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بغ���داد � أ.ف.پ: قام���ت وزارة الداخلية العراقية 
بشراء معدات حديثة بقيمة 49 مليون دوالر ملراقبة 
جزء من احلدود مع ايران وس���ورية، وفقا ملا أعلنه 
اجلي���ش األميركي امس. وأوضح بيان عس���كري ان 
»وزارة الداخلية العراقية اشترت من الواليات املتحدة 
انظمة مراقبة تتضمن أبراجا مزودة بكاميرات واجهزة 
استشعار تعمل باالشعة حتت احلمراء ومرتبطة مبركز 

القيادة الرئيسية، مببلغ 49 مليون دوالر«.
واكد ان »قوات احلدود العراقية ستكون في يونيو 
2010، قادرة على مراقبة 402 كلم مع ايران. في حني 

ستغطي عمليات املراقبة 286 كلم مع سورية«.
وقال اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو، قائد وحدة 
التدريب، ان العراق اتخذ خطوة حساسة على طريق 

حماية احلدود من التهديدات اخلارجية.

العراق اشترى معدات لمراقبة الحدود مع إيران وسورية

صنعاء تعلن تدمير مستودع ذخيرة 
وسيارات محملة بمتفجرات للحوثيين

الرئيس الصومالي: القاعدة وراء تفجير مقديشو

صنعاء � أ.ش.أ: متكنت وحدات عسكرية وأمنية 
مينية من تدمير مس����تودع ذخيرة للحوثيني، كما 
دمرت وحدات أخرى سيارات محملة مبتفجرات في 
املواجهات التي وقعت الساعات املاضية مع العناصر 
احلوثية، وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من هذه 
العناصر، بينما ألقي القبض على ثالثة صوماليني 

يشتبه في عالقتهم بالعناصر احلوثية.
وقالت مصادر عسكرية مينية امس إن وحدات 
عسكرية وأمنية وجهت ضربات دقيقة ومحكمة 
ملواق���ع اإلرهابيني في محور »املالحيظ« ودمرت 
الكثير من أوكارهم ومتارسهم ومعداتهم وسقط 
العديد منهم بني قتيل وجريح خالل الس���اعات 

املاضية.
وأضافت املصادر أن وحدات أخرى أحرقت مستودع 
ذخائر لالرهابيني ودمرت سيارتني تابعتني لهم في 
محور »املالحيظ« أيضا، مما أدى إلى اش����تعالهما 
وسمعت أثناء اشتعالهما انفجارات قوية ناجتة عن 

وجود متفجرات داخلهما.
وفي محور س���فيان، أوضحت املصادر أنه مت 
ضرب س���يارة ثالثة للعناص���ر احلوثية حتمل 
مسلحني وأسلحة وذخائر شرق »التباب السود« 
ب� »حرف سفيان« وإحراقها، ومتكن أحد قناصة 
الوحدات اخلاصة من قنص أحد اإلرهابيني أثناء 
خروجه من وكره في »محور سفيان« مبحافظة 

»عمران«.
وعلى صعيد العمليات واملواجهات بني القوات 
احلكومي����ة اليمنية والعناصر احلوثيني في محور 
صعدة، قالت املصادر العسكرية اليمنية إن وحدات 
عسكرية وأمنية متكنت من ضرب وكر لالرهابيني 
في صع����دة كان يتواجد فيه عدد من تلك العناصر 

للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وارتكاب أعمال 
إجرامية بحق املواطنني، ولقي عدد منهم مصرعهم 
خالل تصدى أفراد القوات املسلحة حملاولتهم التسلل 

إلى قرية »احلدب«.
وأضافت »إن وحدات أخرى تصدت حملاولة تسلل 
من قب����ل عناصر اإلرهاب والتخريب باجتاه مواقع 
عسكرية مبحور صعدة، حيث مت ضربها وإجبارها 
على الفرار، كما واصلت القوات املسلحة السيطرة 
على ع����دد من املواقع واألوكار الت����ي يتمركز فيها 

اإلرهابيون في سفيان«.
وعلى الصعيد األمني، ذكرت مصادر أمنية مبحافظة 
صعدة أنه مت القبض على ش����خصني لالشتباه في 
عالقتهم����ا بعناصر اإلره����اب والتخريب احلوثية، 
ويجرى التحقيق معهما حاليا من قبل أجهزة األمن، 
بينما ألقي القبض في محافظة »عمران« على ثالثة 
صوماليني من املش����تبه بهم، اثنان منهم مت القبض 
عليهما في مدينة »حوث« والثالث في نقطة »حواري«، 

ومت تسليمهم ألجهزة األمن للتحقيق معهم.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر الس����لطة احمللية 
مبحافظة صعدة أن مواطنا مينيا استشهد، وأصيب 
آخر إثر انفج����ار لغم زرعته العناصر احلوثية في 
منطقة »الدرب بني عوير«، وقالت إن العناصر احلوثية 
استهدفت أحد املساجد بحارة اجلوازات بقذيفة هاون، 

إال أن القذيفة سقطت بجوار املسجد.
وأضافت املصادر أن عناصر اإلرهاب والتخريب 
احلوثية قامت خالل الساعات املاضية بتهديد املواطنني 
ف����ي »وادي حطوان« مبحور صعدة إلجبارهم على 
الرحيل من منازلهم واملنطقة بغرض السيطرة عليها 
واتخاذها مواقع للتخريب ومواصلة ارتكاب اجلرائم 

ضد املواطنني وأفراد اجليش واألمن.

عواصم � وكاالت: قال رئيس 
احلكومة االنتقالية في الصومال 
شيخ ش���ريف أحمد أمس إن 
الذي وقع  الهجوم االنتحاري 
في العاصمة مقديش���و امس 
االول يحم���ل بصمات تنظيم 
القاعدة. ه���ذا في الوقت الذي 
نفى فيه متحدث باسم »شباب 
املجاهدين« مسؤولية التنظيم 

عن التفجير.
ووصف شريف الهجوم بأنه 
كارثة وطنية لن تثبط من عزمية 
حكومته في مواجهتها، الى ذلك، 
ارتفعت امس حصيلة القتلى 
جراء التفجير االنتحاري الذي 
العاصمة الصومالية  شهدته 
)مقديشيو( واستهدف حفال أقيم 
بفندق »شامو« مبناسبة تخرج 

43 طالبا في جامعة »بانادير« 
احمللية إلى 23 شخصا.

وكان مسؤولون حكوميون 
قد أعلنوا أمس االول أن عدد 
القتل���ى جراء ه���ذا التفجير 
هو 19 ش���خصا فق���ط بينهم 
وزير الصح���ة قمر عدن علي 
ووزير التعليم أحمد عبداهلل 
العالي  التعليم  وائيل ووزير 
إبراهيم حسن أدو، إال أن تقارير 
 إعالمية مستقلة أفادت بارتفاع
إل���ى 23  القتل���ى  حصيل���ة 

شخصا.
من جهته دان املجتمع الدولي 
الهجوم، فقد قال مجلس األمن 
الدولي في ساعة متأخرة أمس 
االول انه »يدين بأشد العبارات« 

الهجوم االرهابي.

ووص���ف املجلس احلادث 
بأنه »هجوم اجرامي على أفراد 
كرسوا أنفسهم لبناء مستقبل 
سلمي ومستقر ومزدهر لشعب 

الصومال« 
وقال سفير بوركينا فاسو 
الذي يتولى الرئاسة الدورية 
ف���ي بيان قرأه  ملجلس األمن 
العلنية ان  خ���الل اجللس���ة 
املجل���س »يعرب ع���ن عميق 
تعاطفه وتعازيه« السر القتلى 
الهجوم وكذلك  واملصابني في 
للحكومة الفيدرالية االنتقالية 

والشعب الصومالي.
ودعا مجلس االمن الى اجراء 
حتقيق شامل وتقدمي مرتكبي 
الهجوم الى العدالة على وجه 

السرعة.

ارتفاع حصيلة الضحايا.. و»الشباب« تنفي مجددًا مسؤوليتها

»الناتو« يدعم أوباما: 7 آالف جندي إضافي ألفغانستان

واشنطن: أوباما يرجئ للمرة الثانية نقل 
السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس

بشكل مؤقت ووفقا لهآرتس فإن 
املشاركني في احملادثة وافقوا على 
اقتراح كلينت���ون وقرروا نقل 
املوضوع إل���ى موظفني رفيعي 
املستوى في كل جانب من أجل 

صياغة البيان.
ومت تعي���ني الديبلوماس���ي 
األميركي ديڤيد هيل وهو نائب 
املبع���وث األميركي اخلاص إلى 
الشرق األوسط جورج ميتشل 
رئيسا لطاقم صياغة البيان لكن 
اتضح له ف���ي بداية االتصاالت 
التي أجراها مع أعضاء الرباعية 
اآلخرين أنه���م ال يوافقون على 

نص البيان.
ونقلت »هآرتس« عن موظفني 
إس���رائيليني رفيعي املس���توى 
ومصادر ف���ي اإلدارة األميركية 
قولهم إن روسيا هي التي أحبطت 
نشر البيان بعد أن قدمت حتفظات 
كثيرة على النص الذي اقترحه 
األميركيون فيما يتعلق بتعريف 
إس���رائيل كدول���ة يهودية وأن 
يعكس اخلط احلدودي املستقبلي 
بني إس���رائيل ودولة فلسطني 
التط���ورات امليداني���ة ما يعني 
اعترافا ضمنيا بضم إس���رائيل 
املستوطنات في الضفة والقدس 

الشرقية إليها.

األوروبي خافيير سوالنا.
واقترح���ت كلينتون خالل 
الهاتفي���ة بني األربعة  احملادثة 
نش���ر بيان مش���ترك للرباعية 
بخصوص قرار إسرائيل تعليق 
أعمال بناء جديدة في املستوطنات 

في هذه احملادثة وزيرة اخلارجية 
األميركي���ة هي���الري كلينتون 
ل���أمم املتحدة  العام  واألم���ني 
بان ك���ي مون ووزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروف ومفوض 
العالقات اخلارجية في االحتاد 

وأحبطتها.
وأفادت الصحيفة بأن مسؤولني 
كب���ارا في ال���دول األعضاء في 
الرباعية الدولية أجروا محادثة 
فيما بينهم األسبوع املاضي وغداة 
صدور القرار اإلسرائيلي وشارك 

عواصم � وكاالت: أرجأ الرئيس 
األميركي باراك أوباما للمرة الثانية 
نقل سفارة بالده في إسرائيل من 

تل أبيب إلى القدس.
وذكر راديو »سوا« األميركي 
ام���س أن أوبام���ا أبل���غ وزيرة 
خارجيته هيالري كلينتون بقرار 

التأجيل أمس االول.
وكان أوبام���ا ق���د أجل نقل 
الس���فارة في يوني���و املاضي، 
حيث يعترف قانون أميركي مت 
متريره في ع���ام 1995 بالقدس 
عاصمة إلسرائيل ويطالب بنقل 
السفارة إلى هناك ولكن القانون 
يجيز للرئيس تأجيل ذلك ملدة 
ستة أشهر ألسباب تتعلق باالمن 

القومي.
الى ذلك، قالت صحيفة هآرتس 
االس���رائيلية ام���س ان اإلدارة 
األميركية فشلت في جتنيد دعم 
دولي لقرار إس���رائيل بتعليق 
البدء في أعمال بناء جديدة في 
مس���توطنات الضف���ة الغربية 
بعدما حاولت نشر بيان خاص 
ألعض���اء الرباعية الدولية التي 
تضم الواليات املتحدة وروسيا 
واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة 
به���ذا اخلصوص لكن روس���يا 
حتفظت على املبادرة األميركية 

عواصم � وكاالت: دعما للحرب التي 
تقودها الواليات املتحدة في أفغانستان 
بعد التزام الرئيس األميركي باراك أوباما 
بإرسال 30 ألف جندي إضافي، أعلن األمني 
العام حللف شمال األطلسي اندرس فوغ 
راسموسن امس ان حلفاء واشنطن في 
افغانستان وعدوا بإرسال 7000 جندي 
على األقل كتعزيزات إضافية، مضيفا ان 

»هناك املزيد« من التعزيزات.
وق���ال راسموس���ن للصحافيني اثر 
اجتماع م���ع وزراء خارجية دول حلف 
شمال االطلسي في بروكسل ان »25 دولة 
على االقل سترسل قوات اضافية للمهمة 

في 2010«.
واضاف »لقد عرضوا ارسال حوالي 

7000 جندي وهناك املزيد«.

الى ذلك اعرب راسموسن عن سعادته 
للقاء وزير خارجي���ة اإلمارات العربية 
املتحدة الش���يخ عبد اهلل ب���ن زايد آل 
نهيان الذي ش���ارك ف���ي اجتماع وزراء 
خارجية الناتو والدول الشريكة في قوات 
املساعدة األمنية الدولية واملعروفة باسم 

»االيساف«.
وق���ال راسموس���ن عق���ب االجتماع 
الوزاري - إن اإلمارات العربية املتحدة 
تساهم في توفير األمن واالستقرار في 

أفغانستان.
وبالنس���بة لعالقات الناتو مع دول 
مبادرة إسطنبول للتعاون وهي اإلمارات 
والكويت وقطر والبحرين، أشار إلى هذه 
الدول تواجه نفس التحديات واملخاطر 
األمنية التي يواجهها احللفاء وهي اإلرهاب 

وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن ه���ذه التحديات ال ميكن 
مواجهتها بشكل منفرد وحتتاج للتعاون 
واملعاجلة املتعددة األطراف، مشددا على 
أن أمن االمارات والدول األخرى األعضاء 
ف���ي مبادرة اس���طنبول يش���كل أهمية 

إستراتيجية للناتو.
وجدد موقف���ه بإعطاء أولوية كبري 
للحوار املتوس���طي الذي تش���ارك فيه 
مصر واألردن واملغرب وتونس واجلزائر 
وموريتانيا وإس���رائيل وكذلك ملبادرة 

إسطنبول للتعاون.
القوات  في س���ياق آخر، اس���تولت 
البريطانية في إقليم هلمند الواقع جنوب 
افغانس���تان على 1000 قطعة سالح في 
إطار عملية وعصفت بأنها وجهت ضربة 

مدمرة حلركة طالبان.
وقالت صحيفة ديلي إكسبريس امس إن 
وحدة تابعة لسالح اجلو امللكي البريطاني 
ضمت 30 جنديا داهمت مصنعا مهجورا 
للنسيج بالقرب من قندهار بعد تلقيها 
معلومات استخبارية حيث عثرت على 

األسلحة مدفونة في مخبأ.
وأضاف���ت أن مصنع النس���يج يقع 
بالقرب من الطريق السريع الرابع الذي 
يعد أحد الطرق الرئيس���ية في جنوب 

افغانستان.
ونسبت إلى املالزم بيتر هاموند الذي 
قاد وحدة املداهمة قوله »هذه األسلحة كان 
من املمكن استخدامها لشن هجمات ضد 
قواتنا ومت نقل نصفها وتدمير النصف 

اآلخر«.

القوات البريطانية تستولي على 1000 قطعة سالح من »طالبان«

غزة ـ أ.ش.أ: أفادت مصادر اسرائيلية بان 
إسرائيل جتني أرباحا طائلة من صفقات تسليح 

اجليوش األجنبية املتواجدة في أفغانستان.
ــوت أحرونوت«  ــة »يديع ــت صحيف  ونقل
ــرائيلي تقديره أن  ــؤول أمني إس امس عن مس
ــرائيلية تربح ما بني 70  الشركات األمنية اإلس
ــن بيع منظومات  ــنويا م و80 مليون دوالر س
ــلحة إلى قوات حلف الناتو في  ــكرية وأس عس

أفغانستان.
ــة بأن اجليش البريطاني   وأفادت الصحيف
استأجر عددا من طائرات االستطالع من طراز 
ــركة »إلبيت«..  »هرمس 450« التي تصنعها ش
فيما اشترت أملانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا 

ــار من طراز  ــتطالع من دون طي ــرات اس طائ
ــاج الصناعات اجلوية  ــارون« وهي من إنت »ه

العسكرية اإلسرائيلية.
ــتخدم   وأوضحت أن القوات الپولندية تس
ــراز »أوربيتر« التي  ــتطالع من ط طائرات اس
ــركة »آروناوتيكس«، كما تستخدم  تصنعها ش
القوات األمريكية طائرات استطالع صغيرة من 
ــاج الصناعات اجلوية  طراز »بايونير« من إنت

العسكرية اإلسرائيلية.
ــبانية   وأضافت ان القوات الپولندية واإلس
ــتان صواريخ »سبايك«  ــتخدم في أفغانس تس
من صناعة سلطة تطوير األسلحة اإلسرائيلية 

»رفائيل«.

ــلح من طالبان  ــي: قال مس ــالم آباد ـ بي.بي.س إس
ــك  ــه يـمـل ــتانية ان ــلطات الباكس ــدى الس ــل ل معتق
ــم ــه زعي ــد في ــذي تواج ــكان ال ــن امل ــات ع  مـعلوم

ــع العام  ــن الدن مطل ــامة ب ــم الـقـاعـدة أس تـنـظـي
احلالي.

ورغم ان مزاعم هذا املعتقل ال ميكن التثبت منها، إال 
ــال ان تصريحات هذا املعتقل  ان خبيرا أميركا بارزا ق

جديرة بالتمحيص والتدقيق.
ــه التقى مع بن الدن عدة مرات  وقال هذا املعتقل ان
ــي الواليات  ــبتمبر ف ــر من س قبل احداث احلادي عش

املتحدة.
ــن هذا العام  ــابق م واضاف انه اجتمع في وقت س
بشخص يقول انه موثوق قال بدوره انه شاهد بن الدن 
قبل 15 او 20 يوما في منطقة أفغانية قريبة من احلدود 

مع باكستان.
واضاف انه في عام 2009، وفي يناير او فبراير على 
وجه التقريب، اجتمع مع صديق له، وان هذا األخير قال 
ــتطيع  ــاع مع بن الدن، وانه »يس ــه انه جاء من اجتم ل

ترتيب اجتماع لي معه«.
ــذا الصديق هو  ــب رواية هذا املعتقل فإن ه وحس
ــن تنظيم كيفية  ــؤول ع ــود مس رجل من قبيلة محس

مقابلة ناشطني من القاعدة في اخلارج لنب الدن.
ــاعد اعضاء القاعدة  ــل ان صديقه »يس وقال املعتق
ــيخ )بن  القادمني من بلدان اخرى على الوصول الى الش
ــى يوجه لهم النصح حول ما يتم التخطيط له  الدن( حت

في اوروبا وأماكن اخرى«.
ــكان واحد أبدا،  ــيخ ال يبقى في م واضاف ان »الش
ــا ان هذا الصديق قادم من غازني، فانا افترض ان  ومب

الشيخ كان هناك«.
ــلحي طالبان يتفادون  ــح هذا املعتقل ان مس وأوض
املناطق الباكستانية خشية التعرض لهجمات الطائرات 
ــم  ــدون طيار، والتي تعرف باس ــة التي تطير ب الغربي

طائرات »درون«.

معتقل في باكستان يؤكد:
أعرف مكان بن الدن

باكستان: أكثر من 40 قتيالً و80 جريحاً في هجوم انتحاري على أحد مساجد روالبندي
في ثاني هجوم كبير يقع قرب القيادة العامة التابعة للجيش

إسالم آباد � كونا � أ.ف.پ: اعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن 
مالك مقتل 40 ش���خصا على االقل بينهم أفراد من قوات األمن امس 
واصابة 80 آخرين في هجوم انتحاري داخل أحد املس���اجد القريبة 

من مقر اجليش الباكستاني في روالبندي.
وف���ي حني قال الوزير لقن���اة تلفزيون اي���ه ار واي »كان هناك 
انتحاريان« فجرا قنابل يحمالنها في املسجد الذي انهار سقفه. قالت 
مصادر أمنية لوكالة »كونا« ان مجموعة تضم ما بني ستة وسبعة 
مس���لحني هاجمت مسجدا في »سوق قاسم« الذي يبعد نحو نصف 
مي���ل فقط من مقر القيادة العامة للجيش عند خروج عدد كبير من 

املصلني بعد أداء صالة اجلمعة.
وقالت املصادر ان املس���لحني الذين كانوا يرتدون مالبس عادية 

وصلوا الى مكان احلادث باستخدام سيارة من نوع كوروال.
وأضافت أن انتحاريني اثنني فجرا نفسيهما ثم أطلق اآلخران وابال 

من الرصاص على املصلني وقت خروجهم من املسجد.
وقال شاهد عيان يدعى علي شاه لقناة »الفجر« احمللية االخبارية 
»انها عملية قتل بدم بارد«، وأضاف ان ما بني سبعة وثمانية مسلحني 

جذبوا املصلني من شعورهم وأطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة 
مؤكدا أن الهجوم ب���دا أنه مخطط له بعناية فيما أعرب عن تقديره 

لقوات األمن التي شرعت في حملة أمنية الحتواء املوقف سريعا.
وجنح علي في الهرب لكن ابنه حوصر داخل املسجد حتى متكنت 

قوات االمن من انقاذه في وقت الحق.
وقال ابنه حامد انه ش���اهد مس���لحني اثنني القيا ما بني قنبلتني 

وثالث قنابل يدوية ليدوي بعدها صوت صياح عال.
واضاف أن ما ال يقل عن 200 شخص كانوا داخل املسجد مشيرا 

الى أنه شاهد ايضا جثث نساء وأطفال ملقاة على االرض.
ويب���دو أن عدد املهاجمني غير مع���روف على وجه الدقة في ظل 
روايات لبعض املس���ؤولني بأنهم ما بني ستة وسبعة مسلحني فيما 

اعتقد البعض اآلخر بأنهم خمسة على االقل.
كم���ا ذكرت تقارير أن انتحاريني اثنني قتال برصاص قوات االمن 
التي ش���رعت في اطالق عملية بحث بعد فرار ما بني ثالثة وخمسة 
مسلحني آخرين من مسرح الهجوم وحتصنهم داخل بعض املنازل 

املجاورة.

وأكد ناصر خان دوراني املس���ؤول بالشرطة االقليمية لوسائل 
االعالم أن نحو 40 ش���خصا بينهم افراد م���ن قوات االمن قتلوا في 

الهجوم.
لكن املصادر أبلغت »كون���ا« بأن عدد القتلى ارتفع الى اكثر من 
اربعني ش���خصا. وهذا ثاني هجوم كبير يقع ق���رب القيادة العامة 

التابعة للجيش الباكستاني.
 وكانت مجموعة تضم عشرات املسلحني حاولت مهاجمة القيادة 
العامة ف���ي اكتوبر املاضي لكنهم قتلوا برصاص جنود اجليش في 

احلادث الذي أسفر أيضا عن مقتل ستة جنود على األقل.
م���ن جهته اوضح اجلنرال اطهر عباس املتحدث باس���م اجليش 
لوكالة فرانس ب���رس ان »ارهابيني، اكثر من واحد في كل االحوال، 

دخلوا املسجد اثناء صالة اجلمعة وفجروا قنابل«. 
ويقع املس���جد في منطقة سكنية قريبة من مراكز قيادة اجليش 
الباكستاني، ويؤمه املصلون من املتقاعدين العسكريني أو اجلنود 
أحيانا، وقد أبلغ شهود عيان قناة GEO التلفزيونية الباكستانية ان 

هناك نحو 300 مصل كانوا في املسجد وقت احلادث.

)أ.پ( أفراد من القوات الباكستانية ميشطون الشارع قرب املسجد الذي وقع فيه االنفجار أمس  

»يديعوت أحرونوت«: إسرائيل تربح 80 مليون دوالر
سنويًا من تجارة السالح بأفغانستان


