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موس���كو � د.ب.أ: أعل���ن وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ أن معاهدة نزع السالح 
املقررة بني موسكو وواشنطن تتضمن خفضا 

جذريا للرؤوس النووية.
وقال الڤروڤ امس في خطاب له أمام طلبة 
في العاصمة األوزباكية طشقند إن االتفاقية 
اجلديدة التي ستخلف معاهدة »ستارت« خلفض 

األسلحة الهجومية االستراتيجية املنتهية في 
اخلامس من الشهر اجلاري ستتضمن أيضا 
مراقبة متبادلة لألسلحة بني الواليات املتحدة 

وروسيا.
وأعرب الڤروڤ عن تفاؤله بإمكانية توقيع 
املعاه���دة اجلديدة مطلع الع���ام املقبل عقب 

توضيح التفاصيل اجلديدة.

روسيا: معاهدة نزع السالح مع واشنطن ستتضمن خفضًا جذريًا للرؤوس النووية 

السعودية تعلن استشهاد 73  عسكريًا وانتهاء العمليات »الكبيرة« ضد المتسللين 
عواصم � وكاالت: أعلن مس����اعد وزير الدفاع والطيران الس����عودي 
األمير خالد بن س����لطان أن حصيلة املواجهات مع املتمردين احلوثيني 
على احلدود اجلنوبية مع اليمن بلغت 73 »ش����هيدا« و26 مفقودا و470 

مصابا.
وقال بن س����لطان في تصريح بثته قن����اة »اإلخبارية« التلفزيونية 
السعودية الرس����مية أمس ان حصيلة املواجهات مع احلوثيني »بلغت 
73 ش����هيدا و26 مفقودا حتى اآلن من العسكريني السعوديني تأكد وفاة 

12 منهم وبلغ عدد املصابني 470 مصابا«.
وأعل����ن »انتهاء العمليات الكبيرة ضد املتس����للني ولم يعد هناك إال 

عمليات تسلل عادية وال تكاد تذكر«.
من جهة أخرى أكدت مصادر عس����كرية مطلعة أن القوات املسلحة 
السعودية قد أمنت كامل الشريط احلدودي مع اليمن باألسالك الشائكة 
في حني وجهت املدفعية عدة ضربات ملواقع رصدت فيها بعض املتسللني. 
فيما سددت القوات السعودية ضربات عنيفة للمتسللني استخدمت فيها 
طائرات األباتش����ي بشكل مكثف مبش����اركة من القوات األرضية، حيث 
متكنت من الكش����ف عن عديد من احملاوالت التي شنها املتسللون على 
مواقع عديدة متاخمة للشريط احلدودي اجلنوبي ومتركزت الضربات 

على منطقة القوى وشرق جبل الدود والغاوية.
وكانت القوات املسلحة قد ضيقت اخلناق على مجموعات املتسللني 
املسلحني املتقهقرين داخل كهوف وخنادق السلسلة اجلبلية املطلة على 
احلدود السعودية، حيث قامت القوات اجلوية بتسديد ضربات عنيفة 

وقاضية بعد أن متكنت من رصد خنادق وأوكار للمتسللني.
كما كان للمدفعية وناقالت اجلنود البرادلي واملشاة البرية والبحرية 
دور بارز في العملية التي حظيت مبتابعة دقيقة وإش����راف مباشر من 
مس����اعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العس����كرية األمير خالد بن 

سلطان.
وكشفت مصادر عسكرية سعودية أن تكتيك الطوق األمني احملكم 
أنزل خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف املسلحني الذين فشلت 
سلس����لة هجماتهم العشوائية على مختلف جبهات الشريط احلدودي 

فشال ذريعا وخاصة أن اجليش السعودي املرابط على احلدود اجلنوبية 
أتقن صد الهجمات املوجهة إليه والرد عليها بشراسة.

وبينما صدت املضادات األرضية السعودية سلسلة هجمات صاروخية 
أطلقت من مناطق جبلية متفرقة صوب قرى وثكنات عسكرية سعودية 
ش����رق جبل الدود وصوال إلى قرية الغاوية في محافظة اخلوبة، حيث 
بدأت القوات السعودية في تشكيل حزام أمنى على طول امتداد الشريط 

احلدودي ملنع أي استهداف صاروخي ملناطقها الداخلية.
كما نشرت القوات الس����عودية أعدادا كبيرة من املضادات األرضية 
ومنصات الصواريخ في أماكن متفرقة من احلدود، وش����يدت عددا من 
املنصات الصاروخية هناك، كما زرعت الكاميرات احلرارية في كافة أرجاء 
الشريط احلدودي لكشف أية محاوالت تسلل إلى األراضي السعودية.

وكشف مصدر أمنى سعودي أن إدارة املجاهدين متكنت خالل األشهر 
العش����رة املاضية من القبض على121ألفا و500 متسلل وضبط 142 ألف 
قذيف����ة آر بي جي وعدد من القنابل اليدوية والصواعق والكبس����والت 
املتفجرة وأقالم الديناميت وكمية كبيرة من نوعية من البارود تصنف 

كمواد متفجرة وأعداد ضخمة من البنادق والرشاشات واملسدسات.
في س����ياق آخر، قال مصدر أمني أن أسراب طائرات حربية وجهت 
ضربات ساحقة ملعاقل تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبني شرق 
اليمن ووصفت بأنها »األعنف« في تاريخ احلرب الدولية على اإلرهاب 

والثانية من نوعها في أعقاب هجمات اخلميس املاضي.
وأفاد املصدر ملوقع »نبأ نيوز« املقرب من احلكومة اليمنية »أن نحو 
تس����ع طائرات حربية مينية شنت بعد ظهر أمس غارات جوية مباغتة 
على معاقل تنظيم القاعدة في مناطق مبديرية احملفد من محافظة أبني 

وأخرى مبديرية الصعيد من محافظة شبوة.
وبحسب معلومات أولية فإن الغارات اجلوية كانت األعنف من نوعها 
وقد مس����حت مباني للقاعدة في تلك املناطق من على وجه األرض ومن 
املرجح أن هناك عش����رات القتلى وأشارت إلى أن وحدات أمنية كبيرة 
شوهدت تتحرك صوب تلك املناطق التي استهدفتها الطائرات بعد دقيقتني 

فقط من االنفجارات املدوية التي زلزلت تلك اجلهات.

كارتر يطلب الصفح من اليهود

إسرائيل توافق على بيع تركيا طائرات بال طيار

نيويورك � يو.بي.آي: طلب الرئيس األميركي جيمي كارتر من اليهود 
الصفح عن أي أذى أحلقه بإس����رائيل. وبعث كارتر برسالة كشفتها 
حصريا »التلغراف« اليهودية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها يتمنى 
فيها السالم بني إسرائيل وجيرانها. وجاء في الرسالة »علينا أن نعترف 
بإجنازات إسرائيل في ظل ظروف صعبة على الرغم من أننا نناضل 
بطريقة إيجابية ملساعدة إسرائيل على مواصلة حتسني عالقاتها مع 
الش����عوب العربية ولكن علينا أال نسمح لالنتقادات بأن تلحق العار 
بإسرائيل«. وأضاف »وكما أشرت في عيد رأس السنة اليهودية وعيد 
الغفران وهو أمر مناسب في أي وقت من العام أطلب الصفح عن أي 
أقوال أو أفعال أحلقت العار بإس����رائيل«. وكان كارتر أغضب بعض 
اليهود األميركيني في الس����نوات املاضية بكتاباته وتصريحاته التي 
شبه فيها سياسة االستيطان اإلسرائيلي بالتمييز العنصري كما اتهم 
اللوبي اليهودي املوالي إلس����رائيل في الواليات املتحدة بالتحكم في 

السياسة اخلارجية األميركية.

أنقرة � رويترز: قالت الشركة التركية للصناعات اجلوية والفضائية 
امس ان تركيا توصلت الى اتفاق مع اس����رائيل لشراء 10 طائرات بال 

طيار طراز »هيرون« وان الصفقة ستعلن خالل يوم او اثنني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محرم دورتكاسلي »توصلنا الى 
اتفاق مع مكتب املش����تريات. نتوقع االعالن عن الصفقة خالل بضعة 
ايام«. ووقعت تركيا واسرائيل اتفاقا عام 2005 لتزويد أنقرة بطائرات 
ب����ال طيار بقيمة 185 مليون دوالر. وتزايدت التكهنات بالغاء االتفاق 
بني احلليفتني اإلقليميتني اسرائيل وتركيا التي انتقدت بشدة سياسة 
اس����رائيل ازاء الفلسطينيني خاصة احلرب التي شنتها اسرائيل على 

قطاع غزة في ديسمبر املاضي.

أكدت تأمين كامل الشريط الحدودي مع اليمن باألسالك الشائكة

باكستان: أول هجوم انتحاري
يستهدف مقرًا لمنظمة صحافية

بيشاور – أ.ف.پ: فجر انتحاري نفسه امس 
امام مقر نادي الصحافة في بيشاور، كبرى مدن 
شمال غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى 
على االقل و17 جريحا، بحسب ما افادت الشرطة 

ومصادر طبية محلية.
وهي املرة االولى التي يستهدف فيها هجوم من 

هذا النوع مقرا ملنظمة صحافية في باكستان.
وتقع مدينة بيشاور في محاذاة املناطق القبلية 
املضطربة املتاخمة ألفغانستان ويقطنها 25 مليون 

شخص وتشهد الكثير من االنفجارات.
وقال كرمي خان الضابط الكبير في الش���رطة 
احمللية لوكالة فرانس ب���رس »وقع انفجار امام 
نادي الصحافة في بيشاور. انه هجوم انتحاري. 

اراد االنتحاري دخول املبنى لكن ش���رطيا منعه 
ففجر نفسه«.

وقال الصحافي نص���ار محمد خان الذي كان 
موجودا في املكان لدى االنفجار »كنت خارجا من 
املطعم عندما سمعت انفجارا ضخما.على الفور 
عبق امل���كان بالدخان، وعندما وصلت الى املكان 

وجدت اشالء بشرية منتشرة في االرض«.
وأفاد الطبيب ظافر اقبال املسؤول في مستشفى 
الدي ريدينغ املركزي في بيشاور لوكالة فرانس 
برس ان ثالثة اشخاص بينهم شرطي وموظف في 
نادي الصحافة قضوا في هذا التفجير االنتحاري 
اضافة الى منفذ الهجوم، كما جرح 17 شخصا من 

بينهم امرأة.

أوقع نحو 20 قتياًل ومصابًا

صحافيان باكستانيان يسعفان أحد املصابني في الهجوم االنتحاري الذي استهدف نادي الصحافة في بيشاور أمس        )رويترز(

أحد عناصر القاعدة يتوعد في أول ظهور علني ألعضاء التنظيم بالثأر لزمالئه املقتولني في غارة مينية على اجلنوب       )أ.ف.پ(

 إيران تصف السيطرة على بئر الفكة بـ »سوء الفهم«
والهاشمي يتهمها بـ »الكذب« وانتهاك سيادة العراق

ٍ لكن ليس بكل األثمان باراك: إعادة شاليط واجب سام
غزة � وكاالت: وصل وسيط أملاني الى قطاع غزة 
امس حامال رد اسرائيل على اتفاق مقترح مع حركة 
حماس التي تسيطر على القطاع من أجل إطالق سراح 
جندي اسرائيلي أس����ير مقابل االفراج عن مئات من 
السجناء الفلسطينيني. وقال مسؤولون مطلعون على 
احملادثات ان اس����رائيل مصممة على منع االشخاص 
الذين أدينوا بالقتل من العودة الى ديارهم في الضفة 
الغربية احملتلة واألراضي الواقعة قرب مدن اسرائيلية 
وانهم قد يعادون الى قطاع غزة أو دول اجنبية. وذكر 
املسؤولون ان حماس وافقت على نفي بعض السجناء 
املفرج عنهم لكنها تريد ان تترك لهم حرية اختيار اجلهة 
التي يرحلون لها. ولم يتضح ما اذا كانت اسرائيل قد 
تخلت عن معارضتها لالفراج عن 20 ناشطا بارزا من 
حماس طالبت احلركة االسالمية باالفراج عنهم بينما 
حتملهم اسرائيل مسؤولية هجمات قتل فيها عشرات 
االسرئيليني. ووصل الوسيط األملاني الى غزة لنقل 
الرد االسرائيلي حلماس بعد ان أجرى رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو محادثات مطولة مع وزراء 

بحكومته امس االول بشأن اتفاق املبادلة.

باراك: إعادة شاليط واجب

وقال وزير الدفاع اإلس����رائيلي ايهود باراك امس 

غداة املداوالت املكثفة بشأن صفقة التبادل إن إعادة 
شاليط هو »واجب سام« لكن ليس بكل االثمان.

ونقلت وس����ائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله 
خالل جولة في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل 
إن »احلكومة وجهاز األمن يعكفان في األيام األخيرة 
بصورة مكثفة على بلورة الطريقة التي ستمكن من 
التقدم بخصوص شاليط وأنا كوزير دفاع واحلكومة 
ورئيس األركان أش����كنازي نرى أن إعادة )اجلندي 
االسير( واجب سام لكن ليس بكل األثمان وسننفذ كل 
خطوة ممكنة ومناسبة من أجل إعادته إلى البيت«.

لكن باراك رفض التحدث عن صفقة تبادل األسرى، 
معتب����را أن »هذا ليس الوقت املناس����ب للتحدث في 

املوضوع«.

تكتم حمساوي

باملقابل، اعتبر رئيس املكتب السياس����ي حلركة 
حماس خالد مشعل ان التدخالت األميركية واالسرائيلية 
هي التي تضع الڤيتو على املصاحلة الفلسطينية التي 

قدمت احلركة من اجل حتقيقها الكثير من املرونة.
وقال مش����عل في تصريح ان احلركة قررت عدم 
التحدث عبر االعالم في تفاصيل صفقة االسرى ليكون 
املوقف مسهما في إجناح الصفقة وليس في تخريبها 

ولكن من يؤخر الصفقة هو تعنت االحتالل وتشدده 
وخاصة في موضوع القيادات والرموز في السجون 
حيث ان حماس مازالت متمسكة مبطالبها وسيتم ابرام 

الصفقة في حال استجابة االحتالل لهذه املطالب.
وأشار الى ان احلركة ال تريد االستعجال وهي تدير 
ملف االسرى بثقة وامانة واحتراف وكان يسعدها ان 
يكون االس����رى مع أهاليهم في عيد األضحى املاضي 
ولكن يحزنها اال يتواجد أسرى آخرون كانوا يتوقعون 

حتريرهم ضمن الصفقة.
وأكد مشعل ان تشديد احلصار على غزة مؤشر على 
اقتراب احلرب التي يتوعد بها نتنياهو وباراك على 
القطاع لتحقيق ما فشل العدوان األخير في حتقيقه 
من خالل توفير عوامل تضعف الصمود الفلسطيني 
عبر منع الغذاء والدواء واملتطلبات ألن األنفاق احلالية 

تشكل شريان احلياة الفلسطينية في غزة.

تعليمات لمواصلة التفاوض

وكان قد اكتفى بيان مقتضب أصدره مكتب نتنياهو 
بعد محادثات الليلة قبل املاضية بالقول بأن رئيس 
الوزراء أعطى تعليمات لفريقه التفاوضي ملواصلة 
اجلهود العادة اجلندي االس����ير إلى الوطن وهو ما 
يش����ير فيما يبدو إلى أن اسرائيل لم تقبل حتى اآلن 

بشروط حماس إلبرام اتفاق مبادلة.
وبالنسبة لنتنياهو وهو مييني شكلت املعاملة 
القاس����ية مع الناشطني الفلسطينيني محور تاريخه 
السياس����ي، ميثل االفراج عن سجناء ممن يقول ان 

اياديهم ملطخة بدماء اسرائيلية ورطة حقيقية.
كم����ا يتعرض نتنياهو ايضا لضغوط من اس����ر 
اسرائيليني قتلوا في هجمات شنها نشطاء فلسطينيون 

حتى ال يوافق على االفراج عنهم.
وقد تتزامن مبادلة للسجناء في االيام املقبلة مع 
الذكرى السنوية االولى للهجوم الذي شنته اسرائيل 

على قطاع غزة في 27 ديسمبر من العام املاضي.
وقتل 1400 فلس����طيني على االقل من بينهم عدد 
كبير من املدنيني و13 إس����رائيليا ف����ي احلرب التي 

استمرت 3 اسابيع.
وتأمل االمم املتح����دة والقوى الغربية في مبادلة 
ناجحة تفتح الطريق امام تخفيف احلصار االسرائيلي 
للقطاع الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني يعتمدون 
على املس����اعدات الغذائية وتهريب السلع يوميا من 

اجل البقاء.
ولم يعط نتنياهو ما يش����ير الى انه س����يخفف 
القيود بعد التوصل الى اتفاق مع حماس التي ترفض 

االعتراف بإسرائيل والقاء السالح.

عواص���م � وكاالت: وصفت 
إيران امس حادثة احتالل بئر 
العراقي بأنها  النفط���ي  الفكة 
»سوء فهم« ودعت خبراء من 
البلدين لدراسة قضايا ترسيم 

احلدود.
وج���اء البي���ان بعد يومني 
من اعالن مس���ؤولني عراقيني 
انسحاب القوات االيرانية جزئيا 
من منطقة نفطي���ة يتنازعها 
البلدان مم���ا يحتمل ان ينزع 
فتيل خالف حدودي يؤثر على 

العالقات بني البلدين.
وص���رح املتحدث باس���م 
وزارة اخلارجي���ة اإليراني���ة 
رامني مهمانبرس���ت قائال في 
تصريحات ترجمها تلفزيون 
الدولة الناطق باللغة االجنليزية 
»موقفنا شديد الوضوح..كان 
هناك س���وء فهم«، وأضاف أن 
وزيري خارجية البلدين توصال 
»لتفاه���م« في محادثة هاتفية 
يوم السبت املاضي مضيفا انه 
ينبغي تش���كيل جلنة لبحث 
ترس���يم احلدود ب���ني العراق 
وإيران، وكان البلدان قد خاضا 
حربا في الفترة من عام 1980 

إلى 1988.
انها قضية  وتابع: »نعتقد 
فنية، ينبغي على اخلبراء من 
اجلانبني اجللوس ودراستها، 

وحتدي���د املناط���ق احلدودية 
بني البلدين الزالة سوء الفهم 

هذا«،

الهاشمي

 باملقابل اعتبر نائب الرئيس 
العراقي طارق الهاشمي أن سيطرة 
قوة عسكرية ايرانية على حقل 
الفكة النفطي »عدوانا سافرا على 
السيادة، ال ميكن السكوت عنه« 
داعيا احلكومة االيرانية الى سحب 
قواتها الى داخ���ل حدود بالدها 

فورا.
وقال الهاشمي في بيان صادر 
عن مكتبه االعالمي امس »ان ما 
تعرض له حقل الفكة النفطي يؤكد 
من جديد مطامع ايران في االراضي 

العراقية وفي ثروات العراق«.
ولفت الى ان انسحاب القوات 
الى س���واتر ترابية  االيرانية 
محيطة بالبئر النفطية العراقية 
وانزال العلم االيراني من فوق 
برج���ه ال يكفي داعيا الى عدم 
تعليق هذا املوضوع على خلفية 
مزاعم كاذبة تدعي ان هذا البئر 

هي بئر متنازع عليها«.
التصرف  ان  ال���ى  ولف���ت 
االيراني »اثار مشاعر العراقيني 
جميعا خصوص���ا في منطقة 
الفرات االوسط وفي اجلنوب« 
العراقيني  مش���يدا مبواق���ف 

وخصوصا عش���ائر اجلنوب 
قائال: »اني س���عيد جدا بوقفة 
اهلنا ف���ي اجلنوب لقد اثبتوا 
فعال انهم على قدر املسؤولية 
وان الهوية الوطنية تغلب على 
كل انتماء اخر لقد اشعل العدوان 
على الفكة اليوم الروح الوطنية 

عند العراقيني«.

تظاهرة تنديد في كربالء

 مبوازاة ذلك، تظاهر املئات 
من احملامني واملواطنني العراقيني 
في محافظة كرب���الء للتنديد 
بتوغل الق���وات إيرانية داخل 
العراقية و»احتالل«  األراضي 

البئر النفطية.
ورفع املتظاهرون شعارات 
كم���ا رددوا هتاف���ات تطالب 
العراقي���ة بالتحرك  احلكومة 
الف���وري للتصدي ملا وصفوه 
ب� »االحتالل االيراني« ودعوا 
الق���وات األميركية الى حماية 
حدود الع���راق وفق االتفاقية 
االمني���ة املبرم���ة ب���ني بغداد 
الع���ام  نهاي���ة  وواش���نطن 

املاضي.
وبحس���ب نقي���ب احملامني 
ف���ي كربالء ربيع املس���عودي 
الذين ناهز  املتظاهري���ن  فإن 
عدده���م 1500 بينهم محامون 
ومواطنون م���ن مهن مختلفة 

سلموا املسؤولني في القنصلية 
االيرانية باملدينة مذكرة احتجاج 
تعبر عن »غضب اهالي احملافظة 
الكام���ل لالعتداء  ورفضه���م 
االيراني على السيادة العراقية«، 
وكان���ت تظاهرة مماثلة جرت 
في قضاء احلويجة مبحافظة 
التأميم ش���مال بغداد وضمت 

مئات األهالي.

نجاد

 من جهة اخرى، اعلن الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد 
لش���بكة التلفزيون االميركية 
»ايه بي سي نيوز« ان الوثائق 
التي قالت صحيفة تاميز انها 
تدل على ان ايران تعمل على 
تصميم عنصر يس���تخدم في 
احداث تفجير نووي »فبركها« 

االميركيون.
وص���رح جناد ف���ي مقابلة 
بثت مس���اء امس االول معلقا 
على وثائق سرية حتدثت عنها 
صحيفة تاميز البريطانية في 
14 ديسمبر »انها مجرد وثائق 
تفبركها وتوزعه���ا احلكومة 

االميركية«.
واوضح���ت الصحيف���ة ان 
»الوثيقة الت���ي تخص واحدا 
من اكثر املش���اريع العسكرية 
النووية حساسية تصف خطة 

اربع س���نوات الختبار  مدتها 
النترون���ات العنصر  محفزة 
الذي يسبب انفجارا في القنبلة 

النووية«.
وقال���ت مصادر في وكاالت 
االس���تخبارات ان تاريخ تلك 
الوثائق يعود الى بداية 2007 
اي بع���د اربع س���نوات على 
تعليق ايران املفترض برنامجها 

العسكري.
واضاف جناد معلقا على تلك 
املعلومات التي تفيد ان طهران 
تواصل برنامج تسلح نووي 
سري »ارى ان بعض االدعاءات 
حول برنامجنا النووي اصبحت 
مزاح���ا مزعجا وينم عن ذوق 

سيئ«.
ورد كبي���ر مستش���اري 
الرئي���س االميرك���ي ب���اراك 
اوباما، ديڤيد اكسلرود االحد 
عبر قناة ايه بي سي مؤكدا ان 
اتهام واشنطن بفبركة وثائق 
»سخيف«، وقال اكسلرود في 
برنامج »ذيس ويك« في الشبكة 
»لم يعد لدى احد اوهام حول 
اهداف احلكوم���ة االيرانية.. 
منحناهم فرصة اثبات حسن 
النوايا بالسماح لهم بارسال 
الضعي���ف  )اليوراني���وم 
التخصيب( ملعاجلته الغراض 

مدنية لكنهم فوتوها«.

 نجاد: واشنطن تفبرك وثائق حول النووي اإليراني

إسرائيل قدمت ردها على اقتراح مبادلة األسرى وحماس متمسكة بمطالبها


