ت��ي  املنظمة  بح�سب  لكن 
)االخ���رية(  "االنتهاكات  ف��ان  االن�سان  حقوق 
قوات  قبل  م��ن  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق 
البالد" تهدد  انحاء  كافة  يف  ال�سودانية  االمن 

العملية االنتخابية برمتها.
رايت�س  هيومن  منظمة  برنامج  مديرة  وقالت 

تقرير  يف  غانيون  جورجيت  الفريقيا  ووت�س 
ت�ستخدم  زال����ت  م��ا  اخل���رط���وم  "حكومة  ان 
كل  معاملة  و�سوء  مل�سايقة  االمنية  اجهزتها 
الذي  الوطني  املوؤمتر  حزب  يعار�سون  الذين 

يتزعمه عمر الب�سري".
ال�سودانية  ال�سلطات  فرقت  االول  كانون  ويف 
�ساحية  يف  درم���ان  ام  يف  متظاهرين  ب��ق��وة 

اخلرطوم واعتقلت زعماء �سودانيني.
تع�سفي"  "اعتقال  حاالت  املنظمة  اح�ست  كما 

للب�سري  معار�سة  من�سورات  وزعوا  ال�سخا�س 
حتاول  �سيا�سية  اح��زاب  يف  اع�ساء  كانوا  او 
اللوائح  على  الناخبني  ت�سجيل  عملية  مراقبة 

االنتخابية.
وان��ت��ق��دت امل��ن��ظ��م��ة اي�����س��ا ���س��ل��ط��ات اجلنوب 
التع�سفية" و"عمليات االحتجاز"  "لالعتقاالت 
و"�سوء املعاملة" التي يتعر�س لها اع�ساء يف 
االحزاب ال�سيا�سية املعار�سة للحركة ال�سعبية 
تتوىل  التي  �سابق(  )مت��رد  ال�سودان  لتحرير 

رئا�سة حكومة جنوب ال�سودان.
الرئي�س  م��وؤ���س�����س��ة  ان  ع���دة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
الدولية  ال�سابق جيمي كارتر اجلهة  االمريكي 
العملية  م��راق��ب��ة  امل��خ��ول��ة  ح��ال��ي��ا  ال��وح��ي��دة 

االنتخابية يف ال�سودان لكن ذلك غري كاف.
على  ا�سهر  ثالثة  من  اقل  "مع  غانيون  وقالت 
موعد االنتخابات ومع بدء احلملة االنتخابية 
املراقبني  من  كبري  ع��دد  ف��ان وج��ود  �سباط  يف 

الدوليني �سروري".

منظمة ان�سانية تدعو اىل ن�سر مراقبني خالل النتخابات ال�سودانية

حماكمة متهمني بالتخطيط العمال ارهابية

لندن / بي بي �سي الردن واجلزائر يبحثان تعزيز التعاون النفطي
العا�سمة  قلب  يف  م�سرية  االأق��ب��اط  من  مئات  نظم 
الربيطانية لندن من اأجل االحتجاج على اأحداث جنع 
حمادي جنوبي م�سر حيث قتل �سبعة اأ�سخا�س من 
بينهم �ستة من امل�سيحيني يف هجوم �سنه م�سلحون 
ليل  امل��ي��الد يف  عيد  ق��دا���س  م��ن  النا�س  عند خ��روج 

ال�سابع من يناير كانون االأول املا�سي.
�سخ�س  وخم�سمائة  األف  نحو  املظاهرة  يف  �سارك 
اأمام مقر رئا�سة الوزراء يف و�سط لندن يف داونينج 
�سرتيت. الهتافات كانت باللغة العربية واالإجنليزية 
امل�سرية  لل�سغط على احلكومة  التدخل  اإىل  ودعت 
اإنها  قالوا  التي  حقوقهم  االأق��ب��اط  اإع��ط��اء  اأج��ل  من 

منتزعة منهم.
اأن  اإال  ال�سباب,  من  اأغلبيتهم  اأن  رغم  املتظاهرون 
االأب  اأق��ب��اط, منهم  دي��ن  م��ن رج��ال  االأم���ر مل يخلو 
يف  القبطية  االأ�سقفية  وكيل  االأنطوين  اجنيلو�س 

اأيرلندا وا�سكتلندا و�سمال �سرق بريطانيا.
كنائ�س  ك��ل  منثل  نحن   " اأجنليو�س:  االأب  يقول 
اململكة املتحدة ونعرب عما يف نفو�سنا من اأمل و�سق 

وحزن واأ�سى ملا و�سلت اإليه االأحداث يف م�سر".
املتظاهرون طالبوا املجتمع الدويل واالأمم املتحدة 
احلكومة  على  بال�سغط  الربيطانية  واحل��ك��وم��ة 
امل�سرية التي عادة ما تتهم اأقباط املهجر باال�ستقواء 

باخلارج .

اإال اأن اإبراهيم حبيب رئي�س منظمة اأقباط متحدون 
يف بريطانيا يرف�س ذلك ويقول "احلكومة امل�سرية 
ت�ستخدم �سعار اال�ستقواء باخلارج من اأجل ابتزاز 
االأقباط يف اخلارج لكي ال يطالبوا بحقوقهم.. ومن 
اأنك  له  يقال  اأن  ميكن  ال  مكان  اأي  من  بحقه  يطالب 
من  �سنة  ثالثني  "بعد  وتابع  باخلارج".  ت�ستقوي 

االنتظار بدون حقوقنا البد لنا من املطالبة بها".
وجاء  الن�سطاء,  من  كلهم  يكونوا  مل  املتظاهرون 
بع�سهم من اأماكن بعيدة يف اململكة املتحدة لي�ساركوا 
يف التظاهرة كما مل يكن الكل ممن يجيدون احلديث 

باللغة العربية.

اأقباط يتظاهرون يف لندن احتجاجا على اأحداث جنع حمادي

�سنعاء / رويرتز 
ق��ال م�����س��وؤول ميني ام�����س  االأح���د اإن 
ُق��ت��ل��وا يف ه��ج��وم �سنَّه  ث��الث��ة ج��ن��ود 
م�سلحون جمهولون على نقطة تفتي�س 
الواقعة  �سبوة  حمافظة  يف  ع�سكرية 

�سرقي البالد.
ويف مقابلة اأجرتها معه وكالة رويرتز 
عن  اليمني  امل�����س��وؤول  ع���ربَّ  ل��الأن��ب��اء, 
اع��ت��ق��اده ب���اأن ي��ك��ون امل��ه��اج��م��ون من 
اإعادة  اإىل  ي�سعون  الذين  االنف�ساليني 
عن  اجلنوب  وانف�سال  البالد  تق�سيم 

ال�سمال.
جنود  ثالثة  لقي  "لقد  قائال:  واأ�ساف 
عندما  بجروح  راب��ع  واأُ�سيب  حتفهم 
م�سلحون  تفتي�س  نقطة  يف  هاجمهم 
اإىل  ينتمون  اأن��ه��م  ُيعتقد  جم��ه��ول��ون 

احلراك اجلنوبي."
الذو  املهاجمني  كافة  اإن  بقوله  واأردف 

بالفرار بعد تنفيذ الهجوم.
من  فقط  اأي���ام  بعد  التطور  ه��ذا  ي��اأت��ي 
قتلت  االأم���ن  ق���وات  اأن  اليمن  اإع���الن 
قائد خلية تابعة للقاعدة يف اليمن يف 
حمافظة �سبوة التي تبعد حوايل 600 

كيلومرتا �سرق تاعا�سمة �سنعاء.
اليمنية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت  ف��ق��د 
�سبوة,  حمافظ  ع��ن  "�سباأ"  الر�سمية 
�سابق  وق��ت  يف  اأح��م��دي,  ح�سن  علي 
الله  عبد  اإن  قوله  اجل��اري  ال�سهر  من 
النار  الإط��الق  تبادل  يف  ُقتل  املح�سار 

منطقة  يف  اليمنية  االأم���ن  ق���وات  م��ع 
بعد حوايل 380  على  الواقعة  مي�ساء 

كيلومرتا جنوب �سرقي �سنعاء.
وقالت التقارير اإن املح�سار كان قائدا 
للقاعدة يف منطقة احلوطة يف  خللية 

املحافظة املذكورة.
وذكر املحافظ اأن الع�سرات من م�سلحي 
قد  اأفغان�ستان  م��ن  القادمني  القاعدة 

وجدوا لهم مالذا اآمنا يف املنطقة.
اأعلنوا  قد  مينيون  م�سوؤولون  وك��ان 
ال�سهر اجلاري اأي�سا القب�س على اأحد 

حممد  وه��و  اليمن,  يف  القاعدة  ق��ادة 
احلنق, وم�سلحنْي اآخرْين معه.

ورفاقه  احل��ن��ق  اإن  امل�����س��وؤول��ني  وق���ال 
�سد  االأخرية  التهديدات  وراء  "كانوا 
والتي  �سنعاء,  يف  الغربية  امل�سالح 
دفعت اإىل اإغالق �سفارات غربية هناك 

لعدة اأيام".
كانت  اليمنية  احلكومة  اأن  اإىل  ُي�سار 
اأمنية  اأر���س��ل��ت م��وؤخ��را ت��ع��زي��زات  ق��د 
حملة  م��ن  ك��ج��زء  ال��ب��الد  ���س��رق��ي  اإىل 

ال�ستهداف م�سلحي القاعدة.

اليمن: مقتل ثالثة جنود يف حمافظة �سبوة على اأيدي 
م�سلحني جمهولني

القد�س / رويرتز
رئي�س  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني  ���س��ع��ى 
تهدئة  اىل  اال���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء 
االأع�ساب يف املنطقة ب�ساأن املخاوف 
من �سراع و�سيك مع ميلي�سيا حزب 
ا�سرائيل  ان  بقوله  اللبنانية  ال��ل��ه 

ت�سعى اىل ال�سالم مع جريانها.
اأ�سدر  م��ع��ه��ودة  غ��ري  خ��ط��وة  ويف 
مكتب نتنياهو بيانا ينقل عنه قوله 

هجوم  الأي  تخطط  ال  ا�سرائيل  ان 
اأطلق حزب  لبنان حيث  و�سيك على 
الله ما يقرب من اأربعة اآالف �ساروخ 
عليها خالل احلرب بني اجلانبني عام 

.2006
وقال البيان "يو�سح رئي�س الوزراء 
ال  ا���س��رائ��ي��ل  اأن  نتنياهو  بنيامني 
لبنان...  مع  �سراع  اأي  اىل  ت�سعى 
مع  ال�����س��الم  اىل  ت�سعى  ا���س��رائ��ي��ل 

جريانها."
وقال م�سوؤول يف مكتب نتنياهو اأن 
على  ردا  ج��اء  ال���وزراء  رئي�س  بيان 
موؤخرا  عنها  التعبري  خماوف جرى 
ل��ب��ن��ان ب���اأن ا���س��رائ��ي��ل ق��د ت�سن  يف 

هجوما على حزب الله.
يو�سي  اال�سرائيلي  ال��وزي��ر  وق���ال 
باجلي�س  �سابق  ج��رال  وهو  بيليد 
على  ب��ال�����س��راع  �سابقة  خ���ربة  ول���ه 

�سابق  وق��ت  يف  ال�سمالية  احل���دود 
من يوم ال�سبت انه ال مفر تقريبا من 
لكنه  الله  ح��زب  مع  اأخ��رى  مواجهة 
ق��د حت��دث هذه  متى  ق��ول  مل ميكنه 

املواجهة.
وفهمي  ت��ق��دي��ري  "يف  بيليد  وق���ال 
يل  تقريبا  ال��وا���س��ح  م��ن  ومعرفتي 
يقع  اأن  قبل  وقت  م�ساألة  امل�ساألة  اأن 

�سدام ع�سكري يف ال�سمال."

ل��ب��ن��ان ب�������س���اأن  الأع���������س����اب  ت���ه���دئ���ة  اىل  ي�����س��ع��ى  ن��ت��ن��ي��اه��و 


