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بلغرادـ  وكاالت: أكد مستشار قانوني لزعيم 
صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش 
أن كاراديتش لن يحضر جلســـة اليوم أمام 
محكمة جرائم احلرب اخلاصة بيوغسالفيا 
السابقة في الهاي ألنه مازال بحاجة إلى وقت 

لتجهيز دفوعه القانونية.
وأشار إلى أن الوقت الذي يحتاجه كاراديتش 

البالغ من العمر 64 عاما ال يقل عن تســـعة 
أشهر. وذكرت شبكة »سي.إن.إن« األميركية 
أن جلســـة احملاكمة التي بدأت صباح امس 
كانت قصيرة جدا، مشيرة إلى أن كاراديتش 
كان قد أبلغ احملكمة الدولية اعتزامه مقاطعة 
هذه اجللســـة نظرا ألنه غير جاهز بدفوعه 

القانونية.

كاراديتش يغيب عن محاكمته أمس ويرفض حضور جلسة اليوم

طهران تقترح تسليم »جزء« من مخزونها النووي .. وخامنئي يعارض المفاوضات المباشرة مع أميركا

باكستان تعلن اعتقال 11 من عناصر األمن اإليراني داخل أراضيها
طهــــران ـ د.ب.أ ـ أ.ف.پ ـ رويترز: أكد وزير اخلارجية 
اإليراني منوچهر متكي أمس أن فريق الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية واصل تفتيش موقع »فوردو« النووي اجلديد.
وقال متكي للصحافيني فــــي طهران: »عملية التفتيش 
فــــي فوردو جتري وفقا ملا هو مقرر وليس لدينا مشــــكلة 

في هذا«.
ووفقا لوكالة أنباء »مهــــر« اإليرانية فقد تفقد الفريق 
أمس موقع فوردو قرب قم ومن املقرر أن يجري املزيد من 

عمليات التفتيش اليوم.
وعلى صعيــــد متصل، أوضح متكــــي أن إيران تعكف 
على دراســــة مســــودة اتفاق تبادل اليورانيوم مع روسيا 
والواليات املتحدة وفرنسا التي اعلن عنها االسبوع املاضي 

في ڤيينا.
وقال متكي: »يجري حاليا تقييم مسودة االتفاق الذي مت 
التوصل إليه في ڤيينا األسبوع املاضي وسنقدم ردنا قريبا، 

وسيكون الرد متطابقا مع مصاحلنا القومية«.
اال ان وزير اخلارجية االيراني أعلن ان بالده مســــتعدة 
لتسليم جزء من اليورانيوم املنخفض التخصيب الذي متلكه 
مقابــــل حصولها على وقود ملفاعل االبحاث في طهران، في 

حال مت التوصل الى اتفاق دولي على ذلك.
وقال متكي: »لضمان حصولنا على الوقود في إمكاننا، 
كما فعلنا في الســــابق، شراؤه، أو في إمكاننا تسليم جزء 
من وقودنا )اليورانيوم املخصب بنسبة 3.5%( الذي لسنا 

في حاجة اليه«.
واضاف ان »االختيار بني هذين األمرين قيد الدرس حاليا 

وسنعلن النتيجة في غضون أيام«.
وبحســــب ديبلوماســــيني غربيني فإن مشروع االتفاق 
يقضي بأن تســــلم ايران حتى نهاية العام 2009 1200 كلغ 

من اليورانيوم املخصب بأقل من 5% جلعل هذه النســــبة 
19.75% في روســــيا قبل نقله الى فرنسا حيث يحول الى 

قضبان وقود للمفاعل.

تحصين المنشآت

من جهة أخرى، قلل وزير اخلارجية االيراني من أهمية 
التهديدات العسكرية التي تطلقها اسرائيل بني الفترة واالخرى 
ضــــد بالده مصرحا »نعتقد ان الكيان الصهيوني الغاصب 
ال ميتلك اجلرأة للقيام مبثل هذا العمل ألنه مير في الوقت 

الراهن بأضعف ظروفه«.
بــــدوره، قال رئيس املنظومة الدفاعية االيرانية العميد 
غالم رضا جاللي أمس ان »منشأة قم لتخصيب اليورانيوم 

محصنة متاما ازاء التهديدات العسكرية االجنبية«.
واضاف جاللــــي في تصريح صحافي ان »منشــــأة قم 
املعروفة باسم »فور دو« مت بناؤها بالتنسيق مع مؤسسة 
املنظومــــات الدفاعية في البــــالد، حيث متت مراعاة جميع 

قواعد األمان والضوابط األمنية الالزمة فيها«.
واشار الى البنية التحتية لهذه املنشأة اجلديدة واجلهود 
التي بذلتها بالده لتحصينها امام التهديدات االجنبية، مشيرا 
في الوقت نفسه الى ان »منشأتي نطنز ومصنع يوسي اف 
في مدينة اصفهان وسط البالد تتمتعان كذلك بتحصينات 

جيدة وفق املقاييس الدولية الالزمة«.
في ســــياق آخر قالت قناة العربية الفضائية ان قوات 
حرس احلدود الباكستانية اعتقلت امس قرابة 11 من عناصر 

احلرس الثوري االيراني داخل أراضيها.
ونقل مراسل العربية عن مسؤولني باكستانيني ان قوات 
حرس احلدود ضبطت العناصر »بعد عبورهم احلدود على 
منت ســــيارتي جيب وانها طلبت منهم التوقف والتراجع« 

وعندما لم يستجيبوا قامت بالقبض عليهم.
لكن قناة العالم التلفزيونية اإليرانية ذكرت ان املوقوفني 
هم من حرس احلدود وليس من احلرس الثوري، كاشــــفة 

عن حصول مفاوضات من أجل اإلفراج عنهم.
 وقد اكدت مصادر ايرانية ان املعتقلني لم يكونوا يتعمدون 
اجتياز احلدود وامنا كانوا يقومون بعمليات متشيط بحثا 
عــــن عناصر جماعة جند اهلل املتورطة في الهجوم األخير 
على ضباط احلرس الثوري في اقليم بلوشيستان. ونقلت 
مصادر احملطة أن مســــؤولي البلدين يعملون على احتواء 

الوضع.

المفاوضات المباشرة

في غضون ذلك، نقلت صحيفة إيرانية عن نائب رئيس 
البرملان اإليراني محمد رضا بهنر قوله إن املرشــــد األعلى 
علي خامنئي يعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع الواليات 
املتحدة. ونقلت صحيفة همبستكي عن بهنر قوله »حاليا 
يؤكد املجلس األعلى لألمن القومي والزعيم األعلى على أن 
سياساتنا االستراتيجية ترتكز على عدم إجراء مفاوضات 

مع الواليات املتحدة«.
وأضاف خالل اجتماع مع رابطة إسالمية للمهندسني »لهذا 

لن جنري أي مفاوضات مباشرة مع الواليات املتحدة«.
ولم يوضح بهنر ما يقصده من »مفاوضات مباشــــرة«. 
لكنه رمبا كان يقصد احملادثات الثنائية املوسعة التي تهدف 
إلى تطبيع العالقات األميركية ـ اإليرانية بدال من استبعاد 

كل االتصاالت بني طهران وواشنطن.
من جهة اخرى اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغــــان الغرب مبعاملة إيران معاملة »مجحفة« بشــــأن 

برنامجها النووي.

مجموعة من اليهود داخل املسجد األقصى بعد ان فتحته قوات االحتالل أمام املصلني والسياح            )أ.ف.پ(

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الباكستاني آصف زرداري خالل اجتماعهما في إسالم آباد أمس         )أ.ف.پ(

اتهم الغرب باالزدواجية ودعا لنزع أسلحة إسرائيل النووية

القذافي يدعو للسماح للفلسطينيين بامتالك سالح نووي
 لنـــدن ـ أ.ف.پ: دعا الزعيم 
الليبي العقيد معمر القذافي في 
مقابلة مع شبكة »سكاي نيوز« 
البريطانية بثت أمس الى السماح 
للـــدول العربية و»حتى للدولة 
اذا قامت« بامتالك  الفلسطينية 
النووي مادامت ليست  السالح 
هنـــاك قيود علـــى الطموحات 

النووية االسرائيلية.
القذافـــي للشـــبكة  وأكـــد 
البريطانية انـــه مادامت احلال 
كذلك فعلـــى املجتمع الدولي ان 
يسمح جليران اسرائيل بامتالك 

السالح النووي.
وقال القذافي بحسب الترجمة 
اإلجنليزيـــة لكالمـــه »اذا كان 
االسرائيليون ميلكون السالح 
النووية،  النـــووي والطاقـــات 
فمن حق املصريني والسوريني 
والسعوديني عندها امتالك هذا 
السالح، حتى الدولة الفلسطينية 
اذا قامت يجب ان تكون عندها 
اســـلحة نوويـــة الن خصومها 

ميلكون قدرات نووية«.
وأضاف »اذا لم نكن نريد هذا 
الوضـــع، عندها علينا ان ننزع 

وقال الزعيم الليبي ان »ايران 
لم تقـــل حتى اليوم انها تصنع 
انها  ايران تقول  سالحا نوويا، 
اليورانيوم«. واضاف  تخصب 
»اذا صنعت ايران اسلحة نووية، 
عندها سنكون جميعا ضدها. اال 

ان ايران لم تقل ذلك«.
وتابع »موقفنا واضح ويجب 
ان يكون واضحا وبديهيا، نحن 
ضد ان يصنع اي كان ســـالحا 
نوويـــا او ان ميتلكـــه، ســـواء 
اكان ايران ام اميركا ام ليبيا ام 

االسرائيليني«.
من جهة اخرى، رحب الزعيم 
الرئيس االميركي  الليبي مبنح 
باراك اوباما جائزة نوبل للسالم، 

مشددا على اصوله االفريقية.
وقال »االمر واضح انه افريقي 
ونحن فخـــورون باننا كأفارقة 
قدمنا شخصا افريقيا الى رئاسة 

الواليات املتحدة االميركية«.
وتابع »بشـــأن منحه جائزة 
نوبل للسالم اعتقد انه يستحقها. 
لكـــن منحه اياها مـــن اآلن فيه 
شيء من اخلبث وهو امر سابق 

ألوانه«.

النووية  االســـلحة والقـــدرات 
االسرائيلية«.

وأكد الزعيم الليبي معارضته 

امتالك ايران السالح النووي اذا 
اعترفـــت طهران بســـعيها الى 
حتقيق هذه الغاية، مشـــيرا في 

البرنامج  الـــى ان  الوقت عينه 
النووي االيراني سلمي، وهو ما 

يشكك فيه الغرب.

مؤتمر »غاي ستريت« اليهودي يكرس
انشقاق اللوبي اإلسرائيلي في أميركا

واشنطن ـ احمد عبداهلل
بدأ امس االول في واشطن مؤمتر منظمة 
»غاي ستريت« اليهودية االميركية املعارضة 
لسياسة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو بعد معركة سياسية ساخنة آثارها 
املؤمتر وما تشكله املنظمة بالنسبة للوبي 

االسرائيلي في الواليات املتحدة.
وكانت املنظمة قد تشـــكلت قبل قرابة 
العامـــني من عـــدد من اليهـــود االميركيني 
املعارضني لسياسة الواليات املتحدة خالل 
ادارة الرئيس الســـابق جورج بوش جتاه 
اســـرائيل بدعوى انها تورط االسرائيليني 
في عداء ابدي مع العـــرب والداعني النهاء 
االســـتيطان والتوصل الى سالم مع الدول 

املجاورة على اساس حدود عام 1967.
وقد واجهت املنظمة مقاومة عنيفة من 
ايباك التي تشـــكل قلب اللوبي االسرائيلي 
في الواليات املتحدة باالضافة الى مقاومة 
املتشـــددين من اليهـــود االميركيني. وبلغ 
االمر الى حـــد ان صحيفة »جويش برس« 
النيويوركية املتطرفة صدرت قبل شهرين 
بعنوان »املوت لغاي ستريت«. ويرمز اسم 
غاي ستريت الى الشـــارع اليهودي حيث 
تقول املنظمـــة انها متثل رأيا ســـائدا في 
صفوف اليهود االميركيني وترفض االدعاءات 

القائلة بان العرب معادون للسامية وترجع 
خصومتهم السرائيل السباب سياسية وليس 
الســـباب الكراهية الدينية. وقبيل انعقاد 
مؤمتر »غاي ستريت« وجهت املنظمة دعوات 
الى عدد واسع من اعضاء الكونغرس السيما 
ان ادارة الرئيس باراك اوباما ادخلتها رسميا 
فـــي قوائم الدعوة التـــي توجه للمنظمات 

اليهودية الرئيسية في الواليات املتحدة.
غير ان تلـــك الدعوات اثـــارت حفيظة 
ايباك التي بعثت مبئات من مندوبيها خالل 
حملة استغرقت ثالثة اسابيع حلمل اعضاء 
الدعوة. واستجاب  الكونغرس على رفض 
العدد االكبر مـــن املدعوين لضغوط ايباك 
اربعة اعضاء فقـــط. ووجهت  باســـتثناء 
املنظمة ايضا دعوة الى السفير االسرائيلي 
في واشنطن مايكل اورين الذي رفض قبول 
دعوة املنظمة للمؤمتر ونشر مقاال يتهمها فيه 
بالتعاون مع العرب. في الوقت ذاته تصدرت 
انباء املنظمة التي لفت صعودها االنظار غالف 
مجلة »نيويوركر« و»تامي« وسط توقعات 
بانقسام اللوبي االســـرائيلي في الواليات 
املتحدة بسبب صعود »غاي ستريت« السريع. 
وفي اجللســـة االفتتاحية للمؤمتر ادرجت 
قضية مناقشة سياسة الواليات املتحدة جتاه 

الشرق االوسط كموضوع اساسي.

تحطم ثالث مروحيات ومقتل 14
من جنود »إيساف« في أفغانستان

كابول ـ كونا: تلقت القوات الدولية املســـاعدة على 
ارساء االمن في افغانستان )ايساف( ضربة قوية بتحطم 

ثالث مرحيات ومقتل نحو 14 من جنودها.
فقد اعلنت »ايساف« امس، مقتل اربعة جنود أميركيني 
واصابة اثنني آخرين بجروح اثــــر تصادم مروحيتني 
جنوب افغانستان ومقتل عشرة جنود آخرين واصابة 
ثالثة مدنيني بجــــروح اثر حتطم مروحية اخرى غرب 
أفغانســــتان. ورغم ان »ايســــاف« اســــتبعدت اسقاط 
املروحيات، اعلنت حركة طالبان انها اسقطت مروحية 

اميركية غرب البالد.
 وقال الناطق الرسمي باسم القوات في كابول الكولونيل 
واين شـــانكس ان اجلرحى نقلوا الى املستشفى لتلقي 
العالج مضيفا ان القوات فتحت حتقيقا في احلادث الفتا 
الى حتطم مروحية اخرى غرب افغانستان بينما كانت 
القـــوات األميركية منهمكة في شـــن عملية هجوم ضد 
املتمردين الطالبانيني وان عشـــرات املتمردين التابعني 

حلركة طالبان قتلوا في حادث حتطم املروحية.
وذكر البيـــان ان القوات األميركية كانت في طريقها 
للعودة الى مقرها بعد االنتهاء من مهمتها عندما حتطمت 

املروحية مشيرا الى عدم التأكد من سبب التحطم.
واشـــار الى ان »حادثي حتطم املروحيات اكدا على 
املخاطر التـــي تتعرض لها قواتنا وشـــركاؤنا يوميا« 
معتبرا ان كل حالة وفاة خسارة فادحة. احلادثان وقعا 
بعد جناة حاكم والية ننجرهار الشرقية غول اغا شيرازي 

من محاولة انتحاريني اغتياله صباح امس.
وقال املتحدث الرسمي باسم احلاكم احمد زيا للصحافيني 
ان االنتحاري دخل الفندق الذي تواجد فيه احلاكم مشيرا 

الى ان رجال االمن اعتقلوا االنتحاري واحملرض.
 في ســـياق آخر، ذكرت وكالة »يونهـــاب« الكورية 
اجلنوبية أن االدميرال مايك مولني، رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة أوضح ملجموعة من اجلنود في سول 
أن بالده رمبا ترســـل قواتها في كوريـــا اجلنوبية إلى 

أفغانستان في السنوات القادمة.

ارتفاع عدد قتلى األحد األسود ونواب يطالبون بجلسة طارئة للبرلمان

قادة العراق يتفقون على تسوية
بشأن تعديل قانون االنتخابات

بغداد  ـ وكاالت ـ دمشق ـ هدى العبود
اتفق أبرز القادة السياســـيني العراقيني امس 
على حل وسط بشـــأن تعديل القانون االنتخابي 
لكي يتسنى تنظيم االنتخابات في 16 يناير املقبل 
كما هو مقرر، وفق مـــا أفاد نائب رئيس البرملان 

خالد العطية لـ »فرانس برس«.
وقـــال العطية للوكالة: »مت التوصل الى اتفاق 
حول اقتراح لتعديل القانون االنتخابي، رئاســـة 
البرملان ستعرضه الثالثاء )اليوم( على قادة الكتل 
البرملانية، وان جرى االتفاق فسيتم طرح القانون 

على النواب للتصويت«.
وضـــم االجتماع خصوصا مجلس الرئاســـة، 
أي الرئيـــس جـــالل طالباني ونائبيـــه، ورئيس 
الوزراء نـــوري املالكي ونائبيه، ورئيس البرملان 
إياد السامرائي، ويتمثل في هذه السلطات الثالث 
املجموعات الثالث الرئيســـية في البالد، الســـنة 

والشيعة واألكراد.
وفشـــل البرملان العراقي االسبوع املاضي في 
التوصل الى اتفاق حول القانون االنتخابي اجلديد 
بسبب اخلالف بني العرب واألكراد حول محافظة 

كركوك النفطية.
وقال النائب الكـــردي محمود عثمان ان اتفاق 
التسوية ينص على ان يتم فحص القوائم االنتخابية 
»في كل املناطق التي برزت فيها شكوك حول أسباب 
التضخم املفاجئ في عدد السكان، دومنا اإلشارة 

الى منطقة بعينها«.
ويبلغ عدد ســـكان محافظة كركوك 900 ألف 
نســـمة هم خليط من التركمان واألكراد والعرب 

مع أقلية كلدو اشورية.
ويطالب األكراد بإحلاق كركوك بإقليم كردستان 
ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حني يعارض 

التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل 
الناخبـــني متهمني األكراد بإضافة أعداد كبيرة من 

األكراد بعد 2004.
بدورهـــم يتهم األكراد العـــرب بأنهم تصرفوا 
بالطريقة نفســـها في بعض املناطق ذات األغلبية 

الكردية في محافظة نينوى شمال البالد.
وكان املالكي قال ان عدم تنظيم االنتخابات في 
املوعد احملدد سيفقد احلكومة والبرملان شرعيتهما 
في حني حض الرئيس األميركي باراك أوباما القادة 

العراقيني على التوصل الى اتفاق.
وأعلنت اللجنـــة االنتخابية مرارا انها بحاجة 

ملهلة 90 يوما للتحضير لالنتخابات.
امنيا، ارتفع عدد قتلى تفجيري األحد األسود 
االنتحاريـــني أمس األول وهما من أعنف الهجمات 
في العاصمة العراقية منذ سنوات، ارتفع الى 155 
باالضافة ألكثر من 500 جريح. ففيما نددت هيئة 
علماء املسلمني السنية )العراق( بالتفجيرين معتبرة 
انها خطوة في اطار التهيئة لالنتخابات البرملانية 
ومن أجل حتقيق مكاسب انتخابية فيها، أكدت الهيئة 
السياسية للتيار الصدري ان تفجيرات وزارة العدل 
ومجلس محافظة بغداد تشكل مأزقا للمواطن الباحث 
عن امنه واحملاصر باالرهاب، وللحكومة التي تعيش 

دعايتها الستقبال االنتخابات القادمة.
 في غضون ذلك، أكد النائب في البرملان العراقي 
عن املجلس األعلى اإلســـالمي حميد رشيد معلة 
مطالبة عدد من النواب بعقد جلسة طارئة للبرملان 

لبحث تفجيري بغداد.
هذا وتساءلت صحيفة تشرين اليومية السورية 
عن »الدور الصهيوني« وعن »دور عمالء املوساد 
واالستخبارات االجنبية« في التفجيرات التي هزت 

بغداد األحد. 

بن علي رئيساً لتونس بنسبة %89
تونس ـ رويترز: أعلنت وزارة 
الداخلية التونسية النتائج الرسمية 
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 
أمس والتــــي فاز فيهــــا الرئيس 
زيــــن العابدين بن علــــي بوالية 

خامســة.
وبحسب وكالة األنباء التونسية 
فإن الرئيس بن علي أعيد انتخابه 
لفترة رئاسية خامسة بحصوله 
علــــى 89.62% مــــن األصوات في 
انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس 
األول، فيما حصل اقرب منافسيه 
املرشح محمد بوشيحة على %5.01 

واملرشح احمد اينوبلي: %3.80.
وقالت الوزارة في احصائياتها 
الرســــمية ان عــــدد الذيــــن أدلوا 
بأصواتهم بلغ أربعة ماليني و729 
ألفا، وان نســــبة املشاركة بلغت 

.%89.45
ويعزو ناخبون كثيرون البن 
علي فضل جعل تونس التي جتتذب 
ماليني السائحني األوروبيني سنويا 
واحــــدة من أكثر الــــدول ازدهارا 
واســــتقرارا في منطقة تعاني من 

الفقر واالضطراب السياسي.
والنسبة التي حصل عليها بن 
علي تقل عن نســــبة 94.4% التي 
حصل عليها في االنتخابات السابقة 
التي أجريت قبل خمس سنوات، 
وهو ما قد يجنب تونس انتقادات 
غربية بالتالعب في هذه االنتخابات 

لصالح بن علي.
وقالت وكالة األنباء التونسية 
التجمع  أيضــــا حصــــل حــــزب 
الذي  الدميوقراطي  الدســــتوري 
ينتمي له الرئيس التونسي على 

أ.ف.پ57% من املقاعد.


