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مقديش����و � أ.ف.پ: أفادت مصادر متطابقة امس بأن إس����اميني متطرفني في حركة »ش����باب املجاهدين« 
استحوذوا على مقرات وكالة األمم املتحدة لنزع األلغام في بيداوة جنوب الصومال بعد ان حظروا نشاطاتها. 
وأفاد مصدر دولي طلب عدم كش����ف اسمه بأن مقاتلي الشباب اقتحموا ظهر امس األول ثاثة مقرات للوكالة 
في بيداوة كبرى مدن والية باي وباكول غرب مقديشو. وفي غياب موظفني اجانب دعا املقاتلون اإلساميون 
املوظفني الصوماليني الى مغادرة املقرات ثم فتش����وها ونهبوها على ما أضاف املصدر، وتش����مل تلك املقرات 
مكاتب وكالة األمم املتحدة لنزع األلغام ومنزال ودار ضيوف واستحوذوا على ثاث سيارات اسعاف مجهزة 

كليا باملستلزمات الطبية وأجهزة األشعة وآالت نزع األلغام التي كانت مودعة هناك.

الصومال: »شباب المجاهدين« يسيطرون على مقرات دولية

العراق: قوة إيرانية استولت على موقع الفكة النفطي وال نيّة لدينا لعمل عسكري
بغ���داد � وكاالت: اعلن وزير 
الدولة لش���ؤون االمن الوطني 
الوائلي امس  العراقي شيروان 
انعقاد جلس���ة طارئة للمجلس 
الوطني بعد قي���ام قوة ايرانية 
بالس���يطرة عل���ى موقع نفطي 
ش���رق مدينة العمارة، حسبما 

نقل تلفزيون العراقية.
ونقلت قناة العراقية الناطقة 
باس���م احلكومة عن الوائلي ان 
»مجلس االمن الوطني العراقي 
عقد اجتماعا عاجا امس برئاسة 
رئيس الوزراء نوري املالكي، حول 
موضوع التجاوزات االيرانية على 

حقل الفكة النفطي«.
من جانبه ق���ال نائب وزير 
الداخلي���ة العراقي أنه ال توجد 
نيه إلجراء عمل عسكري وسيكون 

حل األزمة ديبلوماسيا.
ويضم مجلس االمن الوطني 
الذي يرأسه املالكي، وزراء الدفاع 
العبيدي والداخلية  القادر  عبد 
جواد البوالني ووزير اخلارجية 
هوشيار زيباري واملالية باقر جبر 
صوالغ والعدل صفاء الصافي.

وفي وقت س���ابق على هذه 
التصريح���ات، تضاربت األنباء 
حول احتال القوات ايرانية بئر 
الفكة النفطية رقم 4 قرب مدينة 
العمارة مركز محافظة ميس���ان 
جنوب شرق بغداد ورفع العلم 

االيراني عليه.
فمن جانبه افاد العميد ظافر 
نظمي من قوات حرس احلدود 
في املنطقة الرابعة العراقية بأن 
البئر،  القوات االيرانية احتلت 
قائ���ا ان »قوات ايرانية احتلت 
البئ���ر رقم 4 في حقل ش���رقي 
ميسان في منطقة الفكة احلدودية 
مع ايران من���ذ فجر امس االول 
ورفعت العل���م االيراني وقامت 
بتحصينها وحفر خندق حولها 
ونشر قوات مدرعة وهذا ما اكده 
مصدر في اجليش االميركي حيث 
اعلن امس ان قوة ايرانية عبرت 
احلدود العراقية وسيطرت على 
موقع نفطي عند املنطقة احلدودية 
املشتركة للبلدين شرق مدينة 

العمارة )جنوب العراق(.
وق���ال ضابط ف���ي اجليش 
االميركي ان »احلادث وقع دون 
اعمال عنف ونأمل ان تتم معاجلته 

بني العراق وإيران«.
وأض���اف ان »البئر تقع في 
منطقة حدودية مش���تركة بني 
الع���راق وايران«، مش���يرا الى 
»وقوع حوادث متكررة هناك«.

م���ن جانبه، اك���د مصدر في 
ش���ركة نفط اجلنوب قيام قوة 
ايرانية بتجاوز احلدود الدولية 
والس���يطرة على البئر قائا ان 
»القوة االيرانية دخلت وقامت 
بالسيطرة على البئر رقم 4 ورفع 
العلم االيراني هناك، مع ان البئر 

داخل االراضي العراقية«.
وحتدث مفضا عدم الكشف 
عن اسمه، عن مس���اعي وزارة 

الفكة يعد من احلقول املشتركة 
ومت البدء بحفره منذ سبعينيات 
القرن املاض���ي ثم توقف العمل 
به بعد اندالع احلرب العراقية � 
االيرانية كونه يقع على الشريط 

احلدودي بني البلدين.
وأشارت الى أن هناك مداوالت 
بني اجلانبني العراقي وااليراني 
بش���أن عائدية احلقل لكنها لم 
حتس���م حلد اآلن، في حني اكد 
عاملون في شركة نفط ميسان 
ان اجلانب االيراني مينع االقتراب 
من هذا احلقل لوجود منازعات 

عليه.
وكان مدير شركة نفط ميسان 
علي معارج قد نفى في وقت سابق 
الفضائيات  ما تناقلته اح���دى 
حول تعرض منتسبي الشركة 
أثناء وجودهم قرب حقل الفكة 

النفط بتشكيل وفد سيتولى زيارة 
املوقع لاطاع على االوضاع عن 

كثب«.
مبوازاة ذلك نفى نائب وزير 
الداخلي���ة العراق���ي احمد علي 
اخلفاجي امس هذه االنباء جملة 

وتفصيا.
وقال لرويترز ان هذه االنباء 
غير صحيح���ة وان هذا احلقل 
محل نزاع وأهمله اجلانبان، وقال 
انه لم يحدث اي اقتحام للحقل 
وانه مهجور ويقع على احلدود 

املشتركة مباشرة.
وهو ما أيدته مصادر رسمية 
القضية قيد  إن  عراقية قائل���ة 
البح���ث مع اجلان���ب االيراني، 
ورفضت مصادر مبحافظة ميسان 
التعليق حول هذا اخلبر. اال أن 
تلك املص���ادر أوضحت ان حقل 

النفط���ي إلطاق ن���ار من قبل 
الق���وات اإليرانية وس���يطرتها 

على البئر.
وقال »ان هذه االخبار عارية 
من الصحة متاما، اذ ان بئر الفكة 
النفطية 4 مازال حتت سيطرة 
الشركة ولم يحصل أي حادث من 
هذا النوع«. وأضاف »ان هذه البئر 

تعد من اآلبار اإلنتاجية«.
يذكر ان وزارة النفط العراقية 
س���بق ان أرسلت في عام 2008 
مذكرة لوزارة اخلارجية العراقية 
تتضمن ش���كوى ضد اجلهات 
اإليرانية في تعديها على مواقع 
نفطي���ة عراقية، م���ع ان هناك 
جلانا مختصة مشكلة بني خبراء 
البلدين لتحديد أبعاد املواضيع 
الفنية واجلغرافية والسياسية 

بهذا الشأن.

اجتماع طارئ لمجلس األمن الوطني العراقي لبحث التوغل 

إيران تعلن عن إنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي

طه���ران � وكاالت: صرح رئيس هيئة الطاقة الذري���ة االيرانية امس ان اجليل اجلديد من 
اجهزة الطرد املركزي االيرانية لتخصيب اليورانيوم سوف تكون جاهزة مع حلول شهر مارس 
عام2011 وقال علي اكبر صاحلي لوكالة انباء فارس االيرانية ان اجهزة الطرد املركزي اجلديدة، 
التي يطلق عليها »إي ار 3« و»إي ار 4«، في مرحلة االنتاج حاليا وبعد فترة االختبار، فإنها 
س���تكون جاهزة لاس���تخدام مع حلول نهاية العام الفارسي املقبل في شهر مارس عام2011. 
واضاف صاحلي ان هناك ستة االف جهاز للطرد املركزي، يعتقد ان معظمها من طرازات اقدم، 

تعمل االن في منشأة لتخصيب اليورانيوم في ناتانز في وسط ايران.
واردف ان املقاول الروس���ي س���ينتهي من العمل في محطة الطاقة النووية في بوشهر في 
جنوب ايران في غضون االشهر القليلة املقبلة، مضيفا ان النرويج واليابان عرضتا التعاون 
بشأن القضايا االمنية. وقال صاحلي ان اليابان قالت انها مستعدة للتعاون مع ايران في مجال 
التكنولوجيا النووية. ويذكر ان انعدام الش���فافية من جانب اي���ران فيما يتعلق ببرنامجها 
النووي ورفضها تعليق تخصيب اليورانيوم ادى الى تعرضها للعديد من العقوبات من جانب 
مجل���س االمن. الى ذلك، انطلقت اثر صاة اجلمعة ام���س في العاصمة طهران ومدن ايرانية 
أخرى مس���يرات للتنديد بإساءة البعض الى صور اإلمام الراحل اخلميني. وقالت وكالة مهر 
لانباء ش���به الرسمية ان اآلالف من املصلني في العاصمة طهران نظموا مسيرة حاشدة عقب 
صاة اجلمعة أسوة باملواطنني في سائر املدن االيرانية للتنديد بانتهاك حرمة اإلمام اخلميني 
الراحل من خال قيام البعض باإلساءة الى صوره. وردد املشاركون في مسيرة طهران شعارات 

أدانت انتهاك حرمة اإلمام اخلميني »وجتدد العهد على املضي على مبادئ اإلمام الراحل«.

مسيرات في طهران منددة باإلساءة إلى صور الخميني

عراقيون شيعة أثناء أدائهم صالة اجلمعة أمس في مزار اإلمام احلسني بكربالء        )رويترز(

جتمع لرجال الشرطة في موقع االنفجار وفي اإلطار صورة لوزير الداخلية رحمان مالك         )أ.ف.پ(

تظاهرة إيرانية مؤيدة للنظام تنديدا بحرق صورة اخلميني              )أ.پ(

موسكو: احتمال التوقيع على اتفاق جديد
 يحل محل معاهدة ستارت الشهر المقبل

السلطة تنفي وحماس تؤكد اشتراك
الـ »سي آي إيه« في تعذيب معتقلي الضفة

موس����كو � أ.ف.پ: أعلن مسؤولون روس 
امس ان روس����يا والواليات املتحدة متفقتان 
بش����أن أهم مضامني اتفاق جديد سيحل محل 
معاهدة نزع األسلحة النووية )ستارت( وتتم 
مناقشته حاليا بجنيڤ لكن توقيعه قد يؤجل 

الى يناير.
وقال املتحدث باس����م اخلارجية الروسية 
اندريه نستيرينكو خال مؤمتره الصحافي 
االس����بوعي »نتوقع ان تتم تسوية القضايا 
العالقة )حول االتفاق( قريبا لكن ال نقول في 

الساعات املقبلة«.
واضاف ان »سير عملية التفاوض وسبل 

التوصل إلى نتيجة س����تدرس في إطار اللقاء 
بني الرئيس����ني الروسي )دميتري مدڤيديڤ( 

واألميركي )باراك اوباما( في كوبنهاغن«.
وفي وقت س����ابق نقلت وكالة انترفاكس 
الروسية امس عن مصدر عسكري ديبلوماسي 
ان روس����يا والواليات املتحدة متفقتان بشأن 
اهم مضامني اتفاق جديد سيحل محل معاهدة 
نزع االسلحة النووية )ستارت( وتتم مناقشته 
حالي����ا بجنيڤ. وأضاف املص����در ان األعمال 
الفنية حول الوثائق الواجب توقيعها لم تنته 
بعد وقد »تستلزم بضعة أسابيع« مشيرا الى 
ضرورة اعدادها في لغتني. وتابع املصدر ان 

وفدي البلدي����ن املوجودين حاليا في جنيڤ 
ميكن ان يعودا الى بلديهما األحد.

وقال نستيرينكو ان املفاوضني املوجودين 
حاليا في جنيڤ »يعملون باستمرار مبا فيها 
خال عطلة نهاية األسبوع وأجنزوا عما هائا«. 
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن مصدر 
ديبلوماسي آخر قوله ان الوثيقة اجلديدة قد 

توقع خال شهر.
وقال املصدر ان »الوفدين س����يكونان في 
جنيڤ حتى نهاية األسبوع ثم سيعودان إلى 
بلديهم����ا« مضيفا ان اجلانب األميركي اقترح 

التوقيع في منتصف يناير.

غزة � يو.بي.آي: نفت السلطة الوطنية الفلسطينية ما ورد في تقرير 
نشرته صحيفة بريطانية أشارت إلى وجود تعاون وثيق بني أجهزة 
أمنية تابعة للس����لطة واالس����تخبارات املركزية األميركية في تعذيب 

معتقلني من حركة حماس التي أكدت بدورها صحة هذا التقرير.
ووصف الناطق باس����م األجهزة األمنية ف����ي الضفة الغربية اللواء 
عدنان الضميري في تصري����ح له ما ورد في تقرير جريدة الغارديان 
البريطانية الذي حتدث عن مش����اركة وكالة االس����تخبارات املركزية 
األميركية )س����ي آي إيه( في عمليات تعذيب معتقلني داخل س����جون 
السلطة بأنه ملفق وال أساس له من الصحة متسائا عن املصادر التي 

استندت إليها الصحيفة في تقريرها.
وكانت جريدة الغارديان نش����رت امس تقري����را حتدث عن وجود 
تعاون وثيق بني االستخبارات املركزية األميركية وأجهزة أمنية تابعة 
للسلطة الفلسطينية متهمة مبمارس����ة التعذيب على املعتقلني لديها 

وغالبيتهم من حركة حماس.
وأشارت الصحيفة إلى تعرض مؤيدي حماس للسجن دون محاكمة 
والتعذيب على أيدي قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
وإلى أن من أبرز وس����ائل التعذيب أثناء االس����تجواب الضرب املبرح 
والتقييد في أوضاع مؤملة ألوقات طويلة واحلرمان من النوم وحشر 

أعداد كبيرة من السجناء في زنازين ضيقة.
غي����ر أن الضميري نفى صحة هذه األنباء وق����ال إن جميع مراكز 
التوقيف مفتوحة لإلعام وأن الصحافيني قاموا بزيارتها قبل شهرين 

بإشراف شبكة أمني حلقوق اإلنسان التي نظمت الزيارة.
وأقر بوقوع بعض التجاوزات التي قال إن السلطة قامت مبحاسبة 

املسؤولني عنها.
من جهتها أكدت حرك����ة حماس صحة ما ورد في تقرير الصحيفة 
البريطانية الفتة إلى أنها تس����تند في تأكيد ذلك الى روايات معتقليها 

املفرج عنهم من سجون السلطة.
وقال املتحدث باسم حماس س����امي أبو زهري في مؤمتر صحافي 

بغزة إنه حركته أكدت باستمرار أن ما يتعرض له أبناؤها ومؤسساتها 
في الضفة من اس����تهداف »يأتي في س����ياق مشروع االستئصال الذي 
تنفذه س����لطة رام اهلل واالحتال اإلس����رائيلي واإلدارة األميركية مع 

بعض األطراف األخرى«.
وأضاف: »اجلنرال األميركي كيث دايتون يقود هذا املشروع اعتمادا 
على إس����ناد من املخابرات األميركية وتتضم����ن هذه املعلومات مع ما 
أكدته صحيفة الغاردي����ان البريطانية في تقريرها حول تورط جهاز 
املخابرات األميركية املش����اركة في التحقي����ق وتعذيب معتقلي حركة 
حماس في سجون سلطة رام اهلل واإلشراف الكامل على إدارة جهازي 

األمن الوقائي واملخابرات العامة«.
واعتبر أن تقرير الغارديان يؤكد تورط اإلدارة األميركية املباش����ر 
في احلرب على حركة حماس واس����تهدافها األمني في الضفة الغربية 
متهما اجلنرال األميركي كيث دايتون بقيادة هذه احلرب االمنية بهدف 
محاولة استئصالها واتهمه باالعتماد على شركات أمنية دولية لتنفيذ 

هذا املشروع.
وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس املسؤولية عن هذه »اجلرائم 
والتورط مع األعداء ضد الشعب الفلسطيني« معتبرا أن هذه املعلومات 
إلى جانب تقرير الغارديان »هي دليل على كذب إدعاءات محمود عباس 
في الرغبة في املصاحلة وتبرهن على أن تصريحاته بهذا الش����أن هي 
مجرد ش����عارات زائفة وأنه ماض في تنفيذ مشروع االستئصال رغم 
كل املخاطر التي تتعرض لها القضية الفلس����طينية خاصة ما يتعلق 

بجرائم االستيطان والتهويد«.
وقال ابو زهري »تقرير الغارديان يؤكد أن األجهزة األمنية في الضفة 
احملتلة قد جتردت من أي اعتبارات وطنية وأنها سخرت نفسها أداة أمنية 

خلدمة املصالح اإلسرائيلية واألجنبية ضد الشعب الفلسطيني«.
وأش����ار الى إن خمس����ة من كوادر وأعضاء حركت����ه توفوا نتيجة 
التعذيب الذي متارسه األجهزة األمنية في الضفة الغربية خال العامني 

املاضيني.

إسام آباد � وكاالت: نفى فرحة اهلل بابار املتحدث 
باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري امس ما 
تردد من شائعات عن وقوع محاولة انقابية في الباد 
بعد منع وزير الدفاع الباكستاني تشودري أحمد مختار 
من مغادرة الباد. كان التوتر السياس����ي قد تصاعد 
منذ صدور حكم احملكمة العليا في باكس����تان بإلغاء 
مرسوم العفو الذي يحمي الرئيس زرداري وعددا من 
الوزراء وآالفا آخرين من ماحقتهم قضائيا بتهم تتعلق 
بالفساد. وقال بابار إن اسم تشودري أحمد مختار كان 
ضمن 248 اسما طلب مكتب احملاسبة الوطني إدراجهم 
على قوائم املمنوعني من الس����فر، معربا عن اعتقاده 
بأنه كان في طريقه إلى الصني عندما منع من مغادرة 
الباد الليلة قبل املاضية. ويبدو أن ش����ائعات وقوع 
محاولة انقابية قد بدأت تنتشر عندما علق السفير 
الباكستاني لدى الواليات املتحدة حسني حقاني، في 
مقابلة مع شبكة »سي.ان.ان« األميركية، على واقعة 
منع وزير الدفاع من الس����فر بقول����ه إنه يأمل في أال 
يكون ما يحدث محاولة انقابية، إال أن بابار نفى ذلك 
بشدة فيما كانت األمور طبيعية في العاصمة وليس 
هناك أي مؤش����ر على وجود نش����اط غير عادي في 
ساعات ما قبل الفجر قارسة البرد. في السياق نفسه 
أصدرت احملكمة التابعة لهيئة احملاسبة الوطنية امس 
مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية الباكستاني رحمان 
مالك. وكانت وزارة الداخلية، وفي مفارقة مثيرة، قد 
وضعت يوم أمس اس����م وزيرها مالك وثاثة وزراء 

آخرين على قائمة املمنوعني من الس����فر. من جانبه 
نفى محامي وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك 
خواجة امس إصدار محكمة احملاسبة في مدينة كراتشي 
الباكستانية مذكرات توقيف بحق الوزير رحمان مالك. 
وقال احملامي لقناة »جيو تي ڤي« الباكس����تانية إن 
محكمة احملاسبة لم تصدر أي مذكرات توقيف بحق 
وزير الداخلية. مشيرا إلى أن احملكمة قالت إن القضية 
سيعاد فتحها من النقطة التي أقفلت عندها. الى ذلك 
صرح مسؤولون بأن مهاجما انتحاريا اقتحم بسيارة 
ملغومة مجمعا ملقر الشرطة في منطقة دير الدنيا شمال 
غربي باكستان امس مما اسفر عن مقتل ما ال يقل عن 
12 شخصا. وأصيب نحو 30 شخصا في االنفجار الذي 
وقع بالقرب من البوابة الرئيسية ملقر قيادة الشرطة 
في بلدة تيميرجارا الرئيسية في املنطقة. وقال رئيس 
الشرطة احمللية ممتاز زارين خان »املهاجم االنتحاري 
فجر س����يارته امللغمة باملتفجرات عندما كان يغادر 
العشرات من االشخاص مسجدا قريبا بعد اداء صاة 
اجلمعة«. وأضاف خان ان رجا آخر ش����وهد يجلس 
بجوار املهاجم وانه كان يقود الس����يارة. وقال وكيل 
احمد وهو طبيب بارز في املستشفى احلكومي احمللي 
»ثاثة من القتلى من عناصر الشرطة« والتفجير هو 
االخير في سلسلة من الهجمات الدموية التي ينفذها 
املتمردون االساميون منذ أسابيع ردا على العمليات 
العسكرية ضد مسلحي طالبان في منطقة شمال غرب 

باكستان املضطربة.

المتهم باعتداءات 
مومباي يتراجع

 عن اعترافاته
مومبايـ  أ.ف.پ: تراجع 
الناجي الوحيد من مجموعة 
ــتانية  الباكس الكومندوس 
االسالمية التي نفذت هجمات 
مومباي في نوفمبر 2008، 
امس عن اعترافاته بعد ان 
ــه مذنب في يوليو  اعلن ان
مؤكدا امام احملكمة اخلاصة 
ــم امامها بأنه لم  التي يحاك
ــي موقع  ــن موجودا ف يك
احدى الهجمات. واضاف »ال 
ادري ما حصل. اتى شهود 
ــي الن وجهي  وتعرفوا عل
يشبه وجه االرهابيني. لهذا 
السبب اعتقلت. اني ضحية 

مؤامرة«.

باكستان: محكمة تصدر مذكرة اعتقال
 وزير الداخلية ومحاميه ينفي

الرئاسة تنفي شائعات وقوع انقالب.. وانتحاري يقتل 12 في مقر للشرطة


