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موسكوـ  يو.بي.آي: أعلنت وزارة اخلارجية الروسية 
أمس عن انتهاء روســـيا والواليات املتحدة من إعداد 
اتفاقية جديدة خلفض األسلحة االستراتيجية. وذكرت 
وكالة األنباء الروسية )نوفوستي( ان الوزارة الروسية 
نشرت بيانا على موقعها الرسمي على اإلنترنت قالت 
فيه انه خالل اجلولة الثامنة من احملادثات األميركية 
الروسية بشأن اتفاق جديد يحل محل معاهدة خفض 

األســـلحة االستراتيجية »ســـتارت1« التي انتهت في 
اخلامس من ديسمبر »حل الوفدان غالبية القضايا التي 
جرت مناقشتها في األشهر األخيرة ومت التوصل إلى 
مواقف منســـقة«. وأضاف بيان الوزارة »تبقى بعض 
املشاكل التي البد من حلها قبل املصادقة النهائية على 
االتفاقية وتقدميها إلى الرئيسني األميركي والروسي 

ليوقعا عليها في املستقبل القريب«.

روسيا وأميركا تضعان اللمسات األخيرة التفاقية خفض األسلحة اإلستراتيجية

مهاجمة سيارة موسوي وإصابة أحد حراسه

صدامات وشعارات مؤيدة للمعارضة اخترقت تشييع منتظري في قم
طهـــران ـ وكاالت: كما جرت 
العادة في أي جتمع بات يحشد 
الرئاسة، تخللت  انتخابات  منذ 
االشـــتباكات أمس، جنازة ابرز 
زعماء املعارضة االيرانية املنشق 
حسني علي منتظري في قم بني 
حشد يحضر املراسم وميليشيا 
موالية للحكومـــة حاولت اثارة 
اضطرابات خاللها، بحســـب ما 
ذكر موقع املعارضة االلكتروني 

راهسبز.
ومنعت الســـلطات وســـائل 
االعالم األجنبية من تغطية تشييع 
منتظري الذي توفي السبت املاضي 

في قم عن 87 عاما.
وقـــال املوقع ان »عشـــرات 
اآلالف« مـــن انصـــار منتظري 
واملعارضني للحكومة شـــاركوا 
في تشـــييع جثمانه الى ضريح 
معصومة حيث مت دفنه في هذا 

املوقع الشيعي املهم.
واضاف ان مســـلحني موالني 
للحكومة مـــن انصار حزب اهلل 
مزودين مبكبرات للصوت حاولوا 
االخالل باملســـيرة عبر »حتوير 
هتافات« احلشـــد مما تســـبب 

»بصدامات عدة«.
هـــذا وأفاد موقع »كالم« على 
اإلنترنـــت بـــأن ســـيارة زعيم 
املعارضة مير حســـني موسوي 
هاجمها رجـــال يرتدون مالبس 
مدنية كانوا يركبـــون دراجات 
ناريـــة ما أدى الـــى إصابة أحد 

أفراد موكبه.
وأضاف املوقع بأن موسوي 
كان في طريق عودته إلى طهران 
بعد حضوره جنازة منتظري في 
قم حينما هوجمت سيارته. وتابع 
املوقع أن املهاجمني هشموا زجاج 

سيارته اخللفي.
من جهته، قـــال موقع آينده 
اإليراني اإلصالحي على االنترنت 
إن مؤيدي املعارضة رددوا شعارات 
مناهضة للحكومة في مدينة قم 

اإليرانية أمس.

 وتابـــع املوقع املقـــرب من 
السياســـي احملافـــظ محســـن 
الذي خاض االنتخابات  رضائي 
الرئاسية وخسرها أمام الرئيس 
االيراني محمـــود أحمدي جناد 
أن الناس اجتمعوا في الشوارع 
احمليطـــة مبنطقـــة املدافن )في 
قم( وتظاهروا مرددين شعارات 
مناهضة للحكومة. حسبما أفاد 

املوقع االصالحي.
أما موقع كلمـــة االصالحي   
االلكترونـــي فقـــال ان النـــاس 
رددوا شعارات مؤيدة للزعيمني 
املعارضني االصالحيني مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي واللذين 
خســـرا أيضا االنتخابـــات أمام 
أحمدي جناد في يونيو املاضي.

ونقل املوقع عن أحد الشعارات 
قوله »اليوم يـــوم حداد واالمة 

االيرانية اخلضراء هي صاحبة 
هذا احلداد« في اشارة الى اللون 
االخضر الذي تستخدمه احلركة 

االصالحية في ايران.
الناس كانوا  وذكر املوقع أن 
يحملـــون الكثير مـــن »الرموز 
اخلضراء« في اشارة الى الشريط 
االخضر الذي يربطه االصالحيون 
في معاصمهم وأشياء اخرى بنفس 

اللون.
وقدر املوقع احلشد الذي شارك 
في املوكب اجلنائزي مبئات اآلالف 
وانهم رددوا شعارات مؤيدة له 
ولزعيم املعارضة مير حســـني 

موسوي.
كما قال موقع آينده اإليراني 
على االنترنت ان الناس جتمعت 
قرب منزل منتظري وفي الشوارع 
احمليطة وهم يرددون شعارات 

تذكر شيئا عن حجم احلضور.
بدورها ذكـــرت وكالة فارس 
االيرانية لألنباء ان منتظري دفن 

في الضريح بالفعل.
مـــن جهتهـــا، نقلت شـــبكة 
»اخلبـــر« اإلخباريـــة أن أنصار 
املعارضة حاولوا إثارة اجلموع 
للدخول في مواجهات وأن أسرة 
منتظري دعت املشاركني إلى عدم 

تسييس اجلنازة.
وكان منتظري قد اختير في 
الثمانينيات ليخلف الزعيم االعلى 
االيراني الراحل روح اهلل اخلميني 
قائد الثورة االسالمية لكنه اختلف 

بعد ذلك مع الزعامة.
ووضع رهن االقامة اجلبرية 
في منزله بقم منذ عام 1998 وحتى 
عام 2003 ويلقى احتراما كبيرا 

بني االيرانيني.

 وتوفـــي منتظري الســـبت 
املاضي عـــن 87 عامـــا وتزامن 
ذلك مـــع تنامي التوترات مجددا 
في اجلمهورية االســـالمية بعد 
الرئاسية في يونيو  االنتخابات 
التي أدخلت البالد في أسوأ أزمة 
تشهدها منذ قيام الثورة االسالمية 

عام 1979.
 فـــي غضون ذلـــك، حظرت 
السلطات االيرانية أمس صحيفة 
اصالحية، هي الثانية منذ بداية 
ديسمبر، حسبما افادت به وكالة 

انباء فارس.
ادارة  الوكالة عـــن  ونقلـــت 
الرقابة على  الصحيفة ان جلنة 
الصحافة حظرت أمس صحيفة 
انديشه نو )الفكر اجلديد( التي 
يديرها حجة اهلل حجابي، مؤكدة 

انها جتهل سبب احلظر.

مؤيدة لرجل الدين الذي كان من 
أشد املنتقدين للقيادة احملافظة في 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

في املقابل، قالت وكالة انباء 
اجلمهورية االسالمية االيرانية 
في أول تقريـــر لها عن اجلنازة 

ان املشيعني حملوا النعش »في 
هـــدوء« ودخلوا الضريح في قم 
حيث أقيمت صالة اجلنازة. ولم 

باريس ترفض مبادلة ريس بإيراني مسجون في فرنسا
باريسـ  أ.ف.پ: اعلن وزير اخلارجية الفرنسي 
برنار كوشنير أمس ان باريس ترفض مبادلة الفرنسية 
ــة في طهران،  ــد ريس، التي تخضع حملاكم كلوتيل
ــجون في  ــن االيراني علي وكيلي راد املس باملواط
فرنسا بتهمة اغتيال رئيس الوزراء االيراني السابق 
شهبور بختيار عام 1991.  وقال كوشنير في النادي 
ــي االميركي بباريس ان الرئيس  الصحافي االوروب
ــاد »يريد حملنا على  ــي محمود احمدي جن االيران
مبادلتها بعلي وكيلي راد ولن نقبل اطالقا حتى وان 
كنا نرغب فاننا ال نستطيع«، في اشارة الى استقالل 

القضاء الفرنسي.  تصريحات كوشنير جاءت ردا على 
اعالن الرئيس االيراني محمود احمدي جناد اجلمعة 
املاضية، ان ايران ترغب في االفراج عن كلوتيلد ريس 
التي تخضع حملاكمة ملشاركتها في حركة االحتجاج 
عقب االنتخابات، لكن ذلك يبقى رهن موقف »القادة 
الفرنسيني«. وحكم على علي وكيلي راد سنة 1994 
في فرنسا بالسجن مدى احلياة مع عدم جواز االفراج 
عنه قبل امضائه في السجن ما ال يقل عن 18 سنة، 
ــوزراء االيراني  ــد ادانته باغتيال رئيس ال وذلك بع

السابق شهبور بختيار سنة 1991.

)رويترز( نعوم شاليط والد األسير االسرائيلي بني مجموعة من الصور املجسمة البنه أمام مكتب نتنياهو للمطالبة باطالقه  

)أ.ف.پ(آالف اإليرانيني شاركوا في تشييع رجل الدين املعارض حسني علي منتظري في مدينة قم أمس            )أ.پ( اشتباكات تخللت التشييع بني أنصار املعارضة ومؤيدين للنظام   

نتنياهو أصرّ على إبعاد أسرى من الضفة إلى غزة أو خارج البالد

صفقة شاليط تشق صف القيادات السياسية واألمنية اإلسرائيلية

زيباري ينفي اتهام سورية بالتفجيرات بل جماعات بعثية مقيمة فيها المتمردون ينفون مقتل زعيمهم عبد الملك 

القوات السعودية تحرّر معظم حدودها من الحوثيين
عواصــــم ـ وكاالت:  كشــــف الفريق ركن 
عبدالرحمن املرشد قائد القوات البرية باململكة 
العربية السعودية أن قوات بالده متكنت من 
حترير 75% من األراضي الســــعودية التي مت 
احتاللها من املتســــللني املسلحني، مشيرا إلى 
أن مساحة الشريط احلدودي للمملكة تصل 

إلى 7700 كيلومتر.
وقال املرشــــد ـ في تصريــــح له أمس ـ ان 
العمليات العسكرية على الشريط احلدودي 
تســــير وفق ما مت إعداده واعتماده من األمير 
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساعد وزير 
الدفاع والطيران للشؤون العسكرية واملشرف 
العام على مسرح العمليات الفتا إلى أن العمليات 
تسير وفق خطط مدروسة ينفذها قادة مهرة 
بتسليح عال ومعنويات مرتفعة وأنهم مؤمنون 
بالهــــدف الذي يدافعون من أجله وخاصة أنه 

يأتي من أجل الوطن واملليك.
من جانب آخر أوضحت التقارير الواردة من 
مسرح العمليات ـ ونشرت أمس ـ أن القوات 
السعودية متكنت مبشاركة من الوحدات البرية 
واجلوية التي شاركت فيها طائرات األباتشي 

من التصدي لهجوم واسع لم تشهده املنطقة 
منذ أسابيع والذي شنه املتسللون املسلحون 
إثر أنباء تواردت عن مقتل وجرح قيادات في 
احلركة التي ينتمون إليها في منطقة »مران« 
حيث استهدف املتسللون من الهجوم الذي جاء 
بعد اإلعالن بشكل غير رسمي في محافظة صعدة 
عن مصرع حسن حمود غثاية أحد القياديني 
البارزين في حركة املتسللني املسلحني مواقع 

عدة من الشريط احلدودي.
من جهة اخرى نفى محمد عبد السالم الناطق 
باســــم احلوثيني في محافظة عمران اليمنية 
أمــــس، أنباء مقتل عبد امللــــك احلوثي أكدها 
اجليش اليمني وقال فيها ان احلوثي قتل في 
غارة جوية استهدفت املركز اإلعالمي للحوثيني 
في مران وذلك بعد أيام من اصابته في غارة 
جوية سابقة استهدفته في منطقة مطره. ونفى 
املصدر اليمني أن يكون عبد امللك احلوثي قد 
أصيب في غارة جوية سعودية كما قالت بعض 
املصادر.  وقال عبد السالم في اتصال مع بي 
بي سي إنها أنباء »سخيفة وملفقة وال أساس 
لهــــا من الصحة« مؤكدا أن اجليش اليمني لم 

يقدم أي أدلة على صحة هذا الكالم.
وكان يحيى احلوثي شقيق زعيم املتمردين 
احلوثيني قد نفى قبيل ذلك لـ »بي بي ســــي« 
صحة األنباء التي حتدثت عن إصابة شقيقه 
بجروح خطيرة. وهي انباء اوردها موقع »26 
سبتمبر.نت« التابع لوزارة الدفاع اليمنية قائال 
إن احلوثي أصيب بجروح بالغة واضطر الى 
نقل موقعه بســــبب القصف الذي تعرض له، 

كما سلم قيادة التمرد لصهره.
 في ســــياق متصل، أكــــدت مصادر مينية 
أن صنعاء »التــــزال على موقفها املنزعج من 
املوقف اإليراني الداعم بصور شتى للمتمردين 

احلوثيني في شمال اليمن«.
وأشارت املصادر في تصريحات لصحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية نشرته أمس إلى 
أن القيادة اليمنية »تــــدرس الرد على إيران 
ومواقفها، رغم أنها جتد أن ما يصدر عن بعض 
املسؤولني اإليرانيني ال يستحق الرد، في ظــل 
املواقـــف البينة لها والتي صنفتها على أنهـــا 
تأتي لـــــــدرء االتهامـــات التي وجهـــت إليها 

بدعــم احلوثيــني«. 

بغداد تدعو لتواجد مصري يخلق »توازن« في العراق
عواصمـ  كوناـ  أ.ف.پ: أكد وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
أمــــس ان بالده لم تتهم ســــورية 
بتنفيــــذ التفجيرات األخيرة التي 
وقعت في العراق وان االتهام كان 
موجها جلماعات بعثية موجودة 
أو مقيمة داخل سورية وتتحرك 

منها.
وأوضح زيبــــاري في مؤمتر 
صحافي تال اجتماع رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي مع الرئيس 
املصري حسني مبارك في القاهرة 
أمس »ان االتهام وجه الى قيادات 
عراقية بعثيــــة وعناصر مدربة 
من األجهزة االستخباراتية تابعة 

للنظام العراقي السابق«.
وأعرب عن اعتقاده »بأن طبيعة 
التفجيرات التي جرت خالل األشهر 
املاضية تشير الى أنها خارج قدرة 
تنظيمات ارهابية هامشية ولكنها 

تشير الى عقول استراتيجية«.

ودعا وزير اخلارجية العراقي 
الى تواجــــد مصري في العراق لـ 
»خلق حالة من التوازن« فيه. وقال 
اللقاء تركز علــــى »الترحيب  ان 
بعودة مصــــر القوية الى العراق 
من خالل السفارة املصرية في بغداد 
وتفعيل اللجنــــة العليا املصرية 
العراقيــــة« التي عقــــدت دورتها 
االولــــي في نوفمبــــر املاضي في 
الثانية  القاهرة وستعقد دورتها 

في العاصمة العراقية.
 وأكد زيباري ان رئيس الوزراء 
العراقي، شدد خالل زيارته ملصر 
»علــــى ضــــرورة تفعيــــل الدور 
االقتصادي املصري وحل جميع 
املشاكل التي حتول دون تواجد قوى 
للشركات املصرية واملستثمرين 

املصريني في العراق«.
وتابع ان »مصــــر دولة مهمة 
جدا في احداث توازن في اإلقليم 
ووجودها سيخلق حالة من التوازن 

في العراق«. وحول حادثة احتالل 
ايران حقال نفطيا عراقيا في مدينة 
)ميســــان( احلدودية أكد زيباري 
»معاجلة هذا املوضوع وانزال العلم 
االيراني عن البئر النفطية رقم 4 في 
منطقة الفكة في ميسان وانسحاب 
القوات اإليرانية منها«، مشددا على 
أهمية االتفاق على ترسيم احلدود 
بشكل عملي من جلنة فنية عراقية 

ـ ايرانية مشتركة.
ورأى »ان هذا اخللل جنم عن 
كون ان هــــذه البئر النفطية غير 
معروفة« مؤكدا ان رئيس البرملان 
اإليراني علي الريجاني أبلغ الرئيس 
مبارك يوم أمس )األول( بأنه مت 

حل هذه املشكلة.
وعن طبيعة التهديدات األمنية 
التي تواجــــه العراق قال زيباري 
انها »تتمثل في التفجيرات والقوى 
املعاديــــة للعمليــــة السياســــية 
القاعدة والشــــبكات  مثل تنظيم 

االرهابيــــة وفلول حــــزب البعث 
البائد املوجوديــــن داخل العراق 

وخارجه«.
أمنية  ميدانيا، أعلنت مصادر 
وأخرى طبية عراقية مقتل شخصني 
احدهما رئيس مجلس قضاء تلعفر 
في محافظة نينوى شمال بغداد، 
وجرح عشــــرة آخرين في هجوم 
انتحاري بحزام ناسف امس، بينما 
قتل ضابط شرطة في انفجار آخر 

في بغداد.
وقــــال الرائد اكــــرم خليل من 
الشــــرطة ان »هجومــــا انتحاريا 
بحزام ناســــف اســــتهدف موكب 
رئيس مجلس قضاء تلعفر شمال 
بغداد حســــني اكريش ما ادى الى 
مقتله«. وأضاف ان »الهجوم وقع 
في حي السالم لدى مرور موكب 
اكريش الذي كان في طريق عودته 
مــــن مجلس عزاء ألحــــد عناصر 

الشرطة«.

عواصم ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: عقد 
الوزراء الســــبعة الرئيسيون في 
احلكومة اإلسرائيلية أمس اجتماعا 
لبحث قضية اجلندي االسرائيلي 
جلعاد شاليط الذي حتتجزه حركة 

حماس منذ ثالثة اعوام.
الذي  واستمر امس االنشقاق 
سيطر على اجتماع الوزراء السبعة 
في احلكومة املصغرة الذين عقدوا 
ثالثة اجتماعات أمس االول من دون 
ان يتوصلوا الى تفاهم حول اتفاق 
تبادل شاليط بأسرى فلسطينيني 

مع حركة حماس.
وذكرت االذاعة العامة ان ثالثة 
وزراء بينهــــم وزير الدفاع ايهود 
باراك يؤيدون االتفاق الذي ينص 
على ان تفرج اسرائيل مقابل شاليط 
عن مئات االسرى الفلسطينيني مبن 
فيهم اســــرى من الضفة الغربية 

احملتلة، تلبية لشروط حماس.
غير ان ثالثــــة وزراء آخرين 
يعارضون هذا االتفاق احدهم وزير 

اخلارجية افيغدور ليبرمان.
االنقسام ذاته دب بني املسؤولني 

نتنياهو قوله أمس »إنني مستعد 
للذهاب بعيدا في صفقة شاليط لكن 
لدي خطوطا حمراء وهي إطالق 
سراح مخربني إلى الضفة وأنا لن 

أجتاوز هذا اخلط األحمر«.
وكان والدا شاليط، نعوم وافيفا، 
ناشدا أمس نتنياهو »انقاذ« جنلهما 
عبر التوصل الــــى اتفاق لتبادل 

االسرى مع احلركة االسالمية.
وكتب الوالدان في رسالة سلمت 
الى رئيس الوزراء »نتوجه اليك 
في صرخة من القلب في اللحظة 
االخيرة. نناشدك انقاذ ابننا. انقذ 

ابننا«.
وأضاف والدا اجلندي »نتوجه 
اليك يا رئيس الوزراء قبل فوات 
األوان ألن املفاوضات بلغت نقطة 
الالعــــودة. لم يعد هناك ســــوى 
خيارين: اما ان يعــــود ابننا الى 
املنــــزل واما ان يبقــــى بني أيدي 

حماس«.
وتضاعفت الشائعات واالنباء 
املتضاربة في األســــابيع األخيرة 

حول قرب توقيع اتفاق.

الى هذه  الذين دعــــوا  األمنيــــني 
االجتماعات ايضا، بحسب املصدر 
نفســــه. فرئيــــس االركان غابي 
اشــــكينازي أيد تبادال للمعتقلني 
ورئيس جهاز االمن الداخلي يوفال 
ديســــكني يعارضــــه. كذلك فعل 
رئيسا الشاباك واملوساد بشدة اذ 
عارضا إطالق سراح مجموعة من 
األسرى الفلسطينيني الذين أدينوا 
بالتخطيط وتنفيذ هجمات أسفرت 
إلى الضفة  عن مقتل إسرائيليني 

وإمنا أن يتــــم إبعادهم إلى قطاع 
غزة أو خارج البالد بدعوى أن من 
شأن عودتهم إلى الضفة أن تشكل 
خطرا أمنيا وتعزيز صفوف حماس 
هناك والعودة إلى توجيه هجمات 

ضد أهداف إسرائيلية.
وهي املخاوف ذاتها التي أبرزها 
رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو، 
امليزان  الذي ميلك ترجيــــح كفة 
في هذا املوضوع، فقد عارض هذا 
االتفاق وبرر معارضته بتخوفه من 

أن يعمد أسرى مسجونون بسبب 
تنفيذهم هجمات ضد اســــرائيل 
الى شــــن هجمات جديــــدة اذا ما 
اطلق سراحهم. وذكرت الصحف 
اإلســــرائيلية الصــــادرة أمس أن 
نتنياهو يصر على إبعاد مجموعة 
من األسرى الفلسطينيني من سكان 
الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو 
خارج البالد في حال التوصل إلى 

صفقة تبادل األسرى.
ونقلت الصحف اإلسرائيلية عن 

 مصر تمنع ناشطين من تنظيم مسيرة »الحرية لغزة«
القاهرة ـ خديجة حمودة

أعلنت القاهرة في بيان رسمي أمس انها قررت رفض 
السماح لناشطني دوليني وجمعيات دولية، كانوا يعتزمون 
تنظيم مسيرة الى قطاع غزة حتت شعار »احلرية لغزة« 
مبناسبة مرور عام على احلرب االسرائيلية على القطاع، 
بعبور أراضيها. وجاء في بيان أصدرته وزارة اخلارجية 
املصرية ان »بعض اجلمعيات الدولية تقدمت بطلب تنظيم 
مسيرة تضامن داخل قطاع غزة حتت اسمـ  مسيرة احلرية 
ــلطات املصرية الحظت محاولة بعض  لغزة ـ اال ان الس

ممثلي املنظمات املشاركة التهرب من استيفاء اخلطوات 
ــة فضال عن وجود خالفات وتضارب  واالوراق املطلوب
ــي املواقف بني القائمني على املنظمات املختلفة«. وفى  ف
تصريحات خاصة لـ »األنباء« اكد مصدر أمني مطلع ان 
مصر ال تتهاون في أي امر ميس أمنها أو امن حدودها، 
وان وزارة اخلارجية قامت بإيضاح القواعد واالجراءات 
املعمول بها في هذا اخلصوص، اال انه تالحظ للسلطات 
املصرية محاولة بعض ممثلي املنظمات املشاركة للتهرب 

من استيفاء اخلطوات واالوراق املطلوبة.


