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الرياضـ  كونا: بدأت في املنطقة اجلنوبية باململكة 
العربية السعودية امس متارين عسكرية مشتركة بني 
القوات املسلحة السعودية والباكستانية تستمر ملدة 
ثالثة أسابيع.  واعلنت ادارة الشؤون العامة للقوات 
املسلحة السعودية في بيان بثته وكالة االنباء السعودية 
امس عن بدء التمرين املشترك )الصمام 3( الذي تنظمه 
القوات املسلحة السعودية بالتعاون مع عدد من الدول 

الشقيقة والصديقة في املنطقة اجلنوبية والذي يأتي 
ضمن اخلطط التدريبية املعدة لتطوير ورفع مستوى 
الكفاءة لدى القوات املسلحة.  واوضحت ان التمرين 
سيستمر ملدة ثالثة اسابيع مبشاركة لواء امللك فيصل 
العاشر ومجموعة رمزية من القوات الباكستانية ضمن 
التعاون بني البلدين الشقيقني بحضور ومشاركة عدد 

من القادة العسكريني السعوديني والباكستانيني.

القوات المسلحة السعودية والباكستانية تبدآن تمارين »الصمام3«  المشتركة 

طهران تكشف منفّذ الهجوم على الحرس الثوري .. وإسالم آباد مستعدة لمساعدتها

»الذرية« توزع مسودة اتفاق لتخصيب اليورانيوم .. وإيران تعتبره »إيجابياً«
عواصمـ  وكاالت: بعد سلسلة اجتماعات 
مطولة تأجلت لعدة مرات، أعلن مدير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس 
انه مت التوصل ملسودة اتفاق حول امداد ايران 
باليورانيوم املخصب بعد محادثات ايران 
والدول الكبرى ممثلة بروســــيا والواليات 
املتحدة وفرنسا، مؤكدا انه مت ارسال نسخ 
من املسودة الى عدد من العواصم للموافقة 

عليها بحلول الغد. 
وكشف ديبلوماسيون ان املسودة التي 
قدمها البرادعي تضمنت دعوة القوى الكبرى 
ايران إلرســــال نحو 75% من مخزونها من 
اليورانيــــوم املنخفض التخصيب للخارج 
قبل نهاية العام احلالي لتحويله إلى وقود 
ملفاعل في طهران ينتج نظائر مشعة تستخدم 

في أغراض طبية.
وقال البرادعي للصحافيني »وزعت مسودة 
االتفاق الذي يعكس من وجهة نظري نهجا 
متوازنا جتاه كيفية التحرك قدما«. وأضاف أن 
أي اتفاق سيقدم إلى مجلس محافظي الوكالة 

املؤلف من 35 دولة للتصديق عليه.
ومضى البرادعي يقول »كان اجلميع في 
هذه احملادثات يحاول التطلع إلى املستقبل 
وليس املاضي ومــــداواة اجلراح املوجودة 
منذ ســــنوات عديدة هذا )االتفاق في حالة 
املوافقة عليه رسميا( من شأنه فتح املجال 
للمفاوضات« حول خطوات أوســــع نطاقا 

حلل هذه األزمة.
بدوره، رفض رئيس الوفد اإليراني علي 
أصغر سلطانية اإلجابة عن سؤال الصحافيني 

عما إذا كانت بالده مســــتعدة فعال لشحن 
معظم ما لديها من مخزون من اليورانيوم 
املخصب إلى اخلارج إلخضاعه للمزيد من 

التخصيب.
واكتفى سلطانية بالقول: »سنرد على 
ســــؤالك قبل يوم اجلمعة«، إال أنه وصف 
االتفاق باإليجابي ألن »الوكالة قامت بدورها 

كما هو مطلوب منها«.
االعالن جــــاء أمس في اليوم الثالث من 
اجتماعات تأجلت لعدة مرات، لتردد ايران 
فــــي املوافقة على تفاصيل اتفاق مبدئي مت 
التوصل إليه في األول من اجلاري في جنيڤ 
يقضي بإرسال كمية كبيرة من مخزونها من 
اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا 
وفرنســــا لتخصيبه لدرجة أكبر، بحسب 

ديبلوماسيني غربيني. 
من جهته كشف محمد قنادي نائب مدير 
هيئة الطاقــــة الذرية االيرانية في تصريح 
لوكالة الطلبــــة االيرانية لالنباء امس بأن 
ايران ســــيكون لديها »انباء سارة« تتعلق 

باجنازاتها النووية خالل االشهر املقبلة.
وقال »في االشهر املقبلة سيكون لدينا 
انبــــاء ســــارة لدولتنا تتعلــــق باجنازاتنا 

النووية«.

عقوبات 

الى ذلك، وجه خمسون نائبا من احلزبني 
الدميوقراطي واجلمهوري في مجلس النواب 
االميركي رســــالة الى الرئيس باراك اوباما 
يطالبونــــه فيها بتطبيق العقوبات املقررة 

على الشــــركات االجنبية التي تستثمر في 
مجال الطاقة في ايران. وجاء في الرســــالة 
التي وجهت مببادرة اجلمهوري مارك كيرك 
الدميوقراطي رون كالين »نحثكم  وزميله 
على اعداد تدابير اخرى ميكن استخدامها ان 
لم تتمكن الديبلوماسية من حل هذا النزاع«. 
وبني هذه العقوبات، ميكن للرئيس ان يأمر 
برفض قروض للمصارف االميركية تزيد على 
عشرة ماليني دوالر سنويا او فرض قيود 
على استيراد منتجات من الشركات املذكورة. 
وبحسب مكتب االبحاث في الكونغرس املكلف 
تقدمي دراسات للنواب فان هناك نحو عشرين 
شركة تخالف حاليا القانون االميركي او هي 

على وشك مخالفته.
ومن هذه الشركات اشارت الرسالة الى 
»توتــــال« و»ايني« و»بــــو فالي« و»رويال 
دوتش شل« و»نورسك هيدرو« و»لوكويل« 
و»جي في ايه كونسالتنت« و»شير اينرجي« 
و»ال جــــي« و»ســــتاتويل« و»اينبيكس« 
و»تشاينا ناشيونال اوفشور اويل كومباني« 
و»ســــينوبك« و»دايليــــم« و»اس كي اس 

فنتشورز« و»بتروبراس«.
فــــي غضون ذلــــك، أعلنت اســــالم اباد 
موافقتها على طلب ايران مبساعدتها على 
تعقب املتورطني في الهجوم االنتحاري الذي 
وقع في جنوب شــــرق إيران في محافظة 
سيستان ـ بلوشســــتان واودى بحياة 15 
من احلرس الثوري بينهم ستة قادة. وقال 
وزير اخلارجية الباكســــتاني شاه محمود 
قرشي إن باكستان ستساعد إيران في تعقب 

املسؤولني عن الهجوم الذي اعلنت جماعة 
جند اهلل السنية املسؤولية عنه. خاصة ان 
ايران تقــــول إن اجلماعة تعمل انطالقا من 

األراضي الباكستانية.
اال ان قرشي رفض التعليق على تقارير 
قالت ان احلرس الثوري طلب االذن بعبور 
احلدود لتعقب املســــؤولني داخل االراضي 
الباكستانية وقال إن من املقرر أن يصل وفد 

إيراني إلى باكستان إلجراء محادثات.
وأكد »سنساعدهم وندعمهم في الكشف 
عن األشخاص املسؤولني، سنسوي هذا األمر 

على أساس حكومة حلكومة«.
وتابع »مــــا نطلبه هــــو أن ألننا بلدان 
مجاوران وصديقان ونتمتع بعالقات ودية 
علينا اتخاذ اجتاه تعاون إقليمي للتعامل مع 

هذا اخلطر باكستان ضحية اإلرهاب«.

منفذ الهجوم

مــــن جهة أخــــرى، ذكرت وكالــــة انباء 
فارس امس ان االنتحاري الذي نفذ العملية 
االنتحارية كان مدمنا على املخدرات بعد ان 

تخلت عنه اسرته.
وقالت الوكالة التي لم تكشف مصدرها ان 
منفذ العملية االنتحارية كان مدمن مخدرات 

يدعى عبد الواحد محمدي سرواني.
واضافت ان اسرته تخلت عنه ما جعله 
»فريسة ســــهلة للمجموعة االرهابية التي 
جندتــــه«. بدورها اكدت مجموعة جند اهلل 
ان االنتحــــاري هــــو عبد الواحــــد محمدي 

سرواني.

طائراتان إسرائيليتان خالل تدريب عسكري                )أ.ف.پ(

ممثل إيران لدى الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية متحدثا للصحافيني في ڤيينا                 )أ.پ(

املرشح السابق عبداهلل عبداهلل                )أ.پ(

أوباما يشدد على أهمية أمن إسرائيل ويعتبر العالقة معها أكثر من تحالف إستراتيجي

القضاء ينظر طلب اإليغور اإلفراج عنهم على األراضي األميركية كلينتون تعرض مساعدة واشنطن لتنظيم الدورة الثانية واألمم المتحدة تستبدل مراقبين تورطوا في التزوير

مصادر: المالكي يتخلص من القيادات األمنية ويضغط إلقصاء وزير الداخلية 

انطالق أكبر مناورات دفاعية جوية إسرائيلية ـ أميركية

»الشيوخ« يقّر محاكمة معتقلي غوانتانامو في أميركا أفغانستان: عبداهلل يضع شروطاً قبل إعادة االنتخابات
كابول ـ وكاالت: بعد أيام من املشــــاحنات 
الديبلوماســــية وموافقة كرزاي على مواجهة 
عبداهلل عبداهلل في جولة إعادة بعد أن ألغت 
جلنة شكاوى االنتخابات عددا كبيرا من األصوات، 
اكد املرشح الرئاسي عبداهلل عبداهلل انه يعد 
مجموعة من الشــــروط قبل جولة اإلعادة في 
انتخابات الرئاســــة األفغانية املقرر أن جترى 
في الســــابع من نوفمبر للحيلولة دون تكرار 
التالعب. ورحب عبداهلل في أول تصريحات له 
منذ اعالن اجلولة الثانية من االنتخابات بالقرار 
وقال إن فريقه يصيغ شروطا خاصة وتوصيات 

لتفادي أي مجازفة بوقوع تالعب.
واستطرد للصحافيني من منزله في العاصمة 
األفغانية »لدينا اقتراحات وتوصيات وشروط 
محــــددة لتفادي التالعب بشــــكل موســــع في 
االنتخابات املقررة اعتمادا على خبراتنا خالل 
اجلولة السابقة من االنتخابات«، وتابع »الليلة 
املاضية هنأت السيد كرزاي وشكرته على كلماته 

وقبوله نتيجة االنتخابات«.
وفــــي تصريحاته رفض الشــــائعات بأنه 
سيســــعى للتوصل لبديل عــــن خوض جولة 
إعــــادة ونفى التكهنات بوجــــود أي محادثات 

القتسام السلطة مع منافسه.
وقال »لست واقعا حتت ضغط من أي جهة. 
لســــت واقعا حتت ضغط من املجتمع الدولي 
فيما يتعلق بأي سيناريو«، اما »فيما يتعلق 
باجلولة الثانية، فرغبتــــي هي أن جترى في 

وقتها وفي ظروف جيدة«.
من جهة اخرى قال االمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون ان املنظمة الدولية تنوي استبدال 

او مــــن تورطوا في عمليات تزوير«. واضاف: 
»سنحاول ايضا زيارة كل مراكز االقتراع للتأكد 

من ان مثل هذا التزوير لن يحدث«.
ونفى االمني العام ايضا االتهامات بان االمم 
املتحدة حاولت التغطية على التزوير واســــع 
النطاق في اجلولة االولى وقال ان االمر لم يكن 
تغطيــــة او اخفاء بل البحث عن افضل طريقة 

ملواجهة املشكلة.
وقال: »اوضحنا للحكومة االفغانية وملجلس 

االمن ان هناك تزويرا نريد تصحيحه«.
واضاف: »اردنا في احلقيقة ان نوفر فرصة 

لالفغان ليصوتوا بحرية الختيار قائدهم«.
بدورها اعربت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون مساء امس االول عن ارتياحها 
الجراء دورة ثانية لالنتخابات الرئاســــية في 
افغانستان، وعرضت مساعدة الواليات املتحدة 

لتنظيمها.
وقالت كلينتون في بيان »ان خططا افغانية 
قــــد اعدت بغية اجراء دورة ثانية لالنتخابات 
ونعرض دعمنــــا على الســــلطات االنتخابية 

ملساعدتها على اجناز العملية«.
وهنأت كلينتون ايضــــا الرئيس املنتهية 
واليته حامد كرزاي ومنافسه في الدورة الثانية 
عبداهلل عبداهلل »وجميع املرشحني اآلخرين«، 

مؤكدة انهم دعموا افغانستان مبوقفهم.
وقال املتحدث باســــم اخلارجية االميركية 
ايان كيلي بعد ذلك انه يجهل الشــــكل الذي قد 
تتخذه اي مساعدة اميركية محتملة. وقال ردا 
على اســــئلة الصحافيني »علينا ان نرى كيف 

ندعمهم وما احتياجاتهم بالضبط«.

اكثر من نصف املسؤولني الكبار الذين اشرفوا 
على االنتخابات الرئاسية االفغانية. وقال بان 
في مقابلة مع »بي بي ســــي« ان 200 مسؤول 
ممن تورطوا في تزوير االنتخابات الســــابقة 
سيستبعدون لضمان ان تكون انتخابات االعادة 

الشهر املقبل »شفافة وذات مصداقية«.
مؤكدا »انه مــــن الصعب على دميوقراطية 
ناشئة ان تعتمد على نفسها، حتى مع مساعدة 

دولية قوية، خاصة من االمم املتحدة«.
ولضمان اال تتكرر االخطاء، قال بان ان االمم 

املتحدة ستتخذ »كل االجراءات الضرورية«.
وقال: »سنحاول استبدال كل املسؤولني الذين 
تورطوا في عدم اتباع التعليمات واالرشادات 

البرلمان يحيل قانون االنتخابات إلى المجلس السياسي 
والبوالني يترأس »ائتالف وحدة العراق« عواصمـ  أ.ف.پ: بدأت إسرائيل 

اكبر  والواليات املتحـــدة أمس 
مناورات دفاعية جوية مشتركة 
إلجراء هجمات وهمية بالصواريخ 
على إسرائيل، كما علم من اجليش 

االسرائيلي.
وجـــاء فـــي بيـــان للجيش 
املناورات ضمت  ان  االسرائيلي 
نحو ألـــف جندي مـــن القيادة 
االميركية في اوروبا وعددا مماثال 
من اجلنود االسرائيليني وأطلق 
عليها اســـم »جونيبـــر كوبرا« 
وستســـتمر حتى اخلامس من 

نوفمبر.
وقـــال مســـؤول عســـكري 
إسرائيلي رفيع املستوى لالذاعة 
الى  التمريـــن يهدف  ان  العامة 
حتضير البالد ألي مواجهة مع 
ايران التي تتهمها الدولة العبرية 
بالسعي القتناء السالح الذري، 

األمر الذي تنفيه طهران.
وذكـــرت وســـائل االعـــالم 
انه ستجري خالل  االسرائيلية 
التمريـــن جتربـــة بطاريـــات 
الصواريخ االسرائيلية املضادة 
للصواريخ من نوع ارو )السهم( 
الدفاع االميركية  وكذلك انظمة 
املضادة للصواريخ البالســـتية 
ثاد وايجيس )بحرية( واالنظمة 
املضـــادة للطيـــران باتريوت 

وهوك.
لكن بيان اجليش يشير مع 
ذلك الـــى ان »هـــذا التمرين ال 
يشـــكل ردا على اي حدث معني 
في العالم«، في تلميح الى االزمة 
االيرانية، وان التخطيط له بدأ 

»قبل عام ونصف العام«.
من جهة أخرى، شدد الرئيس 
األميركي باراك أوباما ـ في كلمة 
مســـجلة إلى مؤمتر الرؤســـاء 

املنعقد في إسرائيل - على أهمية 
حتقيق األمن السرائيل وإقامة 

دولة فلسطينية.
ونقل راديو )سوا( األميركي 
عن أوباما أمس تأكيده أن العالقات 
مع إسرائيل مميزة للغاية وأنها 

أكثر من حتالف استراتيجي.
وأضاف أوباما أنه لو نظرنا 
إلى املستقبل وقدرتنا على حتقيق 
اإلجنازات أو تغلبنا على اخلالفات، 

لـــو مت توفير األمن وأن تعيش 
الدولة الفلســـطينية مســـتقلة 
بســـالم، وإذا كان هناك شركاء 
وتعاون إقليمي لتقدمي املساعدة 
والتعليم والطاقة النظيفة، وإذا 
تغلبنا جميعا على تهديد أسلحة 
الدمار الشامل واألسلحة النووية 
فعندها سنترك ألطفالنا مستقبل 
أكثر أمانا وازدهارا على حد تعبير 

الرئيس األميركي.

واشنطنـ  أ.ف.پ: أكد مجلس 
الشيوخ االميركي امس االول خالل 
تصويت على موازنة وزارة االمن 
الداخلي للعام 2010 موافقته على 
مجيء معتقلني في غوانتانامو 
الى االراضي االميركية حملاكمتهم 

امام محكمة للحق العام.
ومينع مشروع موازنة 2010 
لوزارة األمن الداخلي نقل املعتقلني 
احلاليني الى الواليات املتحدة، اال 
حملاكمتهم فيها وبعد ان يحصل 
الكونغرس فقط على خطة مفصلة 

عن االخطار احملتملة.
وجاء في مشروع املوازنة انه 
سيسمح بنقل اي شخص بعد 45 
يوما فقط من تسلم الكونغرس 

هذه اخلطة.
ووافقت أعلى هيئة قضائية 
في الواليات املتحدة امس االول 
على النظر في الطلب الذي قدمه 
صينيون من االيغور معتقلون 
في غوانتانامو منذ نحو ثماني 
سنوات رغم تبرئتهم من اي عمل 
ارهابـــي وطلبوا ان يتم االفراج 

عنهم على االراضي االميركية.
وقـــد تبنى اعضـــاء مجلس 
الشيوخ النص بـ 79 صوتا في 

مقابل 19 صوتا.

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت: مجددا 
وللمرة الثالثة فشل مجلس النواب العراقي أمس 
في التوصل الى اتفاق حول قانون االنتخابات 
بسبب اجلدل حول قضية كركوك املتنازع عليها، 
وأحال املســــودة الى املجلس السياسي لألمن 
الوطني )أعلى سلطة في البالد( إليجاد تسوية 
بخصوصه.  وقال اياد السامرائي رئيس البرملان 
للصحافيني »لم تتوصل الكتل السياسية الى 
اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية 
عقدة. املتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق« 
حول مطالب العرب والتركمان بتحديث سجل 
الناخبــــني في هذه املدينة التي يطالب االكراد 
بضمها الى اقليم كردستان، بدعوى ان هناك 

زيادة كبيرة في اعداد االكراد.
 واكد السامرائي ان »وسطاء تدخلوا فيها، 
لكن تراجعا حصل وسار األمر نحو التعقيد 

وبدأت املواقف تتباعد«.
 وتابع »لذلك قررت هيئة رئاسة املجلس 
إرسال املوضوع الى املجلس السياسي لالمن 
الوطنــــي ليتخذ موقفها بهذا الشــــأن«. حيث 
يتكون املجلس السياســــي لألمن الوطني من 
رئيــــس اجلمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء 
ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية 
الكبــــرى في البرملان.  اال ان الســــامرائي قال 
»سأدعو املجلس السياســــي لالنعقاد االحد، 
واذا ما مت التوصل الى اتفاق فسنعقد جلسة 

للبرملان االثنني املقبل«.
في غضون ذلك، أعلن في بغداد رسميا عن 
تشكيل ائتالف سياسي جديد باسم »ائتالف 
وحدة العــــراق« يضم 26 كيانا وشــــخصية 
سياسية عراقية يتزعمها احلزب الدستوري 
الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البوالني.

ويأتي تشكيل االئتالف اجلديد الذي أعلن 
عن تأسيسه في مؤمتر صحافي متهيدا خلوض 
االنتخابــــات املقبلة. وفي هذا الســــياق، حث 
الرئيس األميركي باراك اوباما العراقيني على 
ان »يكون للعراق قانون انتخابات مكتمل في 
الوقت املناسب حتى يتسنى اجراء االنتخابات 

في موعدها أي في يناير املقبل«.
وأعاد اوباما خالل استقباله رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي في البيت االبيض اول 
من امسـ  الفتتاح مؤمتر االعمال واالستثمارات 
االميركية ـ العراقية، أعاد التأكيد على التزام 
الواليات املتحدة بسحب كل القوات االميركية 
من العراق بحلول اغسطس من العام املقبل.

على الصعيد الداخلي، أفاد برملاني عراقي 
بوجود »صراعات كبيرة« بني رئيس احلكومة 
العراقية نوري املالكي ووزير الداخلية جواد 
البوالني، دفعت باألول إلى الطلب من رئيس 
البرملان العراقي إياد السامرائي سحب الثقة 
من الثاني، فيما أكد مصدر قيادي في االحتاد 
الوطني الكردســــتاني الذي يتزعمه الرئيس 

جالل طالباني قيام رئيس الوزراء، وبوصفه 
القائد العام للقوات املســــلحة، بعزل الفريق 
جمال سليمان مدير االستخبارات العسكرية 
»بصورة مفاجئة ومن غير إيضاح األســــباب 

احلقيقية لهذا اإلجراء«.
وأضاف املصدر، الذي رفض نشــــر اسمه، 
في تصريحات لصحيفة »الشــــرق األوسط« 
اللندنية أمس إن »املالكي نصب نفسه مديرا 

لالستخبارات العسكرية«.
من جانب آخر، كشــــف املصدر البرملاني 
للصحيفة أن »أعضاء مجلس النواب يتداولون 
أخبار الصراع بني املالكي والبوالني بســــبب 
ترشــــيح وزير الداخلية لالنتخابات النيابية 
املقبلة باعتباره رئيســــا للحزب الدستوري، 
مما يشــــكل منافســــة يعدها رئيس احلكومة 

العراقية تشكل خطرا عليه«.
وأضاف البرملاني الذي رفض كشف اسمه 
قائال: »إن ما سمعناه هو أن املالكي بعث برسالة 
إلى رئيس البرملان لطرح موضوع سحب الثقة 

من البوالني على أعضاء البرملان«.
وأشــــار البرملاني العراقي إلى أن »رئيس 
احلكومة العراقية يعمل في هذه الفترة التي 
تسبق االنتخابات على التخلص من القيادات 
األمنية والعســــكرية التي يعتقد أنها ال تقف 
معه في حملته االنتخابية من أجل البقاء في 

منصبه لفترة ثانية«.


