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عواصمـ  وكاالت: رفض وزراء خارجية 
دول االحتـــاد األوروبي الـ 27 االعتراف 
بدولة فلسطينية مســـتقلة في الوقت 

احلالي.
وقال وزير خارجية الســـويد كارل 
بيلت الذي تترأس بالده الدورة احلالية 
لالحتاد، امس في بروكسل: »كنت أمتنى 

أن نتمكن من االعتراف بدولة فلسطينية 
ولكن يجب أن توجد )الدولة( أوال«.

أما املمثل األعلى للسياسة اخلارجية 
واألمنية فـــي االحتاد األوروبي خافيير 
سوالنا فقال على هامش اجتماع وزراء 
خارجية دول االحتاد : »ال أعتقد أن الوقت 

قد حان اليوم للحديث عن هذا األمر«.

وكانت القيادة الفلسطينية قد ناشدت 
االحتـــاد األوروبي تقدمي الدعم من أجل 
االعـــالن عـــن دولتهم. وأوضـــح كبير 
املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات أن 
هذا األمر من املمكن أن يكون خطوة أولى 
على طريق االعتراف بدولة فلسطينية 

على حدود ما قبل حرب 1967.

االتحاد األوروبي: من السابق ألوانه االعتراف بدولة فلسطينية

متمردون حوثيون يستسلمون للسلطات اليمنية.. والمملكة تضاعف خسائرهم

مندوب إيران: مخاوف »الذرية« من منشأة »قم« حكم سياسي غير نزيه

مقاتلو طالبان يدّمرون مدرسة للبنات لندن تنفي حث جنودها على رشوة طالبان

ساركوزي يؤكد من الرياض حق السعودية في الحفاظ على سيادة أراضيها والدفاع عنها

واشنطن تحذر طهران من »عواقب« وواثقة من موقف صيني »مؤيد« 

برزاني يهدد بمقاطعة  األكراد لالنتخابات 
الجيش الباكستاني يؤكد سيطرته إذا لم يعد النظر في توزيع مقاعدهم 

على أكثرية مدن وزيرستان راسموسن: دفعة قوية للناتو في أفغانستان قريباً
قـــال  عواصـــم ـ وكاالت: 
االمـــني العـــام حللف شـــمال 
االطلسي )الناتو( اندرس فوغ 
راسموسن امس ان مهمة احللف 
افغانستان ستتلقى دفعة  في 
قوية قريبا وذلك في تصريحات 
تهدف الى تبديد الشكوك حول 

العملية.
انه  واضـــاف راسموســـن 
واثق مـــن ان احللف مبقدوره 
البدء العام املقبل في تســـليم 
املزيد من املسؤوليات االمنية 
للقوات االفغانية مما يســـمح 
الدولية  لقوة املعاونة االمنية 
التي يقودها احللف  »ايساف« 
باالنتقال تدريجيا الى دور تقدمي 

الدعم.
انه يتفهم  وقال راسموسن 
الناس بشـــأن تكلفة  مخاوف 
افغانســـتان  مهمة احللف في 

واجتاهها.
وتابع في نص خطاب موجه 
البرملانية  الجتماع اجلمعيـــة 
للحلف في ادنبره »لكن يجب 
اعـــادة التاكيـــد للنـــاس بانه 
ستكون هناك دفعة قوية جديدة 

قريبا«.
واضاف »في غضون اسابيع 
قليلة اتوقع اننا سنتخذ قرارا 
في حلف شمال االطلسي بشأن 
التعامل ومستويات  اســـلوب 
القوات املطلوبة للمضي مبهمتنا 

قدما«.
انه سيكون  وقال »أثق في 

التمرد بزيادة  اسلوبا ملكافحة 
جوهرية في القوات وسوف نضع 
الشعب االفغاني في قلب اجلهود 
املجمعة لقوة املعاونة الدولية 
بالتركيز على امنهم وبدعم اعادة 

االعمار والتنمية«.
هذا وحـــث حكومات الدول 
االعضاء في احللف على توفير 
مزيد من املوارد العسكرية مبا 
في ذلك قـــوات قتالية اضافية 
لقوة املساعدة االمنية وقوات 
اضافية للدخول في شراكة مع 

القوات االفغانية وتدريبها.
وقال راسموسن ان تكاليف 
العملية في افغانستان مرتفعة 
لكن تكاليف االنســـحاب منها 

»اعلى بكثير«.
واضاف »لهذا السبب يجب 
ان نبقي املســـار ونبني فوق 
التقدم املعقـــول الذي حققناه 

حتى االن«.
اذا انسحب حلف  انه  وقال 
شمال االطلسي من افغانستان 
فـــإن »القاعدة ســـتعود خالل 

حلظـــة«. من جهة اخرى، نفت 
البريطانية ان  الدفـــاع  وزارة 
تكون اوصت جنودها بـ »شراء 
الذين قد تسعى  ذمة« االفغان 
طالبان الى جتنيدهم في مذكرة 
تعليمات عسكرية جديدة كما 
افادت صحيفة تاميز البريطانية 

امس.
الوزارة  واعلن ناطق باسم 
ردا على مقال نشرته الصحيفة 
البريطانية ان »اي فكرة لشراء 

ذمة طالبان خاطئة متاما«. 

أربيل ـ أ.ف.پ: هدد 
اقليم كردستان  رئيس 
العراق مسعود برزاني 
امس مبقاطعة االنتخابات 
اعادة  في حـــال عـــدم 
النظر في توزيع املقاعد 
النيابية على احملافظات 

الكردية.
ونقل فؤاد حســـني 
رئيس ديوان الرئاسة في 
االقليم عن برزاني قوله 
»اذا لم تتم اعادة النظر 
في عدد مقاعد احملافظات 
فان شـــعب كردستان 
سيكون مضطرا الى عدم 
املشاركة في االنتخابات« 

املتوقع اجراؤها في يناير املقبل.
واضـــاف ان برزاني يؤكد »انه ال ميكـــن القبول بآلية توزيع 
املقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي اعدتها وزارة التجارة 
النها تتعارض مع املنطق والواقع فاعتماد هذا االسلوب،  تشويه 

للحقائق وظلم واجحاف بحقوق شعب كردستان«.
وتابع ان »رئاســـة االقليم ترى ان الهدف من اتباع هذه اآللية 

هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه«.
وقد حـــددت املفوضيـــة العليـــا املســـتقلة لالنتخابات 38 
مقعدا للمحافظات الكردية الثالث اعتمادا على ســـجالت وزارة 

التجارة.
يشار الى ان هناك وجودا لألكراد في محافظات كركوك ونينوى 

وديالى.
ويأتي هـــذا التهديد غداة دعوة مجلس االمـــن الدولي القادة 
السياســـيني العراقيني الى التحلي بحس الدولة وروح الوحدة 

خالل احلملة االنتخابات التشريعية.
ومـــا يــزال قانــــــون االنتخابات الذي اقـــره البرملان يواجه 
مخاضا عســـيرا، فضال عن تهديد نائب الرئيس طارق الهاشمي 
مبمارسة حقه بالنقض مطالبا بزيادة نسبة املقاعد التعويضية 
املخصصة لألقليات والعراقيني في اخلـــارج والقوائم الوطنية 

من 5 الى %15.

ســــاراروغاـ  أ.ف.پ: أكد اجليش الباكســــتاني امس انه سيطر على 
أغلبية املدن في عمليته العسكرية البرية املستمرة منذ شهر في مقاطعة 
وزيرســــتان اجلنوبية، معقل حركة طالبــــان املتحالفة مع القاعدة في 

شمال غرب باكستان.
وأعلن اجليش تلك املعلومات ملجموعة من الصحافيني نقلهم باملروحية 
الى ســــاراروغا، إحدى املدن األساســــية في املنطقة وكانت في السابق 

حصنا لطالبان.
لكن تعذر التأكد من ســــيطرة العســــكريني على املــــدن األخرى في 

وزيرستان اجلنوبية.
وأكد الناطق باســــم اجليش الباكســــتاني اجلنرال اطهر عباس في 
ســــاراروغا ان »املدن والتجمعات السكنية الرئيسية باتت آمنة« مؤكدا 

ان العسكريني قطعوا طرق متوين املتمردين االسالميني.
وفي ساراروغا التي كانت تضم حوالي 10 آالف نسمة قبل الهجوم، 
بدت في الطرقات حفر كثيرة نتيجة سقوط القذائف والقنابل فيما دمرت 

املباني التي كانت تشكل السوق بالكامل.
ولم يشــــاهد صحافي وكالة فرانس بــــرس اي مدني حيث إن ثلثي 
ســــكان املنطقة فروا من مناطق القتال وجلأوا الــــى املناطق املجاورة، 

اغلبهم قبل بدء املعارك.
وأكد اجليش فــــي عمليته التي انطلقت قبل شــــهر انه قتل حوالى 
550 متمردا ولم يخســــر إال 70 جنديا من صفوفه، لكن يستحيل التأكد 
من االرقام التي يعلنها من مصادر مستقلة، بسبب تعذر الوصول الى 

مناطق املواجهات او االتصال بها.
في غضون ذلك، اعلنت االدارة احمللية ان عناصر طالبان دمروا امس 
باملتفجرات مدرسة بناتـ  الثالثة في شهرـ  في منطقة خيبر القبلية شمال 

غرب باكستان. ووقعت احلادثة ليال عندما كانت املدرسة مغلقة.
وأوضح فاروق خان املسؤول في ادارة خيبر احلدودية مع افغانستان 
حيــــث وقع االنفجار لوكالة فرانس برس ان »املدرســــة تضررت كثيرا 

وباتت تقريبا غير قابلة لالستخدام«.
وأكد مسؤول في أجهزة االستخبارات طلب عدم ذكر اسمه لـ »فرانس 
برس« وقوع احلادث في قرية يوسف كيلي.وتقع املدرسة على بعد نحو 
عشرين كلم جنوب بيشــــاور كبرى مدن الوالية والتي شهدت خمسة 
من االعتداءات االنتحارية الثمانية التي أدت الى ســــقوط مائة قتيل في 

شمال غرب البالد خالل األيام الثمانية املاضية.

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس االميركي باراك 
اوباما امس بعد اجتماعه مع نظيره الصيني هو 
جينتاو ان الصني متفقة مع الغرب على ضرورة 
ان تثبت ايران ان برنامجها النووي سلمي ويتسم 

بالشفافية.
واضاف أوباما في مؤمتر صحافي مع الرئيس 
الصيني »اتفقنا على انه يجب على اجلمهورية 
االسالمية االيرانية ان تقدم إلى املجتمع الدولي ما 

يؤكد ان برنامجها النووي سلمي وشفاف«.
وتابع: »ايران لديها فرصة لتعرض وتشرح 
نواياها السلمية ولكن إذا لم تستغل هذه الفرصة 

فسوف تتحمل العواقب«.
بدوره قال مستشار الرئيس اوباما للشؤون 
اآلسيوية جيفري بادر ان الواليات املتحدة واثقة 
من ان الصني ستتخذ نفس موقف القوى الدولية 

األخرى ازاء ايران.

جهود ديبلوماسية

من جانبه، قال تشني يانغ املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية الصينية للصحافني: نأمل في ان يزيد 
جميع االطراف من جهودهم الديبلوماسية ودفع 
عملية حل القضية النووية االيرانية ديبلوماسيا 

واحراز تقدم«.

واضاف ان الصني اطلعت على تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية.

وقال ان الرئيس الصيني وأوباما اتفقا على 
احلوار والتشــــاور في السعي للتوصل الى حل 
للبرنامج النووي لكوريا الشمالية واضاف انهما 
اتفقا ايضا على سياســــة مماثلة في التعامل مع 

البرنامج النووي االيراني.
هذا وقــــال مندوب ايران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان بناء ايران 
ملوقع ثــــان لتخصيب اليورانيوم هو »رســــالة 
سياســــية« مفادها انه ال العقوبات وال الهجوم 
العسكري احملتمل سيوقف برنامج ايران النووي 

أبدا.
وقال لرويترز ان مخاوف الوكالة الدولية من 
ان ايران رمبا تخفي مزيدا من النشاط النووي بعد 
ان كشـــفت عن موقع التخصيب اجلديد هو حكم 

سياسي غير نزيه يتخطى اختصاص الوكالة.
وصرح بأن كشف ايران عن املوقع اجلديد قرب 
مدينة قم في سبتمبر  يظهر انها ملتزمة بالشفافية 

مع الوكالة الدولية.

الموقف الروسي

في غضون ذلك، اعتبر وزير اخلارجية الروسي 

سيرغي الفروف امس انه »من السابق الوانه« القول 
بـــان املباحثات حول البرنامـــج النووي االيراني 
فشـــلت في الوقت الذي التزال تنتظر فيه القوى 

الكبرى رد طهران على عرض تسوية.
وقال الفـــروف في تصريحـــات صحافية اثر 
لقاء مع نظيره الكازاخستاني كانات ساوداباييف  
«اعتبر انه من السابق الوانه القول بان هذه اجلهود 
)املباحثات بني الدول الست وطهران في اكتوبر في 

ڤيينا( فشلت«.

مفاوضات سرية

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة التاميز امس 
أن مسؤولني ايرانيني وآخرين من األمم املتحدة 
تفاوضوا سرا على صفقة القناع القوى الكبرى 
برفع العقوبات املفروضة على طهران والسماح 
لها باالحتفاظ باجلزء األكبر من برنامجها النووي 

مقابل تعاونها مع مفتشي األمم املتحدة.
ووفقا ملسودة وثيقة اطلعت عليها الصحيفة 
فإن االتفاق املكون من 13 نقطة صاغه في سبتمبر 
املاضي األمني العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمد البرادعي في محاولة  لكسر اجلمود بشأن 
برنامج ايران النووي قبل أن يترك منصبه بنهاية 

الشهر اجلاري.

وقالت التاميز إن مشروع اتفاق البرادعي يسمح 
اليران مبواصلة بل وحتى توســـيع برنامجها 
لتخصيب اليورانيوم حتت رقابة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وينص على قيام الطرفني بانشاء 
كونسورتيوم دولي لتخصيب اليورانيوم داخل 
ايران وخارجها كما يعرض قيام املوقعني على 
االتفاق برفع تقريـــر ايجابي إلى مجلس االمن 
الدولـــي يكافئ ايران برفع العقوبات املفروضة 

عليها في حال امتثلت ملا هو مطلوب منها.
واضافت الصحيفة أن مشروع البرادعي ينص 
أيضـــا على أن يتم في البدايـــة رفع العقوبات 
التي حتظر حركة العلماء والفنيني فورا وكذلك 
العقوبات املرتبطة باستيراد قطع الغيار للطائرات 

وغيرها من األنشطة األخرى.
وبرنامج ايران النووي محل النزاع من بني 
القضايا املطروحة علـــى الطاولة خالل زيارة 
اوباما للصني التي جتمعها عالقات قوية بايران 

في مجالي الطاقة واالقتصاد.
 وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة لالمم املتحدة امس االول ان الوكالة تخشى 
من ان يكون كشف ايران املتأخر عن موقع جديد 
لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم يعني 

انها تخفي انشطة نووية اخرى.

عواصم ـ وكاالت: بحث خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس نيكوال 
ساركوزي مساء امس، في اجتماع 
وصفته وكالة األنباء السعودية 
باملعمق والطويل، آفاق التعاون 
بني البلدين وسبل تعزيزها في 
جميع املجـــاالت خصوصا في 

املجال االقتصادي.
كمـــا بحـــث الزعيمان خالل 
القمة الســـعودية ـ الفرنســـية 
التي عقدت في مزرعة اجلنادرية 
شمال الرياض مجمل التطورات 
الشـــرق األوســـط  في منطقة 
القضية  وفي مقدمتها تطورات 
الفلسطينية واجلهود املبذولة 
لتحقيق سالم عادل وشامل في 
املنطقة وفقا لقرارات الشرعية 
الســـالم  الدوليـــة ومبـــادرة 

العربية.
الفرنســـي  الرئيس  وجـــدد 
نيكوال ساركوزي موقف بالده 
بحق اململكة العربية السعودية 
في احلفاظ على سيادة وسالمة 
أراضيها والدفاع عنها وعن أمن 
مواطنيها في اشارة الى العمليات 
العسكرية التي يخوضها اجليش 
السعودي منذ أيام ضد املتسللني 
احلوثيني على الشريط احلدودي 

مع اليمن.
ونوهـــت القمة التي تناولت 
مجمـــل األحـــداث والتطورات 

االقليميـــة والدولية بتشـــكيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة وما 
ستؤدي اليه هذه اخلطوة من دعم 
الوطنية  قوي وتعزيز للوحدة 
اللبنانية وحتقيق لألمن والرخاء 

للبنان ومواطنيه.
القمة مـــن اجلانب  وحضر 
السعودي النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
األمير نايف بن عبدالعزيز ووزير 
اخلارجية األمير سعود الفيصل 
وعدد من املسؤولني، فيما حضرها 
من اجلانب الفرنسي الوفد املرافق 
للرئيس ساركوزي وضم األمني 
العام لرئاسة اجلمهورية كلود 
غيان ورئيـــس األركان اخلاص 
لرئيس اجلمهورية األميرال ادوار 

غييو ومستشارين آخرين.
الى ذلك ومبوازاة اعالن القوات 
اليمنية سيطرة وحداتها على عدد 
من املرتفعات في منطقتي شرق 
وجنوب جبل وهبان ومن بينها 
موقع غازي ومحاجر عدوان، قالت 
مصادر عســــكرية سعودية، انها 
باتت تعرف متاما التكتيكات التي 
يتبعها املتمردون احلوثيون في 
القوات  املتكــــررة ضد  هجماتهم 

السعودية. 
 وقــــد أكــــد مصدر عســــكري 
سعودي أن املتسللني احلوثيني 
يتبعون نهجا محددا في هجماتهم 
املتكررة ضد القوات الســــعودية 

الــــى ذلــــك، متكنــــت وحدات 
عســــكرية مينية خالل الساعات 
املاضية من الســــيطرة على عدد 
من املرتفعات في منطقتي شرق 
وجنوب جبل وهبان ومن بينها 
موقــــع غازي ومحاجــــر عدوان، 
وكبدت العناصر اإلرهابية خسائر 
كبيرة في األرواح، كما مت ضبط 18 
من هذه العناصر مبحافظة صعدة 

شمال اليمن.
 وصرحت مصادر عســــكرية 
مينية بأن »وحدات عسكرية أخرى 
املواطنني  مــــع  متكنت بالتعاون 
من الســــيطرة على تبــــاب غراز 
وتطهيرها مــــن عناصر اإلرهاب 
والتخريب، ومت ضرب أوكار هذه 
العناصر وتكبيدهم خسائر كبيرة 
في العتاد واألرواح في عدة مواقع 
في املهاذر وآل عمار وقرب مدينة 
صعدة واملالحيظ وفي ســــفيان« 
وأضافت أن »وحدة عسكرية وجهت 
ضربة موجعة لعناصر اإلرهاب 
وكبدتها خسائر فادحة في األرواح 
اثناء محاولة تلك العناصر التسلل 
إلى مواقع قريبة من جبل الزعالء 
وبالقرب من جبل اخلزان وتباب 

احلنان بصعدة«. 
من جهة أخــــرى، قام عناصر 
حوثيون بتسليم أنفسهم للسلطات 
احمللية اليمنية خالل الســــاعات 
املاضية، من بينهم شقيق عضو 
مبجلــــس النــــواب اليمني وأحد 

مشــــايخ حرف ســــفيان وبعض 
القادة امليدانيني.

 وأرجعت مصادر بالســــلطة 
احملليــــة مبحافظة صعــــدة هذه 
اخلطوة، إلى مــــا قامت به قوات 
اجليــــش اليمنيــــة مــــن توجيه 
منشورات ورسائل لتلك العناصر 
تضمنت دعوتها لتسليم أنفسها 
إلى أقسام للشرطة ومراكز اجليش 
القريبة مــــن مناطق تواجدها أو 
إلى الســــلطات احمللية واملشايخ 
والشــــخصيات االجتماعية التي 
يثقون بها، وذلك في مقابل توفير 
الكاملة لكل من  األمان واحلماية 

يسلم نفسه طواعية.
من جهته، أعلن وزير اإلعالم 
اليمني حسن اللوزي أن احلكومة 
اليمنية ستكشــــف قريبا باألدلة 
والبراهــــني تــــورط القابعني في 
املرجعيات الدينية في مدينة قم 
االيرانية ودعمهم للمتمردين في 
حرب صعدة وستميط اللثام عن 
أولئك الذين يعملون على إحداث 
حالة عدم استقرار اليمن وتوسيع 

دائرة احلرب إلى خارج اليمن.
 وأكد وزير االعالم اليمني دعم 
التي  صنعاء جلميع اإلجراءات 
اتخذتها السعودية ضد املعتدين 
لدرء العدوان واحلفاظ على سالمة 
أراضيها، مشيرا إلى أن املتمردين 
يتخذون األطفال والنساء دروعا 

بشرية في صعدة.

املنتشرة في الشريط احلدودي مع 
اليمن، موضحا أن هؤالء املتسللني 
يلجأون إلى تهدئة هجماتهم أغلب 
فترات اليوم قبل أن يشنوا هجمات 

مباغتة على املواقع العسكرية.
وأشار املصدر العسكري في 
تصريحات لصحيفة »الشـــرق 
األوسط« أمس إلى أن هذا النهج 

دفع القوات السعودية املرابطة 
في املنطقة احلدودية إلى املزيد 
من احليطة واحلذر إلحباط هذه 
الهجمات املباغتة سواء العشوائية 
منها أو املنظمة بعد أن أصبحت 
املتبعة في تنفيذها  التكتيكات 
العســـكريني  مكشـــوفة للقادة 

السعوديني.

وأوضح املصدر أن الوضع العام 
للمواجهات مع املتســــللني يشهد 
تراجعا ملحوظا في عدد الهجمات 
التي يشنونها عبر قصف مواقع 
القوات الســــعودية أو مهاجمتها 
بالرشاشــــات ثقيلة العيار، وفي 
املقابل تواصل الوحدات العسكرية 
املتمركزة في املنطقة قصف املواقع 

والبؤر التي يستخدمها املتسللون 
لشن هجماتهم.

وأشــــار املصدر إلى تضاعف 
خسائر املتمردين احلوثيني بسبب 
عمليات القصف التي اســــتهدفت 
مواقع سعودية، مشيرا إلى أن تلك 
العمليات ساعدت القوات السعودية 

في حتديد مواقعهم وقصفها.
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