
الجمعة
25 ديسمبر 2009 

العربية32
والعالمية

اســــطنبول ـ د.ب.أ: اعتقلت الشرطة التركية 
امس 31 سياســــيا كرديا، العديد منهم أعضاء في 
حزب »املجتمع الدميوقراطي التركي« الذي صدر 

مؤخرا قرار بحظره.
من بني املعتقلني العديد من العمد من األعضاء 
في احلزب املوالي لألكراد،  والذي أصدرت احملكمة 
الدستورية في تركيا، أعلى محكمة في البالد، قرارا 

بحظره في 11 الشهر اجلاري، وأكدت أنه متورط 
في أنشطة انفصالية وان له عالقة بحزب العمال 
الكردستاني. وأوردت تقارير أن عمليات االعتقال 
التي جاءت خالل مداهمات نفذتها الشــــرطة في 
11 منطقة جنوب شــــرقي البــــالد، حيث األغلبية 
الكرديــــة، تأتي في إطار حتقيقات جارية تتعلق 

بحزب العمال الكردستاني.

اعتقال 31 سياسيًا كرديًا في تركيا

االشتباه في مقتل العولقي المتهم بأنه كان على صلة بمنفذ الهجوم على القاعدة العسكرية في تكساس

مصرع 30 من القاعدة بينهم قياديون كبار في غارة جوية يمنية
صنعاءـ  وكاالت: اعلنت صنعاء امس ان غارة للطيران اليمني 
قتلت 30 متشددا من تنظيم القاعدة بينهم قياديون في التنظيم 

خالل اجتماعهم في محافظة شبوة الشرقية.
وكان املتشددون يخططون ملهاجمة أهداف نفطية مينية وأجنبية 

عندما شنت الغارة عليهم.
من بني الذيـــن يعتقد اليمن انهم قتلوا في الغارة رجل الدين 
املتشدد انور العولقي الذي قال مسؤولون أميركيون انه كان على 
اتصال بامليجر نضال مالك حسن الذي فتح النار في اخلامس من 

نوفمبر في قاعدة فورت هود بتكساس وقتل 13 شخصا.
وقال مســـؤول ميني طلب عدم نشر اســـمه »يشتبه ان انور 
العولقي مات« في الغارة. وذكر املسؤول ايضا ان زعيم القاعدة 
في شـــبه اجلزيرة العربية ناصر الوحيشـــي ونائبه السعودي 

سعيد الشهري رمبا يكونا قد قتال ايضا في الغارة.
وأضاف »مازلنا غير متأكدين من مقتل اثنني من كبار الزعماء. 
أحدهما هو عضو القاعدة ناصر الوحيشي«. وقال تلفزيون العربية 

ان الطائرات اليمنية شنت اربع غارات.

وأصـــدرت اللجنة االمنية العليا في اليمن حتذيرا للمواطنني 
في محافظة شبوة من مساعدة املتشددين.

ويواجـــه اليمن الذي كثف من حملته ضـــد متمردي القاعدة 
في االسابيع القليلة املاضية متردا للحوثيني في الشمال ونزعة 

انفصالية في اجلنوب.
الى ذلك أعلن محافظ مدينة صنعاء نعمان دويد القبض على 
قياديني من القاعدة مدرجة اســـماؤهم في قوائم أمنية سعودية، 
ومينية، من بني 28 عنصرا في عملية أمنية نفذتها قوات أمن بالده 

اخلميس املاضي بالتزامن مع ضربة محافظة أبني.
ولـــم يرغب نعمان، في تصريحات خاصة نشـــرتها صحيفة 
»عكاظ« السعودية امس، في اإلفصاح عن عدد السعوديني املعتقلني 
وال هوياتهم، غير أنه كشـــف أنهم ينتمون إلى عناصر قائمة الـ 

85 املعلنة من وزارة الداخلية السعودية.
وقال إن الكشـــف عن هويات القتلى واملعتقلني »شأن أمني« 
ستكشف عنه وزارة الداخلية اليمنية في حينه بعد اكتمال ملف 

التحقيقات معهم.

الناطق باسم كتائب عزالدين القسام أبوعبيدة خالل جولة له في أحد البساتني بغزة  )رويترز(

عراقيون يعاينون موقع التفجير املزدوج الذي وقع في أحد أسواق احللة جنوب بغداد أمس  )رويترز(

توقيع 50 مذكرة تفاهم وبرنامج عمل للتعاون في ختام أول اجتماع لمجلس التعاون اإلستراتيجي بين سورية وتركيا

إسرائيليون يّدعون على الحركة أمام القضاء البلجيكي

األسد مصّر على الوساطة التركية لكنه يقبل بمساعدة أي دولة

حماس تبدي جهوزيتها القتالية لمواجهة أي حرب إسرائيلية جديدة 

أردوغان يشكر الرئيس السوري ألنه »ال يرى من المناسب أن يكون ساركوزي وسيطًا«
دمشق ـ هدى العبود

وقعت سورية وتركيا في دمشق أمس 
على 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج عمل 
للتعاون املشترك وذلك في ختام االجتماع 
األول ملجلس التعاون االســــتراتيجي عالي 

املستوى بني البلدين.
وتتضمن االتفاقيات التعاون في املجاالت 
السياسية واالقتصادية والتجارية واألمنية 
والزراعية والري واألرصاد اجلوية واملالية 
والصحة والصناعة واإلعالم والنقل والثقافة 
والنفط والكهرباء والتعليم العالي والتربية 
والبيئــــة واإلدارة احملليــــة واالتصــــاالت 

والتخطيط.
وكشــــف الرئيس السوري بشار األسد، 
في مؤمتر صحافي مشترك ورئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان، عن دور تركي 
فيما يخص العالقات السورية ـ اللبنانية، 
موضحا أن »قلة من الناس تعرف عن الدور 
التركي بالنسبة للموضوع اللبناني، واآلن 
أؤكده وقــــد كان بعيدا عن اإلعالم والرغبة 

في البروز«.

يهمني أن أزور لبنان

وأشار األســــد إلى الرغبة في أن تكون 
العالقات في املنطقة سليمة وطبيعية ملؤها 
احملبة واالحترام املتبــــادل، وقال »قطعت 
العالقات في العام املاضي شوطا كبيرا من 
خالل تطور العالقات السورية ـ السعودية 
ومؤخرا السورية ـ اللبنانية وكانت زيارة 
احلريري ناجحة ووضعت أسس مؤسساتية 

سليمة«.
وفي رده على سؤال حول إمكانية قيامه 
بزيارة إلى لبنان، قال الرئيس األسد »من 
الطبيعي أن تكون في يوم من األيام.. زرت 

لبنان في العام 2002 كرئيس«، موضحا »لم 
توجه الدعوة.. احلكومة اللبنانية حكومة 
جديدة رمبا لديها أولويات داخلية قبل أن 
العالقــــات اخلارجية«،  تفكر في موضوع 
مؤكدا »تهمني زيارة لبنان لكن في الوقت 

املناسب«.
وفيما يخص عملية السالم، قال »العالم 
اليوم مهتم بشــــكل كبير في عملية السالم 
أكثر من قبل ويبدو أنها حتتضر«، مضيفا 
»مع األسف هي بحاجة لالهتمام ليس فقط 
عندما تفشل بل عندما تبدأ في اإلقالع أيضا.. 
لذلك نرى تذبذبا، صعودا ليس عاليا يليه 

هبوط سريع«.
واعتبر األسد أن سورية وتركيا ليستا 
متفرجتني أو مشجعتني، وقال »تركيا أحد 
األطراف األساســــيني. بحثنا كيفية إخراج 
عملية السالم من املأزق الذي وصلت إليه«، 
موضحا أن السبب األساسي فيما وصلت إليها 
عملية السالم هو »غياب الشريك اإلسرائيلي 
اجلدي الذي يسعى لتحقيق السالم في الشرق 
األوسط. نحن أمام شريك وهمي، وال أدل على 
ذلك من املصطلحات اإلسرائيلية املستخدمة 
للمناورة والتي أصبحت كثيرة لدرجة أنه 

البد أن نحمل قاموس جيب لترجمتها«.
واتهم اسرائيل انها تريد هدم اسس عملية 
السالم عبر مطالبتها باجراء مفاوضات من 
دون شروط، وتصر سورية على استعادة 
كامل اجلوالن احملتل كشــــرط الســــتئناف 

املفاوضات.

إصرار على وساطة تركيا

واكد نزاهة الوســــيط التركي وعدالته 
وموضوعيته، وقال »كان الوسيط التركي 
ناجحــــا ونحن نؤكد على هــــذا الدور أكثر 

من أي وقت«، مشــــيرا إلى أن هذا »ال يعني 
رفض مســــاعدة أي دولــــة مهتمة لكن في 
الوقت نفســــه ال يعني اســــتبدال من جنح 
بهذه العملية أو جتاوزه حتت عناوين واهية 

وغير مقبولة«.
وفيما يخص العالقات الثنائية السوريةـ  
التركية قال الرئيس األسد »العالقات السورية 
ـ التركية أصبحت غنية عن التعريف وما 
وصلت إليه وحققته جعلها أمنوذجا للعالقات 
األخوية بني الشعوب والدول«، مشيرا إلى أن 
»االجنازات التي حققتها أصبحت ملموسة في 
منطقتنا في مختلف املجاالت وأصبحت واقعا 

ال ميكن ألحد أن يتجاوزه بأي حال«.

غزة

وفيما يخص موضوع غزة، أكد الرئيس 
األسد أن كل من يســــاهم في حصار قطاع 
غزة يتحمل دماء الفلســــطينيني، وقال »ما 
يحدث في غزة يؤلــــم املواطنني في تركيا 
وفي سورية، ويؤلم كل مواطن مسلم، وكلنا 
يعرف املواقف التركية، ونحن نتشارك دائما 
مبوقف املطالبة برفع احلصار«، معربا عن 
شكره للشعب التركي الذي ساهم في قافلة 
املساعدات التي غادرت سورية أمس األول 

متوجهة إلى غزة.
من جانبه، قال أردوغان »أشــــقاؤنا في 
ســــورية يقولون نعم للوســــاطة التركية 
غير املباشرة لكن يجب أن تقول إسرائيل 
نعم وعندها ســــنكون مستعدين ملواصلة 
هذا الدور«، مشــــيرا إلى اتهام إسرائيل له 
باالنحياز، معبرا في الوقت نفسه عن شكره 
لـ »الشقيق الغالي )الرئيس األسد( لقوله 
انه ال يرى من املناســــب أن يكون الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي وسيطا«.

وأشــــار أردوغان إلى اجلوالت اخلمس 
املاضية من املفاوضات غير املباشــــرة بني 
سورية وإســــرائيل وقال »خمس جوالت، 
وفي األخيرة، كنت على ارتباط هاتفي مع 
الرئيس األسد، ووزير اخلارجية )أوغلو( 
كان علــــى اتصال مع وزير اخلارجية وليد 
املعلم.. وكانت هناك مضايقات في كلمة أو 
كلمتني، وقلنا سنبحث ذلك يوم اجلمعة لكن 
إسرائيل أمطرت غزة بالقذائف يوم السبت«، 
متسائال »من هو الذي يساند السالم ومن 

هو الذي يعاديه؟«.
وأشار اردوغان إلى أنه ال عالقة إلسرائيل 
في العالقات العربية ـ التركية وقال »في 
الوقت احلاضر كل النشاطات غير مرتبطة 
بإسرائيل، وهي مرتبطة مبجالس التعاون 
االسترايتجية التي أسسناها بشكل ثنائي. 
يجب أن نؤمن ببعضنا البعض وال أحد 
يستطيع أن يقطع ذلك سواء في املجاالت 

السياسية أو الثقافية أو االقتصادية«.
وأشـــاد رئيس الوزراء التركي مبتانة 
العالقات بني البلدين وما مت إجنازه اول 
من امس من اتفاقيات، وقال إن »سورية 
بوابتنا إلى الشرق األوسط وتركيا بوابة 
لســـورية لتنفتح إلى أوروبـــا وبلد ثان 

للسوريني«.
ولفت أردوغان إلى أن »عالقاتنا االقتصادية 
والتجارية وما اجنزناه ستكون له انعكاسات 
بحيث ســــيصل حجم التبادل التجاري 5 

مليارات دوالر خالل سنوات قليلة«.
وفيما يخص غزة أشــــار إلى أن عرقلة 
قافلة املساعدات املتوجهة إلى غزة يعتبر 
منافيا حلقوق اإلنسان، داعيا إلى أن يتحمل 
كل شخص مسؤولياته جتاه هذا املوضوع 

وقال »نريد اإلحساس من اجلميع«.

فـــي غضون ذلك، قللت حركة حماس مـــن أهمية الدعوى التي 
رفعها إسرائيليون أمام القضاء البلجيكي للمطالبة باعتقال 10 من 
قادة احلركة إثر اتهامهم بجرائم حرب واعتبرتها محاولة يائســـة 

إلنقاذ صورة إسرائيل أمام العالم.
ووصف املتحدث باســـم حماس سامي ابو زهري في اتصال مع 
يونايتد برس انترناشـــونال رفع الدعوى بأنه »محاولة يائسة لن 
تفلح في تشويش الصورة أو إنقاذ صورة االحتالل أو تخلصه من 

املالحقات أينما ذهب«.
وكان اللوبي »من أجل إسرائيل« في االحتاد األوروبي قدم دعوى 
قضائية إلى املدعي الفيدرالي البلجيكي طالبوه فيها مبحاكمة قادة 

حماس بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد البشرية.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن هذه الدعوى هي واحدة 
من سلسلة دعاوى يعتزم اللوبي تقدميها في إطار رد إسرائيل على 
الدعاوى التي قدمتها منظمات حقوق إنســـان أوروبية إلى محاكم 
بريطانية واسبانية وبلجيكية ضد مسؤولني إسرائيليني واتهمتهم 

بارتكاب جرائم حرب ومت صدور مذكرات اعتقال ضدهم.
وقدم الدعوى احلالية إلى املدعـــي الفيدرالي البلجيكي محاميا 
»املبادرة األوروبية« هوغو ورول كوفليرس مبســـاعدة احملاميني 

اإلسرائيليني مردخاي ونحاما تسيفني.
ومت تقدمي الدعوى بواســـطة 15 مواطنا إسرائيليا يحملون في 
الوقت ذاته جوازات سفر بلجيكية وذلك ألن القانون البلجيكي يسمح 

ملن يحمل اجلنسية البلجيكية فقط بتقدمي دعاوى كهذه.

 قافلة »شريان الحياة 3«

من جهة اخرى، توجهت قافلة »شريان احلياة 3«، التي تضم نحو 
250 شـــاحنة محملة مبساعدات انسانية اوروبية وتركية وعربية 
مرسلة الى قطاع غزة، امس الى ميناء العقبة جنوب االردن بانتظار 

موافقة السلطات املصرية على دخول اراضيها.
وقال ميســـرة ملص رئيس جلنة احلريات في النقابات املهنية 
االردنية التي اســـتقبلت القافلة،  التي اطلق عليها اســـم »شريان 
احلياة 3«، في عمان قبل متابعة ســـيرها الى العقبة ان »القافلة لم 
حتصل حتى اآلن على رد بال او نعم من احلكومة املصرية حول اذا 

ما كان سيسمح لها بعبور االراضي املصرية«.
واضاف ملـــص ان »القافلة غادرت عمـــان وتوجهت الى ميناء 
العقبة )325 كم جنوب عمان( بعد ان انضمت اليها اربع شاحنات 

محملة باملساعدات االنسانية مقدمة من النقابات«.
واوضح انه »من املقرر ان تصل القافلة الى ميناء العقبة خالل 
ســـاعات على ان تغادره صباح اجلمعة )اليوم( الى ميناء نويبع 

املصري، قبل ان تتجه الى معبر رفح االحد )بعد غد(«.
وكانت قافلة »شـــريان احلياة 3« وصلت االردن الثالثاء قادمة 

من سورية يرافقها وفد اوروبي من 300 شخصية.

و13 اسرائيليا دفعت اآلالف من سكان غزة الى التطوع في صفوف 
كتائب القسام.

استطالع

وتتفاوض اسرائيل وحماس حاليا من خالل وسيط أملاني حول 
اتفاق الطالق سراح مئات السجناء الفلسطينيني مقابل اطالق سراح 
اجلندي االســـرائيلي جلعاد شاليط الذي اسر عام 2006 في هجوم 
لناشطني فلسطينيني عبر نفق على احلدود. وأظهر استطالع للرأي 
نشـــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« امس أن أغلبية كبيرة بني 

اإلسرائيليني تؤيد صفقة تبادل األسرى مع حماس.
ووفقا لالستطالع أيد 76% من اإلسرائيليني صفقة التبادل وإطالق 
سراح مئات األسرى الفلسطينيني وبينهم أسرى أدينوا بالتخطيط 
وتنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من اإلسرائيليني 
مقابل االفراج عن اجلندي األســـير في قطاع غزة جلعاد شـــاليط 
وشرط أن يتم إبعاد قسم من األسرى إلى غزة أو خارج البالد وعدم 

عودتهم إلى الضفة الغربية.
وعارض تنفيذ صفقة التبادل 14% من اإلسرائيليني فيما رفض 

10% التعبير عن موقفهم حيالها.

عواصم ـ وكاالت: أبدت كتائب عزالدين القسائم اجلناح املسلح 
حلركة حماس اســـتعدادها ملواجهة اي اعتداء اسرائيلي على قطاع 
غزة مبوازاة عكوف احلركة على دراسة الرد االسرائيلي على صفقة 

تبادل االسرى.
وبينما كانت طائرة اسرائيلية بال طيار حتلق في اجواء غزة، قال 
متحدث ملثم باسم حماس ان حركته لن جتفل من الدخول في معركة 

مع اسرائيل التي شنت على قطاع غزة هجوما عنيفا قبل عام.
وقال ابوعبيدة املتحدث الرســـمي باسم كتائب عزالدين القسام 
اجلناح املسلح حلماس في ســـاعة متأخرة من الليلة قبل املاضية 
وهو يأخذ له ساترا في بستان بقطاع غزة »نحن ال نتمنى احلرب، 
نحن نتمنى الهدوء والسالم لهذا الشعب، لكن إذا فرضت علينا أي 
معركـــة فنحن جاهزون بكل ما منلك من عناصر بشـــرية وبكل ما 
منلك من قوة ملواجهة أي حرب وأي جرمية صهيونية وأي اعتداء 
مهمـــا كان حجمه«. وقالت اســـرائيل ان الكتائب التي يقدر بعض 
املراقبني حجمها بنحو 25 الف مقاتل تسعى مبساعدة كل من سورية 
وايران الى تطوير قدراتها الصاروخية لتصل الى تل ابيب العاصمة 

التجارية السرائيل.

ال خيار سوى تطوير الترسانة

وقال ابو عبيدة الذي كان ينتقل مع حراسه املسلحني من مكان 
آلخر في البستان لتفادي رصده من جانب الطائرة االسرائيلية ان 

حماس ليس أمامها اي خيار سوى تطوير ترسانتها.
وقال »العدو يطور من أسلحته ويستخدم ضدنا أسلحة محرمة 
دوليا، لذلك من حقنا اســـتخدام أي سالح نراه مناسبا وأن ندخل 
أي ســـالح نراه مناســـبا في معركتنا مع االحتـــالل وهي معركة 

متواصلة«.
وأحجم عن احلديث بشـــكل مفصل عن االســـلحة التي متلكها 
حماس، وقال مراقبون قريبون من احلركة انها تطور أيضا اسلحة 
مضادة للدبابات أكثر فاعلية كما جتري تدريبات لتحسني التكتيكات 

امليدانية.
وقال ابو عبيدة »طبيعة معركتنا مع العدو حتتم علينا أال نعلن 
عن طبيعة األسلحة التي منتلكها وعن مداها وعن قدراتنا إال عندما 

نستخدمها في صد أي عدوان قادم على قطاع غزة«.
وحـــث مصر على وقف بناء جدار فـــوالذي على طول حدودها 

مع قطاع غزة.
ورفض التعليق على تهريب االســـلحة عبر شـــبكة من االنفاق 
تصل من خاللها ايضا الســـلع التجارية الـــى القطاع الذي تفرض 

عليه اسرائيل حصارا.
وعاد الهدوء بدرجة كبيرة الى قطاع غزة بعد الهجوم االسرائيلي 
الذي استمر ثالثة اسابيع العام املاضي وقالت اسرائيل انه يستهدف 

وقف الهجمات الصاروخية التي يشنها ناشطون فلسطينيون.
وصرح ابوعبيدة بأن حرب غزة التي قتل فيها 1300 فلسطيني 

تفجير مزدوج في الحلة يقتل ويصيب العشرات
بغداد ـ أ.ف.پ: اعتقلت قوات 
األمــــن العراقيــــة صبــــاح امس 
انتحاريا ســــوري اجلنسية قبل 
تفجير سيارته املفخخة في حي 
اخلضراء غرب بغداد، حسبما أفاد 

مسؤول امني عراقي.
وقال اللواء قاسم عطا املتحدث 
باســــم قيادة عمليــــات بغداد ان 
»معلومات استخباراتية وردتنا 
انتحــــاري في حي  حول وجود 
اخلضراء )غــــرب( ينوي تفجير 

نفسه في احدى مناطق بغداد«.
وأضاف »بعد متابعة عناصر 
اســــتخبارات لواء 54 مت إيقاف 
سيارة املشتبه به قرب إحدى نقاط 
التفتيش بعد مطابقة املعلومات 
املتوافرة«. وأشــــار الى ان »احد 
عناصر األمن عند احلاجز اشتبك 

باأليدي مع سائق السيارة الذي 
رفض النزول من السيارة وحاول 
الهرب لكن بالنهاية متكن املقاتلون 
مــــن اعتقاله«. وأكــــد ان عناصر 
األمن »اكتشفوا بعدها ان السيارة 
مفخخة وسائقها انتحاري يحمل 

اجلنسية السورية«.
مــــن جهــــة اخرى، اكــــد عطا 
»مقتل ارهابي بســــيارة مفخخة 
اثناء محاولته تركها على جانب 
الطريق في منطقة جكوك شمال 
بغداد«. وأوضح ان »اإلرهابي اوقف 
سيارة مفخخة في مدخل جكوك 
وعند مغادرتها انفجرت وقتلته«، 
مشيرا الى ان االنفجار »لم يوقع 
اي ضحايا«. وتفرض قوات االمن 
العراقية إجراءات مشددة في عموم 
محافظة بغداد إثر وقوع سلسلة 

انفجارات استهدفت مقار حكومية 
وأدت الى مقتل وجرح مئات من 
املدنيني. هذا وأعلنت مصادر امنية 
عراقية مقتل تسعة أشخاص بينهم 
عضو مجلس محافظة بابل نعمة 
البكري، وإصابة 73 آخرين بجروح، 
في انفجار سيارة مفخخة وعبوة 
ناسفة قرب مرآب للحافالت وسط 

مدينة احللة جنوب بغداد.
وكانت حصيلة اولية سابقة 
اشارت الى مقتل خمسة اشخاص 
واصابة عشــــرة اخرين بجروح. 
والبكري قيادي في قائمة »ائتالف 
دولة القانون« التي يتزعمها رئيس 
الــــوزراء نوري املالكي. وأشــــار 
املصدر الى انه بني اجلرحى مسؤول 
مكافحة املتفجرات في احملافظة، 

العقيد طالب الشمري.

األمن العراقي يعتقل انتحاريًا سوريًا

حكم بسجن إصالحي بارز 6 سنوات

حظر تجمعات العزاء بمنتظري
في إيران باستثناء مسقط رأسه وقم

أطلقت صاروخًا قادرًا على خرق أنظمة الدفاع الصاروخية

مدڤيديڤ: روسيا ستعمل 
على تطوير صواريخ نووية جديدة

طهرانـ  رويترز: قال موقعان للمعارضة اإليرانية على االنترنت 
امس ان السلطات اإليرانية حظرت جتمعات العزاء في رجل الدين 
املعارض الراحل حسني علي منتظري اال في مسقط رأسه ومدينة قم 
املقدسة. وجاءت التقارير التي نشرها موقعا »كلمة« و»برملان نيوز« 
بعد يوم من قول مواقع للمعارضة اإليرانية على اإلنترنت إن قوات 
األمن اإليرانية املزودة بالهراوات والغاز املســـيل للدموع اشتبكت 
مع أنصار منتظري في مدينتني بوســـط البالد امس األول. وتوفي 
منتظري الذي ولد في جنف اباد بوسط إيران يوم السبت في مدينة 
قم. الى ذلك قالت وكالة فـــارس اإليرانية لألنباء ان محكمة ثورية 
قضت على متحدث حكومي اصالحي ســـابق اعتقل بعد االنتخابات 

الرئاسية املتنازع على نتائجها بالسجن ست سنوات.
وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية ان عبداهلل رامزان زادة الذي 
ايد زعيم املعارضة اإليرانية مير حسني موسوي في االنتخابات أدين 

بتهم منها االضرار باألمن القومي والدعاية ضد النظام اإلسالمي.

موسكو ـ رويترز: قال الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ امس 
إن بالده ســـتعمل على تطوير جيل جديـــد من الصواريخ النووية 

لضمان فاعلية قوة الردع النووية الروسية.
وأوضح مدڤيديڤ أن تطوير الصواريخ اجلديدة سيتم بالتوافق 
التام مع اتفاقيات التسليح املوقعة مع الواليات املتحدة، مشيرا الى 

قرب التوصل الى االتفاق بني البلدين حول اتفاقية جديدة.
وقال مدڤيديڤ في حديث أدلى به لقنوات التلفزيون التي تشرف 
عليها احلكومة أجري مبناسبة نهاية العام »بالطبع سنطور أنظمة 

جديدة مبا في ذلك أنظمة اإلطالق أي الصواريخ«.
وأضاف »ســـنواصل هذه العملية وسيبقى درعنا النووي دائما 

فعاال وكافيا حلماية مصاحلنا القومية«.
وأوضح رئيس الكرملني أن بالده والواليات املتحدة على وشـــك 
التوصل التفاقية جديدة للحد من ترسانات األسلحة النووية الهائلة 
التـــي تعود إلى احلرب الباردة مضيفـــا أنه ميتلك »عالقات جديرة 

بالثفة« مع الرئيس األميركي باراك أوباما.
مبوازاة ذلك، اطلقت روسيا امس بنجاح صاروخا عابرا للقارات 
من طراز »ار.اس-20« في اطار محاولة أوسع إلطالة عمر ترسانتها 

النووية التي ترجع للعهد السوفييتي.


