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دمشق ـ هدى العبود
دعا الرئيس السوري بشار األسد »الواليات املتحدة إلى 
تكوين صورة حقيقية شاملة عن مشاكل املنطقة ألن رؤية 
جزء من املشكلة ال تسهم في حلها، مؤكدا ضرورة أن تلعب 
دورا ميكن من خاله ضمان حتقيق الس����ام وااللتزام به«. 
وجدد األس����د خال اس����تقباله امس عضو مجلس الشيوخ 
األميركي ألسي هاستينغز »موقف سورية الثابت من موضوع 

الس����ام« مؤكدا »أن املشكلة احلقيقية هي عدم وجود طرف 
إسرائيلي مستعد للسام«. وذكر بيان رئاسي »أن احلديث 
تناول خال اللقاء آفاق السام وتطورات األوضاع في املنطقة 
والسيما العراق حيث أكد األسد بهذا اخلصوص دعم باده 
ألمن واس����تقرار العراق وحرصها على وحدة أراضيه«. من 
جهته أعرب هاستينغز عن أمله بتطوير العاقات السورية 

� األميركية ملا فيه مصلحة البلدين واملنطقة.

األسد يدعو واشنطن لتكوين صورة حقيقية عن مشاكل المنطقة

العراق وإيران يتفقان على تطبيع األوضاع الحدودية  ويشكالن لجانًا للمتابعة
وق���د اعيدت القوات العراقية الى مكانها االصلي ومت اصدار 

االوامر للقوات االيرانية للرجوع الى مكانها االصلي«.
 وكان مس���ؤولون محليون في محافظة ميسان وكبرى 
مدنها العمارة )365 كلم جنوب بغداد(، اعلنوا في 22 ديسمبر 
ان عسكريني وتقنيني ايرانيني سيطروا على البئر رقم اربعة 

في حقل الفكة على احلدود بني البلدين.
 وقد انسحب هؤالء من البئر لكنهم ظلوا داخل االراضي 
العراقية، يذكر ان البئر تبعد مس���افة 50 مترا عن احلدود 
مع ايران، واكد متكي انه »البد من االس���راع في العودة الى 

اوضاع سليمة وقانونية«.
 واضاف ان »احلدود شهدت خال السنوات املاضية حربا 
وظروفا خاصة ساعدت في ان تكون املناطق تفتقر الى بعض 
العامات احلدودية التي ليس���ت في وضع مناس���ب.. انها 
فرصة في الواقع ان ننجز العمل الذي البد لنا من اكماله فيما 
يتعلق بالعامات«.  وش���دد الوزير االيراني على ان »هناك 
مصالح مش���تركة بني البلدين في مكافحة االرهاب وتوفير 
االمن«، واعتبر انه »امر مقدر ومكتوب من اهلل وجود احلقول 
النفطية في املناطق احلدودية ونعتبرها فرصة ومجاال جديدا 

لاستثمار املشترك«.
 ميدانيا، قالت الشرطة العراقية إن 3 قنابل انفجرت في 
منطقة سكنية قرب الرمادي مبحافظة األنبار في غرب العراق 
ام���س ما أدى إلى مقتل 7 أش���خاص بينهم أقارب ألحد قادة 

القوات العسكرية اخلاصة املسؤولة عن مكافحة اإلرهاب.
 وأضافت الش���رطة أن القنابل زرعت الليلة قبل املاضية 

في منزل الضابط وليد الهيتي ومنزلني مجاورين.
ووقع���ت االنفجارات في بلدة هيت عل���ى بعد نحو 130 
كيلومترا غربي بغداد.  ومازال املسلحون في العراق قادرين 
على ش���ن هجمات ضخمة رغم تراجع العنف بش���كل عام 
بدرجة كبيرة مع استعداد الباد الجراء انتخابات عامة في 

السابع من مارس.

إيران: إحالة 5 من المتظاهرين  
في عاشوراء إلى محكمة الثورة 

طهرانـ  يو.بي.آي: احيلت 
ــن املتهمني  ــس ملفات 5 م ام
بالقيام بأعمال شغب في يوم 
ــمبر  ــوراء في 27 ديس عاش
ــي الى محــكمة الثورة  املاض
االسالمية في طــهران بعــد 
اتهامـــات  ــة  اصــدار الئح

بحقـــهم.
ونقلت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية )ارنا( عن قسم العالقات 
العامة في النيابة العامة الثورية 
في طهران ان الئحة االتهامات 
ــد اعتقال املتهمني  صدرت بع
ــغب« التي  ــال الش ــي »أعم ف
وقعت يوم عاشوراء واستنادا 
لتقارير الشرطة والتحقيقات 
و»االعتراف الصريح من قبل 

املتهمني«.
الثورة  ــتعقد محكمة  وس
في طهران جلساتها للبت في 
التهم املوجهة الى املتهمني قريبا 
بحضور محامي الدفاع عنهم 

وممثل عن املدعي العام.
االيرانية  املعارضة  وكانت 
ــوراء  تظاهرت في يوم عاش
السلطة  مطلقة شعارات ضد 

احلاكمة.

بترس���يم احلدود املائية في خورمشهر«، يشار الى ان طول 
احلدود بني البلدين يبلغ 1458 كلم.

 واكد زيباري انه »مت حتديد االش���خاص ورصد االموال 
الازمة لبدء اعمال اللجنة االولى«، كما اكد متكي »االتفاق على 
لقاء للجنة احلدود بني البلدين، وفي االسبوع التالي ستكون 
هناك اجتماعات للجنة الفنية في منطقة قصر شيرين )معبر 
حدودي مقابل محافظة ديالى العراقية(، وبعد ثاثة اسابيع 

ستجتمع اللجنة الفنية بخصوص احلدود املائية«.
 وقال »كان هناك جتاوز من بعض قوات احلدود سابقا.. 

احلدودية التي أزيلت خال الس���نوات املاضية واالتفاقيات 
املوقعة بني البلدين.

بدوره قال زيباري للصحافيني اثر استقباله نظيره االيراني 
في بغداد »اتفقنا على تطبي���ع االوضاع احلدودية وعودة 
االمور الى ما كانت عليه س���ابقا«، اي االنس���حاب من حقل 

الفكة النفطي في محافظة ميسان اجلنوبية.
 واضاف ان »اللجان احلدودية ستجتمع االسبوع املقبل، 
فاللجنة الفنية لترسيم احلدود على طول احلدود االيرانية 
ستعقد اجتماعا، كما اتفقنا ان جتتمع اللجنة الفنية املتعلقة 

 بغ���داد � أ.ف.پ: اعلن العراق واي���ران امس انهما اتفقا 
على تطبي���ع االوضاع احلدودية وعقد اجتماعات بني جلان 
فنية مشتركة في االسابيع املقبلة بغية حل مشاكل احلدود 

البرية واملائية بينهما.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي ان العراق لديه 
مش���كات عديدة مع دول اجلوار كان ق���د ورثها من النظام 

البائد وان احلوار هو السبيل الوحيد حللها.
واضاف خال استقباله وزير اخلارجية االيراني منوچهر 
متكي ان سياسة باده تقوم على أساس حل األزمات بالطرق 
الديبلوماسية وضمان املصالح املشتركة مع دول اجلوار كافة 

باعتبار ان احلوار هو اخليار الوحيد حلل املشكات.
واعرب عن استغرابه من اخلطوة االيرانية االخيرة التي 
وصفها بغير املبررة في اشارة الى احتال حقل الفكة، موضحا 
ان اي اجراء او قرار يتخذ من طرف واحد لن يس���اعد على 

تثبيت االمن واالستقرار.
وذكر ان اجواء احلوار ستكون مقبولة بعد عودة األمور 
على احلدود الى وضعها السابق لتأخذ اللجان الفنية املشتركة 

الفرصة لبحث املشكات احلدودية بني بغداد وطهران.
وتابع قائا ان البحث عن س���بل االس���تقرار في عاقات 
العراق مع محيطه اإلقليمي هي في صلب اهتمامات حكومته 
الن اي توت���ر ال يخ���دم املنطقة مؤكدا وجود اس���تحقاقات 
موروثة منذ عشرات السنني يجب ان حتل إلعادة العاقات 

الطبيعية بني البلدين.
واعرب عن تأييده ملا مت االتفاق عليه في وقت سابق امس 
ب���ني وزيري خارجية البلدين بش���أن تفعيل اللجان الفنية 

املشتركة التي توقفت ألسباب عديدة.
واكد ان العراق الذي يريد االمن واالستقرار له وجليرانه 
يتطلع الى إزالة التوترات وتطوير عاقاته مع ايران وباقي دول 

اجلوار وزيادة التعاون االقتصادي والتبادل التجاري.
م���ن جهته اكد متكي عودة األوض���اع الى ما كانت عليه 
قبل حدوث األزمة االخيرة، مش���يرا الى مباحثاته مع وزير 
اخلارجية العراقي هوش���يار زيباري حول مسألة الدعامات 

 مقتل 7 في هجوم استهدف ضابطًا عراقيًا في األنبار

ــاة 3« النائب البريطاني ــريان احلي ــتقبلون قائد قافلة اإلغاثة »ش ــي قطاع غزة يس أهال
جورج جاالوي في مدينة غزة أمس                   )رويترز(

زيباري ومتكي خالل مؤمترهما في العراق أمس             )أ.ف.پ(

واشنطن توجّه 7 تهم لمنفّذ محاولة تفجير الطائرة فوق ديترويت
د في لندن اليمن: ال للتدخل األميركي المباشر  في حربنا ضد »القاعدة« وعبدالمطلب ُجنِّ

نيويورك تعجز عن تأمين نفقات حماية محاكمة خالد شيخ محمد
واشنطن ـ احمد عبداهلل

جتدد اجلدل في الواليات املتحدة حول محاكمة خالد شيخ محمد واربعة 
اشخاص آخرين اتهموا بالتخطيط لهجوم 11 سبتمبر 2001 ضد اهداف اميركية 
في محاكم مدنية مبدينة نيويورك. وكان السبب املباشر لعودة هذه القضية 
ــائكة الى طاولة احلوار هو رسالة بعث بها اول من امس حاكم نيويورك  الش
ــؤولني في وزارة العدل االميركية فصل فيها تكلفة  مايكل بلومبرغ الى املس
احملاكمة. وقال بلومبرغ في رسالته ان التكلفة االجمالية حلماية سجن مانهاتن 
ــيخ محمد وزمالؤه ستبلغ 216 مليون دوالر في  ــينقل اليه خالد ش الذي س

العام االول و200 مليون دوالر كل عام بعد ذلك.
ــتمر احملاكمات لفترة  واضاف احلاكم قائال »وحيث ان املتوقع هو ان تس
طويلة وبالنظر الى العجز الكبير في ميزانيتنا فاننا نقترح ان تشارك احلكومة 

االحتادية في حتمل ذلك العبء املالي االضافي«.
ــالة بلومبرغ الطلب بقولها »مبا ان هجوم 11 سبتمبر كان  ــرت رس وفس

ــلطات  ــب ان تتحمل الس هجوما على امتنا بأكملها فانني ارى ان من املناس
الفيدرالية الفاتورة بأكملها السيما ان موعد بدء احملاكمة غير واضح بعد مما 

سيعني بقاء املتهمني في سجن باملدينة لفترة يحتمل ان تطول«.
وفي تطور آخر ذي صلة قالت وزارة العدل االميركية انها قررت جتميد 
اي قرار بترحيل املعتقلني اليمنيني في غوانتانامو الى بلدهم في ضوء احملاولة 
االرهابية الفاشلة التي قام بها شاب صومالي في 24 من الشهر املاضي قيل 

انه تلقى تدريبا في اليمن.
ولم تذكر الوزارة ما اذا كان املعتقلون اليمنيون سيبقون في غوانتانامو 
ــجن مدني في والية ايلينوي خصص الستيعاب  ــينقلون الى س ام انهم س

معتقلي غوانتانامو عند اغالق املعتقل.
ــالة بلومبرغ وقرار جتميد اعادة  وتوقع معلقون اميركيون ان تؤدي رس
املعتقلني اليمنيني الى بالدهم الى املزيد من التأجيل لقرار اغالق غوانتانامو الذي 

كان يفترض طبقا لبرنامج االدارة ان يغلق هذا الشهر او الشهر املقبل.

عواصم � وكاالت: اشتدت املعركة 
بني تنظي����م القاع����دة والواليات 
املتحدة التي مازال����ت مربكة اثر 
هجومني للتنظيم ش����كا اختراقا 
كبيرا ألجهزة االستخبارات واالمن 
االميركية. فالهجوم االول الناجح 
في افغانستان تبنته القاعدة وقالت 
امس انها نفذته انتقاما ملقتل كل 
من زعيم طالبان � باكستان بيعة 
اهلل محسود، الذي قتل في قصف 
صاروخي أميركي في اغسطس، 
والقائدي����ن أبو صاح الصومالي 
وعبداهلل الليبي اللذين قضوا في 

قصف اميركي العام املاضي.
ونف����ذ الهجوم عل����ى القاعدة 
األميركية في خوس����ت )جنوب 
شرق(، عميل أردني مزدوج يحمل 
اسم همام خليل أبو مال البلوي 
الذي جندته »سي آي إيه« كمصدر 
للمعلومات االستخباراتية حول 

مكافحة اإلرهاب.
وقال قائد القاعدة في افغانستان 
مصطفى ابو اليزيد في بيان نشر 
على االنترنت امس: »ثأر لشهدائنا 
األخيار كما كتب في وصيته رحمه 
اهلل انتقاما للقائد األمير بيت اهلل 
ابي صالح  محس����ود وللقائدين 
الصومالي وعبداهلل سعيد الليبي 

واخوانهم رحمهم اهلل«.
وقضى في الهجوم 7 من عماء 
االستخبارات املركزية األميركية 

وضابط اردني.
ق����د قتل في  وكان محس����ود 
غارة نفذتها طائ����رة اميركية با 
طيار وه����ي غ����ارات يدافع عنها 
اجلمهوري����ون وتش����كل احراجا 

وقال العليم����ي إن املعلومات 
التي تلقتها الس����لطات تفيد بأن 
النيجي����ري عبد املطل����ب انضم 

للقاعدة في لندن.

اليمن: المخطوفون األجانب أحياء

من جهة اخرى، قال العليمي ان 
خمسة املان وبريطاني مختطفني 
اليمن  ف����ي  منذ يوني����و املاضي 

اليزالون على قيد احلياة.
وذكر ان لدى السلطات اليمنية 
»معلومات مؤكدة بان املختطفني 
)خمسة املان بينهم ثاثة اطفال، 
وبريطاني( م����ا يزالون على قيد 
احلياة«. واش����ار املسؤول الى ان 
»املعلومات املتوافرة تؤكد ان هناك 
تنسيقا بني )املتمردين( احلوثيني 
العملية، حيث  والقاعدة في هذه 
يعتقد ان املعتلقني االطفال الذين مت 
احلصول على صور ڤيديو لهم وهم 
احياء موجودون في مأرب« وهي 
محافظة تقع شرق صنعاء وتعد 

من معاقل تنظيم القاعدة.
واضاف ان »االشخاص الكبار 
املاني����ان وبريطاني(  )زوج����ان 
يستخدمون من قبل احلوثيني في 
الع����اج«، اي في معاجلة جرحى 
املتمردي����ن في حربهم مع القوات 
اليمنية والسعودية على احلدود 

الشمالية لليمن.
واملختطفون الس����تة جزء من 
مجموعة من تسعة اشخاص بينهم 
س����بعة املان وبريطاني وكورية 
جنوبية، اختطفوا في يونيو في 
محافظ����ة صعدة، معق����ل التمرد 

احلوثي.

للحكومة الباكستانية.
وأيد السيناتور اجلمهوري جون 
ماكني خال زيارته لكابول امس تلك 

الغارات ودافع عن استمرارها.
وق����ال ان اللجوء الى طائرات 
من دون طيار لضرب معسكرات 
املناطق  املفترضني في  املتمردين 
الباكس����تانية هو اجراء  القبلية 
»ش����ديد الفاعلي����ة« وينبغي ان 
السابق  يستمر. واضاف املرشح 
الى االنتخابات الرئاسية االميركية 
ان »الضربات التي تنفذها طائرات 
من دون طيار هي جزء من جملة 
تكتيكات تندرج في اطار استراتيجية 
لانتصار وهي شديدة الفاعلية«. 
وقال في تصريح للصحافيني ان 
تل����ك الغارات »زعزع����ت القاعدة 
ومجموعات اخرى وكانت ناجحة. 

نحن نعمل بشكل وثيق الصلة مع 
احلكومة االفغانية كما مع احلكومة 
الباكستانية جلعل هذه العمليات 
اكثر فاعلية وللتقليل من اضرارها 

على السكان املدنيني«.
 اما الهجوم الثاني الفاشل على 
الطائرة االميركية فمازال محور 
البيت االبيض واجهزة  جدل بني 
االستخبارات اذ يرتقب ان تنشر 
االدارة االميركي����ة تقري����را حول 
اخفاقات اجهزة االمن بعد محاولة 
التي كانت  الطائرة  االعتداء على 
متوجهة ال����ى ديترويت في عيد 

املياد قادمة من امستردام.
7 اتهامات ضد عبدالمطلب

الى ذلك، وجهت هيئة محلفني 
كبرى في محكمة احتادية أميركية 

7 اتهامات جنائية للشاب النيجيري 
عمر فاروق عبد املطلب املشتبه في 
الفاشلة لتفجير  قيامه باحملاولة 
طائ����رة الركاب. وذكرت ش����بكة 
تلفزيون »سي إن إن« األميركية أن 
االتهامات تتضمن محاولة استخدام 
ساح دمار شامل، ومحاولة قتل 
289 ش����خصا على منت الطائرة، 
ومحاولة عن قصد تدمير وحتطيم 

الطائرة.
وأشارت إلى أنه في حالة إدانته 
بهذه االتهامات قد يقضي ما تبقى 

من عمره داخل السجن.
هذا واكد مسؤول كبير باحلكومة 
اليمنية إن النيجيري عبد املطلب 
التقى بداعية أميركي متشدد خال 
وج����وده في اليم����ن. وقال نائب 
اليمني لش����ؤون  الوزراء  رئيس 

العليمي في  الدفاع واألمن رشاد 
مؤمتر صحافي إن التحريات كشفت 
أن الش����اب النيجيري توجه إلى 
محافظة ش����بوة والتقى بالداعية 

أنور العولقي.
 ومت الربط بني اسم العولقي 
ومسلح أطلق الرصاص في قاعدة 

عسكرية أميركية في تكساس.
ويعتقد أن العولقي لقي حتفه 
في ضربة جوية على متش����ددي 

القاعدة الشهر املاضي.
واصبح اليمن احدى اجلبهات 
املتقدمة ملقاتلة القاعدة لكن حكومة 
صنعاء املتحالفة مع الس����عودية 
وامي����ركا تصر عل����ى عدم تدخل 
القوات االميركية في تلك احلرب 
وتق����ول ان قواته����ا االمنية هي 

املسؤولة.

»القاعدة«: الهجوم على عمالء »السي آي إيه« كان انتقاماً لمقتل محسود

الطائرات اإلسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية فوق غزة
غزة � وكاالت: القى الطيران احلربي االسرائيلي على قطاع غزة امس 
آالف املنشورات، حث فيها الفلسطينيني على اباغ اجليش االسرائيلي 
بأماكن وجود االنفاق وحذرهم من مغبة االقتراب من الشريط احلدودي بني 
القطاع واسرائيل. وقال اجليش في هذه املنشورات التي كتبت بالعربية 
والقت به����ا طائراته احلربية بكثافة في اماك����ن مختلفة من القطاع ان 
»العناصر االرهابية واصحاب االنفاق ومهربي العتاد العسكري يعلمون 
علم اليقني ان اس����تمرار العمليات االرهابية وتهريب العتاد العسكري 
وحفر االنفاق يش����كل هدفا دائما لعمليات جيش الدفاع االسرائيلي، اال 

انهم يواصلون العمل من مناطق سكناكم واالحتماء بكم«.
واضاف ان »حفر االنفاق من منازلكم وبالقرب منها وتهريب العتاد 
العس����كري الى القطاع من قبل العناصر الضالعة، يشكان خطرا على 

حياة اوالدكم وعائاتكم وممتلكاتكم«.
وضمن اجليش هذه املنشورات رقم هاتف وعنوانا الكترونيا الرسال 
اي معلومات عن »العناصر الضالعه في صناعة املوت املتعلقة باالنفاق«. 
وحذر اجليش س����كان القطاع من مغبة االقتراب من السياج احلدودي 
ملس����افة تقل عن 300 متر، وقال »كل من يقترب يعرض نفسه للخطر..
وقد اعذر من انذر«. ازاء ذلك، اعتبرت »كتائب القسام« الذراع املسلحة 
حلركة حماس إلقاء املنش����ورات نوعا من احلرب النفسية ضد الشعب 

الفلسطيني بهدف »دفعهم إلى اخلوف واالرتباك«.
وقالت »كتائب القسام« في بيان إن »استخدام العدو الصهيوني لهذه 
الوسائل والطرق اليائسة هو أكبر دليل على مدى العجز الصهيوني أمام 

املقاومة والفشل في حربه األخيرة وفي غيرها من جوالت املواجهة«.
وأضافت »شعبنا الفلسطيني املرابط يدرك جيدا مرامي االحتال وأهدافه 
من وراء استخدام هذه الوسائل وهو يعي أن التعاون مع االحتال ولو 
بأي طريقة هي جرمية وطنية يعاقب عليها كل مقترف لها أشد العقاب«. 
وأشارت إلى أن إسرائيل تقدم على محاوالت متكررة »من أجل النيل من 
ش����عبنا ومقاومته ولكي حتصل على شيء من املعلومات عن املقاومة 
ووسائلها وأسلحتها بعد أن فشلت كل حروبها وجرائمها في ثني هذه 

املقاومة عن طريقها أو استئصالها كما حلم قادة العدو طويا«.
من جهة اخرى، ذكرت االذاعة االس����رائيلية انه سيتم نشر منظومة 
)القبة احلديدية( املضادة لصواريخ »غراد« و»قسام« و»كاتيوشا«، التي 
مت االعان امس االول عن جناح جتربتها، خال الصيف املقبل على حدود 
غزة من اجل التصدي للصواريخ الفلسطينية التي تطلق من القطاع.

ووفق مدير عام وزارة اجليش االسرائيلية بنجاس بوخريس فان »انهاء 
مرحلة تطوير املنظومة ودخولها حيز االستخدام العملي سيغير الوضع 

السياسي واالمني السرائيل في اجلبهتني الشمالية واجلنوبية«.

نشر منظومة مضادة للصواريخ على حدود القطاع الصيف المقبل

وزير الخارجية األلماني يحث تركيا
على إجراء المزيد من اإلصالحات

 مقتل 139 باشتباكات قبلية 
جنوب السودان

مقتل ضابط وشرطيين 
بهجوم مسلح في عدن

أفغانستان: إصابة 7 مسؤولين محليين
بانفجار بينهم حاكم والية خوست

أنق���رة � د.ب.أ: ح���ث وزير 
اخلارجي���ة األملان���ي جي���دو 
فيس���ترفيله تركي���ا امس على 
إجراء املزيد من اإلصاحات من 
أجل احلص���ول على العضوية 
الكاملة في االحتاد األوروبي. وقال 
فيسترفيله في أنقرة خال زيارته 
التركية: »إننا  األولى للعاصمة 
نعلم أن حرية الرأي والصحافة 
والدين م���ن األعم���دة احلاملة 
القيم األوروبي«. وذكر  ملجتمع 
الوزير األملاني أن االصاحات التي 
جتريها تركيا من أجل االنضمام 
لاحت���اد األوروبي »التزال غير 
مكتملة«، مضيف���ا: »أرغب في 
تشجيعكم على مواصلة ذلك«. 
وألق���ى فيس���ترفيله كلمة أمام 
مؤمتر سفراء تركيا في اخلارج، 

املنعقد في أنقرة. ومن املقرر أن 
يجري فيسترفيله مباحثات مع 
الرئيس الترك���ي عبداهلل غول 
ورئي���س ال���وزراء رجب طيب 

أردوغان.
يشار إلى أن مفاوضات انضمام 
تركيا لاحتاد األوروبي، التي بدأت 
عام 2005 تتقدم بش���كل بطيء 
حتى اآلن. ويتوجه فيسترفيله 
اليوم بصحبة وفد كبير من رجال 
األعمال في جولة خليجية تشمل 
3 دول يبدأها بزيارة السعودية، 
ث���م قطر واإلم���ارات،  وتختتم 
اجلولة االثنني املقبل. ومن املتوقع 
أن يبحث الوزي���ر في الرياض 
والدوحة وأبوظبي سبل مكافحة 
اإلرهاب الدولي واألحداث اجلارية 

في اليمن.

جوبا � رويترز: قال مسؤول سوداني امس إن مسلحني من قبائل 
النوير قتلوا ما ال يقل عن 139 من أفراد قبيلة الدنكا املنافسة في 

هجوم وقع مبنطقة نائية في جنوب السودان.
وقال سابينو ماكانا نائب حاكم والية واراب »قتلوا 139 شخصا 

وأصابوا 54.
ال يعلم أحد عدد املهاجمني الذين قتلوا لكنه قد يكون كبيرا ألن 

أناسا كثيرين جاءوا للقتال«.

صنعاء � أ.ف.پ: قتل ضابط 
وشرطيان امس االول في هجوم 
نف���ذه مجهولون ض���د مركز 
للشرطة بالقرب من مدينة عدن 
اليمنية اجلنوبية، بحسب ما 

افاد مصدر امني محلي.
وقال املصدر لوكالة فرانس 

برس ان »ش���رطيني وضابطا 
قتلوا في قسم شرطة البريقة 
غرب مدينة عدن«، كبرى املدن 
ف���ي جنوب اليم���ن. واضاف 
املص���در ان الثاث���ة قتل���وا 
في »هجوم ش���نه مسلحون 

مجهولون«.

خوس���ت � أ.ف.پ: اعلنت وزارة الداخلية االفغانية اصابة 
حاكم والية خوس���ت وستة اشخاص اخرين بجروح امس في 

انفجار عبوة زرعت حتت ركام من القمامة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ان »انفجار عبوة خبئت 
قرب من���زل احلاكم تس���بب في اصابة س���بعة مسؤولني في 
والية خوست«، مب��ن فيهم ال��حاك��م بالوكال���ة ط���اهر خان 

صبراي.
 وزرعت العب���وة حتت ركام من القمامة قرب منزل احلاكم 
بالوكالة الذي اصيب مع مسؤولني كانوا مجتمعني معه بشظايا 

زجاج.

ضمن جولة تقوده إلى دول خليجية


