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برلنيـ  د.ب.أ: طالب رئيس االحتاد السوفييتي السابق ميخائيل 
غورباتشــــوف بتعزيز التعاون بني االحتاد األوروبي وروسيا. 
وقال غورباتشــــوف امس في برلني إن االحتاد األوروبي ما زال 
متخوفا من روسيا حتى إذا كانت العالقات بينهما جيدة، ودعا 
إلى التعاون املشترك بني الطرفني في مجال األمن، وقال: »االحتاد 

األوروبي اليزال غير مدرك مع أي روسيا يتعامل«.
ومن جانبه قال رئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل 

باروسو: »إننا نتمنى روسيا مستقرة وقوية حتيا في رخاء على 
أساس الشرعية الدستورية«. وافتتح السياسيان البارزان مؤمترا 
يضم عددا من احلائزين جائزة نوبل للسالم في العاصمة األملانية 
مبناسبة الذكرى العشرين لسقوط سور برلني، وسيناقش املؤمتر 
املقام حتت عنوان »هدم أســــوار جديــــدة من أجل عالم من دون 
عنف« والذي ستستمر أنشطته حتى اليوم موضوعات متعلقة 

باالقتصاد والبيئة أيضا. 

غورباتشوف: االتحاد األوروبي مازال متخوفًا من روسيا 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ن مغادرا البيت االبيض وحيدا بعد لقاء فاتر بالرئيس االميركي باراك أوباما           )ا.پ( 

المتمردون يعلنون السيطرة على مديرية قبابر .. وطهران تنفي دعمهم وتدعو جوار اليمن إلى عدم التدخل في شؤونه

الرياض:  لن نوقف الضربات حتى يتراجع الحوثيون عشرات الكيلومترات عن الحدود
 عواصم ـ وكاالت: ال يبدو ان الوضع على احلدود 
اليمنية – السعودية سيشـــهد هدوءا قريبا مع اعالن 
املتمردين احلوثيني عزمهـــم مواصلة القتال فيما قال 
مساعد وزير الدفاع السعودي االمير خالد بن سلطان 
آل ســـعود ان اململكة لن توقف ضرباتها اجلوية ضد 
املتمردين احلوثيني قبل تراجعهم عشرات الكيلومترات 

داخل حدود اليمن.
 وأكد األمير خالد خالل زيارة ملوقع عسكري على 
طريق مدينة اخلوبة بالقرب من احلدود مع اليمن »لن 
نوقف الضربات اجلوية حتى يعود احلوثيون عشرات 

الكيلومترات من احلدود السعودية«.
 كما ذكر ان عودة اهالي القرى السعودية احلدودية 
التي مت اخالؤها »ســـتكون متى ما تاكدنا ان مناطقهم 

آمنة وان العصابات املتسللة غير موجودة«.
واضاف األمير خالد »أصبــــح الوضع في أراضي 
اململكة كما كان وليس بها أحد وقد مت تطهير كل شبر 

من األراضي السعودية«.
وأكد في تصريح صحافي ان »كل من يحاول الدخول 
سواء بأعداد بسيطة..اثنني او ثالثة قناصة فإن هناك 

منطقة قتل ملن يقترب من احلدود«.
وقال ان عودة األهالي إلى قراهم لن تتم قبل وقف 

القصف والتأكد من تراجع املتسللني ملسافة عشرات 
الكيلومترات من احلدود.

وحول ما تــــردد عن طلب املتســــللني الصلح مع 
احلكومة السعودية قال األمير خالد »ان الصلح موجود 
أصال اذا تراجعوا عن غيهم وكفوا عن دخول األراضي 

السعودية«.
وفيما يتعلق بحجم اخلسائر لدى اجلانبني قال ان 
املتسللني تكبدوا خسائر كثيرة بينما هناك 4 مفقودين 

من اجلانب السعودي.
من جهتها، نـــددت دول مجلس التعاون اخلليجي 
باالنتهـــاكات التي قام بها املتمـــردون احلوثيون ضد 
األراضي السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب اململكة 

للحفاظ على أمنها.
ونوه أمني عام مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطية »بحكمـــة وحنكة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وحكومته في التعامل مع املتســـللني املسلحني الذين 

انتهكوا حرمة األراضي السعودية«.
وقال العطية، في تصريـــح له، إن »تعامل القوات 
املســـلحة الســـعودية بحزم مع تلك التجاوزات ميثل 
درسا قاسيا لكل من تسول له نفسه االعتداء على حرمة 

األراضي السعودية«.

وأضاف أن »اململكة قادرة على حماية أراضيها وتأمني 
حدودها«، مجددا تأكيده أن أي مساس بأمن البالد هو 

مساس بأمن كل دول املجلس ألن أمنها كل ال يتجزأ.
ميدانيا، ذكرت تقارير سعودية أن ضابطا سعوديا 
جنح في الهرب من أســــر جماعة املتمردين احلوثيني 
بعدما متكن من االستيالء على وثائق هامة وخرائط 

عسكرية سرية ملواقعهم وجتهيزاتهم العسكرية.
وقالت وسائل اإلعالم السعودية امس ان املقدم مظلي 
ســــعيد محمد العمري )42 عاما( متكن من الهرب من 
آسريه بعدما قضى على 3 منهم واستولى على وثائق 
هامة ووسائط سمعية وبصرية وخرائط عسكرية سرية 
ملواقع العناصر احلوثية وجتهيزاتهم العسكرية وأنه 
موجود حاليا في مستشفى مدينة جازان لتلقي العالج 
الالزم من بعض اإلصابات البسيطة التي يعاني منها 

بحسب مقربني من أسرته.
اال أن قناة العربية نقلت عبر مراسلها في املنطقة 
نفي مسؤولني سعوديني لهذا اخلبر. كما نقلت القناة 
عن مصادر في اجليش الســــعودي انه متكن من قتل 

اربعني متسلال من املسلحني.
من جهة اخرى، أعلن مصدر عسكري ميني امس أن 
اجليش متكن من السيطرة على طرق إمداد املتمردين 

احلوثيني حيث نقلت عنه وزارة الدفاع اليمنية عبر 
موقعها االلكتروني القول ان »وحدات عسكرية شنت 
هجوما على أوكار إرهابية في محضة وسيطرت على 
العديــــد من املواقع في تلك املنطقة بعد ان كبدت تلك 
العناصر خسائر فادحة في األرواح واملعدات ومت تدمير 
سبع ســــيارات لعناصر اإلرهاب احلوثية في منطقة 
سبهلة«. وأضاف املصدر ان »وحدات اجليش واألمن 
حققت تقدما كبيرا على طريق سفيان اجلوف وكبدت 
العناصر اإلرهابية املتقهقرة خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد فيما دمر مخزن أســــلحة في تبة الصغير كما 
متكنت وحدات عســــكرية من الســــيطرة على منطقة 
القرن األسود وطرد العناصر اإلرهابية منها«. باملقابل، 
اعلن املتمردون احلوثيون في اليمن ســــيطرتهم على 
مزيد من االراضي على حدود السعودية امس االول. 
وجاء في بيان للمتمردين انهم سيطروا الليلة املاضية 
ســــيطرة كاملة على مديرية قبابر واستولوا على كل 
االمدادات والذخيرة وأيضا املباني ومواقع عســــكرية 
اخرى. وتقع قبابر فــــي محافظة صعدة اجلبلية في 
شمال اليمن حيث جتري معظم املعارك االخيرة على 

حدود السعودية.
هذا واتهــــم زعيم املتمرديــــن احلوثيني عبد امللك 

احلوثي الســــعودية بدعم النظــــام اليمني في حربه 
على أنصاره ونفــــى اتهامات مينية بحصول مقاتليه 
على أسلحة إيرانية. وجاء كالم احلوثي في مقابلة مع 
صحيفة »النهار« اللبنانية التي قالت انها متكنت عبر 
وسيط من إجراء حوار مع القائد امليداني للحوثيني. 
ونفى احلوثي دخول قواته األراضي السعودية واتهم 
الرياض بدعم صنعاء في هذه احلرب عسكريا وماديا 
وإعالميــــا وفتح أراضيها للجيــــش اليمني لاللتفاف 

على قواته.
في غضــــون ذلك، نفى وزيــــر اخلارجية االيراني 
منوچهر متكــــي دعم بالده لتمرد احلوثيني في اليمن 
وقال إن إيران تســــعى لتحقيق االستقرار في املنطقة 

بأكملها.
وردا على سؤال في مؤمتر عما إذا كان إليران دور 
في الصراع قال متكي »إن بلدا يســــعى للعب دور في 
سبيل حتقيق السالم واالستقرار في كل دول املنطقة.. 

ال ميكن أن يكون له دور في إثارة التوترات«.
ودعا دول اجلوار إلى عدم التدخل في شؤون اليمن  
وأضاف »نحذر بشدة من أن دعم اجلماعات االصولية 
باملال والســــالح وكذلك اتباع نهج قمعي جتاه الناس 

سيكون له عواقب وخيمة«.

بعد الهجوم على سورية ومواقفه السلبية من الكويت

أعرب عن رغبته في زيارة هيروشيما وناغازاكي.. واليابان تستبقها بمعونة 5 مليارات دوالر ألفغانستان

المالكي يعود لنغمة انتقاد السعودية مع اقتراب االنتخابات

أوباما يبدأ غدًا جولته األولى في آسيا ..والصين أبرز محطاته

 بغــــداد ـ وكاالت: 
اقتراب املوســــم  مــــع 
اقرار  اثــــر  االنتخابي 
قانــــون االنتخابــــات 
وحتديــــد موعدها في 
21 يناير، صعد رئيس 
الوزراء العراقي نوري 
املالكي من هجومه على 
العراق في  دول جوار 
خطوة وضعها محللون 
فــــي خانــــة الدعايــــة 

االنتخابية. 
وبعد اتهامه املباشر 
لسورية بالتورط في 

هجمات االربعاء الدامي قبل اشهر ومواقفه 
السلبية من الكويت، انتقد املالكي »املوقف 
الســــلبي« للســــعودية جتاه احلكومة 
العراقية، مؤكدا انه ليس لديه خطوات 

يخطوها جتاهها لتطوير العالقات.
 وقال املالكي في تصريح خالل النافذة 
االعالميــــة للمركز الوطنــــي لالعالم ان 
»املؤشــــرات تؤكد ان املوقف السعودي 
سلبي جتاه االوضاع العراقية ولم تسجل 

مواقف ايجابية من احلكومة«.
 واضاف »رمبا توجد مؤشرات عالقة 
حسنة مع بعض القوى السياسية«، لكن 
»اخلطوات اصطدمت بالرفض ولم تعد 

لدينا خطوات نخطوها«.
 واكد املالكي ان »االستعداد موجود 
والباب مفتوح لعالقات طبيعية ومتطورة 

ومتى ما ارادت ذلك السعودية«.

 واوضــــح »كانــــت 
هنــــاك مســــاع عربية 
ودوليــــة  واقليميــــة 
العالقــــات  لتحســــني 
توقفت لقناعة اجلميع 
بأنه لم تعد فائدة في 

هذه املساعي«.
من جهة أخرى، اعلن 
املالكي ان القوات االمنية 
العراقية اعتقلت مدبر 
الهجــــوم األخير على 
وزارة العدل العراقية في 
بغداد والذي تسبب في 
املئات  مصرع واصابة 
من العراقيني مؤكدا انه تلقى اوامره من 

حزب البعث املنحل.
 وقــــال املالكي خالل مؤمتر صحافي 
»لقد مت اعتقال منفذ هجمات وزارة العدل 
العراقية واعترف باشتراكه مع 73 ارهابيا 

في تنفيذ اجلرمية«.
 واضاف انه اطلع على اوراق التحقيق 
مع املتهم وثبت انه تلقى تعليماته من 
خاليا حزب البعث املنحل مجددا اتهامه 
لتحالــــف القاعدة والبعــــث في االعمال 

االرهابية بالبالد.
في ســــياق آخر، نفى املالكي وجود 
ضغــــوط إيرانية لتشــــكيل حتالف مع 
االئتالف الشــــيعي، قائال »ليس علينا 
ضغــــوط وباب تشــــكيل اجلبهات قائم 
االن او غدا مع اجلميع وليس مع القوى 

الشيعية«.

عواصـــم ـ رويترز: أعلنت 
احلكومـــة اليابانية امس إنها 
ســـتقدم ألفغانســـتان معونة 
جديدة تصل إلـــى 5 مليارات 
دوالر فـــي خطوة يأمل رئيس 
الوزراء يوكيـــو هاتوياما أن 
حتسن العالقات األمنية املتوترة 
مع واشنطن قبل زيارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما الى طوكيو 
هذا األســـبوع في اطار جولته 
اآلسيوية التي تبدأ غدا، وسط 
خالف بني اجلانبني على خطط 
أميركية  لنقل قاعدة عسكرية 
بجزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان 
في إطار عملية واسعة إلعادة 
تنظيم القوات األميركية مما أثار 
قلقا بشأن التحالف األمني بني 

أكبر اقتصادين في العالم.
وفي مقابلـــة أجرتها هيئة 
اإلذاعـــة والتلفزيون اليابانية 
مع أوباما قال إنه يتفهم حاجة 
إعادة تنظيم  طوكيو ملراجعة 
القواعد األميركية نظرا لتولي 

حكومة جديدة السلطة.
ولكنه أضاف »أنا على يقني 
أنهم ســـيجدون مبجرد إمتام 
املراجعة أن التحالف القائم بيننا 
وترتيبـــات مكان القاعدة التي 
نوقشت. كل هذه األمور تصب 
في مصلحة اليابان وســـتظل 

كذلك«.
مـــن جهتها ذكـــرت محطة 
التلفزيـــون اليابانيـــة العامة 
»ان اتش كاي« امس ان الرئيس 
أوباما أعرب  بـــاراك  األميركي 
خالل مقابلـــة معه عن رغبته 

هاتوياما يقع حتت ضغط التخاذ 
قرار ســـريعا. ويهـــدد النزاع 
بعرقلة إعادة نقل 47 ألف جندي 

أميركي باليابان.
اليابان، يزور  الـــى  اضافة 
أوبامـــا في جولته اآلســـيوية 
التي تدلل األهمية االقتصادية 
والديبلوماســـية لهذه املنطقة 
بالنســـبة للواليـــات املتحدة، 
الصني حيث تعتبر احملطة األبرز 
الدين األجنبي  كونها صاحبة 
االكبر لـــدى الواليات املتحدة 
وثاني أكبر شريك جتاري لها.
وقال أوباما لــــ »رويترز«: 
»أرى في الصني شريكا أساسيا 

ومنافسا أيضا«.
وأضاف »املهم هو أن نضمن 
أن تكون املنافســـة ودية وأن 
تكون منافســـة تخدم الزبائن 
واألسواق وأن تكون في إطار 
قواعد دولية محددة جيدا على 
الطريق الذي تسير فيه الصني 
املتحـــدة لكن على  والواليات 
أن نشـــجع معا أيضا السلوك 

املسؤول حول العالم«.
ومن املرجح أن تركز جولة 
أوبامـــا علـــى قضايـــا كوريا 
الشـــمالية وإيران واالقتصاد 
العاملي والتجارة وتغير املناخ 
والطاقـــة وحقوق اإلنســـان 

وأفغانستان وباكستان.
وتهـــدف الزيـــارة إليضاح 
أن الواليات املتحدة منشـــغلة 
كثيرا بآسيا وذلك بعد سنوات 
من تركيزها على خطر التشدد 

اإلسالمي في املنطقة.

في ان يزور خالل عهده مدينتي 
هيروشـــيما وناغازاكي اللتني 

دمرتا بقنابل نووية أميركية.
وقـــال أوباما »لألســـف لن 
يكون باإلمـــكان« التوجه الى 
هاتني املدينتني الشهيدتني خالل 
زيارته القصيـــرة الى اليابان 

يومي اجلمعة والسبت.
وتعتبر الزيارة أول اختبار 
كبير للعالقات بني واشـــنطن 
وحكومة يابانية جديدة تسعى 
لعالقة أكثـــر توازنا مع أقرب 

حلفائها األمنيني.
حيث قال مسؤولون يابانيون 

إن مـــن املتوقـــع أن يعـــرض 
هاتويامـــا املعونة خالل القمة 
التي ســـيعقدها مع أوباما في 

طوكيو بعد غد اجلمعة.
وقـــال اجلانبان إن اخلالف 
على نقل قاعدة فوتنما اجلوية 
لن يكون محور احملادثات لكن 

استهدف بسيارته المفخخة سوق شرسادة المكتظة

كلينتون ال ترى مصلحة لطهران في امتالك السالح النووي 

انتحاري يقتل ويصيب 130 باكستانيًا في بيشاور

واشنطن تعزو التأخر في االتفاق النووي 
إلى التوتر السياسي في إيران 

عواصمـ  وكاالت: اعلنت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون انه ليس من مصلحة ايران السعي 
الى امتالك السالح النووي ودعت طهران الى قبول 

االتفاق املقترح بإشراف االمم املتحدة.
وقالت كلينتون في مقابلــــة متلفزة بثت امس 
االول »ليس من مصلحة ايران ان يكون هناك سباق 
تســــلح في اخلليج حيث سيكون )االيرانيون( اقل 
امانا مما هم عليه اليــــوم. ليس من مصلحة ايران 
وال من مصلحة الشعب االيراني اخلضوع لعقوبات 

قاسية«.
واضافت في املقابلة التي بثتها قناة »بي بي اس« 
االميركية العامة »قلنا على الدوام ان جميع اخليارات 
مطروحــــة. هدفنا هو منع او ثني ايران عن امتالك 

السالح النووي«.
وقالت كلينتون ان للواليات املتحدة اسبابا عدة 
تدفعها الى عدم الثقة بايران خصوصا »دعمها لالرهاب« 

من خالل دعمها حلزب اهلل وحركة حماس.
وعلى حــــد قولها حاولــــت ادارة الرئيس باراك 
اوباما »ايجاد دينامية جديدة« من خالل القول اليران 
»اســــمعوا لسنا بحاجة الى تبادل الثقة او ان نحب 
بعضنا البعض لنفهم انه مــــن مصلحتنا محاولة 

ارساء االستقرار في العالم«.
ورأت كلينتون ان تأجيل ايران ردها على االقتراح 

مرتبط اساسا باعتبارات سياسية داخلية.
وقالت بشأن القادة االيرانيني »اننا نفهم دينامية 
السياســــة الداخلية وكنا على مــــا اظن صبورين 

ملساعدتهم على ادراك اننا جادون«.
من جهته، الرئيس األميركي باراك اوباما قال امس 
االول ان عدم استقرار الوضع السياسي في ايران رمبا 
يصعب اجلهود الرامية لعقد اتفاق للوقود النووي 

بني طهران والقوى العاملية الكبرى. وأكد أوباما في 
مقابلة مع رويترز ان الواليات املتحدة حققت تقدما 
على مدى بضعة األشهر املاضية نحو حظر االنتشار 
النووي في العالم يفوق ما حتقق في بضع السنوات 
املاضية. واضاف قائال في املقابلة التي جرت معه في 
البيت االبيض »لكن االمر سيستغرق وقتا وجزء من 
التحدي الذي نواجهه هو انه يبدو أن كال من كوريا 
الشمالية وايران لم تستقرا سياسيا بدرجة كافية 

التخاذ قرارات سريعة بشأن هذه القضايا«.
وقال اوباما ان الواليات املتحدة وروسيا والصني 
وأملانيا وبريطانيا وفرنسا قدمت عرضا »نزيها« إلى 
ايران من شــــأنه ان يسمح لطهران بأن يكون لديها 
برنامج نووي مدني مشروع ويهدئ في ذات الوقت 

الشبهات حول سعيها الى صنع اسلحة ذرية.
من جهة اخــــرى اكد وزيــــر اخلارجية االيراني 
منوچهر متكي امس ان االميركيني الثالثة املعتقلني 
في ايران منذ يوليو املاضي دخلوا البالد بطريقة غير 
مشروعة مع ان القضاء االيراني قال انهم يواجهون 
تهمة التجســــس. وقال متكي ان »الدخول بطريقة 
غير مشروعة هو اجلرمية الثابتة وكل ما تبقى في 

مرحلة االتهام. القضاء يدرس وضعهم«.
ويلمح متكي بذلك الى تهمة التجسس التي قال 
مدعي عام طهران عبــــاس جعفري دولت ابادي ان 
االميركيني الثالثة يواجهونهــــا. واوضح متكي ان 

»املهم هو احلكم الذي سيصدر عليهم«.
وكان مدعي طهران صرح امس االول بان شــــني 
باور )27 عاما( وسارة شورد )31 عاما( وجوش فتال 
)27 عاما( الذين اعتقلــــوا قرب احلدود مع العراق 
يواجهون تهمة التجسس، لكن التحقيقات بشأنهم 

مستمرة.

نوري املالكي

شرسادةـ  أ.ف.پ: في تفجير 
انتحـــاري هو الثالث من نوعه 
خالل 3 ايام استهدف سوقا مكتظة 
في شمال غرب باكستان قتل 30 
شخصا على االقل امس، وأصيب 
100 آخرون. وافادت الشرطة بأن 
االنتحاري فجر سيارته املفخخة 
عصرا في قلب سوق شرسادة 
في ضواحي بيشاور كبرى مدن 
الواليـــة احلدودية الشـــمالية 
الغربية، علـــى طريق محاطة 
بباعة عصير فاكهة ومحال لبيع 

املالبس النسائية.
وقال وزير االعالم في الوالية 
احلدودية الشمالية الغربية ميان 
افتخار حســـني لوكالة فرانس 
برس »قتل 30 شخصا على األقل 
واصيب 100 آخـــرون بينهم 7 
اطفال و3 نســـاء«. وقال رجل 
في املكان وهو يقف بني احملال 
املدمرة وبقايا اجلثث »اجلرحى 
والقتلى فـــي كل مكان، املنظر 

مرعب«.
وقال الضابط في الشـــرطة 
لياقات علي لـ »فرانس برس« 
وهو يقف في مـــكان التفجير: 
»جميع الضحايا من املدنيني«.

وفجر انتحاري نفسه االثنني 
في بيشاور عند مركز تفتيش 
تابع للشـــرطة فقتل شـــرطيا 

ومدنيني.
الســـابق قتل  اليـــوم  وفي 
انتحـــاري 15 شـــخصا بينهم 
عضو في املجلس البلدي احمللي 
استهدفه في سوق للمواشي في 

بيشاور.
وتصاعـــدت وتيـــرة هـــذه 
الهجمات في باكستان لتصبح 
شبه يومية وأوقعت االعتداءات 

والعمليات االنتحارية نحو 400 
قتيل فـــي البالد خالل شـــهر. 
وحاولت حركة طالبان في البداية 
ان تثني اجليش عن شن هجوم 
بري واسع النطاق على معاقلها 
في منطقة وزيرستان اجلنوبية 
القبلية، وبعد شن الهجوم في 17 
اكتوبر توعدت باالنتقام. وكان 

املتحدث باســـم حركة طالبان 
 باكســـتان عزام طـــارق صرح 
لـ »فرانس برس« قبل ساعات 
من التفجير االنتحاري االخير 
بأن »الهجمـــات على املدن هي 
جزء من استراتيجيتنا الدائمة 
وســـتتواصل وستستهدف كل 

الذين يهاجموننا«.

باكستاني يحمل جثة طفلة سقطت خالل االنفجار أمس     )أ.پ(


