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موسكوـ  يو.بي.آي: أعلن مدير دائرة األمن 
الفيدرالية الروسية الكسندر بورتنيكوف 
أمس أن القوى األمنية أحبطت خالل هذه 
السنة 81 عمال »إرهابيا« في شمال القوقاز 
وألقت القبض على ما يقارب 800 مسلح.

ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن 
بورتنيكوف قوله »نفذت في شمال القوقاز 

في السنة اجلارية 42 عملية ملكافحة اإلرهاب، 
وكذلك عدد كبير من عمليات التحري والبحث 
العسكرية. ونتيجة لذلك مت  واالستطالع 
إحباط 81 عمال إرهابيا كما القي القبض على 
782 شخصا من أعضاء التنظيمات السرية 
وأعوانهـــم«. وأضاف أنه مت مصادرة اكثر 
من 1.6 آالف قطعة سالح ناري خفيف 490 

وعبوة ناسفة يدوية الصنع وأكثر من 5.5 
أطنان من املواد املتفجرة. وكان بورتنيكوف 
وعد سابقا مبواصلة احلرب ضد »اإلرهاب«، 
كما تعهد رئيس الوزراء الروسي فالدميير 
بوتني »بقتال ضاٍر« ضد املسلحني في شمال 
القوقاز لكنه أشار إلى أنه ال حرب جديدة 

متوقعة في املنطقة.

موسكو تحبط 81 عملية »إرهابية« في شمال القوقاز هذه السنة

تحديد 6 مارس 2010 موعدًا لالنتخابات العامة

الثالثاء الدامي: 5 تفجيرات تزلزل بغداد والقتلى والجرحى بالمئات
بغدادـ  يو.بي.آي:: لم يكد العراق 
يتجاوز ازمة قانون االنتخابات الذي 
اقره البرملان قبل ايام، حتى عاد 
الوضع االمني ليفرض نفسه على 
املشهد العراقي بـ 5 انفجارات هزت 
العاصمة بغداد أمس، وجتاوزت 
حصيلتها، بحسب املصادر األمنية 
العراقية، 127 قتيال و450 جريحا 
بانفجار خمس ســــيارات مفخخة 

في مناطق متفرقة.
 ومــــرة أخــــرى اســــتهدفت 
االمــــس املدوية رموز  تفجيرات 
السلطة العراقية، حيث انفجرت 3 
سيارات مفخخة قرب وزارتي العمل 
والداخلية ومعهد الفنون اجلميلة 
في الكرخ باإلضافــــة إلى إنفجار 
انتحاري  ســــيارة رابعة يقودها 
اســــتهدفت نقطة للشــــرطة قرب 
املعهد التقنــــي في منطقة الدورة 
جنوب غرب املدينــــة ما ادى الى 

مقتل وجرح 12 شرطيا.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت 
املصادر »مقتل 101 شخص على االقل 
واصابة 182 اخرين بجروح بانفجار 
خمس سيارات مفخخة قد يكون 
بعضها انتحاريا في مناطق متفرقة 
من بغداد«. وقالت ان »ما ال يقل عن 
15 شخصا قتلوا بينهم ثالثة من 
الشرطة واصيب 26 بجروح عندما 
استهدفت سيارة يقودها انتحاري 
دورية للشرطة في حي الدورة«، 
واضافت ان »غالبية القتلى االخرين 
هم طالب في املعهد التقني الواقع 

في شارع اجلمعية«.
 واكــــدت ان »ما ال يقل عن 86 
شــــخصا لقوا مصرعهم بانفجار 

سيارات مفخخة امام وزارة العمل 
والشــــؤون االجتماعية في شارع 
الرصافي في  فلسطني، وســــوق 
منطقة الشورجة، ومحكمة الكرخ 
في حي املنصور، وقرب مكتب تابع 

لوزارة الداخلية في النهضة«.
 من جهته، اكد مصدر في مدينة 
الطب »تلقي 39 جثة و139 جريحا 
فضال عن اشالء بشرية«، كما افادت 
معلومات بوقوع انفجارات أخرى 
في مناطق القاهرة الشــــورجة لم 
يعرف مصدرها. وذكرت املصادر 

أن االنفجارات وقعت قبالة جامع 
النداء في حي القاهرة في مكان يضم 
مبنيي املعهــــد القضائي وجريدة 
الصبــــاح واخر قبالــــة اكادميية 
الفنون اجلميلة واخر قبالة سوق 
الشورجة واخرى في منطقة بوابة 

الشام.
وقالت االعالمية أغادير مهدي 
التي تعمل في دار ثقافة االطفال، 
لوكالة االنباء االملانية، إن االنفجار 
الفنــــون اجلميلة  وقع في معهد 
املجاور ملبنــــى دار ثقافة االطفال 

حلظة البدء بقدمي عروض مسرح 
الدمى مما تسبب في اصابة عدد 
من االطفال بجروح جراء تكســــر 

الزجاج.
وأضافت »كان دوي االنفجار 
عنيفا وخلق حالة من الذعر والهلع 
وذكرنا بأيام االنفجارات املدمرة«.

واوضحت »أن شوارع بغداد عجت 
بعــــدد كبير مــــن املوظفني الذين 
غادروا مكان عملهم خشــــية من 

وقوع انفجارات اخرى«.
وأغلقت القوات العراقية عددا 

من الشوارع فيما شوهدت عشرات 
الســــيارات وهي تقــــل الضحايا 
واملصابني، وفرضت قوات االمن 
العراقيــــة طوقــــا حــــول مناطق 
االنفجارات بينما شوهدت سيارات 
االســــعاف وهي تهرع اليها لنقل 

اجلرحى الى املستشفيات.
وفيما انشغل العراقيون أمس 
بتضميد جراحهــــم، أعلن نصير 
العانــــي رئيــــس ديوان رئاســــة 
اجلمهورية العراقية انه تقرر إجراء 
االنتخابات العامة في السادس من 

مارس املقبل وليس في 27 فبراير 
كما كان متوقعا.

 وجاء حتديد هذا املوعد عقب 
اجتماع لرئيس اجلمهورية جالل 
طالباني ونائبيه مع فريق مفوضية 

االنتخابات العراقية امس. 
وبالعودة إلى تفجيرات بغداد 
الثالثاء الدامي امس ، أعلن الناطق 
الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد 
ان  اللواء قاسم عطا للصحافيني 
حصيلة عدد اجلرحى بلغت اكثر 
من 500 جريح من دون االشارة الى 

القتلى.واسفرت االنفجارات  عدد 
عــــن احــــراق وتدمير عشــــرات 
املدنية واحلاق اضرار  السيارات 
مادية متفاوتة بعشــــرات املباني 
احلكومية واالهلية بينما اختلطت 
دماء الضحايا بحطام املباني وركام 
السيارات في مشهد مأساوي اعاد 
الى اذهان العراقيني تفجيرات يومي 

االحد واالربعاء الداميني.
من جهته، حّمل موفق الربيعي 
مستشــــار األمن القومي العراقي 
القاعدة في بالده  السابق تنظيم 

التي هزت  مسؤولية االنفجارات 
العاصمة بغداد«  وقال الربيعي في 
تصريح لهيئة االذاعة البريطانية 
)بي. بي. سي( أمس »ليس هناك أي 
شك في أن االنفجارات التي شهدتها 
العاصمــــة بغداد حتمــــل عالمات 
القاعدة«، مضيفا أن القاعدة تسعى 
إلى إظهار احلكومة العراقية عاجزة 
عن حماية شعبها وعرقلة الناس 
عن الذهاب إلى صناديق االقتراع 
لالدالء بأصواتهم في االنتخابات 

التشريعية املقبلة.

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع أحد التفجيرات التي هزت بغداد امس                           )أ.ف.پ( رجال انقاذ ينتشلون جثة احد ضحايا تفجيرات امس في العراق                  )أ.پ(

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وأملانيا في حديث جانبي على هامش اجتماعات بروكسل امس         )رويترز(

»االتحاد األوروبي« يدعو لجعل القدس »عاصمة لدولتين«
مجلس الشيوخ األميركي يقرر دعم السالم واألمن في صنعاء»معاريف«: نتنياهو يقرر إقامة جدار على الحدود المصرية

 واشنطن والرياض تنسقان لـ»السالم« في اليمن

 تسارع وتيرة الهجمات في باكستان:
4 اعتداءات في 24 ساعة تقتل العشرات

 كرزاي يعلن عجز بالده عن تمويل قواتها المسلحة في السنوات الـ 15 المقبلة 

باكســـتان ـ أ.ف.پ: تسارعت وتيرة الهجمات 
امس وامس االول في باكستان مع تسجيل اربعة 
اعتداءات في 24 ســـاعة خلفت 71 قتيال على االقل 
في هذا البلد الذي يشهد منذ عامني ونصف العام 
موجة اعمال عنف تنفذهـــا حركة طالبان حليفة 

القاعدة.
 وقتل 12 شخصا على االقل صباح امس واصيب 
15 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب 
مبان للجيش في مولتان شرق باكستان، بحسب 

ما اعلنت الشرطة.
 وقال الطبيب كليم اهلل احد مســـؤولي اجهزة 
االنقـــاذ في مولتان »نقلنا 12 جثـــة واكثر من 18 
جريحا واغلب الضحايا من املدنيني«. ويوجد عدد 

من العسكريني بني الضحايا.
 ويأتي هذا االعتداء اجلديد غداة ثالثة اعتداءات 
خلفت نحـــو 50 قتيال في باكســـتان بينها اثنان 
متزامنان تقريبا في سوق مزدحم في الهور كبرى 

مدن اقليم البنجاب.
 وفي مساء امس االول انفجرت عبوتان بفارق 
30 ثانية في ســـوق مون االكثر شعبية في الهور 
امام مركز للشرطة ومصرف يبعدان عن بعضهما 
ما بني 30 و40 مترا في قلب املدينة التي تعد ثمانية 
ماليني ساكن. وبحسب حصيلة جديدة امس للشرطة 
خلف االعتداءان 49 قتيال على االقل واكثر من 150 
جريحا. وكان العديد من اجلرحى قضوا متأثرين 

بجروحهم ليال في حني اســـتخرجت فرق االنقاذ 
جثثا متفحمة بعد السيطرة على حريق هائل دمر 

متاجر ومطاعم في السوق.
في ســـياق آخر،اعتبر الرئيس االفغاني حميد 
كرزاي امس ان بالده لن تكون قادرة على متويل 
جيشها وشرطتها في السنوات الـ 15 املقبلة دون 

مساعدة الواليات املتحدة.
 وقال خالل مؤمتر صحافي مشترك في كابول مع 
وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس »في السنوات 
الـ 15 الى العشـــرين املقبلة، لن تكون افغانستان 
قـــادرة على متويل قوة من هـــذا النوع مبواردها 

اخلاصة«.
 واضاف »نامل في ان تساعد املجموعة الدولية 
والواليات املتحدة، حليفنا الرئيسي، افغانستان 

على تامني استمرارية هذه القوة«.
 وقال كرزاي ان »افغانستان ترغب في ان تتحمل 
مسؤولية متويل قواتها اخلاصة )اجليشـ  الشرطة( 
لكن ذلك غير ممكن في الســـنوات الـ 15 املقبلة«، 
وكرر كرزاي القول ان هدفه هو تولي الســـيطرة 

على امن البالد في غضون خمسة اعوام.
 وياتي اعالن كرزاي بعد ساعات على وصول 
وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس الى افغانستان 
لكي يبحث مع الرئيـــس االفغاني وقيادة القوات 
الدولية قرار الرئيس االميركي باراك اوباما ارسال 

30 الف جندي كتعزيزات.

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: اعلن متحدث باســــم وزارة 
اخلارجية االميركية ان وزيــــرة اخلارجية هيالري 
كلينتون استقبلت امس االول في واشنطن نظيرها 
السعودي ســــعود الفيصل وبحثت معه الوضع في 

اليمن.
 وقال ايان كيلي قبل اللقاء »سيتحدثان عن اليمن 
ووسائل بسط السالم واالمن فيه«، وتخوض السلطة 
املركزية في اليمن حربا ضد التمرد الزيدي. وتطورت 
املواجهة الى السعودية بعد مقتل حارس حدود سعودي 
في بدايــــة نوفمبر املاضي. ومنذ ذلك احلني، قصفت 

السعودية مواقع املتمردين في اليمن.
 وتراقــــب ادارة اوباما الوضع عن كثب في اليمن 
والصومال، وتتخوف مــــن ان يعزز تنظيم القاعدة 
فيهما مواقعه ردا على التشــــدد الذي تأمل الواليات 
املتحدة في فرضه على هذا التنظيم في افغانســــتان 

وباكستان.
 واضاف كيلي ان كلينتون ســــتناقش ايضا مع 
نظيرها الســــعودي »وســــائل تكثيف تعاوننا في 
افغانســــتان وباكستان« و»الدفع في اجتاه التوصل 

الى اتفاق سالم في الشرق االوسط«.
 واوضح املتحدث ان سعود الفيصل سيلتقي الحقا 
املوفد االميركي الى الشرق االوسط جورج ميتشل.

 وكان مجلس الشــــيوخ األميركي قد تبنى قرارا 
يقضي بتقدمي دعمه «للسالم واالمن وللمدنيني االبرياء 

املتضررين من النزاع في اليمن«.

 وحذر القرار مما ســــماه »التهديد اخلطير الذي 
يتعرض له أمن الواليات املتحدة واملنطقة والسكان 

والناجم عن غياب االستقرار واالرهاب في اليمن«.
 وشــــدد أعضاء املجلس على ضرورة »أن يعير 
الرئيس باراك أوباما الوضع املتوتر في اليمن اهتماما 
كبيرا ملنع وقوع هجمات إرهابية ضد الواليات املتحدة 

وحلفائها واملدنيني اليمنيني«.
 وذكر راديو »ســــوا« األميركــــي امس أن مجلس 
الشــــيوخ دعا إلى ضرورة العمــــل على دفع القوات 
اليمنية احلكومية واملتمردين إلى وقف القتال الدائر 
بشكل فوري والسماح للمساعدات اإلنسانية والدواء 

بالوصول إلى املدنيني في شمال البالد.
 ودعا القرار الواليات املتحدة وحلفاءها إلى اتخاذ 
إجراء مناسب ملساعدة اليمنيني واحليلولة دون حتول 

اليمن الى دولة في حالة انهيار.
 وعبر أعضاء املجلس عن دعمهم للمدنيني اليمنيني، 
والســــيما النازحني الذين عانوا من عدم االستقرار 

والعمليات االرهابية والتخلف املزمن.
 وكان مدير التخطيط باألركان املشتركة األميركية 
العميد جفري ســــميث قد أكد في وقت ســــابق دعم 
الواليات املتحدة لوحدة واستقرار اليمن، والتزامها 
بالوقوف إلى جانبه في التصــــدي لالرهاب، معربا 
عن تقديره للجهود اليمنيــــة وتعاونها في مقاومة 
التهريب والقرصنة البحرية وتصديها لكل األعمال 

اإلرهابية. 

إيران تتهم أميركا بطرح فكرتها »االستعمارية« بأسلوب »منافق«

طهران ترفض الوساطة التركية في حل األزمة النووية
طهرانـ  أ.ف.پـ  يو.بي.آي: اتهم رئيس 
مجلس الشورى االســــالمي )البرملان( في 
إيران علي الريجاني أمس الواليات املتحدة 
االميركية بطرح فكرتها »االســــتعمارية« 

بأسلوب جديد »منافق«.
وقال إن »أميركا تطرح في الوقت احلاضر 
فكرتها االستعمارية املقيتة في اطار أسلوب 
جديد يتسم بالنفاق وخداع البسطاء«.وقال 
الريجاني خالل اجللســــة العلنية ملجلس 
الشــــورى االســــالمي اليوم إنه رغم »ان 
اجلمهورية االسالمية االيرانية تطهرت اليوم 
من دنــــس الديكتاتورية البغيضة للنظام 
املقبور ولديها حاليا خبرة قيمة في مواجهة 
أميركا والصهيونية فإن مستوى األساليب 
االســــتكبارية االميركية أيضا أصبح أكثر 
تعقيدا وذا ابعاد سلطوية أوسع«.واعتبر 
ان الواليات املتحدة »لم تتخل عن مغامراتها 
ووضع العراقيل في طريق املصالح الوطنية 
االيرانية بل بدأت في الوقت احلاضر تطرح 
فكرة االستعمار املرة عبر احليلة والظاهر 

املصطنع اللذين يقتضيهما الوضع العاملي 
احلالي في اطار أسلوب جديد يتسم بطابع 

النفاق ويخدع البسطاء«.
وقال ان أميركا »كشــــرت عــــن أنيابها 
ضد املســــلمني بعد احداث 11 سبتمبر )في 
العام(2001 وحتت ذريعة محاربة االرهاب 
شــــنت حملتها الصليبية وضرجت أبناء 
الشعبني االفغاني والعراقي بدمائهما واحتلت 
بلديهما« مشيرا الى ان »الهدف من كل هذا 

هو الوصول الى الشعب االيراني«.
من جهته، قال املتحدث باســــم   
اخلارجية االيرانية ان بالده ال تثق بالغربيني 
لكنهــــا التزال مســــتعدة ملبادلة يورانيوم 
ضعيف التخصيب بوقود مخصب بنسبة 
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 واوضح رامني مهمنباراست في مؤمتره 
الصحافي االســــبوعي »لم نقل ابدا اننا لن 
نقوم بذلك )تبادل اليورانيوم( لكن بسبب 
موقف بعض البلــــدان الغربية في املاضي 
فقدنا الثقة« النهم »لم يفوا ابدا بوعودهم«. 

واضاف »اذا عملوا على توفير شروط كسب 
ثقتنا فاننا على استعداد ملبادلة الوقود«، 
ورفضت ايران مشروع اتفاق ملبادلة قسم 
كبير من اليورانيوم الذي متلكه املخصب 
بنســــبة 3.5 % بيورانيوم مخصب بنسبة 
19.75 % الســــتخدامه في مفاعل ابحاث في 

طهران.
 وكانت اخلطة تقضي بارسال اليورانيوم 
االيراني الى روسيا ثم الى فرنسا قبل اعادته 
اليران في شكل وقود. غير ان ايران رفضت 
ارسال اليورانيوم الذي متلكه الى اخلارج 
بشكل مســــبق قبل احلصول على الوقود 
النووي مع تأكيدها استعدادها الجراء عملية 
التبادل علــــى اراضيها االمر الذي رفضته 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته، حث الرئيس األميركي باراك 
أوباما رئيــــس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغــــان أثناء اجتماع أمــــس األول على 
املســــاعدة في حل النزاع القائم مع إيران 

بشأن أنشطتها النووية.

وألقى أوباما الضوء على الدور الرئيسي 
لتركيا في منطقة الشرق األوسط مضيفا 
أنــــه من املهم التأكد من أن أنشــــطة إيران 
النووية تقتصر على توليد الطاقة املدنية 
وأن تتخذ طهران خطوات لتهدئة املخاوف 

الدولية.
وقال الرئيس األميركي »ميكن لتركيا أن 
تلعب دورا مهما في محاولة حتريك إيران 
في هذا االجتاه«. إال أن مهمنباراست استبعد 
قبول الوساطة التركية وقال »ال نعتقد ان 
وجهات نظرنا الشفافة حتتاج إلى تفسير 

من جانب دول أخرى«.
ومن جانبه قال أردوغان خالل جلسة مع 
الصحافيني عقب لقاء القمة إن بالده ملتزمة 
بالعمل على ضمــــان أال تتمكن طهران من 
تطوير أسلحة نووية وأنه يجب حل هذه 

املشكلة بالطرق الديبلوماسية.
وأضاف عبر مترجم »لدينا موقف واضح 
هو أن هذه املســــألة ميكن حلها من خالل 

الديبلوماسية فقط«.

عواصم ـ وكاالت: سعيا منهم 
ملنع االنقسام واخلروج مبوقف 
مشترك، قال وزراء خارجية دول 
االحتاد االوروبي أمس أن القدس 
يجب أن تصبح عاصمة للدولتني، 
وأن االسرائيليني والفلسطينيني 
يجب أن  يتفاوضوا حول وضع 

املدينة احملتلة النهائي.
 وقال ديبلوماسيون ان وزراء 
اخلارجية اتفقوا في بيان أمس على 
انه »في حالة اقرار سالم حقيقي 
يجب التوصل من خالل املفاوضات 
الى ســــبيل حلسم وضع القدس 

كعاصمة مستقبلية لدولتني«.
وبذلك وضعــــت اوروبا حدا 
جلدل بدأ قبل عدة ايام مع اسرائيل 
التي ترفض ذكر القدس الشرقية 

كعاصمة فلسطينية.
 وتسببت الرئاسة السويدية 
لالحتاد االوروبي في اثارة القضية 
باقتراحهــــا االشــــارة فــــي نص 
مشــــترك لالحتاد الى ان القدس 
الشــــرقية التي ضمتها اسرائيل 
في 1967، ستصبح عاصمة للدولة 

الفلسطينية املستقبلية.
 وسعى السويديون ازاء ذلك 
الى التوصل الى تسوية واقترحوا 
في مشــــروع نص جديد معدل، 
القدس باعتبارها  الى  االشــــارة 
»عاصمة مســــتقبلية للدولتني« 
الفلسطينية واالسرائيلية. واكد 

النص انه من غير الوارد القبول 
بتغيير احلدود التي كانت قائمة 

قبل يونيو 1967.
 وقال ديبلوماسي اوروبي كانت 
بالده غيــــر راضية عن الصياغة 
االولــــى للنص الســــويدي قبل 

اجتماع لوزراء خارجية االحتاد 
االوروبــــي فــــي بروكســــل »لقد 
جنحنا في تخفيف )حدة( النص 
من خــــالل التأكيد على ان وضع 
القدس )النهائي( سيكون نتيجة 

مفاوضات«.

 وقال ديبلوماسي آخر طلب 
عدم كشف هويته ان املانيا كانت 
»تريد ان نفرض حال على اسرائيل 

والفلسطينيني«. 
في غضون ذلك ذكرت صحيفة 
»معاريف« االسرائيلية ان رئيس 

الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
قرر اقامة جدار على امتداد احلدود 

االسرائيلية - املصرية.
 واضافت الصحيفة ان الهدف 
من اقامة اجلدار هو حل مشكلة 
تسلل االف املهاجرين االفارقة الى 

اسرائيل عبر احلدود.
 واشارت الى ان عدة خيارات 
مطروحة حول نوعية اجلدار اذ 
اقترح اجليــــش اقامة جدار على 
النمط الذي اقيم في الضفة الغربية 
العالية فيما  املالية  رغم تكلفته 
اقترحــــت وزارة املاليــــة واالمن 

الداخلي اقامة جدار بكلفة اقل.
 وقالت الصحيفة ان نتنياهو 
اعداد  العــــدل  مــــن وزارة  طلب 
التعليمــــات القانونيــــة الالزمة 
تفاديا لتنافي هذه االجراءات مع 
القوانني الدولية املتعلقة بحقوق 

االنسان.
 واضافــــت ان خطة نتنياهو 
ســــتتيح منح حق االقامة الوالد 
املهاجرين غير الشرعيني املقيمني 

حاليا في اسرائيل.
 يذكــــر ان املئات من االفارقة 
يحاولون التســــلل ســــنويا الى 
اســــرائيل عن طريق احلدود مع 
مصر التي يبلغ طولها نحو 210 
كلــــم وتبدأ مــــن رأس طابا على 
خليج العقبــــة حتى مدينة رفح 

الفلسطينية.


