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اليوم  ..االقت�صاد على را�س جدول اعمال قمة الكويت اخلليجية

حازم مبي�ضني
تب ��د�أ يف الكويت اليوم �أعمال القمة الثالث�ي�ن لقادة دول جمل�س
التع ��اون اخلليج ��ي ،وتنتظ ��ر اجتماعاته ��ا ملف ��ات �س ��اخنة يف
ظ ��روف �إقليمي ��ة ودولي ��ة بالغة االهمي ��ة ،ترتافق م ��ع حتديات
اقت�صادية و�سيا�سية و�أمنية �شهدتها دول العامل واملنطقة �أخري ًا،
ومب ��ا يدف ��ع لالعتق ��اد �أن مناق�ش ��ات ه ��ذه القمة ل ��ن تتوقف عند
املو�ضوع ��ات اخلا�صة بدول املجل�س ،ب ��ل �ستتعداها �إىل ق�ضايا
�أك�ث�ر �شمو ًال ،تتجاوز حدود االقلي ��م وت�صل �إىل تخوم العاملية،
مع �إدراك القادة املجتمعني لأهمية ما �سيخرجون به من قرارات
وتو�صي ��ات ،ي�ؤم ��ل �أن ت�ص ��ب يف م�صلحة املواط ��ن اخلليجي،
وت�صح ��ح بع�ض االختالالت ،وتوا�صل م�س�ي�رة البناء والتنمية
التي حتتاج لكل جهد خمل�ص ود�ؤوب.
و�إذا �أخذن ��ا االجن ��از يف اجلان ��ب االقت�ص ��ادي ،فان قم ��ة اليوم
�ست�شه ��د تد�شني م�ش ��روع الرب ��ط الكهربائي ب�ي�ن دول املجل�س،
الذي انته ��ت مرحلته الأوىل بربط البحري ��ن وال�سعودية وقطر
والكوي ��ت ،وبقي رب ��ط الإمارات وعمان ،وه ��و م�شروع تكاملي
يتي ��ح ل ��كل دول املجل� ��س اال�ستف ��ادة الق�صوى من ه ��ذه الطاقة،
�إ�ضاف ��ة �إىل مناق�ش ��ة االحت ��اد اجلمرك ��ي وم�ش ��روع ال�س ��كك
احلديدية ،واتفاقية االحتاد النقدي التي تعترب اخلطوة الأوىل
لإن�شاء بنك مركزي يت ��وىل �إ�صدار عملة موحدة ،تعظم التعاون
والتكامل ،وتف�ضي �إىل تكوي ��ن كتلة اقت�صادية تواجه التكتالت
االقت�صادية العاملية ،كم ��ا �أن ملفات الطاقة والتجارة وال�صناعة
والنق ��ل واملوا�ص�ل�ات والكهرباء وامل ��اء والزراع ��ة والتخطيط
والإح�صاء والتنمية وب ��راءات االخرتاع� ،ستكون حا�ضرة على
موائد القمة .
و�سيا�سي� � ًا وبالرغ ��م من �أن اليمن لي�س ع�ض ��وا يف املجل�س ،فان
قادت ��ه �سيناق�شون و�ضع ��ه ال�سيا�سي والتنم ��وي ،خ�صو�ص ًا يف
ظ ��ل الأح ��داث الع�سكري ��ة امل�ستع ��رة في ��ه ،وح ��رب حكومته مع
احلوثيني ،الذين تتهمه ��م �صنعاء بالتبعية اليران ،التي �ستكون
حا�ض ��رة بقوة ،من خالل بحث عالقاته ��ا مع دولة الإمارات التي
حتت ��ل ثالث ًا من جزرها ،منذ �أي ��ام احلكم االمرباطوري ،وامل�ؤكد
�أن قمة اليوم �ستعيد ما كانت �أعلنته القمم ال�سابقة ،عن �ضرورة
انتهاج احلوار �سبي�ل� ًا حلل هذا اخلالف� ،أو اللجوء �إىل حمكمة
الع ��دل الدولي ��ة ،وهو م ��ا ترف�ضه �إي ��ران حتى الي ��وم ،وكالعادة
�سيناق� ��ش الق ��ادة تع�ث�ر العملي ��ة ال�سلمي ��ة ،وبع� ��ض الق�ضاي ��ا
العربية.
القمة اخلليجية اليوم ال تكت�سب �أهميتها من كونها فقط �ستنجز
ع ��دد ًا م ��ن امللف ��ات االقت�صادية الت ��ي يتطلع املواط ��ن اخلليجي
الجنازه ��ا ،وال م ��ن بيانه ��ا اخلتامي ال ��ذي �سيح ��دد موقفها من
بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية التي تهم املواطن العربي ،وال بافتتاح
بع� ��ض امل�شاري ��ع اال�سرتاتيجي ��ة ،و�إمن ��ا وهذا هو الأه ��م ،لأنها
ت�شكل ا�ستمرارية مفقودة يف كل امل�شاريع العربية ،فقمم جمل�س
التع ��اون ،ورغم بع� ��ض اخلالفات العابرة بني ال ��دول الأع�ضاء،
ظل ��ت م�ستم ��رة يف االنعقاد من ��ذ انطالقة املجل�س م ��ن ابو ظبي
يف الع ��ام  ،1981ومبا يعن ��ي �أنها حتولت �إىل مدر�سة يف العمل
ال�سيا�سي ،تعتمد الواقعية ب ��دل ال�شعارات الف�ضفا�ضة ،وتعتمد
الق ��ول ب ��دل التبج ��ح اللفظ ��ي الف ��ارغ م ��ن امل�ضام�ي�ن ،وتعتم ��د
التخطي ��ط ال�سليم ب ��دل الق ��رارات الهوجاء ،وهي ت ��درك �أهمية
املجل� ��س لأم ��ن املنطق ��ة ،والقت�صاد الع ��امل وتت�ص ��رف على هذا
الأ�سا�س.

الكويت /اف ب
يتوقع ان تعطي القمة اخلليجية التي
تنطلق ال �ي��وم يف ال �ك��وي��ت ال�ضوء
االخ�ضر لعدد من امل�شاريع االقت�صادية
الهامة وخا�صة لالحتاد النقدي ،ف�ضال
ع��ن بحث تداعيات ازم��ة ال��دي��ون يف
دبي وتاثري احلرب مع احلوثيني على
ام��ن دول�ه��م بعد ان باتت ال�سعودية
طرفا فيها.
وم��ن املفرت�ض ان يطلق زعماء دول
املجل�س ال�ست يف قمتهم ال�سنوية
التي ت�ستمر يومني ،االحت��اد النقدي
اخلليجي الذي يفتح الباب امام ا�صدار
العملة املوحدة ،ف�ضال عن املوافقة على
م�شروع مبليارات ال��دوالرات الن�شاء
�شبكة �سكك حديد م�شرتكة والجناز
املرحلة االوىل من الربط الكهربائي،
بح�سب م�س�ؤولني خليجيني.

كما �سيبحث ال�ق��ادة اخلليجيون يف
تداعيات االزم��ة االقت�صادية العاملية
على اقت�صادات اخلليج وخ�صو�صا
ازم ��ة دي ��ون جم�م��وع��ة دب ��ي العاملية
وتاثرياتها املمكنة على اقت�صادات
باقي الدول االع�ضاء.
وبعد �سنوات من العائدات ال�ضخمة،
ت��اث��رت اق �ت �� �ص��ادات دول املجل�س،
ال �� �س �ع��ودي��ة واالم�� � ��ارات والكويت
وق �ط��ر و�سلطنة ع �م��ان والبحرين،
بقوة باالزمة االقت�صادية العاملية ،مع
العلم ان ه��ذه ال ��دول متلك  %45من
االحتياطات النفطية املثبتة يف العامل
وربع االحتياطات الغازية.
ول �ي ����س وا� �ض �ح��ا م��ا اذا ك��ان��ت دول
املجل�س �ستهب اىل م���س��اع��دة دبي،
وهي احدى مكونات دولة االمارات،
يف ازمة ديون جمموعة دبي العاملية.
اما بالن�سبة لالحتاد النقدي ،فان اربع

دول فقط �ستطلقه ،وه��ي ال�سعودية
والكويت وقطر والبحرين ،وكانت
هذه الدول وقعت على اتفاقية االحتاد
النقدي يف ايار/مايو املا�ضي و�صدقت
عليها.
وبات من الوا�ضح ان االلتزام باجلدول
الزمني للعملة املوحدة �سيقت�صر على
ان�شاء جمل�س النقد العام املقبل ولي�س
العملة بحد ذاتها التي يبدو ان اطالقها
�سيت�أخر عدة �سنوات.
وق � ��ال وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة الكويتي
حممد ال�صباح يف مقابلة مع �صحيفة
احلياة ان القمة �ستبحث "ال�صدمات
االقت�صادية" و"االنهيار يف اال�سواق
املالية العاملية" و"كيف �سي�ؤثر ذلك
فينا مبا�شرة".
ا�ضاف "لقد �شاهدنا ما ح�صل يف دبي
وهنا يطرح علينا كيف نبني اقت�صادا
خليجيا ي�ستطيع �أن يتحمل هذه

ال�صدمات ومينعها ب�أقل كلفة ممكنة".
واكد ال�شيخ حممد انه يف قمة الكويت
"�سيعلن ال�ب��دء بالعمل يف االحتاد
النقدي نحو وح��دة نقدية تخلق من
اق �ت �� �ص��ادات دول جم�ل����س التعاون
منطقة اقت�صادية على ن�سق ما يحدث
يف دول االحتاد االوروبي".
وذك��ر ان ه��ذه الوحدة "�ستمكننا من
مواجهة التقلبات كي ال يواجه كل منا
على حدة م�صريه يف هذه ال�صدمات
اخل��ارج �ي��ة� .سنكون متما�سكني مع
بع�ض ملواجهة هذه التحديات".
وفيما اعلنت �سلطنة عمان انها لن تكون
ج��زءا م��ن م�شروع ال��وح��دة النقدية،
ان�سحبت االم��ارات من امل�شروع بعد
اختيار الريا�ض لتكون مقرا للم�صرف
املركزي اخلليجي امل�ستقبلي ،ما �شكل
هزة قوية للم�شروع �سيما ان االمارات
ه��ي ث��اين ق��وة اقت�صادية يف العامل

�شعار القمة اخلليجية يف القمة

العربي بعد ال�سعودية.
وق��ال اخلبري االقت�صادي ال�سعودي
وامل �� �س ��ؤول االق�ت���ص��ادي ال�سابق يف
جمل�س التعاون عبدالله القويز يف
م ��ؤمت��ر ع�ق��د يف ال �ك��وي��ت اال�سبوع
امل��ا� �ض��ي ان االم� � ��ارات ��س�ت�ع��ود اىل
االحتاد النقدي ب"ا�سرع مما يت�صور
احد" النها امل�ستفيدة االوىل من هذا
امل�شروع.
اىل ذلك ،يتوقع ان يطلق القادة هيئة
خليجية لل�سكك احل��دي��دي��ة ،وهي
�ست�شرف على ان�شاء �شبكة القطارات
التي �سرتبط بني دول املجل�س ومتتد
على ط��ول الفي كيلومرت وبكلفة 25
مليار دوالر.
ك��ذل��ك يطلق ال �ق��ادة امل��رح�ل��ة االوىل
م��ن ال��رب��ط الكهربائي ،وه��ي ت�شمل
ال �� �س �ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت والبحرين
وقطر.

وما زالت العوائق التقنية وال�سيا�سية
ت�ؤخر التنفيذ الكامل لالحتاد اجلمركي
اخلليجي الذي اطلق يف  ،2003اال ان
تقريرا ملجل�س التعاون افاد ال�سبت ان
التجارة البينية ارتفعت من  15مليار
دوالر يف  2002اىل  65مليار دوالر
العام املا�ضي.
وع �ل��ى ال�صعيد ال���س�ي��ا��س��ي ،يهيمن
الو�ضع يف اليمن على اجندة القمة
ف�ضال ع��ن امللف االي ��راين ،م��ع العلم
ان اليمن تتهم جهات يف اي��ران بدعم
املتمردين احلوثيني الذين يواجهون
ال �ق��وات اليمنية وال���س�ع��ودي��ة على
جانبي احلدود بني البلدين.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الكويتي يف
مقابلته مع "احلياة" " ،للمرة االوىل،
ومنذ زم��ن بعيد ،تعقد قمة خليجية
يف وق��ت تقوم �أث�ن��اءه دول��ة من دول
جمل�س ال�ت�ع��اون با�شتباك ع�سكري
م�سلح مع طرف خارجي" يف ا�شارة
اىل ال�سعودية.
واعترب ان الو�ضع "يتطلب اال نعالج
هذا االمر فقط من اجلانب الع�سكري"
م ��ؤك��دا ان ات �خ��اذ م��وق��ف ق��وي داعم
ل�ل���س�ع��ودي��ة ال �ت��ي دخ �ل��ت يف الرابع
م ��ن ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�بر خط
امل��واج�ه��ات الع�سكرية م��ع املتمردين
الزيديني احلوثيني بعد مقتل جندي
�سعودي ب��اي��دي مت�سللني "حت�صيل
حا�صل" و"من امل�سلمات".
وق��د و��ص��ل وزي��ر اخل��ارج�ي��ة اليمني
اب��وب�ك��ر ال�ق��رب��ي اىل ال�ك��وي��ت حامال
ر�سالة من الرئي�س اليمني علي عبدالله
�صالح اىل ام�ير الكويت وع�بره اىل
القمة.
وذكرت �صحيفة ال�شرق االو�سط نقال
ع��ن م���ص��ادر مينية رف�ي�ع��ة ق��ول�ه��ا ان
الر�سالة تتعلق باربع نقاط :التمرد
يف ال�شمال والتوتر يف اجلنوب حيث
تن�شط حركة انف�صالية ،وخطر تنظيم
القاعدة ا�ضافة اىل التعاون االقت�صادي
بني اليمن وجمل�س التعاون.
ول��ن يغيب امل��و� �ض��وع االي� ��راين عن
القمة بالرغم من تاكيد وزير اخلارجية
الكويتي ع��دم ح�ضور اي م�س�ؤول
ايراين القمة.
وق��ال ال�شيخ حممد "يف حال فر�ضت
ع�ق��وب��ات على �إي� ��ران ،ال �شك يف �أن
املنطقة �ستدخل يف احتقان جديد.
ل��ذل��ك بغ�ض ال�ن�ظ��ر �إن ك��ان��ت �إي ��ران
ت�شكل خطرا ام ال ،ف��ان ق�ضية امللف
ال�ن��ووي االي��راين ت�شكل م�صدر قلق
وحتد �أمني على دول املنطقة".

اتفاق بني ال�شمال واجلنوب ب�ش�أن اال�ستفتاء ا�سرائيل ت�صوت على تق�سيم املناطق  ..و�سقوط قذيفة هاون
قد ينهي ازمة ال�سودان ال�سيا�سية
و�صاروخ بدون ا�صابات
اخلرطوم /اف ب

اع �ل��ن ام ����س االح� ��د ح ��زب امل ��ؤمت��ر
الوطني واحلركة ال�شعبية لتحرير
ال �� �س��ودان وه�م��ا �شريكا احل�ك��م يف
ال� ��� �س ��ودان ت��و��ص�ل�ه�م��ا اىل اتفاق
ب�ش�أن اال�ستفتاء حول تقرير م�صري
اجل �ن��وب امل �ق��رر اج� ��را�ؤه يف العام
 2011وانتهاء االزمة ال�سيا�سية يف
البالد.
ون�شبت االزم ��ة ال�سيا�سية ب�سبب
اخل�ل�اف��ات ب�ين احل��زب�ين ال�شمايل
واجل� �ن ��وب ��ي ح � ��ول اال�� �ص�ل�اح ��ات
الدميوقراطية التي تطالب احلركة
ال�شعبية باقرارها قبل االنتخابات
العامة يف  2010وكذلك حول قانون
اال�ستفتاء حول ا�ستقالل ال�سودان.
وق��ال نائب رئي�س امل�ؤمتر الوطني
نافع على نافع يف م��ؤمت��ر �صحفي
م�شرتك مع ال�سكرتري العام للحركة
ال�شعبية لتحرير ال���س��ودان باجان
ام ��وم يف اخل��رط��وم "نعلن اتفاق
ال�شريكني على كل النقاط التي كانت
م�سار اختالف يف قانون اال�ستفتاء

جلنوب ال�سودان".
وا� � �ض� ��اف ان� ��ه مت االت � �ف� ��اق كذلك
على "بحث ق��ان��ون االم��ن الوطني
واملخابرات للتو�صل فيه اىل اتفاق
ومن ثم الدفع به للربملان".
وم ��ن ج�ه�ت��ه اك ��د ام� ��وم ان ��ه "بهذا
(االت �ف��اق) نعلن انتهاء االزم ��ة بني
ال�شريكني" م��و� �ض �ح��ا ان���ه �سيتم
االع�ل�ان ع��ن ف �ح��وى االت �ف��اق "بعد
اط�ل�اع ال �ق��وى ال�سيا�سية االخ��رى
عليه".
وق��ال ان��ه "�سيتم ال��دف��ع بالقوانني
ملجل�س ال ��وزراء الجازتها وم��ن ثم
اىل الربملان" م�شريا اىل ان نواب
احل��رك��ة ال�شعبية ال��ذي��ن يقاطعون
اعمال املجل�س النيابي منذ  45يوما
�سيعودون اىل ح�ضور جل�ساته خالل
� 24ساعة.
وج � � ��اء ه� � ��ذا االع� �ل� ��ان يف خ �ت��ام
اجتماعات م�ستمرة منذ اخلمي�س
املا�ضي لهيئة الرئا�سة ال�سودانية
ق ��اده ��ا ال��رئ �ي ����س ال� ��� �س ��وداين عمر
الب�شري ورئي�س احل��رك��ة ال�شعبية

رئي�س حكومة جنوب ال�سودان التي
تتمتع ب�شبه ا�ستقالل ذاتي .و�شارك
يف هذه االجتماعات عدة م�س�ؤولني
�شماليني وجنوبيني.
وت�صاعد التوتر اال�سبوع املا�ضي
يف ال�سودان بعد تعر�ض مقار حلزب
امل� ��ؤمت ��ر ال��وط �ن��ي ل �ل �ح��رق االثنني
اث��ر ت��وق�ي��ف ق ��ادة جنوبيني كانوا
ي�ستعدون للم�شاركة يف تظاهرة
اعتربتها ال�سلطات "غري قانونية".
واعلنت وزيرة اخلارجية االمريكية
هيالري كلينتون اخلمي�س ان املوفد
االمريكي اىل ال�سودان �سيعود اىل
ه��ذا البلد يف نهاية ه��ذا اال�سبوع
"للم�ساعدة على حتريك احلوار"،
م �� �ش�يرة اىل ان ال�����س��ودان ي�شكل
"اولوية" بالن�سبة للرئي�س باراك
اوباما واليها �شخ�صيا.
وق��ررت وا�شنطن يف ت�شرين االول
انتهاج دبلوما�سية اكرث ن�شاطا حيال
ن �ظ��ام ال��رئ�ي����س ال �� �س��وداين معززة
احلوافز والتهديد بالعقوبات يف �آن
واحد.

القد�س /الوكاالت

اعلنت متحدثة ع�سكرية ا�سرائيلية
عن اط�لاق قذيفة ه��اون و�صاروخ
االح��د م��ن قطاع غ��زة على جنوب
ا�سرائيل م��ن دون ان ي� ��ؤدي ذلك
اىل ا�صابات .فيما ت�صوت حكومة
بنيامني نتانياهو ام�س االحد على
م�شروع يحدد مناطق "االولوية
الوطنية" جل� �ه ��ة تخ�صي�ص
امل���س��اع��دات االجتماعية وي�شمل
م�ستوطنات ي�ه��ودي��ة يف ال�ضفة
الغربية .وق��ال��ت املتحدثة لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س "ان ق��ذي�ف��ة ه��اون
�سقطت يف البحر (املتو�سط) قبالة
كيبوتز زيكيم فيما �سقط �صاروخ
يف حقل بدون ت�سجيل �ضحايا".
وقد تبنت كتائب ابو علي م�صطفى،
اجلناح الع�سكري للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني ،يف بيان بعد ذلك
عمليتي االطالق.
وك ��ان اجل�ي����ش اال��س��رائ�ي�ل��ي �شن
يف كانون االول/دي�سمرب 2008

هجوما داميا ا�ستمر ثالثة ا�سابيع
على ق�ط��اع غ��زة ب�ه��دف و��ض��ع حد
ل�ع�م�ل�ي��ات االط�ل��اق ه ��ذه بح�سب
ا�سرائيل.
وق��د خفت حدتها منذ ذل��ك احلني
لكن اطلق اكرث من  270منها على
الدولة العربية بح�سب اجلي�ش.
م��ن جهة اخ��رى �صوتت حكومة
بنيامني نتانياهو ام�س االحد على
م�شروع يحدد مناطق "االولوية
الوطنية" جل� �ه ��ة تخ�صي�ص
امل���س��اع��دات االجتماعية وي�شمل
م�ستوطنات ي�ه��ودي��ة يف ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة املحتلة ح�سب م��ا اعلن
م�س�ؤول ا�سرائيلي كبري.
و�صرح ايال غبائي امني عام مكتب
رئي�س ال��وزراء لالذاعة الع�سكرية
ان "هذه اخلطة هي ثمرة خم�سة
ا� �ش �ه��ر م ��ن ال �ع �م��ل التح�ضريي
مل���س��اع��دة ع ��دة م���س�ت��وط�ن��ات على
ا� �س��ا���س م�ع��اي�ير تف�ضيلية واين
مقتنع بان احلكومة �ستوافق عليها

خ�ل�ال ال�ت���ص��وي��ت امل �ق��رر اليوم"
االحد.
و��س�ي���س�ت�ف�ي��د م��ن امل �� �ش��روع 1,9
مليون ن�سمة من ا�صل  7,5مليونا
م��ن خ�ل�ال م�ن��ح ق��رو���ض ا�ضافية
مب�ستوى  270دوالرا لكل فرد.
وه�� ��ذه امل� ��� �س ��اع ��دات ت ��رم ��ي اىل
حت�سني النظام ال�ترب��وي والبنى
التحتية وو�سائل النقل وامل�ساكن.
وقال مارك ريغيف املتحدث با�سم
ن�ت��ان�ي��اه��و ان ق��ائ �م��ة التجمعات
اال�ستيطانية يف "مناطق االولوية
الوطنية" و�ضعت بالت�شاور مع
وزارة الدفاع على ا�سا�س "املعايري
االمنية".
وتن�ص اخلطة على منح قرو�ض
ا�ضافية بقيمة  28مليون دوالر
مل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية
حيث يقيم  110ماليني ا�سرائيلي.
وغ ��ال� �ب� �ي ��ة ه � ��ذه امل �� �س �ت��وط �ن��ات
معزولة وغ�ير م�شمولة يف الكتل
اال�ستيطانية التي ت�أمل ا�سرائيل

يف �ضمها يف اط ��ار ات �ف��اق �سالم
مقبل مع الفل�سطينيني.
و�صرح وزير املال يوفال �شتاينيتز
ل�ل�اذاع��ة ال �ع��ام��ة "نريد ان ن�ؤكد
ل�ه��م (امل���س�ت��وط�ن�ين) ب��ان�ن��ا نتفهم
ال �� �ص �ع��وب��ات ال��ت��ي يواجهونها
ون��ري��د دعمهم يف ح�ين اعلنا قبل
ا�سبوعني جتميدا (موقتا) العمال
البناء يف يهودا وال�سامرة (ال�ضفة
الغربية)".
وب� �ح� ��� �س ��ب و� � �س� ��ائ� ��ل االع� �ل ��ام
اال�سرائيلية فان اح��زاب االئتالف
احلكومي ال��ذي يتزعمه نتانياهو
ك��ان��ت منق�سمة االح��د ح��ول خطة
التق�سيم ه��ذه وي�ت��وق��ع ان تدور
نقا�شات حامية قبل احتمال املوافقة
عليها خ�لال اجلل�سة اال�سبوعية
ملجل�س الوزراء.
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د اخ ��ر و� �ص��ل رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حل��رك��ة حما�س
خ��ال��د م���ش�ع��ل امل �ق �ي��م يف دم�شق
اىل ط �ه��ران ام ����س االح ��د الج��راء

حم��ادث��ات مع م�س�ؤولني ايرانيني
على ما ذكرت وكالة مهر.
وافادت الوكالة ان م�شعل �سيلتقي
خ�صو�صا الرئي�س حممود احمدي
جناد.
وتدعم ايران التي ال تعرتف بوجود
دولة ا�سرائيل ،حركة حما�س التي
فر�ضت �سيطرتها بالقوة على قطاع
غزة منذ .2007
وذك� ��ر ب �ي��ان ن���ش��رت��ه ح �م��ا���س يف
دم�شق ان وفدا من احلركة برئا�سة
م�شعل و�صل فجر ام�س اىل ايران
يف زي���ارة "ت�ستغرق ع��دة ايام"
يلتقي خاللها الرئي�س االي ��راين
و"مر�شد الثورة اال�سالمية ال�سيد
علي خامنئي ووزي ��ر اخلارجية
م��ن��و���ش��ه��ر م� �ت� �ك ��ي وع � � � ��ددا من
امل�س�ؤولني االيرانيني".
وا�ضاف البيان الذي ت�سلمت وكالة
فران�س بر�س ن�سخة منه ان الزيارة
ت�أتي "�ضمن جولة ت�شمل عددا من
الدول العربية واال�سالمية".

احلوثيون يقولون �إنهم ا�شتبكوا
من جديد مع القوات ال�سعودية

عن �صحيفة البلد اللبنانية

الريا�ض  /الوكاالت
ق��ال احلوثيون يف �شمايل اليمن ام�س �إنهم
ا�شتبكوا مرة �أخ��رى مع القوات ال�سعودية،
على احلدود بني البلدين.
ومل ترد �سوى تفا�صيل قليلة ،لكن املتمردين
قالوا ان املواجهات يف منطقة جبل ممدود
ج� ��اءت ب �ع��د � �س��اع��ات م ��ن ق �� �ص��ف �سعودي
بالطائرات املقاتلة واملدفعية ا�ستهدف املنطقة.
وكانت ال�سعودية قد �أعلنت قبل ا�سبوعني عن
�سيطرتها على النطاق اجلبلي ال��ذي يتمتع
ب�أهمية ا�سرتاتيجية كبرية ،لكن املتمردين
احلوثيني نفوا ذلك.
ويقول م�س�ؤولون �سعوديون �إن قوات بالدهم
�ستوا�صل الت�صدي للمتمردين احلوثيني حتى
يعودوا �إىل الأرا�ضي اليمنية لكن احلوثيني
يقولون �إن م�شكالتهم مع احلكومة اليمنية
ولي�س م��ع ال�سعودية.لكن م �� �س ��ؤوال مينيا
داف��ع ،ال�سبت ،ع��ن امل��زاع��م ب ��أن �إي ��ران تدعم
املتمردين يف �شمايل اليمن الذين يحاربون
ال�ق��وات احلكومية منذ �شهر �أغ�سط�س�/آب
املا�ضي و�أمل��ح �إىل �أن لهم عالقات �أي�ضا مع
تنظيم ال�ق��اع��دة.وت�ت�ه��م �صنعاء �شخ�صيات
دينية �إيرانية بتمويل احلوثيني لكنها مل تتهم
احلكومة الإي��ران�ي��ة مبا�شرة يف التدخل يف
النزاع.
وتنفي طهران التدخل يف النزاع لكنها حثت
احلكومة اليمنية على حل النزاع عن طريق
احلوار.

وق��ال م�س�ؤول �أمريكي ،اجلمعة� ،إن �إدارت��ه
ال مت�ل��ك م�ع�ل��وم��ات م�ستقلة ع��ن دع��م �إي ��ران
للحوثيني.
لكن رئي�س جهاز الأمن القومي ورئي�س مكتب
الرئي�س اليمني ،علي حممد الآن���س��ي ،قال
�إن �صنعاء متلك �أدل��ة على ت��ورط �إي ��ران يف
النزاع.
و�أ��ض��اف الأن�سي على هام�ش م�ؤمتر الأمن
الإقليمي الذي احت�ضنته البحرين "هناك �أدلة
على تدخل �إي��راين لكننا نقول �إننا ال ميكن
�أن نتو�سع يف التعليق على ه��ذه امل�ؤ�شرات
وتفا�صيلها لو�سائل الإعالم".
وكانت �صنعاء قالت يف �شهر �أكتوبر/ت�شرين
الأول املا�ضي �إن�ه��ا � �ص��ادرت مركبا �إيرانيا
ك��ان يحمل �أ�سلحة موجهة �إىل احلوثيني،
واحتجزت �أفراد الطاقم الذي كان على متنه.
ووا�صل الأن�سي قائال " �آخر مركب ي�صل �إىل
ميناء ميدي قرب منطقة املالحيظ القريبة من
�صعده هو مركب �إيراين ...هناك �أدلة على �أن
القارب جاء من �أريرتيا".
وتابع الأن�سي قائال �إن تنظيم القاعدة يدعم
املتمردين ،مو�ضحا �أن "القاعدة ل��ه �صالت
باحلوثيني".
وكانت القوات ال�سعودية تدخلت يف النزاع
يف �شمايل اليمن بعدما ا�ستوىل املتمردون
ع�ل��ى �أرا� �ض��ي ��س�ع��ودي��ة .وي�ت�ه��م احلوثيون
ال�سعودية بدعم حكومة �صنعاء ع�سكريا منذ
بدء احلرب.

