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جاكرتا ـ أ.ف.پ: اكد قائد الشرطة االندونيسية مقتل املاليزي نور 
الدين توب املطلوب االول في اندونيسيا صباح امس في عملية شنتها 
الشرطة. ورد بامبانغ هندارسو دانوري بااليجاب على صحافيني سألوه 
ان كان نور الدين توب قتل في عملية الشـــرطة التي اوقعت 3 قتلى 
آخرين. واوضح ان ظروف مقتل نور الدين توب ستعرض الحقا خالل 

مؤمتر صحافي يعقد  في جاكرتا.
وكان مســـؤول في اجهزة مكافحة االرهاب افاد في وقت سابق عن 

احتمـــال »90%« بان يكون محمد تـــوب قتل غير انه ال ميكن التعرف 
على جثته التي قطع رأسها ومتزقت بسبب احد االنفجارات التي تلت 

الهجوم.
ويشـــتبه في ان نور الدين محمد توب )41 عاما( هو احد املدبرين 
الرئيســـيني لالعتداءات التي نفذتها اجلماعة االســـالمية مطلع العقد 
اجلـــاري ومنها عمليتا بالي )202 قتيل في 2002( وفندق ماريوت في 

جاكرتا )12 قتيال في 2003(.

إندونيسيا تؤكد مقتل المطلوب األمني األول نور الدين توب في عملية للشرطة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات بمتابعة أمير منطقة مكة المكرمة

مليونا ُمصّل ومعتمر وزائر التمسوا ليلة القدر في المسجد الحرام
مكة املكرمةـ  واس: أدى ما 
يقارب من مليوني مصل من 
الزوار واملعتمرين واملواطنني 
واملقيمـــني صالة العشـــاء 
والتراويح باملسجد احلرام 
في مكة املكرمة أمس األول 
وسط منظومة من اخلدمات 
املتكاملة والرعاية الشاملة 

التي وفرتها الدولة لهم.
وشهد احلرم املكي الشريف 
فـــي هذه الليلـــة املباركة ـ 
ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان املباركـ  كثافة 
كبيرة من الزوار واملعتمرين 
الذين  واملواطنني واملقيمني 
حرصوا على أداء مناســـك 
العمرة والصالة في املسجد 
احلرام في هذه الليلة التي 

يتحرى فيها ليلة القدر.
وتوافدت جموع املؤمنني 
منذ وقت مبكر من امس األول 
واخذ كل واحد منهم مكانه 
في أروقة وادوار املســـجد 
احلرام وساحاته طلبا لألجر 

والثواب.
وقـــد نفـــذت األجهـــزة 
احلكومية واألهلية املعنية 
بخدمة قاصـــدي بيت اهلل 
احلرام خططها التي أعدتها 
لتقدمي أفضل اخلدمات لوفود 
الرحمن في هذه الليلة وفق 
مـــا هو مرســـوم لها وذلك 
مبتابعة من صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل 
بن عبدالعزيز أمير منطقة 
مكة املكرمـــة رئيس جلنة 
احلج املركزية وجندت جميع 
البشـــرية واآللية  طاقاتها 
لتحقيـــق ارقـــي اخلدمات 

حشود املصلني مألوا باحات وأدوار وجوار احلرم املكي الشريف التماسا لليلة القدر أمس األول                               )رويترز(للزوار واملعتمرين.

بسبب تراجع تركيز إيران على تطوير صواريخ عابرة للقارات

واشنطن تتراجع عن نشر  عناصر 
من الدرع الصاروخية في أوروبا

باراك: إيران ال تمثل تهديدًا لوجود إسرائيل
عواصـــم ـ وكاالت: قـــال وزيـــر الدفاع 
االسرائيلي ايهود باراك إنه ال يعتبر ايران 
مصدر تهديـــد لوجود بـــالده وهي وجهة 
النظر التي حتيد فيما يبدو عن التصريحات 

االسرائيلية في املاضي القريب.
ونقلـــت صحيفة يديعـــوت احرونوت 
االســـرائيلية امس عن باراك رئيس حزب 
العمل اليساري الوسطي قوله »ايران ال متثل 

تهديدا لوجود اسرائيل«.
وفي رد على سؤال بشأن برنامج طهران 

النووي، قال باراك في مقابلة مع الصحيفة 
»لســـت من الذين يعتقدون أن ايران تشكل 

قضية وجود إلسرائيل«.
وكانت اســـرائيل قد قالت إنها تعتبر أن 
البرنامج النووي االيراني يهدف الى إنتاج 
أســـلحة نووية ميكـــن أن تعرض وجودها 
للخطر. وأضاف باراك »اسرائيل قوية وال أرى 
أي أحد يستطيع أن ميثل تهديدا لوجودها«، 
لكنه استطرد قائال انه يعتبر ايران حتديا 

للعالم بأسره.

عواصم ـ وكاالت: أبلغت اإلدارة االميركية 
حليفتيها في شرق اوروبا احلكومتني التشيكية 
والپولنديــــة بالتراجع عن نشــــر عناصر من 
منظومة درع الدفاع الصاروخية في تشيكيا 

وپولندا مما أثار على الفور ارتياح موسكو.
وابلغ الرئيس االميركي باراك اوباما هذا القرار 
الى رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر خالل 

اتصال هاتفي اجري بينهما امس االول.
ونقلت وكالة األنباء التشــــيكية عن فيشر 
قوله انه بالرغم من هذا القرار فإن أوباما وعد 
خــــالل االتصال بأن الواليات املتحدة لن تغير 
مقاربتهــــا لالتفاقات حول التعاون العلمي مع 
تشيكيا. وقال »لقد اتصل بي الرئيس االميركي 
باراك اوباما بعيد منتصف الليل)امس االول( 
ليبلغني بان ادارته عدلت عن مشروعها نصب 

قاعدة رادار على االراضي التشيكية«.
پولندا: التراجع إخفاق سياسي

كذلك أجرى مسؤولون اميركيون وپولنديون 
محادثات في وارسو امس اذ قال مصدر پولندي 
بارز مقرب من املفاوضات ان واشنطن أخبرت 
پولندا بأنها لن تنشر عناصر درع صاروخية 
دفاعية مقررة في االراضي الپولندية »في الوقت 

احلالي«.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشــــف عن 
هويته لرويترز بعد محادثات بني مســــؤولني 
أميركيني وپولنديني في وارسو »سلم األميركيون 
لنا رســــالة مثل التي أعطوها للتشيكيني. لن 
تنشر صواريخ اعتراضية في أراضينا )پولندا( 

في الوقت احلالي«.
هذا واعتبر مسؤول امني رفيع املستوى في 
پولندا ان تخلي الواليات املتحدة عن مشروع 
الدرع إخفاق سياسي الدارة اوباما في اوروبا 

الوسطى.
وقال الكساندر زيغلو وهو مسؤول مكتب 
االمن القومي التابع للرئاســــة الپولندية عبر 
قناة »تي في ان 24«: »ان تأكد ذلك فســــيكون 

اخفاقا للمخطط االميركــــي البعيد االمد لهذه 
املنطقة من اوروبا«.

وذكر ان مشروع الدرع املضادة للصواريخ 
لم يكن له اهداف عســــكرية فحســــب بل كان 
له بعد »سياســــي واســــتراتيجي« في اوروبا 

الوسطى ايضا.
نظام متحرك بديل للثابت

إلــــى ذلك، قال مســــؤول دفاعي أميركي إن 
الواليات املتحدة قررت تعديل برنامجها للدرع 
الصاروخية في شــــرق أوروبا بحيث يتمكن 
بصورة أفضل من التصدي خلطر الصواريخ 

اإليرانية القصيرة واملتوسطة املدى.
وقال املسؤول إن النظام سيبتعد عن فكرة 
وضع نظام رادار ضخم ثابت وسيركز على وضع 
نظام متحرك متعدد الطبقات قابل للتكيف حسب 
االحتياجات مشيرا إلى أن معلومات املخابرات 
تظهر أن إيران تركز اآلن على الصواريخ القصيرة 
املدى أكثر من تركيزها على الصواريخ العابرة 

للقارات.
ارتياح في موسكو

وأثار القرار األميركي ارتياحا في موسكو، 
اذ قال مصدر في اخلارجية الروسية ان بالده 
متلك جميع األســــباب لإلعراب عن ارتياحها 
إزاء ذلك. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن 
املصدر قوله »اذا كانت لدى الواليات املتحدة 
فعال النية في التخلي عن خططها بنشر مكونات 
الدرع الصاروخية في پولندا وتشــــيكيا فهذا 

نبأ سار بداهة«.
ونقلت وكالة ايتــــار ـ تاس من جهتها عن 
مصدر في اخلارجية الروسية قوله »نحن ننتظر 
تأكيدا رسميا من واشنطن. وفي حال مت اتخاذ 
مثل هذا القرار فان مخاوف اجلانب الروســــي 
تكون قد أخذت في االعتبار وسيكون من شأن 
ذلك اإلســــهام في تطوير العالقات الروسية ـ 

االميركية«.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار األسد خالل لقائهما في أنقرة أمس األول                   )أ.پ(

اجتماع رباعي في إسطنبول لمتابعة مسار العالقات السورية ـ العراقية

مصدر عسكري يعلن قطع خطوط إمدادات المتمردين عبر طريق الجوف والحوثيون يريدون وقفًا فوريًا للحرب دون شروط

سورية وتركيا تتفقان على تشكيل مجلس تعاون إستراتيجي

»رايتس وواتش«:  مقتل أكثر من 80 مدنيا في غارة جوية للجيش اليمني
صنعاءـ  وكاالت: أفاد شهود عيان امس بأن أكثر من 80 
مدنيا قتلــــوا في غارة جوية نفذتها طائرة تابعة للجيش 
اليمني امس االول واصابت جتمعا عشوائيا لالجئني شرق 

مدينة حرف سفيان )شمال صنعاء(.
وذكر الشهود لوكالة فرانس برس ان الطائرة اليمنية 
استهدفت الجئني من الصراع بني القوات احلكومية واملتمردين 
الزيديني احلوثيني في شمال اليمن، كانوا متجمعني بشكل 
عشوائي حتت االشجار في منطقة عادي شرق حرف سفيان. 
وأفاد الشهود بأن معظم الضحايا من النساء واالطفال، فيما 
اكد احد الشــــهود لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان »87 

شخصا قتلوا على االقل«.
الى ذلك افاد مصدر رسمي بأن القصف »استهدف متمردين 
حوثيــــني أطلقوا النار من بني النازحــــني« اال انه لم يؤكد 

حصيلة الضحايا.
كما لم يتسن احلصول على تأكيد لهذه املعلومات من 

مصادر عسكرية.
وكانت قيادة التمرد احلوثي أصدرت بيانا أشارت فيه 
الى »ســــقوط ضحايا بالعشــــرات وتناثر اجلثث عشرات 
االمتار« جراء غارة القوات اليمنية، واتهمت ما أســــمته بـ 
»الســــلطة الدموية« بارتكاب »مجزرة جماعية« و»انتقام 

جماعي« من الالجئني.

وندد البيان مبا قال انه »صمت جميع االطراف السياسية 
واملدنية واحلقوقية واالنســــانية« واعتبر ان ذلك يؤدي 
الى استمرار »النظام في انتهاكاته اجلسيمة بحق االبرياء 
الذيــــن هربوا من مناطقهم خوفا مــــن املوت، فكان أمامهم 

في كل مكان«.
من جهتها، اكــــدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي 
تدافع عن حقوق االنسان ومقرها نيويورك ان 87 شخصا 
غالبيتهم من النســــاء واالطفال واملســــنني قتلوا في غارة 

للقوات اليمنية، وذلك نقال عن شهود عيان.
ودعت املنظمة احلكومة اليمنيــــة الى »اجراء حتقيق 
بشــــكل فوري وحيادي لتحديد املســــؤوليات« كما دعت 
االطراف الى »احترام مبدأ عدم استهداف املدنيني بحسب 

القانون الدولي«.
ميدانيا، أعلن مصدر عسكري ميني عن جناح اجليش 
خالل الساعات املاضية في تدمير جتمعات لعناصر تابعة 
للمتمرديــــن احلوثيني في عدة مناطق في محافظة صعدة 
وحرف سفيان بعمران ما أدى الى مصرع وإصابة العديد 

من تلك العناصر.
وقال املصدر في بيان نشر على موقع اجليش اليمني 
االلكتروني ان وحدات عســــكرية وأمنية متكنت من قطع 
خطوط امداد املتمردين باألســــلحة والذخائر واملؤن عبر 

طريــــق اجلوف كما قامت وحدة متخصصة بنزع عدد من 
األلغــــام واملتفجرات التي زرعهــــا احلوثيون في الطريق 

املؤدي إلى شبارق.
واضاف املصــــدر ان ذلك تزامن مــــع مواصلة وحدات 
عسكرية تقدمها باجتاه منطقة الشقراء بعد ضرب مواقع 

للمتمردين في الشقراء وبيت احلتمة.
وذكر ان وحدات عســــكرية متكنت مــــن تدمير مواقع 
للمتمردين في قرية ســــليمان واملجزعة وشهران ومواقع 

أخرى في منطقة املالحيظ.
من جانبه، أعلــــن املكتب اإلعالمي لزعيــــم املتمردين 
للحوثيني فــــي بيان صحافي موجه إلى األمني العام لألمم 
املتحــــدة بان كي مــــون عن رغبتهم فــــي »الوقف الفوري 
للحرب ودون شروط واعتماد أسلوب احلوار والتفاوض 

حلل قضية صعدة«.
وذكر البيان »نرحب بلجان مستقلة تراقب تطبيق وقف 

إطالق النار ومتابعة أعمال اإلغاثة«.
وأضاف »نعرض استعدادنا تقدمي كل التسهيالت لوصول 
املنظمات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية وهيئات 
اإلغاثة الدولية واحمللية غير احلكومية والصحافيني إلى 
املناطق املنكوبة ونلتزم بتوفير احلماية املطلوبة للعاملني 

في تلك املنظمات في املناطق اخلاضعة لنفوذنا«.

 اســـطنبول ـ كونـــا: أجرى 
الرئيس الســـوري بشار األسد 
مباحثـــات مهمـــة مـــع رئيس 
الـــوزراء التركـــي رجب طيب 
اردوغان تناولت آخر التطورات 
في املنطقة ومن ضمنها األزمة 
الناشبة بني بغداد ودمشق على 
خلفية الهجمات التي تعرضت لها 
العاصمة العراقية الشهر املاضي. 
وأكد األسد في خطاب ألقاه خالل 
مشاركته في مأدبة افطار أقامها 
حـــزب العدالـــة والتنمية على 
شرفه أول من أمس أن »سورية 
مازالت تتمسك بالدور التركي في 
مفاوضات السالم غير املباشرة 
مع اســـرائيل« والتي تتم حتت 
رعاية تركية. وقال األسد ان هذه 
املفاوضات ال ميكن لها أن تصبح 
مباشرة ألن سورية بحاجة الى 

شريك في عملية السالم.
وذكرت وكالة أنباء األناضول 
التركيـــة أنـــه مت التوقيع على 
اتفاقية لتشكيل مجلس التعاون 
االستراتيجي رفيع املستوى بني 
سورية وتركيا خالل االجتماع 

الرفيع املستوى  االستراتيجي 
بني البلدين دليل على التعاون 
والترابـــط والثقة املتبادلة بني 

أنقرة ودمشق«.
مـــن جانبه، أكـــد املعلم أن 
االجتماع بني األســـد واردوغان 
كان مثمرا جـــدا مت فيه االتفاق 
على التوقيع علـــى العديد من 
االتفاقيات التي من شأنها تعزيز 

العالقات في مختلف املجاالت.
مبوازاة ذلك شهدت إسطنبول 
امس اجتماعـــا بني ممثلني عن 
العراق وسورية بحضور األمني 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى ووزير اخلارجية التركي 
احمد داود اوغلو في محاولة حلل 
اخلالفات األخيرة بني البلدين. 
وذكـــرت وكالة أنباء األناضول 
التركية ان االجتماع كان ملتابعة 
األوضاع املتعلقـــة بالعالقات 
العراقية السورية وبحث سبل 
التغلب علـــى الصعوبات التي 
تواجه تلك العالقات التي برزت 
بعد تفجيـــرات االربعاء الدامي 

الشهر املاضي في بغداد.

داود أوغلو في مؤمتر صحافي 
مشـــترك مع نظيره الســـوري 
وليد املعلم عن إلغاء تأشيرات 
الدخول بني سورية وتركيا بشكل 
متبادل مؤكدا ان »التوقيع على 
اتفاقية تشكيل مجلس التعاون 

الذي ســـيجتمع كل ستة أشهر 
ســـيعمل على حتقيق التكامل 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

بني البلدين.
فـــي ســـياق متصـــل أعلن 
وزير اخلارجيـــة التركي أحمد 

الذي جرى بني اردوغان واألسد 
مشـــيرة الى أن االتفاقية تنص 
على تشكيل جلنة برئاسة رئيسي 
الوزراء في البلدين باإلضافة الى 

8 وزراء من البلدين.
وأوضحت الوكالة أن املجلس 


