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الرياضـ  كونا: اكدت السعودية 
امس ان سياستها ال تسمح ألي 
جهة بتعكير صفو موسم احلج 
والعبث بأمن احلجيج ومحاولة 

شق الصف االسالمي.
ودعا مجلس الوزراء السعودي 
التي اطلع خاللها  في جلســـته 

على استعدادات جميع القطاعات 
ذات العالقة بخدمة احلج جميع 
احلجـــاج للبعد عن كل ما يعكر 
صفو احلـــج واالســـتفادة من 
وجودهم في االراضي املقدســـة 
للتقرب الى اهلل وااللتزام مبقاصد 

احلج الشرعية.

الرياض: لن نسمح ألي جهة بتعكير صفو الحج

تمحور حول القضايا السكانية والمعيشية وتحقيق العدالة االجتماعية

»الوطني« يختتم أعمال مؤتمره السادس بحوار بين مبارك وكوادر الحزب
القاهرة ـ خديجة حمودة

اختتمت مســـاء امس اعمال 
املؤمتر السادس للحزب الوطني 
في القاهرة بحوار اجراه الرئيس 
محمد حسني مبارك مع كوادر 
احلزب استمع خالله الى جتارب 
عدد منهم وناقشهم في اهم القضايا 

ذات االولوية للمواطنني.
وجاء لقـــاء الرئيس بعد ان 
اختتمـــت اللجـــان املتخصصة 
اعمالها والتي استمرت ملدة ثالثة 
ايام مت خاللها استعراض املشاكل 
التي تواجه جميع القطاعات وقد 
برز من خالل اعمال اللجان اهتمام 
احلزب وتركيـــزه على قضايا 
الفالحني والعمـــال ومحدودي 
الدخـــل والبطالـــة والتعليـــم 

والصحة.
وخرجت توصيـــات اللجان 
منحصرة في ستة محاور اساسية 
للعمل في املرحلة املقبلة وهي: 
الســـكانية باعتبارها  القضية 
قضية محورية وتنمية القدرات 

املواد التموينية والرقابة عليها 
ونشر البطاقة االلكترونية لصرف 

املواد التموينية.
وعملت على التركيز على حل 
العشـــوائيات ودعم الصندوق 
اخلـــاص بها الى جانب املوازنة 
بني الدعم العيني والدعم النقدي 
وتنمية القدرات البشرية وتطوير 
التعليم الفني لتحقيق التنمية.
الـــى تخصيص  كما دعـــت 
مليون فدان خالل العشر سنوات 
املقبلة لالنتـــاج الزراعي، والى 
تطوير اوضاع مهندســـي الري 
ومنظومة شـــبكة الري. عالوة 
على ايجاد حوافز للفالح لتحفيزه 
علـــى الزراعة وزيادة اســـعار 
احملاصيـــل الزراعية. وتطلعت 
الى حل مشكلة عدم وصول مياه 
الـــري لنهايات الترع في بعض 
احملافظات. ودعت لوضع خطة 
لتطوير اوضاع الثروة الداجنة 
والسمكية ومراعاة مصالح الفالح 

وحل ندرة املوارد املائية.

البشرية من خالل تطوير التعليم 
وتطويـــر اخلدمـــات الصحية 
والدعم كوسيلة لتحقيق العدالة 
الزراعية  االجتماعية والتنمية 

واالصالح املالي واالقتصادي.
هذا وعلمت »األنباء« ان جلنة 
السياسات أعدت تقريرا سيتم 
رفعه لرئيس احلـــزب لتعميم 
ما جاء به من توصيات والعمل 
على تنفيذها من خالل اجلهات 
املتخصصة وأهمها: اعداد نظام 

جديد للتعليم يخفف من العبء 
على كاهل االسرة املصرية.

وتطوير اخلدمات الصحية 
واحـــداث تغييـــر هيكلـــي فى 
طريقة تقدمي اخلدمات الصحية 
للمواطنني، الـــى جانب تطوير 
الســـكك احلديديـــة واالهتمام 
العاملني  البشرى من  بالعنصر 

بهذا القطاع.
وشـــملت التوصيات ايضا، 
االســـتمرار في استهداف االسر 

االكثر احتياجا والتوســـع في 
معاشـــات الضمان االجتماعي 
وزيادته في يناير املقبل بنسبة 
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وفي مجال االســـكان شملت 
التوصيـــات تطويـــر املناطق 
العشـــوائية وتطوير مشروع 
االلـــف قريـــة واقامـــة مدارس 
ومستشفيات وتطوير مشروعات 
الصرف الصحي. وفي اجلانب 
اللجنة بزيادة  االعاشي اوصت 

وزير اخلارجية األميركية هيالري كلينتون

الرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل لقاء كلمته في مؤمتر احلزب الوطني يوم السبت املاضي            )أ.ف.پ(

جثامني لبعض ضحايا تفجير راولبندي أمس                 )أ.پ(

موسى يؤكد خيبة األمل العربية من الموقف األميركي

لندن وموسكو تطالبان بـ »رد سريع« على مسودة اتفاق ڤيينا

كلينتون توضح: موقفنا من االستيطان ثابت 
وندعم أي خطوة تعزز حل الدولتين

طهران مستعدة لشراء الوقود النووي 
وتدعو لجولة من المناقشات التقنية

مراكشـ  أ.ف.پ: بعد استياء عارم أججه تبنيها 
لوجهة النظر اإلســـرائيلية الداعية الســـتئناف 
مفاوضات الســـالم دون شروط مسبقة، شددت 
وزيـــرة اخلارجية االميركيـــة هيالري كلينتون 
أمس على ان املوقف االميركي املعارض للتوسع 
االستيطاني االسرائيلي »لم يتغير« وان عرض 
حكومة نتنياهو بتقييد االستيطان »سيكون له 

اثر مهم« على السالم.
واعتبرتها خطوة غير مسبوقة وإيجابية ولكنها 

مازالت أقل مما تريده واشنطن.
وتابعت للصحافيني في مدينة مراكش »استجاب 
اإلسرائيليون ملطالب األميركيني والفلسطينيني 
والعالم العربي بوقف األنشطة االستيطانية بإبداء 
استعداد لتقييد النشاط االستيطاني. هذا العرض 
يقل عما كنا نريده ولكن إذا مت العمل على تنفيذه 
فســـيكون ذلك تقييدا غير مسبوق فيما يتعلق 
باملســـتوطنات وسيكون له أثر كبير وذو معنى 

فيما يتعلق بتقييد منوها«.
وبررت الوزيرة االميركية موقفها السابق قائلة 
»أقدم دعمي لألطراف عندما أرى انها تقوم بخطوات 
في اجتاه تعزيز هدف حل الدولتني«، مشددة على 
انها تشيد أيضا باجلهود الفلسطينية في حتقيق 

التحسن األمني.
من جهته، قال عمرو موسى األمني العام جلامعة 
الدول العربية امس ان الدول العربية تشعر بخيبة 
أمل بالغة جتاه احملادثات األميركيةـ  اإلسرائيلية 
التي فشـــلت في إحراز تقـــدم أكبر جتاه جتميد 
النشاط االستيطاني. وصرح موسى للصحافيني 

على هامش املؤمتر الوزاري ملنتدى املستقبل في 
املغرب بأن كل الدول العربية مبا في ذلك اململكة 
العربية السعودية ومصر تشعر بخيبة أمل من 
نتيجة احملادثات ألن إســـرائيل ميكنها أن تفلت 

بأي شيء دون أي موقف صارم.
وأجاب ردا على ســـؤال ما إذا كانت مســـاعي 
الرئيس األميركي باراك أوباما الستئناف عملية 
السالم اإلســـرائيلية ـ الفلسطينية فشلت، بأنه 
يشعر بالقلق من أنه ميكن أن تكون هناك أجواء 
فشـــل ولكنه يريد االنتظار حلني عقد اجتماعات 

واتخاذ قرار بخصوص ما ميكن فعله.

عواصمـ  وكاالت: اعلن وزير اخلارجية البريطاني 
ديڤيد ميليباند الذي زار موسكو امس ان بريطانيا 
وروسيا تطالبان ايران بـ »رد سريع« في شان مشروع 
االتفاق النووي الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لتخصيب اليورانيوم االيراني في اخلارج، 
تتطلب مناقشات اضافية مشيرة الى ان لديها اعتبارات 

فنية واقتصادية في هذه املسالة.
وقال وزير اخلارجيــــة االيراني منوچهر متكي 
للصحافيني خالل زيارة الى العاصمة املاليزية »لقد 
درســــنا االقتراح ولدينا بعــــض االعتبارات الفنية 

واالقتصادية على ذلك«.
واضاف متحدثا عبر مترجم »قبل يومني نقلنا 
وجهات نظرنا ومالحظاتنا الى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة لذلك من احملتمل جدا تشــــكيل جلنة فنية 

العادة النظر في كل تلك املسائل«.
ولم يوضح متكي الذي يشارك في مؤمتر تنمية 

الدول املسلمة تفاصيل اضافية حول هذا االمر.
وقال ان ايران ستواصل »تخصيب اليورانيوم« 

لتأمني الطاقة حملطاتها النووية املدنية.
بدوره، قــــال مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية امس ان ايران 
مستعدة جلولة جديدة من احملادثات بشأن مسودة 

الوقود النووي التي اعدتها االمم املتحدة.
وقال لرويترز »نحن مستعدون للجولة الثانية 
من املناقشات التقنية في ڤيينا مبقر الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
وذكر ان االمر متروك للوكالة لالتفاق على موعد 
مناســــب. من جهته دعا وزير اخلارجية الروســــي 
ســــيرغي الڤروڤ ايران الى املوافقة على تخصيب 

اليورانيوم في دولة اخرى.
واضاف: اننا على اســــتعداد لشراء الوقود من 
اي مورد كان، كما فعلنا منذ 20 عاما مع االرجنتني، 
حتت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالمر 

الرئيسي هو ضمان احلصول على الوقود.

واوضح سلطانية: نحن على استعداد للمشاركة في 
لقاء فني جديد في ڤيينا الخذ املسائل الفنية املثيرة 

للقلق )لدى ايران( في االعتبار، في االتفاق.
ولم يوضح سلطانية ما اذا كانت طهران ال تزال 
تنوي ارســــال جزء من مخزونها مــــن اليورانيوم 
ضعيف التخصيب الى اخلارج مقابل احلصول على 
وقود ملفاعل طهــــران. والحظ الڤروڤ اثناء مؤمتر 
صحافي مشترك عقده مع نظيره البريطاني ان ايران 
تعاونت بشــــكل ايجابي مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية اثناء عمليات التفيتش التي جرت في املعمل 

النووي في مدينة قم.
واكد الڤروڤ اهمية عقــــد اجتماع عاجل للدول 
الست الجراء مناقشــــة تفصيلية لالفكار اخلاصة 
بآليات تنفيذ االقتراح اخلاص بتخصيب اليورانيوم 

واملالحظات التي تبديها طهران.
في سياق آخر، أكد مسؤولون باكستانيون في 
جوادارـ  مدينة ساحلية بجنوب غرب باكستان تطل 
على بحر العرب ـ أن وكالة األمن البحري اإليرانية 
أثنــــاء قيامها بدورية روتينيــــة ألقت القبض على 
ثمانية مسؤولني من بينهم مفتش بحري من إدارة 

املصايد في منطقة جيواني الساحلية.
واعتبرت صحيفة »ديلي تاميز« الباكســــتانية 
التــــي أوردت هذا اخلبر ما حــــدث ردا على اعتقال 
الفيلق احلدودي في األســــبوع املاضي لعشرة من 

أفراد احلرس الثوري اإليراني.
وقال املسؤولون الباكستانيون إن إيران وجهت 
إلى املعتقلني تهمة انتهاك مياهها اإلقليمية، مضيفني 
أن املسؤولني املعتقلني قد اقتيدوا إلى تشابهار وهي 
مدينة ساحلية إيرانية، إلجراء مزيد من التحقيقات 
معهم وســــط مطالبة اجلانب الباكستاني املتكررة 
باالفراج عنهــــم. وتعد هذه هي املــــرة األولى التي 
يعتقل فيها املســــؤولون اإليرانيون مثل هذا العدد 
الكبير من مســــؤولي احلكومة الباكستانية بتهمة 

انتهاك احلدود.

هجوم انتحاري قرب مقر قيادة الجيش في روالبندي واألمم المتحدة تخفض موظفيها في وزيرستان

باكستان: 5 ماليين دوالر لقاء معلومات عن حكيم اهلل ومساعديه

أبو الغيط: تأجيل اجتماع اسطنبول لرفض العرب لقاء ليبرمان
القاهرةـ  د.ب.ا: اكد وزير اخلارجية املصري احمد 
ــط على  ابو الغيط ان اجتماع االحتاد من اجل املتوس
املستوى الوزاري الذي كان مقررا في الثالث والعشرين 
من شهر نوفمبر اجلاري في اسطنبول مت تأجيله بناء 
ــض اللقاء مع اجلانب  ــف عربي موحد يرف على موق
ــرائيلي الذي ميثله وزير اخلارجية االسرائيلي  االس
افيغدور ليبرمان والذي يكرر صباح مساء مواقف ال 
ــن ان تعكس ان اجلميع يوجد في احتاد من اجل  ميك

املتوسط. واضاف ابو الغيط ان الوزراء العرب قرروا 
اال يلتقوا بوزير اخلارجية االسرائيلي لهذا، مضيفا انه 
وبالتالي فقد وجد اجلانب االوروبي والرئاسة املشتركة 
املصرية الفرنسية انه ال ميكن املضي في عقد اجتماع 

عقب هذه الظروف.
جاء ذلك ردا على اسئلة احملررين الديبلوماسيني 
حول ما تردد من بعض الدوائر من ان مصر هي السبب 

في عدم عقد هذا االجتماع.

الرئيس الفائز بوالية ثانية حميد كرزاي

لجنة االنتخابات تلغي جولة اإلعادة
وتعلن كرزاي رئيسا لوالية ثانية

كابول وكاالت: حسمت اللجنة االنتخابية املستقلة 
في افغانستان اجلدال امس، واعلنت فوز الرئيس 
املنتهية واليته حميد كرزاي في االنتخابات الرئاسية، 
وذلك بعد اعالن منافسه الوحيد في الدورة االنتخابية 
الثانية د.عبداهلل عبداهلل انســـحابه من السباق 

امس االول.
وقـــال رئيـــس اللجنة االنتخابيـــة عزيز اهلل 
لودين »نعلن ان حميد كرزاي هو الرئيس املنتخب 
الفغانستان بعد نيله غالبية االصوات في الدورة 
االولى وكونه املرشح الوحيد في الدورة الثانية«. 
قرار اللجنة جاء توفيرا لالموال العامة والنفقات 
التي ميكن ان تتكبدها البالد والتي لم يعد لها داع 
بعد انسحاب منافس كرزاي الوحيد وزير اخلارجية 
الســـابق د.عبداهلل عبداهلل، الذي اعلن انسحابه 
من الدورة االنتخابية الثانية السبت املقبل بعدما 
رفض كرزاي االخذ مبطالبه التي هدفت الى احلد من 
عمليات التزوير. وكان كرزاي فاز في الدورة االولى 
التي اجريت في 20 اغســـطس الفائت بــ %49.67 

من االصوات مقابل 30.59% لعبداهلل.
والســـتيعاب تداعيات اعـــالن عبداهلل وصل 
الســـكرتير العام لالمم املتحدة بان كي مكون الى 

العاصمة االفغانية كابول امس.
 وقد أجرى كي مون في كابول أمس محادثات مع 
الرئيس حامد كرزاي ومنافسه د.عبداهلل عبداهلل في 
مسعى لتسوية الوضع السياسي األفغاني املعقد.

واعلن كـــي مون ان االمم املتحدة »ســـتحترم 
وتدعم« اي قرار تصدره اللجنة االنتخابية املستقلة 
بخصوص تنظيـــم الدورة الثانيـــة لالنتخابات 

الرئاسية او ال.
وقال بان كي مون خـــالل مؤمتر صحافي في 
كابول »اذا اتخذت اللجنة االنتخابية املستقلة قرارا 
يتوافق مع االجراءات الدستورية وحني تقوم بذلك، 

ستحترم االمم املتحدة ذلك القرار وتدعمه«.

عدد القتلى في العراق في أكتوبر ضعفا حصيلة سبتمبر

ممثل األمم المتحدة يبدأ تقصي 
الحقائق حول انفجارات بغداد

بغـــداد ـ د.ب.أ ـ أ.ف.پ: بدأ موفد األمم املتحدة لتقصي احلقائق 
بشأن التفجيرات الدامية في بغداد أوسكار فرنانديز تارانكو امس 
االطالع على مئات الوثائق وامللفات التي تتعلق باالنفجارات املدمرة 

التي هزت بغداد مؤخرا وأودت بحياة املئات من العراقيني.
وقالت صحيفة )الصباح( العراقية في عددها الصادر أمس »إن 
احملقق الدولي سيطلع على مئات الوثائق وامللفات والصور التي تثبت 
تورط بعثيـــني وإرهابيني في دول مجاورة بدعم األعمال اإلجرامية 

السيما تفجيرات بغداد في شهري أغسطس وأكتوبر املاضيني«.
وأوضحت أن »املوفد األممي اخلاص سيشرع بإجراء محادثات مع 
املســـؤولني في بغداد بينهم رئيس احلكومة العراقية نوري املالكي 
ووزراء اخلارجيـــة والدفاع والداخليـــة واألمن الوطني وكبار قادة 

اجليش والشرطة بعد وصوله بغداد مساء امس االول«.
من جهة أخرى، أظهرت حصيلـــة اعلنتها وزارات الدفاع   
والداخلية والصحة العراقية امس مقتل 410 اشخاص خالل اكتوبر 
املنصرم اي اكثر بنحو الضعفني مقارنة مع شـــهر سبتمبر املاضي 

عندما لقي 203 أشخاص مصرعهم.
وأكدت االرقام الصادرة عن الوزارات مقتل 343 مدنيا و25 عسكريا 
و42 شرطيا، كما اصيب بجروح 1275 مدنيا وتسعون عسكريا و135 

من الشرطة.
وارتفاع حصيلة القتلى في أكتوبر ناجم عن اعتداءين انتحاريني 
مدمرين وقعا في 25 من الشـــهر استهدفا وزارتي العدل والبلديات 

املقابلة لها ومحافظة بغداد وخلفا 153 قتيال ومئات اجلرحى.
في حني ارتفعت حصيلة ضحايا اغسطس املاضي نتيجة اعتداءين 
انتحاريني مماثلني مدمرين في 19 أغسطس استهدفا وزارتي اخلارجية 

واملالية وخلفا نحو مائة قتيل ومئات اجلرحى.

إســـالم آباد ـ د.ب.أ: في وقت 
تتصاعد فيه هجمات حركة طالبان 
النوعية وأحدثها هجوم انتحاري 
استهدف فندقا فخما في روالبندي 
وآخر استهدف نقطة تفتيش في 
مدينة الهور امس، أعلنت اسالم 
اباد عن مكافآت يبلغ إجماليها 5 
ماليني دوالر ملن يدلي مبعلومات 
تؤدي للقبض على زعيم طالبان 
حكيم اهلل محسود و18 من كبار 
مســـاعديه. وجرى اإلعالن عن 
املكافآت الكبيرة في وقت تخوض 
قوات األمن الباكستانية معارك في 
الشوارع مع املسلحني في جنوب 
وزيرستان بالقرب من احلدود مع 
أفغانستان لألسبوع الثالث من 

العملية العسكرية.
وجـــاء في إعـــالن على ربع 
صفحة في إحدى الصحف باللغة 
األردية وبدأ باآلية القرآنية )وال 
تعثوا في األرض مفســـدين( أن 
جماعة »حتريك طالبان باكستان« 
احملظورة تدفع مبسلمني أبرياء 
في املنطقة القبلية نحو »وادي 

املوت«.
وخصصـــت أعلـــى املكافآت 
ملـــن يدلـــي مبعلومـــات تؤدي 
للقبض على محسود ونائبه في 
جنوب وزيرستان ولي الرحمن 
الذي  والليفتنانت قاري حسني 
يعتقـــد أنـــه موجـــه املفجرين 
االنتحاريني وبلغـــت 600 ألف 

دوالر لكل منهم.
كما خصصت مكافأة ملن يدلي 
مبعلومات للقبض على 11 قائدا 
طالبانيا آخرين قدرها 239 ألف 
دوالر لكل منهم، و119 الف دوالر 
على أي من املطلوبني اخلمســـة 

اآلخرين.
وقالت احلكومة الباكستانية 
إن املكافآت النقدية ستسلم ألي 
شخص يلقي القبض على »مثيري 

املشكالت« هؤالء أحياء أو ميتني 
أو يقدم معلومـــات مهمة تقود 
للقبض عليهم. وجاء في اإلعالن 
»ساعدوا احلكومة لتقدميهم ليلقوا 

عقابهم«.
انفجـــار  ميدانيـــا، اســـفر 
روالبندي عن مقتـــل ما ال يقل 
عن 33 شخصا على االقل وجرح 
أكثر من 12 آخريـــن في انفجار 
دراجة بخارية يقودها انتحاري 
في منطقة جتارية مزدحمة قرب 
فندق شاليمار في مدينة روالبندي 

األشبه باحلامية العسكرية.
وقال اسالم تارين املسؤول في 
الشرطة للصحافيني ان »انتحاريا 
يستقل دراجة نارية فجر نفسه 
قرب اشخاص كانوا يصطفون في 

انتظار تلقي رواتبهم، لقد عثرنا 
على بقايا سترة مفخخة واشالء 

من جثة االنتحاري«.
ووقع االنفجـــار قرب مبنى 
فندق شاليمار في روالبندي حيث 
ضربت القوى االمنية طوقا حول 

موقع االنفجار.
وشكلت االحذية املغطاة بالدم 
الى جانب جثث مشوهة على بعد 
50 مترا من موقع االنفجار ادلة 

على قوته.
وحتطمت نوافذ فندق شاليمار 
لكن بنية املبنى يبدو انها لم تصب 

بضرر.
وشـــاليمار هو فنـــدق بـ 4 
جنوم ال يبعد عـــن مقر القوات 
املسلحة الباكستانية الذي شهد 

في الشهر املنصرم هجوما عنيفا 
تلته عملية خطف رهائن نفذته 
فرقـــة كوماندوس مؤلفة من 10 

مسلحني.
من جهة أخرى، أعلن السكرتير 
العام لالمم املتحدة بان كي مون 
الرابع لعمليات  بدء املســـتوى 
الطوارئ في املنطقة القبلية في 

باكستان بأثر فوري.
وقال بيان لالمم املتحدة صدر 
أمس من املركز اإلعالمي في إسالم 
آباد ـ إن هـــذا القرار اتخذ نظرا 
للوضع األمني املتوتر في املنطقة، 
ومبوجب إعالن املستوى الرابع 
سيتم تخفيض عدد موظفي االمم 
املتحدة في إقليم احلدود الشمالي 
الغربي واملناطق القبلية اخلاضعة 

الدارة احلكومة الفيدرالية بحيث 
ال يتواجد إال عدد حيوي لتسيير 
عمليـــات الطـــوارئ واالغاثـــة 

االنسانية والعمليات األمنية.
وأضـــاف البيان أنه ســـيتم 
نقل جميع موظفي االمم املتحدة 
الدوليني اآلخرين ممن يشاركون 
في إدارة األنشطة البرامجية إلى 
الشـــمالي  إقليم احلدود  خارج 
الغربي ومنطقة القبائل، موضحا 
أنـــه ســـيتم تعزيز اجـــراءات 
الذين  األمن بالنسبة للموظفني 
سيواصلون عملهم في املنطقتني، 
وسيتواصل التخطيط لالنشطة 
البرامجية املستقبلية هناك على 
أن تستأنف مبجرد حتسن الوضع 

االمني هناك.


