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واشنطنـ  يو.بي.آي: قال احملققون الفيدراليون األميركيون 
ان الكندي من أصل باكســـتاني طاهور حسني رانا املتهم 
بالتآمر لشـــن هجمات »إرهابية«، عرف عن الهجمات التي 
حصلت في مدينة مومباي الهندية العام املاضي وأدت إلى 
مقتل 170 شـــخصا قبل حدوثها. وأفادت شـــبكة »سي ان 
ان« األميركية أن وثائق احملكمة في شـــيكاغو حيث كان 
يعيش املتهم تضمنت طلبا من احملققني بضرورة اعتقال 

رانا بسبب حديث سري مسجل له يكشف معرفته املسبقة 
بالهجمات في مومباي ودعمه لها. ووفقا لتفريغ رســـمي 
حلديثه املســـجل فإن رانا أثنى على املنفذين وقال »يجب 
بالفعل اإلثناء عليهم. إننـــي أقدرهم من كل قلبي«. وذكر 
احملققون الذين يسعون إلبقاء رانا في السجن أن حديثه 
حول معرفته بحوادث مومباي جرى خالل مرافقته ملتهم 
آخر وهو دافيد هيدلي في سيارته في 7 سبتمبر الفائت.

واشنطن: موقوف أمام محكمة شيكاغو علم مسبقًا بهجمات مومباي

اختتم اجتماعه الثاني في دمشق

أصر على إجراء االنتخابات وأكد مجدداً أنه لن يترشح

براون: تعيين مبعوث األمم المتحدة ألفغانستان خالل مؤتمر لندن

منتدى التعاون العربي ـ التركي يصدر رؤية مشتركة لحل الصراعات في المنطقة

عباس يرفض عرضاً لتمديد واليتي الرئاسة والبرلمان

مقتل وإصابة العشرات بهجوم انتحاري في الحي الديبلوماسي بكابول
ـ أ.ف.پ: قتـــل 8  عواصـــم 
اشخاص على االقل واصيب 40 
آخرون بجروح في تفجير انتحاري 
وقع امس قـــرب فندق في احلي 
الديبلوماسي وسط كابول، بحسب 

وزارة الداخلية االفغانية.
ووقع االعتداء قرب مدخل فندق 
»هيتال« الذي يؤوي العديد من 
الغربيني ولكن ايضا قرب منزل 
نائب ســـابق للرئيس االفغاني 

حامد كرزاي.
من جهة اخرى، اعلنت اللجنة 
الدولية للصليب االحمر انها زارت 
للمرة االولى معتقلني حتتجزهم 
حركة طالبان هـــم 3 رجال امن 
افغان محتجـــزون في بادغيس 

)شمال غرب(.
واوضح بيان للصليب االحمر 
ان الزيارتني جرتا اواخر نوفمبر 

املاضي.
وقال رئيـــس بعثة الصليب 
االحمر في كابول ريتو ســـتوكر 
»انها املرة االولى التي تتمكن فيها 
الدولية للصليب االحمر  اللجنة 
من زيارة اشخاص معتقلني لدى 

املعارضة املسلحة«.
واضاف »نتوقع اجراء زيارات 
الى مناطق اخرى ونأمل ان نتمكن 
من زيارة محتجزين لدى فصائل 
املعارضة املسلحة االخرى بهدف 
التأكد من ان جميع املعتقلني على 
خلفية هذا النزاع يلقون معاملة 

انسانية«.
سياسيا، اعلن رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون امس 
االول ان املؤمتـــر الدولـــي حول 
الذي سينظم نهاية  افغانستان، 
يناير في لندن، ســـيعني خليفة 
لرئيس بعثـــة االمم املتحدة في 
افغانستان املثير للجدل النروجي 

كاي ايدي.
واوضح براون اثر عودته من 
زيارة الفغانستان نهاية االسبوع 
املاضي، انه من املقرر ان يشارك 68 
بلدا ومؤسسة في هذا املؤمتر الذي 

طهران تنفي مزاعم حول إجرائها تجارب لصنع قنبلة نووية

استقالة مساعد
رئيس »الذرية اإليرانية«

طهـــرانـ  وكاالت: قدم مســـاعد رئيس منظمـــة الطاقة الذرية 
االيرانية للشؤون الدولية والبرملانية والتخطيط محمد سعيدي 
امس استقالته من منصبه، وقد وافق عليها »رئيس منظمة الطاقة 
الذرية علي اكبر صاحلي االســـبوع املاضي« بحسب وكالة انباء 
»مهر« االيرانية. ولم تذكر الوكالة اسباب استقالة سعيدي الذي 
كان طيلة االعوام اخلمســـة املاضية احد اعضاء الفريق النووي 
املفاوض. من جهة اخرى، نفت إيران قيامها باختبارات على جزء 
رئيســـي يدخل في صناعـــة القنبلة النووية، وذلـــك ردا على ما 
نشرته صحيفة »التاميز« البريطانية. ونقلت وكالة أنباء »فارس« 
اإليرانية عن املتحدث باسم وزارة اخلارجية رامني مهمان برست 

وصفه لتقرير الصحيفة البريطانية بـ »الكاذب«. 
وأضـــاف املتحدث أن »ادعاء صحيفة تاميـــز اللندنية بإجراء 
إيران اختبارا على أحد األجزاء الرئيسية لصنع القنبلة النووية 
ال أســـاس لها جملة وتفصيال«. واعتبر أن »الهدف من إطالق مثل 
هذه املزاعم هو ممارسة الضغوط النفسية للقوى االستكبارية ضد 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية«. وكانت الصحيفة البريطانية قد 
ذكرت أمس االول انها حصلت على وثيقة إيرانية تفيد بان إيران 
تقوم بنشاطات تهدف إلى إجراء جتارب على عنصر رئيسي يدخل 

في تصنيع قنبلة نووية.

سلسلة تفجيرات ببغداد والموصل تقتل وتصيب العشرات

البرلمان العراقي
يشّخص نقاط الخلل األمني

بغدادـ  وكاالت: كشف رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي 
عن ان املجلس يعمل حاليا على اعداد تقرير خاص لتشخيص نقاط 

اخللل في امللف االمني وتقدمي التوصيات املناسبة لتالفيها.
واوضح الســـامرائي خالل مؤمتر صحافي عقده امس انه بعد 
اســـتدعاء الوزراء االمنيني واالســـتماع اليهم أحال البرملان امللف 
االمنـــي الى جلنة االمـــن والدفاع فيه وطلب منها اعداد دراســـة 
خاصة حول الوضع االمني بناء على نتائج االســـتضافة وحتديد 
اخللل والتقصير واقتراح االجراءات التي يجب اتخاذها مستقبال 
لتالفي اخلروقات االمنية. وأضاف انه سيتم استدعاء الوزراء مرة 
اخرى الى البرملان فور اكتمال التقرير وتالوته عليهم وتشخيص 
املقصرين ونقاط اخللل. ميدانيا قتل 8 اشخاص واصيب العشرات 
بسلســـلة هجمات في بغداد واملوصل امس. ففي بغداد قتل أربعة 
أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في انفجار 3 سيارات مفخخة 
في محيط املنطقة اخلضراء وسط العاصمة. اما في املوصل، فقتل 
4 اشخاص واصيب 48 اخرون بجروح بانفجار سيارتني مفخختني 

في توقيت متزامن في مركز محافظة نينوى.

يهدف الى وضع جدول زمني عام 
لنقل مسؤولية االمن الى القوات 

االفغانية.
واكـــد بـــراون امـــام النواب 
البريطانيـــني »لقـــد اتفقنـــا مع 
الرئيس االفغاني حامد كرزاي على 
ضرورة ان يضع هذا املؤمتر عقدا 
افغانستان واملجتمع  جديدا بني 
الدولي على اساس االولويات التي 

حددناها«.

ويهـــدف املؤمتـــر الـــذي من 
املفترض ان يشـــارك فيه كرزاي 
اضافة الى قادة او وزراء ميثلون 
43 بلدا منخرطا في جهود تأمني 
واعـــادة اعمار افغانســـتان، الى 
التنسيق بني  حتسني مســـتوى 
مختلف اجلهات املتدخلة في حني 
يسعى الغربيون في نهاية املطاف 

الى انهاء تدخلهم في هذا البلد.
وســـيكون املؤمتـــر فرصـــة 

»لتعزيز دور االمم املتحدة واعالن 
تعيني ممثـــل جديد لالمني العام 
لالمم املتحدة في افغانستان واعالن 
تعزيـــز التنســـيق املدني للقوة 
الدولية الرساء االمن واالستقرار 
في افغانستان )ايساف(« بقيادة 
احللف االطلسي، بحسب براون.

ويغادر كاي ايدي، الذي كان 
عني رئيس بعثة االمم املتحدة في 
2008 مع تنامي مترد حركة طالبان، 

منصبه بعد ازمة ارتبطت بادارة 
االنتخابات الرئاسية االفغانية.

وكان ايدي اتهم من قبل مساعده 
الذي  االميركي بيتـــر غالبرايث 
اقيل الحقا من مهامه،  مبحاولة 
اخفاء اثباتات على حصول تزوير 

انتخابي.
واعرب براون عن امله في ان 
»يكون املؤمتر قادرا على تصور 
املرحلـــة املقبلة من خطة بعيدة 

االمد تقوم على التوازن بني قوات 
التحالف والقوات االفغانية«.

واضـــاف ان علـــى احللـــف 
االطلسي »ان يعد برنامجا لنقل 
املسؤولية من التحالف الى القوات 

االفغانية.
وآمل ان نتمكـــن من االتفاق 
لكي تبدأ هذه العملية خالل العام 
2010 وذلك بنـــاء على الظروف 

امليدانية«.

غزة ـ يو.بي.آي: كشـــف رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس امس أنه رفض 
عرضا من حركة حماس لتمديد مفتوح لوالية 
كل من الرئاسة واملجلس التشريعي يستمر 
3 أو 4 ســـنوات مجددا موقفه من ضرورة 
وقف االســـتيطان وحتديد مرجعية للسالم 

الستئناف املفاوضات مع إسرائيل.
وقال عباس في كلمته أمام جلسة املجلس 
املركزي ملنظمة التحرير الفلســـطينية في 
رام اهلل بالضفـــة الغربيـــة: »هم )حماس( 
عرضـــوا علينا من حتـــت الطاولة وفوقها 
متديدا مفتوحا ثالث أو أربع سنني )للرئاسة 
واملجلس التشريعي( فرفضنا ذلك وقلنا وال 

أربعة أيام«.
ومن املتوقع أن يقرر املجلس في الدورة التي 
أطلق عليها اسم »دورة الشرعية الدستورية 
الفلسطينية« متديد والية عباس واملجلس 

التشريعي املعطل حلني إجراء انتخابات.
وشـــدد عباس على ضـــرورة أن جترى 
االنتخابـــات دون تعطيل مـــن حماس التي 
اتهمها بأنها ال تؤمن بالدميوقراطية، وجدد 
موقفه بأنه لن يرشـــح نفســـه لالنتخابات 

املقبلة مؤكدا دعمه إلجرائها.
كما جدد إدانة رفض حماس التوقيع على 
الورقة املصرية للمصاحلة رافضا أي محاولة 

للبحث عن بدائل للوساطة املصرية.
 واتهم عبـــاس »حماس« بتعطيل تنفيذ 
صفقة شاليط رافضا بشدة اتهاماتها له بأنه 

ال يرغب في إمتام الصفقة.
وأضاف موجها حديثه حلماس »معروض 
عليكم أســـرى طلعوهم أنا مش فاهم هناك 
حديث عـــن الصفقة ثم باألخير توقفت ألن 
هناك بعض النـــاس يراد ترحيلهم للخارج 

يبدو عند هذا األمر توقفت األمور«.
ونفـــى أن يكون لديه حتفظ على إطالق 
القيـــادي في فتـــح املعتقل في الســـجون 
اإلسرائيلية مروان البرغوثي ضمن الصفقة 
ألنه يخشى منافسته في االنتخابات املقبلة 
قائال إنه أعلن أنه لن يرشح نفسه لالنتخابات 

واليزال يصر على ذلك.
وفي شأن العالقة مع إسرائيل بدا رئيس 
السلطة الفلسطينية محبطا من اإلجراءات 
اإلسرائيلية ومحاوالت إلقاء الكرة في امللعب 
الفلسطيني رافضا في نفس الوقت اللجوء 

للعنف كبديل لتوقف املفاوضات.
وفيما أبدى مرونة جديدة بشأن املوقف 
من االستيطان أكد عباس استعداد السلطة 
الفلسطينية الستئناف املفاوضات مع إسرائيل 
النشـــاط االستيطاني ملدة  »عندما يتوقف 
معينة ويعترف باحلدود الشرعية« )لألراضي 

احملتلة منذ عام 1967(.
وقـــال »عندما يتحقق ذلـــك ال يوجد ما 
مينعنا من الذهاب للمفاوضات الســـتكمال 
ما بدأناه بعد أنابوليس وحققنا تقدما ولم 

نكمل أي ملف«.
ودافع عباس عن نفســـه في وجه سبعة 
اتهامات رددها كاتـــب في صحيفة أميركية 
ورأى أنها اتهامات إسرائيلية له من ضمنها 
التشكيك في موقفه من الهولوكوست مؤكدا 
أنه ال ينكر املذبحة اليهودية ولكنه يطالب 

بعدم تكرارها بحق الفلسطينيني.
وشـــدد على أنه »مؤمن بالسالم ومؤمن 
بالتعايش« الفتاع إلى أنه أول من دعا للقاءات 
يهوديةـ  فلسطينية وتعرض للسب بسببها.

وقال »أريد سالما حقيقيا مبنيا على أعطني 
ثم خذ ما تريد بعد ذلك«.

دمشق ـ هدى العبود
عبر املشاركون في منتدى التعاون العربي 
ـ التركي عن دعمهم للجهود الرامية لتحقيق 
حل شــــامل للوضع السياسي في دارفور، 
التــــي تقودها اجلامعة  ورحبوا باملبادرة 
العربية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة 
حلل األزمة في اإلقليم، كما عبروا عن دعمهم 
للجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا الشأن، 
مشــــيدين بالدعم اإلقليمي والدولي املقدم 
لها، كما عبروا عن دعمهم للجهود املبذولة 
من احلكومة السودانية إلجراء االنتخابات 

الوطنية في شهر أبريل املقبل.
وأكــــد بيان صدر عــــن املجتمعني أمس 
في ختام أعمال االجتمــــاع الثاني ملنتدى 
التعاون العربي – التركي على مستوى وزراء 
اخلارجية في دمشق على أن الدول العربية 
وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون 
األمن واالستقرار في الشرق األوسط من أجل 
حتقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي 
اإلسرائيلي في مساراته الثالثة الفلسطيني 
والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس 
األمن ومبدأ األرض مقابل السالم ومرجعية 

مؤمتر مدريد ومبادرة السالم العربية. 

ورحب البيان »بخطابي الرئيس األميركي 
باراك أوباما اللذين ألقاهما في كل من أنقرة 
والقاهرة..وتأكيده التزام اإلدارة األميركية 
ببذل أقصى اجلهود من أجل التوصل إلى 
سالم عادل وشامل في املنطقة على أساس 
الدولتني«، داعيا اإلدارة األميركية إلى االلتزام 

بهذه املواقف. 
وأكــــد املشــــاركون على أن اســــتئناف 
التزام إسرائيل بوقف  املفاوضات يتطلب 
جميع األنشطة االستيطانية وإزالة احلواجز 
والقيود واالنسحاب إلى خطوط 28 سبتمبر 
عام 2000 في الضفة الغربية واإلفراج عن 
األسرى واحملتجزين العرب والفلسطينيني 
ورفع احلصار عن قطاع غزة، مشــــددين 
بضرورة حتقيق املصاحلة الفلســــطينية 
ومجدديــــن دعمهم جلهود مصــــر في هذا 

اإلطار.
ورحب البيان بتشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية في لبنان، وأعرب عن دعم املنتدى 
للبنان في ســــعيه للحفــــاظ على وحدته 

وسيادته.
وأعرب البيان عن دعم املشاركني ملسار 
برشــــلونة – االحتاد من أجل املتوســــط- 

الفتا إلى أن املسار يجب أن يبقى مفتوحا 
للمشاركة بشــــكل كامل أمام جميع الدول 
واملنظمــــات اإلقليمية والدوليــــة الراغبة 

والقادرة على ذلك.
وشــــدد البيان على أهمية احلفاظ على 
الوحدة الترابية لليمن وعلى وحدة وسيادة 
الصومــــال معربا عــــن قلقه مــــن ظاهرة 

القرصنة.
وعبر املنتدى عن »دعمه الكامل للتوصل 
إلــــى حل عادل وشــــامل ودائم في قبرص 
في إطار املســــاعي احلميــــدة التي يرعاها 
األمــــني العام لألمم املتحــــدة وفق املعايير 
ذات الصلة من أجل إقامة دولة شراكة في 
منطقتني ومجتمعني متساويني في احلقوق 

السياسية«.
ورحب املنتدى بالتطور الذي شــــهدته 
العالقات العربية ـ التركية خالل هذا العام 
والتي متثلت في جملة من االتفاقيات حول 
حرية التجارة واإللغاء املتبادل للتأشيرات 

مع عدد من دول اجلامعة العربية.
وقرر املؤمتر عقــــد اجتماعه القادم في 
مدينة اســــطنبول التركية في شهر يونيو 

املعلم متوسطا موسى وأوغلو خالل مؤمترهم الصحافي املشترك في املنتدى »العربي ـ التركي« بدمشق أمس        )أ.ف.پ(من العام 2010.

الشرطة االفغانية تعاين موقع التفجير االنتحاري في احلي الديبلوماسي وسط كابول أمس                     )أ.ف.پ(

تسيبي ليڤني

أ.ف.پ: حذرت  ـ  أبيـــب  تل 
اسرائيل امس من ان بريطانيا 
ال ميكنها ان تلعب «دورا فاعال في 
عملية السالم« في الشرق االوسط 
اذا لم تتخذ لندن اجراءات ملنع 
مالحقة مسؤولني اسرائيليني من 

قبل القضاء البريطاني.
 واطلقـــت وزارة اخلارجية 
االســـرائيلية هذا التحذير بعد 
الغاء زيـــارة وزيرة اخلارجية 
السابقة تســـيبي ليڤني زيارة 
الى لندن حيث يهددها القضاء 

البريطاني مبالحقات.
 واتخذت ليڤني التي تتزعم 
املعارضة حاليا هذا القرار بعدما 
ابلغت بان محكمـــة بريطانية 
اصدرت بحقهـــا مذكرة توقيف 
اثر شكوى لدورها خالل احلرب 
التي شنتها اسرائيل على قطاع 

غزة قبل عام.
 وقالت الوزارة االسرائيلية 

بعدم السماح باستغالل النظام 
البريطاني من قبل  القضائـــي 

عناصر معادين السرائيل«.
 وتابعت الوزارة مهددة بان 
»غيـــاب حترك حـــازم وفوري 
النهاء هذا الوضع فعليا سيضر 

بالعالقات بني البلدين«.
 وقالت الوزارة انه »اذا لم يكن 
القادة االسرائيليون قادرين على 
زيارة بريطانيا بشكل طبيعي 
فهذا سيشـــكل عقبـــة حقيقية 
لرغبة لندن في لعب دور فعلي 
في عملية الســـالم في الشرق 

االوسط«.
 ويــــواجــــه مــســؤولــون 
التهديد  كــبــار  اسرائيليون 
في  القضاء  ــام  ام مبالحقتهم 
قدمتها  اثر شكاوى  بريطانيا 
منظمات مؤيدة للفلسطينيني، 
وفي اكتوبر عدل موشي يعالون 
نائب رئيس الوزراء االسرائيلي 

عن زيــارة لندن حيث يالحق 
ارتكاب »جرمية حرب«  بتهمة 
حني كان قائد اركان اجليش بني 

2002 و2005.
 من جانبها قالت اخلارجية 
امـــس االول ان  البريطانيـــة 
بريطانيا تدرس بشـــكل عاجل 
انعكاسات مذكرة التوقيف بحق 

تسيبي ليڤني.
 وقالـــت متحدثـــة باســـم 
بريطانيـــا  »ان  اخلارجيـــة 
مصممـــة على القيـــام بكل ما 
ميكنها للنهوض بالســـالم في 
الشرق االوسط ولتكون شريكا 

استراتيجيا السرائيل«.
 واضافت »ولذلك يتعني ان 
يتمكن القادة االسرائيليون من 
القـــدوم الـــى بريطانيا الجراء 
مباحثات مع احلكومة البريطانية. 
نحـــن نـــدرس بشـــكل عاجل 

انعكاسات هذه القضية«.

في بيان ان »اســـرائيل ترفض 
االجـــراءات القضائية املغرضة 
التي قامت بها محكمة بريطانية 
ضد تسيبي ليڤني مببادرة من 

عناصر متطرفني«.
 واضافت ان اسرائيل »تدعو 
حكومة لندن الى احترام التزامها 

إسرائيل تصّعد لهجتها ضد لندن
بعد مذكرة التوقيف بحق ليڤني


