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برلني ـ ا.ف.پ: أعاد البرملان االملاني امس 
انتخاب احملافظة انغيال ميركل مستشـــارة 

الملانيا لوالية جديدة من اربع سنوات.
وستقود ميركل هذه املرة ائتالفا من ميني 
الدميوقراطي  الوسط بني احتادها املسيحي 
والفرع الباڤاري لالحتاد املسيحي االجتماعي 
من جهة واحلزب الليبرالي الدميوقراطي من 

جهة اخـــرى. وحصلت هـــذه االحزاب على 
332 مقعـــدا من املقاعـــد النيابية الـ 622 في 
البوندستاغ في االنتخابات التشريعية التي 

جرت في 27 سبتمبر.
وصباح امس نالت ميركل اثناء جلســـة 
التصويت اصـــوات 323 نائبا من اصل 612 

حضروا اجللسة.

 ميركل مستشارة أللمانيا لوالية جديدة

استهدف سوقاً مزدحمة .. وأوقع أكثر من 100 قتيل و200 جريح

باكستان: تفجير دموي يهزّ بيشاور بعد ساعات من وصول كلينتون

إسالم آبادـ  د.ب.أ: بعد ساعات من وصول 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
إلى إسالم آباد، اهتزت مدينة بيشاور شمال 
غرب باكستان على وقع انفجار ضخم أودى 
بحياة ما ال يقل عن 100 شــــخصا واصابة 
أكثر من 230 آخرين كانوا في سوق مزدحم 

في املدينة. 
ووقــــع االنفجــــار في منطقــــة )بيبال 
مانــــدي( مبدينة بيشــــاور عاصمة اقليم 
احلدود الشمالية الغربية معقل اجلماعات 

املسلحة.
وقال صاحب زاده أنيس أبرز مسؤول 
إداري باملدينة إن »واحدا من املباني املتضررة 
قد انهــــار وهناك مخاوف بأن اخلســــائر 

)البشرية( ستزيد«.
وكان يوجد باملبنى املكون من طابقني 

عدة محال جتارية بالطابق االرضي وشقق 
سكنية بالطابق العلوي.

التلفزيونية عمال  اللقطــــات  وأظهرت 
االنقاذ يبحثون بني احلطام من أجل انقاذ 
الضحايــــا، بينما يعمل رجال االطفاء على 
اخماد النيران املشتعلة بعدة محال جتارية. 
وشوهدت سحب ضخمة من الدخان االبيض 

تتصاعد من املنطقة.
من جهته اعتبر وزير اعالم االقليم ميان 
افتخار تشودري هذا االنفجار االكثر دموية 
والقى مسؤوليته على عاتق املتشددين مؤكدا 

ان العملية العسكرية ضدهم ستستمر.
وواجهت فــــرق االنقاذ صعوبات نظرا 
الندالع النيران في العديد من املتاجر وصعوبة 

دخول مثل هذه االسواق الضيقة.
االنفجار الضخم وقع بعد فترة قصيرة 

من وصول كلينتون الى باكستان في بداية 
زيارة تعد االولى مــــن نوعها منذ توليها 

منصب وزيرة اخلارجية األميركية.
وأثنت كلينتون على العملية العسكرية 
ضد مســــلحي طالبان والقاعدة في منطقة 
جنوب وزيرستان القبلية بالقرب من احلدود 
االفغانية. وقالت »نحن معجبون مبا يفعله 
اجليش الباكســــتاني فيما يتعلق بخوض 
هذه املعركة. نعتقد أن القيام بذلك يصب 
في مصلحة باكســــتان«. واشادت وزيرة 
الكبيرة  اخلارجية االميركية بالتضحيات 
التي يقدمها الشعب الباكستاني في سبيل 
كبح جماح االرهاب وقالت ان »الباكستانيني 
قدموا تضحيات غير عادية من اجل القضاء 

على التطرف«.
واوضحت كلينتون في حديث صحافي ان 

زيارتها تستهدف توجيه رسالة دعم شامل 
للحكومة الباكستانية من ادارة اوباما.

وقالت كلينتون للصحافيني انها ستسعى 
للحصول على معلومات كاملة بخصوص 
العملية العسكرية في جنوب وزيرستان 
خالل اقامتها في اسالم اباد وسوف تطمئن 
احلكومة الباكستانية على دعم ادارة اوباما 
الشــــامل في جميع القطاعات مبا في ذلك 
الهجوم العســــكري في املناطــــق القبلية 

واحلرب االفغانية وفي مجال االقتصاد.
وأضافت كلينتــــون انها حريصة على 
تقوية احلكومة املدنية التي توترت عالقتها 
مع املؤسسة العسكرية القوية في اعقاب 
اقرار قانون أميركي يقدم لباكستان برامج 
مساعدات غير عسكرية قيمتها سبعة ونصف 

مليارات دوالر.

جانب من االثار املدمرة التي سببها انفجار السيارة املفخخة في سوق بيشاور أمس                        )أ.ف.پ(

رفضت »رشوة« أميركية إللقاء السالح

»طالبان« تتبنى الهجوم على مركز 
لألمم المتحدة بكابول وتقتل 6 موظفين أجانب

كابول ـ أ.ف.پ: فــــي هجوم على مقر 
للضيافة بوســــط كابول تبنته »طالبان« 
امس، قتل 6 موظفني أجانب من العاملني 
فــــي األمم املتحدة، لتعلــــن بعده احلركة 
بوضوح انــــه »املرحلة االولى« من حملة 

لعرقلة االنتخابات األفغانية.
من جهتها، أعلنت السفارة األميركية في 
أفغانستان مقتل مواطن أميركي في الهجوم، 
وتعليقا على الهجوم قال ادريان ادواردز 
احد الناطقني باسم األمم املتحدة في كابول 
»لدينا 6 قتلى من موظفي األمم املتحدة و9 

جرحى بعضهم إصاباتهم خطيرة«.
مضيفا انهــــم أجانب جميعا، بدون ان 

يذكر اي تفاصيل عن جنسياتهم.
مــــن جهته، قال الناطق باســــم وزارة 
الداخلية األفغانية زمراي بيشاري »لألسف 
قتل 6 مــــن األجانب وجــــرح آخرون. ال 
اعرف من كان هــــؤالء األجانب لكن مقر 
الضيافة يستخدم من قبل موظفي األمــم 

املتحدة«.
وأوضح بشاري ان »3 انتحاريني قتلوا 
خالل عملية الشــــرطة«، بدون ان يوضح 
ما اذا كان املهاجمون فجروا أنفسهم أو ان 

الشرطة متكنت من شل حركتهم.
وذكر ممثل لــــوزارة الدفاع في املكان 
ان االنتحاريــــني الـ 3 كانوا يرتدون بزات 

للشرطة.
وسارع رئيس بعثة األمم املتحدة في 
افغانستان كاي ايدي الى التأكيد على ان 
هــــذا الهجوم االنتحاري لن مينع املنظمة 

الدولية من اجناز مهمتها في هذا البلد.
وبعيد انتهاء الهجوم أطلق صاروخان 
على فندق سيرينا الفخم في كابول وسقطا 
في حديقته بدون ان يسببا إصابات، حسبما 
أعلنت الشرطة. وكان صاروخ أول انفجر 

قرب هذا الفندق صباح امس.
وقال ذبيــــح اهلل مجاهد احد الناطقني 
باســــم طالبان في اتصال هاتفي »نتبنى 
الهجوم. انــــه املرحلة االولــــى. قلنا اننا 
سنعرقل الدورة الثانية« من االنتخابات 
الرئاسية التي ســــتجرى في السابع من 

نوفمبر.
وأوضح مجاهد ان 3 متمردين مزودين 
بأحزمة انتحارية وأسلحة رشاشة شنوا 
الهجوم. على صعيد آخر، رفضت »طالبان« 
األفغانيــــة امس عرض الرئيس األميركي 
باراك أوباما اخلاص بتقدمي أموال ملقاتلي 
احلركة الذين يتخلون عن ممارسة أعمال 

العنف.
ومت اإلعالن عن عرض باراك أوباما على 
لســــان رئيس جلنة القوات املسلحة في 
مجلس الشيوخ األميركي السيناتور كارل 
ليفني الذي أعلن امس األول أن مشــــروع 
قانون اإلنفاق الدفاعي الذي أقره الرئيس 
باراك أوباما ليصبح قانونا، يتضمن بندا 
جديدا يقضــــي بدفع أموال ملقاتلي حركة 
طالبــــان األفغانية الذين ينبذون العنف، 
وقال ليفني إن هذا البند يؤسس برنامجا 
في أفغانستان مشابها لبرنامج في العراق 
جرى فيه دمج املقاتلني السابقني في املجتمع 

العراقي.
في املقابل، في تصريح صحافي امس 
»ال يوجد بــــني مقاتلينا مــــن يصفونهم 
باملعتدلني«، متوعدا باستمرار القتال ضد 

القوات األجنبية في أفغانستان.
وردا على ســــؤال بشأن جناح جتربة 
عرض حوافز مالية على املقاتلني في العراق، 
قال مجاهد ان »الوضع في أفغانســــتان 
يختلف متامــــا عن العــــراق، ومثل هذه 

العروض لن تفيد في أفغانستان«.

الرياض تدعو طهران إلى عدم تسييس الحج 
إيران تّرد رسميًا على المقترح النووي اليوم

عواصــــم ـ أ.ف.پ: دعا وزير احلج الســــعودي 
فؤاد الفارسي ايران الى عدم تسييس موسم احلج 

املقبل.
ونقلت صحيفة الوطن الســــعودية عن الوزير 
قوله » يجب أال يســــتغل احلج ألغراض سياســــية 
ذاتية وذات أجندة خاصة، فالقاصي والداني يعلم ما 
تقوم به اململكة وقيادتها الرشيدة من بذل كل اجلهود 
ومن خالل جلنة احلج العليا لتســــهيل أداء النسك 
حلجاج بيت اهلل احلرام الذين تربو جنسياتهم على 
أكثر من 85 جنسية وكلها تثني على جهود اململكة 
والتطور الدائم املشــــهود في املدينة املنورة ومكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة«.
دعوة الفارسي جاءت ردا على تصريحات ادلى بها 
الرئيس االيراني محمود احمدي جناد واملرشد االعلى 
للجمهورية االسالمية علي خامنئي اللذين حذرا من 

ان قيودا قد تفرض على احلجاج االيرانيني. 
إلى ذلك ذكرت وكالة االنباء االيرانية »مهر« امس 
ان طهران ستســــلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اليوم في ڤيينا ردها الرســــمي على مشروع اتفاق 
دولي يقضي بنقل جــــزء من اليورانيوم املنخفض 
التخصيب الى اخلارج للحصول على الوقود، لكنها 

تريد اجراء تعديالت عليه.
واوردت الوكالة ان علي اصغر سلطانية مندوب 
ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ســــيلتقي 
اليوم في ڤيينا املدير العام للوكالة محمد البرادعي 

وسيسلمه رد ايران.
واوضحت مهر نقال عن »مسؤول مطلع« ان »ايران 
توافــــق في ردها النهائي على االطار الذي اعد اثناء 
مفاوضات ڤيينا لتســــليم الوقود املخصص ملفاعل 
االبحاث في طهران لكنها اقترحت تعديالت في نص 

مشروع االتفاق«.
وكانت قناة العالم التلفزيونية االيرانية ذكرت 
امس االول نقال عن مصدر مطلع ان ايران ستوافق 
على »االطار العام ملشــــروع االتفــــاق لكنها تطالب 

بادخال تعديالت كبيرة عليه«.
وكان البرادعــــي عرض في 21 اجلاري في ڤيينا 
بعد يومني ونصف اليوم من املفاوضات بني ايران 
وروسيا والواليات املتحدة وفرنسا، مسودة اتفاق 
ترمي الى تهدئة مخاوف القوى الكبرى حول طبيعة 

االنشطة النووية االيرانية.
وقد وافقت واشنطن وموسكو وباريس اجلمعة 
املاضي على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن 

ايران طالبت ببضعة ايام اضافية لتحضير ردها.
وبحســــب ديبلوماســــيني غربيني فان مشروع 
االتفاق ينــــص على ان تنقل ايــــران بحلول نهاية 
العام احلالي 1200 كلغ مــــن اليورانيوم املنخفض 
التخصيب )دون 5%( الى روســــيا لتخصيبه هناك 
حتى مستوى 19.7%، ليأتي بعد ذلك دور فرنسا التي 
ســــتحول هذا اليورانيوم الى قضبان وقود نووي 

لتشغيل مفاعل االبحاث في طهران.

نائب: 23 جهاز مخابرات إقليمية ودولية تعمل على تأزيم الوضع األمني والسياسي

دمشق تستدعي السفراء األوربيين لالحتجاج على تعديات إسرائيل على القدس

»الغارديان«: العراق يسعى المتالك برنامج نووي جديد

حماس تتعهد بمنع إجراء االنتخابات في غزة
عواصم ـ هدى العبود ـ ووكاالت:

 أعلنـــت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة التابعة 
حلركة حماس امس انها ستمنع اجراء االنتخابات التي 
دعا اليها الرئيس الفلســـطيني محمود عباس في قطاع 

غزة الذي تسيطر عليه.
وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة املقالة في غزة 
في بيان صحافي »رفضها اجراء االنتخابات في قطاع غزة 
ألن اعالنهـــا جاء ممن ال ميلك حق االعالن عنها وجاءت 
بدون توافق وطني«، واضافت انها »ستقوم مبساءلة كل 

من يتعاطى مع هذه االنتخابات«.
إلى ذلك، اســـتدعى وزير اخلارجية الســـوري وليد 
املعلم أمس األول الســـفراء األوروبيني املعتمدين لدى 
دمشـــق وبحث معهم ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات 

على حرمة املسجد األقصى.
وقالت مصادر مطلعة لالنباء ان املعلم أكد على خطورة 
هذه اإلجراءات لتداعياتها الكبيرة على العاملني اإلسالمي 
والعربي، مشددا على أنها جزء من خطة لتهويد مدينة 

القدس. وأشـــار املعلم إلى استمرار إســـرائيل في بناء 
املستوطنات وحصارها لغزة ورفضها لقرار غولدستون 
ولقرار مجلس حقوق اإلنســـان حول التقرير، متسائال 
»ملاذا تفعل إسرائيل هذا دون االلتفات إلى إرادة املجتمع 
الدولي ومســـتلزمات القانون الدولي، وملاذا نشعر أنها 

محصنة من أي محاسبة حيال هذه اخلروقات«.
وأضاف وزير اخلارجية السوري »يؤسفني أن أقول 
لكـــم ان امتناع بعض الـــدول األوروبية عن التصويت 
اإليجابـــي لصالح تقرير غولدســـتون مبجلس حقوق 
اإلنسان وعدم وجود مواقف أوروبية واضحة حيال ما 
تقوم به إسرائيل من خروقات يجعل ما يجري القيام به 
للوصول إلى الســـالم جهودا عدمية الفائدة ألن املواقف 

العملية ال تتفق معها«.
وأبلغ املعلم السفراء أن االهتمام وااللتزامات األوروبية 
أصبحت بعد التصويت في املجلس الدولي حلقوق اإلنسان 
موضع أسئلة لدينا. وفيما يخص زيارة خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز إلى دمشق في سبتمبر الفائت 

قـــال املعلم إن الزيارة ناجحة، موضحا أنها ركزت على 
تطوير وتعزيز العالقات الثنائية في جوانب التشاور 
السياسي واجلوانب االقتصادية. وكشف املعلم عن اتفاق 
اجلانبني على إقامة مؤمتر استثماري سوري ـ سعودي 
باإلضافة إلى تقدمي الرياض قرضا لدمشق بقيمة مليار 
دوالر ملشاريع إمنائية وكهربائية. الى ذلك  دعا النائب 
عن حركة فتح واملعتقل في السجون اإلسرائيلية مروان 
البرغوثي حركة »حماس« الى االسراع في التوقيع على 
الوثيقة املصرية للمصاحلة النهاء االنقســـام السياسي 
واجلغرافـــي الذي نتج عن ســـيطرة حماس على قطاع 

غزة.
ونقل وزير األسرى عيسى قراقع عن البرغوثي بعد 
زيارة له في سجن هدارمي تشديد البرغوثي على الوحدة 
الوطنية. وقال البرغوثي ان الهم االساســـي للشـــعب 
الفلسطيني ولالسرى داخل سجون االحتالل هو زوال 
االحتالل االســـرائيلي عن االرض الفلسطينية وحتقيق 

احالم الشعب في اقامة دولته املستقلة.

لندن ـ يو.بي.آي: كشــــفت صحيفة الغارديــــان البريطانية امس أن 
العراق اطلق حملة ضغط لكسب التأييد املطلوب كي يصبح من جديد 
العبا نوويا، بعد مرور نحو 19 عاما على قيام طائرات حربية بريطانية 

وأميركية بتدمير املفاعلني النوويني األخيرين لدى النظام السابق.
وقالت الصحيفة إن احلكومــــة العراقية »اجرت اتصاالت مع قطاع 
الصناعات النووية في فرنسا العادة بناء واحد من املفاعلني على األقل 

اللذين دمرا في بداية حرب اخلليج األولى«.
واضافت أن احلكومــــة العراقية »اجرت اتصاالت أخرى مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية واألمم املتحدة اليجاد طرق لاللتفاف على القرارات 

التي حتذر العراق من العودة مجددا إلى النادي النووي«.
ونسبت الصحيفة إلى رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي 
قولــــه »نتعاون مع الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية ونقوم بتوســــيع 
مناطق األبحاث وحتديدها لتمكيننا مــــن احلصول على تقنية نووية 
لألغراض الســــلمية ألننــــا ال منلك صناعة نووية بعد اســــقاط النظام 
الســــابق رغم احتياجاتنا املاسة لها وأثرنا هذا املوضوع منذ أشهر مع 

الدوائر املعنية«.
إلى ذلك، كشــــف نائب عراقــــي أن 23 جهاز مخابرات إقليمي ودولي 
تعمل بأجندات خاصة من أجل تأزمي الوضع األمني والعملية السياسية 

في العراق.
وقال النائب وسام البياتي لصحيفة »الصباح« امس إن »هذه املعلومات 
أوضحت أن هذه األجهزة املخابراتية تعمل في الساحة العراقية لصالح 
دولها بهــــدف تأجيج الوضع داخليا خصوصــــا أن جميع دول اجلوار 
تعمل في العراق وتسعى لتخريب االستقرار األمني أو تعطيل العملية 

السياسية، ما يتطلب اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التدخالت«.

البرلمان العراقي يصّوت على قانون االنتخابات اليوم
و»كردستان« يمنح الثقة لحكومة برهم صالح الجديدة

 بغدادـ  أربيلـ  أ.ف.پ: اكد النائب سليم 
اجلبوري امس ان هيئة الرئاسة واللجنة 
القانونية في البرملان العراقي قررتا احالة 
املقترحات املقدمة من املجلس السياســـي 
لالمن الوطنـــي واالمم املتحدة بخصوص 
قضية كركوك التي تعد العقبة الكبرى القرار 

قانون االنتخابات للتصويت اليوم.
واوضـــح اجلبـــوري، عضـــو اللجنة 
القانونية في البرملـــان، »اتفقنا مع هيئة 
الرئاسة على احالة املقترحات للتصويت 
في جلســـة البرملان اليـــوم، في حال عدم 
التوصل الى اتفاق«. واكد ان الكتل السياسية 
لم تتوصل الى صيغة توافقية حول ذلك، 
لذا فالتصويـــت على القانـــون يجب ان 

يأخذ طريقه في البرملان. وفشـــل البرملان 
العراقي عدة مرات في التوصل الى صيغة 
توافقية حول قانون االنتخابات بســـبب 
قضية كركوك التي يطالب االكراد بضمها 

الى اقليم كردستان.
الى ذلك، منح برملان اقليم كردســـتان 
العراق امس الثقة للحكومة اجلديدة التي 
ترأسها نائب رئيس الوزراء العراقي املستقيل 
برهم صالح، على الرغم من انسحاب قائمة 
التغيير التي يتزعمها نيشروان مصطفى. 
وافاد مراســـل »فرانس برس« بأن برملان 
االقليم منح بالغالبية الثقة للحكومة اجلديدة 
التي تضم 19 وزارة بعد تقليصها وكانت 

الوزارة السابقة تضم 27 حقيبة.


