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مصادر فلسطينية: مصر ستعلن تخليها عن ملف المصالحة وستسمي المعرقلين

14 قتياًل بقصف جوي أميركي على منزل القيادي في الحركة مولوي فقير

عباس: مرسوم الدعوة لالنتخابات ليس مناورة ومستمرون في المصالحة

القوات الباكستانية تستعيد كوتكاي من طالبان

كارادجيتش يقاطع جلسة محاكمته التي ستبدأ غدًا
الهاي ـ أ.ش.أ: قال قضاة 
في محكمــــة جرائم احلرب 
اخلاصة بيوغسالفيا السابقة 
إن محاكمــــة زعيــــم صرب 
البوسنة السابق »رادوفان 
كارادجيتش« ستبدأ غدا كما 
هو مقرر لها.وذكر تلفزيون 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( امس االول أن هذا 
املوقف يأتي على الرغم من 
إبــــالغ كارادجيتش احملكمة 
الدولية بأنه يعتزم مقاطعة 
اجللسة املخصصة حملاكمته، 
حيث أوضح أنه غير جاهز 

بدفوعه القانونية.
ويواجه كارادجيتش أحد 
عشر اتهاما من بينها ارتكاب 
جرائم حرب وإبادة جماعية 
وجرائم ضد اإلنســــانية في 
فترة حرب البوسنة والهرسك 
بني عامي 1992 و1995، والتى 
تعد أكثر حروب أوروبا دموية 
منذ احلرب العاملية الثانية.

ويواجه كارادجيتش الذي 
يتولى الدفاع عن نفسه عقوبة 
السجن مدى احلياة في حال 
إدانته باالتهامات املنسوبة 

له.
لكنه يدفع بأنه لم يخطط 
أو يأمر أو يرتكب أو يشارك 
فــــي أي من اجلرائــــم املتهم 

بها.

عواصمـ  وكاالت: استعادت القوات األمنية الباكستانية 
امس ســــيطرتها على بلدة كوتكاي مسقط رأس قائد 
حركة طالبانـ  باكستان حكيم اهلل محسود وقتلت 13 
مســــلحا، وذلك في إطار حملتها التي تستهدف معاقل 

احلركة في مقاطعة وزيرستان اجلنوبية.
وذكرت قناة »جيو تي في« الباكستانية ان القوات 
األمنيــــة تقدمت باجتاه كوتكاي بلدة محســــود وأحد 
كبــــار قادة طالبان قاري حســــني الذي يعرف بتجنيد 
االنتحاريني ومتكنت من الســــيطرة على املنطقة ليل 

امس االول.
وأشارت القناة إلى انه خالل العملية واجهت القوات 
األمنية مقاومة شديدة من قبل املتشددين، حيث قتل 

13 منهم خالل االشتباكات.
وكانت القوات الباكستانية اعلنت في وقت سابق 
امس عن مقتل 8 مســــلحني خالل عملياتها العسكرية 

املستمرة في جنوب وزيرستان بشمال غرب البالد.
ونقلت قناة »جيو تي في« عن مصادر أمنية قولها 
ان اجليش الباكستاني اشتبك مع مسلحي طالبان في 
أجزاء من جنوب وزيرستان فقتل 8 منهم فيما أصيب 

3 جنود بجروح طفيفة.
وأضافت املصادر ان عددا من املسلحني جنحوا في 

الفرار فيما مت اعتقال 5 آخرين.
وكانت القوات األمنية الباكستانية قتلت امس قائدا 
متشــــددا بارزا يدعى كرمي زادا خالل مواجهة مسلحة 
في سوات بشمال غرب البالد فيما متكنت الشرطة من 
توقيف 45 شــــخصا يشتبه بتورطهم بأعمال مسلحة 

في مناطق مختلفة في روالبندي.
ونقلت »جيو تي في« عن مصادر لم حتددها قولها ان 
القوات األمنية نفذت عملية ضد املتشددين في منطقة 
بهارتانا في مقاطعة ماتا بسوات ومتكنت من قتل كرمي 

زادا وهو من أبرز القادة املتشددين بباكستان.
يشــــار إلى ان اجليش الباكســــتاني أطلق قبل أيام 
عملية برية واســــعة يشارك فيها نحو 30 ألف جندي 

ضد املسلحني في جنوب وزيرستان.
فــــي غضون ذلك، قال مســــؤول حكومي إن طائرة 
أميركية بال طيار قتلت ما ال يقل عن 14 شــــخصا بعد 
أن قصفت منزال ألحد قــــادة حركة طالبان في منطقة 

باجور القبلية بباكستان.
وأضاف عبد امللك املســــؤول باملنطقة لرويترز في 
حديث هاتفي »سقط صاروخ على منزل مولوي فقير 

ولدينا تقارير بسقوط قتلى«.
وأفادت معلومــــات أوردتها وكالة فرانس برس ان 

مولــــوي كان في املنزل، لكنه غادره قبل 10 دقائق من 
تنفيذ الغارة.

أردوغان في باكستان

من جهة اخرى، توجه رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان الى  اســــالم اباد امس في زيارة تهدف 

لدفع عجلة العالقات بني البلدين.
وذكر بيان صحافــــي أصدره مكتب رئيس الوزراء 
التركي ان زيارة اردوغان تستغرق 3 أيام يلتقي خاللها 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء 

يوسف رضا جيالني.
وأوضح البيان ان مباحثات اردوغان مع املسؤولني 
الباكســــتانيني ســــتتناول عددا من القضايا الثنائية 
واالقليمية والعاملية الســــاخنة وفي مقدمتها الرغبة 
التركية في القيام بدور مهم من أجل حتقيق الســــالم 
في املنطقة االقليمية امتدادا جلهودها بعقد قمة ثالثية 
لرؤســــاء الدول الثالث أفغانستان وباكستان وتركيا 

في أنقرة قريبا.
ولفت البيان الى أن زيارة اردوغان السالم أباد في 
هذه الفترة العصيبة التي متر بها باكستان أمر يعكس 

الصداقة املتجذرة بني البلدين.

حماس: المرسوم غير دستوري ألنه صادر عن منتحل صفة رئيس سلطة

رام اهللـ  غزةـ  وكاالت: أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس متسكه باســـتحقاق إجراء االنتخابات العامة في »املوعد 
الدســـتوري« الذي حدده امس االول في 24 يناير املقبل ردا على 
فشل جهود املصاحلة الوطنية، متهما حركة حماس بالتهرب من 

إنهاء االنقسام الداخلي.
وقـــال عباس في كلمة له خالل افتتاح دورة املجلس املركزي 
ملنظمة التحرير الفلسطينية في رام اهلل بالضفة الغربية حتت 
عنوان »القدس عاصمة الدولة الفلسطينية املستقلة«، إنه ال يناور 

من وراء إصدار مرسوم بتحديد االنتخابات.
وأضاف: »نحن مستمرون في االستحقاق الدستوري وال يظن 

احدا أننا سنناور في املرسوم وتطبيقه«.
وأكد عباس أن املرسوم الرئاسي لالنتخابات »استحقاق دستوري 
وقانوني ملزم« لكنه قال إنه مستمر في جهود حتقيق املصاحلة 

الوطنية.
هذا واتهم عباس حركة حماس التي تســـيطر على قطاع غزة 
باإلصرار على إفشـــال جهود املصاحلة في احلوار الوطني الذي 
ترعاه مصر، لكنه شـــدد على أنـــه ال مناص من حتقيق الوحدة 

الوطنية.
وقال إن حماس مصممة على إفشـــال احلوار وتتهرب بذرائع 
مختلفـــة »ألن قرارها ليس بيدها بل بيـــد أطراف أخرى تأمرها 

فتطيع«.
وأكد أن حركة فتح واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
وافقت دون شروط على الورقة املصرية للمصاحلة »من أجل أال 

نخذل مصر ولتحقيق املصاحلة الوطنية«.
وتتضمـــن الورقـــة املصرية حتديـــد 28 من يونيـــو املقبل 
إلجراء االنتخابات الرئاســـية والتشريعية في اطار من التوافق 

الوطني.

حماس

باملقابل، اعتبر نائب رئيس املجلس التشـــريعي الفلسطيني 
احمد بحر ان قرار عباس »غير دســـتوري« متهما إياه بتكريس 

االنقسام الفلسطيني.
وقال بحر خـــالل مؤمتر صحافي في غزة ان عباس »ال ميلك 
اي صفة دســـتورية تخوله اصدار اي مراســـيم رئاسية النتهاء 

فترته الرئاسية«.
وتابع بحر ان مرسوم عباس الجراء االنتخابات »ال قيمة وال اثر 
له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي 

املتكرر لتأجيل موعد التوقيع على املصاحلة الفلسطينية بوساطة 
القاهرة.

وقالت املصادر ان مصر تدرك ان قيادة حماس تتعرض لضغوط 
من قبل بعض الدول لعرقلـــة املصاحلة للتأثير على دور مصر 

اإلقليمي في املنطقة.
وأضافـــت املصادر أن رئيس املخابـــرات املصرية اللواء عمر 
سليمان وبعض املسؤولني املصريني الذين هم على اطالع كامل 
مبلف املصاحلة الفلسطينية سيقومون قريبا بإعداد تقرير كامل 
عن امللف واجلهود التي بذلوها مع حركتي فتح وحماس من اجل 
إنهاء االنقسام وشـــرح النقاط التي رفضتها حماس في الورقة 

املصرية األخيرة للمصاحلة.
وأردفت املصادر »أن مصر ســـتقدم طلـــب إلى جامعة الدول 
العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء اخلارجية العرب 
لتقدمي التقرير الذي أعدته حول ملف املصاحلة الفلسطينية وما 
هي األطراف التي تعطل املصاحلة الفلسطينية الداخلية وإعالنها 
على وسائل اإلعالم واتخاذ القرارات املناسبة فيما يتعلق بالشأن 

الفلسطيني الداخلي«.
وتابعت املصـــادر »أن القاهرة بعـــد تقدميها مللف املصاحلة 
الفلسطينية جلامعة الدول العربية وستعلن تخليها بالكامل عن 

هذا امللف ولن تعيد فتحه مرة أخرى مهما كانت األسباب«.
وكانت مصر أجلت موعد توقيع املصاحلة الوطنية الفلسطينية 
الذي حددته سابقا في اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري إلى 
أجل غير مسمى في أعقاب إعالن حركة حماس رغبتها في تأجيل 

املوعد وأن لها حتفظات على الورقة املصرية للمصاحلة.

تبلغ دول عربية بقرار عباس مسبقا

هذا وقالت املصادر إن رئيس الســـلطة الفلسطينية محمود 
عباس اصدر مرســـوما رئاســـيا بتحديد موعـــد االنتخابات في 
األراضي الفلسطينية بعد موافقة ومباركة اغلب الدول العربية 

مبا فيها مصر على هذا القرار.
ونقلت وكالة »سما« الفلسطينية عن املصادر قولها إن الرئيس 
املصري محمد حســـني مبارك تبلغ مـــن عباس في آخر لقاء مت 
بينهما انه ســـيحدد موعد االنتخابات في الرابع والعشرين من 

شهر يناير املقبل.
وذكرت املصادر أن مبارك ابلغ عباس أن مصر »غاضبة جدا« 
من عدم التوصل التفاق بني حركتي حماس وفتح رغم بذلها جهدا 

كبيرا على مدار عام كامل.

محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة«.
وأضاف ان »اصرار عباس على اجراء االنتخابات دون توافق 
وترتيب البيت الفلسطيني يشكل في حقيقة األمر اعالنا انفصاليا 
لتكريس االنقســـام والقطيعة وميهد ملؤامرة مكشـــوفة يسعى 
اليها إلجراء انتخابات في الضفة فقط وتنصيب نفســـه حاكما 

عليها«.
وطالب بحر »االشقاء العرب وخصوصا مصر والقوى والفصائل 
بتحمل مســـؤولياتهم ووضع حد نهائـــي للنهج االقصائي الذي 
يســـعى اليه عباس« مشيرا الى ارتباط قراره بالواليات املتحدة 

واسرائيل.
واضـــاف ان قرار عباس »يؤكـــد ان نواياه لم تتجه يوما من 
االيام لتحقيق املصاحلة وترتيب البيت الفلسطيني..اراد احلصول 

على بنـــد االنتخابات فقط حتت وطأة حصار غزة وقمع الضفة 
بهدف بقائه على كرسي السلطة.. االمر الذي يشكل ضربة قاصمة 

للجهود املصرية«.
 واعتبـــرت حماس في بيان اصدرته امـــس االول ان »اجراء 
االنتخابات دون توافق وطني هو خطوة اولى على طريق تزوير 
االنتخابـــات وتفصيلها على مقاس عبـــاس وفريقه، كما ان هذا 
املرسوم يعكس النوايا احلقيقية لهم من املصاحلة الفلسطينية 

والشراكة السياسية احلقيقية«.

مصر

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية »رفيعة املستوى« 
ان املسؤولني املصريني غاضبون للغاية من حماس بسبب طلبها 

محمود عباس مفتتحا دورة املجلس املركزي الفلسطيني في رام اهلل أمس              )أ.پ(

طالبان تدعو الناخبين األفغان لمقاطعة االنتخابات
كابولـ  رويترز: طالبت حركة طالبان امس 
الناخبني االفغــــان مبقاطعة جولة االعادة في 
االنتخابات الرئاســــية املقرر اجراؤها الشهر 
املقبل وتوعدت بتعطيل التصويت في تكرار 
لتهديدهــــم بعرقلة اجلولة االولى لالنتخابات 

املتنازع على نتائجها.
وقالــــت طالبان فــــي بيان ارســــل بالبريد 
االلكترونــــي الى رويترز »امارة افغانســــتان 
االسالمية تدعو مرة اخرى ابناءها احملترمني 
الى عدم املشاركة«، مضيفة ان العملية االنتخابية 
تنسقها واشــــنطن. وجاء في البيان »من اجل 
افشــــال هذه العملية سينفذ جميع املجاهدين 
عمليات ضد مراكز العدو« في اشارة الى اآلالف 
من مراكز االقتراع التي ستقام لتصويت السابع 
من نوفمبر بني الرئيس املنتهية واليته حامد 
كرزاي ومنافسه عبداهلل عبداهلل وزير اخلارجية 
السابق. وأزال االعالن عن جولة االعادة االسبوع 
املاضي احــــدى العثرات مــــن طريق الرئيس 
االميركي باراك اوباما في الوقت الذي يقيم فيه 
ما اذا كان سيرسل قوات اضافية الى افغانستان 

ملواجهة حركة طالبان التي تزداد قوة.
ومسؤولو االنتخابات يعدون لالنتخابات 

اجلديدة التي جــــرت الدعوة اليها بعد ضغط 
دولي شــــديد مع اقتراب فصل الشتاء القارس 

في افغانستان.
وأبطل حتقيق ـ ســــاندته االمم املتحدة في 
مزاعم تزويرـ  اآلالف من االصوات التي حصل 
عليها كرزاي في اجلولة االولى التي جرت في 
20 أغسطس املاضي مما هبط بنسبة اصواته 
الى ما دون 50% الالزمة لتجنب خوضه جولة 

إعادة ضد وزير خارجيته السابق عبداهلل.
وتريد احلركة االسالمية املتشددة ان تنسحب 

جميع القوات االجنبية من افغانستان.
وبات األمن مبعث قلق كبير مرة اخرى مما 
دفع مســــؤولو االنتخابات الى التحذير من ان 
قوات حلف شمال االطلسي والقوات االفغانية 
لم يعطوا انفســــهم وقتا كافيــــا لتأمني مراكز 

االقتراع في جولة االعادة.
وحذر بيان لطالبــــان االفغان من مبارحة 
منازلهم يوم االنتخابات.وقــــال البيان مؤكدا 
تهديده في اجلولة االولى »على الناس اال يشاركوا 
في االنتخابات، جميع الطرق الرئيسية ستسد 
او ستغلق امام املركبات احلكومية واخلاصة 

في اليوم الذي يسبق االقتراع«.

طهران ـ كونا: يصل فريق من املفتشــــني 
الدوليــــني التابعني للوكالــــة الدولية للطاقة 
الذرية اليوم الى ايران لتفقد املنشأة اجلديدة 
لتخصيــــب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم 

جنوب طهران.
ونقلت وكالة انباء مهر االيرانية عن مسؤول 
لم يكشف عن هويته قوله ان »فريق التفتيش 

الدولي سيتوجه غدا )اليوم( الى ايران لتفقد 
منشأة )فور دو( والتأكد من صحة املعلومات 
التي ميتلكونهــــا حول هذا املركــــز النووي 
اجلديد«. واضاف املســــؤول بحسب الوكالة 
ان »عملية التفتيش ستبدأ االحد )اليوم( بعد 
وصول املفتشــــني الدوليني الذين سيقومون 
خالل اقامتهم في طهران وملدة 3 ايام بالتأكد 

من تطابق املعلومات التي زودتهم بها ايران 
حول هذه املنشأة النووية«. وسمحت ايران 
خالل الزيارة التي قام بها املدير العام للوكالة 
محمد البرادعي مطلع الشهر اجلاري الى طهران 
بفتح ابواب هذه املنشأة التي التزال قيد االنشاء 
امام املفتشني الدوليني الثبات سلمية برنامجها 

النووي وعدم انحرافه عن مساره املدني.

المفتشون الدوليون يتفقدون اليوم منشأة قم النووية 

السلطات ترّد على »افتراءات المشككين« في نزاهة العملية االنتخابية

االنتخابات في تونس اليوم وبن علي وحزبه األوفر حظاً 
أ.ف.پ: اختتمــــت  ـ  تونــــس 
منتصــــف الليلة قبل املاضية في 
تونس حملة االنتخابات الرئاسية 
والتشــــريعية التي جتري اليوم 
وســــط شــــكاوى لبعض أطراف 
املعارضة ومستقلني من حصول 

»تضييقات«.
الـــــ 4  وكثــــف املرشــــحون 
لالنتخابــــات الرئاســــية وبينهم 
الرئيــــس املنتهيــــة واليته زين 
العابدين بن علي و1080 مرشحا 
في القوائم الـ 181 املشــــاركة في 
االنتخابات التشريعية والتي متثل 
8 أحزاب سياســــية ومستقلني، 
حتركاتهم في ربع الساعة األخير 
من احلملة لكسب أصوات أكثر من 

5 ماليني ناخب تونسي.
الفرق واضحــــا خالل  وبــــدا 
احلملة بــــني اإلمكانات العريضة 
للماكينة االنتخابية حلزب التجمع 
الدميوقراطي احلاكم  الدستوري 

وتواضع إمكانات منافسيه.
من جهته، ندد محمد الغرياني، 
األمني العام للحزب احلاكم، اجلمعة 
في اختتام احلملـــة االنتخابية 
بشدة »بإقدام فئة قليلة مفتقدة 
للضمير والروح الوطنية، على 
ركوب مطية التضليل واالفتراء 
خلدمـــة مصاحلها الشـــخصية 
الضيقة مقابل اإلســـاءة لبلدهم 

والنيـــل مـــن صورة الشـــعب 
التونسي ومكاسبه« في إشارة 
على ما يبدو الى انتقادات ناشطني 

تونسيني في اخلارج للسلطة.
وأدخل الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علــــي العام احلالي 
الدستور  تعديال استثنائيا على 

يقضي برفع عدد املقاعد املخصصة 
للمعارضــــة في مجلــــس النواب 
اجلديد إلى 25% وذلك بغض النظر 
عن نتائج التصويت في االنتخابات 

التشريعية.
ومبوجب ذلك، سيتألف البرملان 
اجلديد من 214 مقعــــدا منها 161 

للحزب احلاكم )75%( و53 مقعدا 
للمعارضة )%25(.

وتشارك كل أحزاب املعارضة 
التونسية في االنتخابات التشريعية 
الدميوقراطي  باستثناء »احلزب 
التقدمي« الذي يعتبر أبرز تنظيم 

معارض في تونس للحكومة.

مؤيدون للرئيس التونسي املنتهية واليته زين العابدين بن علي خالل حفل انتخابي أمس األول              )أ.پ(


