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»طالبان« تتهم بترايوس بقتل مدنيين في أفغانستان.. وأوباما يوافق على تمويل إضافي للحرب 

واشنطن: الدماء تلطخ أيدي مسربي وثائق أفغانستان السرية

عضو فريق السالم السابق أكد أن تجميد االستيطان مجددًا أحد التصورات المطروحة

ميلر لـ »األنباء«: مهمة ميتشل لم تنته  ببدء 
المفاوضات المباشرة بل دخلت مرحلة أكثر صعوبة

بدء استعدادات الجيش العراقي لتولي مهامه بعد رحيل القوات األميركية

طهران تنفي حاجتها للتخصيب بنسبة 20% إذا زودت بالوقود

السيستاني: تأخير تشكيل الحكومة يزيد من معاناة العراقيين

الصين: ال نؤيد العقوبات األوروبية على إيران
قنبلة يدوية تقتل شخصًا وتثير توترات في بانكوك

بانكــــوك ـ د.ب.أ: انفجرت قنبلة يدوية في احلي 
التجاري وسط بانكوك في وقت مبكر امس مما أسفر 
عن مقتــــل رجل وإثارة توترات في منطقة شــــهدت 
اعمال عنف على نطاق واسع في شهري ابريل ومايو 

املاضيني.
وقالت الشــــرطة إن القنبلة انفجرت بالقرب من 
مركز كينج باور التجاري في منطقة راتشاتوي التي 
كانت مسرحا الشتباكات ضارية بني قوات عسكرية 
ومتظاهرين مناهضني للحكومة خالل االضطرابات 

املدنية األخيرة.
وكان القتيل الوحيد رجال يعتقد انه من جامعي 
اخلــــردة. وكان هذا هو التفجيــــر الثاني في بانكوك 
االســــبوع اجلاري عقب انفجار في محطة للحافالت 
في منطقة راتشابراسونغ وسط املدينة االحد املاضي 

اسفر عن قتل شخص واصابة عشرة آخرين.
ورفضت الشــــرطة التكهن بالدافع وراء االنفجار 
الذي وقع امس ولكن وزير الدفاع براويت ووجنسوان 
صرح للصحافيني بأنه يشتبه في ان االنفجار نفذته 

»مجموعة ترغب في إثارة اضطرابات«.
وأشــــار رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا الى 
التفجير الذي وقع االحد املاضي على انه مبرر لالبقاء 

على حالة الطوارئ في املدينة.
وألغي العمل بقانون الطوارئ، الذي يجيز لقوات 
األمن احتجاز املشتبه فيهم ملدة 90 يوما دون اتهام 
ويحد من مسؤوليتهم القانونية في حاالت االعتقال 
غير القانوني، في ســــتة أقاليم ولكنه مازال ساري 

املفعول في بانكوك وتسعة أقاليم أخرى.

عواصـــم ـ وكاالت: قالـــت 
متحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الصينية امس ان بكني »ال تؤيد 
العقوبات األحادية اجلانب« التي 
فرضها االحتاد األوروبي على 
املفاوضات  ايران الســـتئناف 
حـــول برنامجهـــا النـــووي. 
وأضافـــت املتحدثـــة باســـم 
الوزارة يانغ يو في بيان نشر 
على موقع الوزارة االلكتروني 
»ان الصـــني ال تؤيد العقوبات 
األحادية التـــي قررها االحتاد 
األوروبي ضد ايران ونأمل ان 
تواصل األطراف املعنية التمسك 
الديبلوماسية وحتل  بالطرق 
هذه املشكلة بطريقة مناسبة 

عبر املباحثات واملفاوضات«.
كمـــا »رحبت« بكني بإعالن 
ايران رغبتها في املباشرة فورا 
مبفاوضات مع دول مجموعة 
ڤيينا )الواليات املتحدة وفرنسا 
الوقود  وروسيا( حول تبادل 

النووي.
وقالت يانغ »نأمل ان تنطلق 

احملادثات في أسرع وقت«.

)املخصب بنسبة 20%( ملفاعل 
طهران فقط حاليا.

امتلكنا مفاعالت أخرى  إذا 
مـــن هذا النوع في املســـتقبل 
فسنرى لكن الوقود ضروري 
حاليا ملفاعل طهـــران« وتابع 
»إذا ســـلمونا 100 كلـــغ مـــن 
الوقود ستكفي سبع او ثماني 

سنوات«.
وأكد املسؤول االيراني »ننتج 
وقودا الحتياجاتنا فقط )ملفاعل 
طهران( وال نريد مخزونا«. كما 
صرح رئيس املنظمة االيرانية 
للطاقـــة النوويـــة ان ايـــران 
مستعدة لبدء مفاوضات فورا 
مـــع مجموعة ڤيينا )الواليات 
املتحدة وروسيا وفرنسا( حول 
تبادل الوقود النووي، حسبما 

ذكرت وكالة االنباء مهر.
وقـــال صاحلـــي »نحـــن 
مســـتعدون لبـــدء مفاوضات 
مع اجلانـــب اآلخر اعتبارا من 
االيام املقبلة«، موضحا ان هذه 
املفاوضات ميكن ان جترى في 

ڤيينا.

وفي نفس الســـياق نددت 
روسيا الثالثاء املاضي بالعقوبات 
األحادية ايضا، وقالت وزارة 
اخلارجية الروســـية في بيان 
»نعتبر من غير املقبول فرض 
عقوبات أحادية او جماعية خارج 
اطار نظام العقوبات املعتمد في 

مجلس األمن الدولي«.

الى ذلك، اكد رئيس املنظمة 
االيرانية للطاقة النووية علي 
اكبر صاحلي امس ان ايران ال 
تسعى الى امتالك مخزون من 
اليورانيوم املخصب بنســـبة 
20% يتجـــاوز مـــا حتتاجـــه 
ملفاعـــل األبحاث فـــي طهران. 
وقال صاحلـــي »نريد الوقود 

بغدادـ  وكاالت: حذرت املرجعية 
العراق  فــــي  العليــــا  الشــــيعية 
بزعامة آية اهلل علي السيستاني 
امــــس من مخاطر تأخر تشــــكيل 
احلكومــــة العراقية إلنهاء معاناة 
العراقيني جراء النقص الكبير في 

اخلدمات.
وقال الشيخ احمد الصافي أمام 
جموع املصلني في مدينة كربالء 
خالل خطبة صــــالة اجلمعة »إن 
الناس واجلمهور عندما يسمعون 
كثرة املواعيد في موضوع تشكيل 
العراقيــــة حيث يحدد  احلكومة 
موعد إلعالن تشــــكيل احلكومة.. 
ثم يأتي موعد آخر ينسف املوعد 
األول وهذا يؤشر حالة من اإلحباط 
لدى الناس ويعكس أن املسؤول 
إدارة األزمة  السياسي عاجز عن 
بشــــكل ينهي معاناة العراقيني.. 
نحن نأسف كثيرا ملا وصلت اليه 

األمور«.
وأضاف »مع تشخيصنا ملشكلة 
تشــــكيل احلكومة لكننا ال نقول 
إنه ال يوجد حل ..ال.. هناك حلول 
لكننــــا نقول إن تأخير تشــــكيل 
احلكومة يضيــــف معاناة جديدة 
ملعاناة العراقيني ويولد حالة من 
اإلحبــــاط واليأس ويبني أن أصل 
املشكلة هو السعي للوصول الى 

املناصب«.
وقـــال الصافـــي »نأمل من 
السياســـيني أن يعملوا من أجل 
الوصول مبركب واحد إلى ضفة 
األمان أما بقاء األوضاع على ما 
هي عليه فذلك يعكس حالة قلق 
يشوبها الكثير من املخاوف وعلى 
اجلميع العمل مـــن ألجل إنهاء 

سبتمبر املقبل.
العراقية  القوات  وســــتتولى 
مســــؤولية اكبر من الســــابق مع 
القوات األميركية  انخفاض عديد 
وقال الكابنت كروستوفر اوفردت 
الرابع ان  اللواء  املتحدث باســــم 
»حوالي ألفي مقاتل يعملون حاليا 

مع الفرقة السادسة«.
انه بعد  الى  وأشــــار اوفردت 
العدد  االنسحاب سينخفض هذا 
الى »130 مقاتال فعليني« لكن »العدد 
الكلي والقوات املساندة سيكون 

حوالي 700 شخص«.
على الصعيد ذاته، أشار روكر 
الى »انخفاض يقــــدر بـ 50% في 

القوة اجلوية األميركية«.
ويرى روكــــر ان على القوات 
العراقية العمل والتخطيط بشكل 
مضاعف مع انخفاض عدد القوات 

األميركية.
ويؤكد املالزم اول سعد حمزة 
احد ضباط اجليش العراقي الذي 
تلقى تدريبا في قاعدة العمليات 
العراقية  القــــوات  األمامية قدرة 
على تولــــي املســــؤولية ويقول 
»نحن قــــادرون على تنفيذ املهام 
بأنفسنا« ولم يسمح قائد الفرقة 
التي تقوم بالتدريب في القاعدة، 

باجراء مقابلة معه.
وأكــــد روكر ثقتــــه باملقاتلني 
العراقيــــني قائال »انهم أكفاء فيما 
يتعلق بأساســــيات املشاة وكبح 

التمرد«.
وأضاف »انهــــم )كذلك اكفاء( 
ولكن بشــــكل بدائي في اجلوانب 
اللوجســــتية، باســــتثناء األمور 

التقنية«.

معاناة العراقيني«.
الى ذلك، بدأت قوات مشتركة 
أميركيةـ  عراقية عملية تشكل جزءا 
من اعداد القوات العراقية ملا بعد 
االنسحاب عن العراق وتتمثل في 
متشيط طريق ترابي غرب بغداد 
بحثا عن دالئل تشير الى وجود 

عبوات ناسفة محلية الصنع.
ورغم وجود دالئل تشير لوجود 
عبوات ناســــفة، لم يكن هناك اي 
خطر، على األقل في هذا الطريق 
الى قاعــــدة عمليات  الذي يؤدي 
القوات  أماميــــة، والذي زرعتــــه 

األميركية بالعبوات الناسفة كجزء 
من عملية التدريب.

وفي املناطــــق األبعد من هذه 
القاعــــدة حيث تنتشــــر عبوات 
حقيقية، تزداد مسؤولية الشرطة 
العســــكرية العراقيــــة والفرقــــة 
السادسة في البالد وذلك في املناطق 
املتوترة املمتدة الى اجلانب الغربي 

من محافظة بغداد.
وقال اللفتنانت كولونيل روبرت 
روكــــر رئيس الفريــــق املختص 
النتقال املسؤولية بالتنسيق مع 
الفرقة السادســــة »سننطلق من 

النصيحة واملساعدة الى التشاور 
واملساعدة والتدريب«.

وأضاف: »ستتواصل مشاركتنا 
»لكن« في امور محددة كاملهارات بـ 
»التخلص من الذخائر املتفجرة« 
واالستخبارات العسكرية لكن ذلك 

لن يستمر« طويال.
وســــيواصل فريق اللفتنانت 
كولونيل كروكر تقدمي املشــــورة 
والتدريب للقوات العراقية بالتزامن 
مع اســــتمرار انســــحاب القوات 
األميركية عــــن البالد وصوال الى 
خمســــني ألف مقاتل في األول من 

واشـــنطن ـ أحمد عبداهلل: قـــال عضو فريق
السالم في إدارة الرئيس بيل كلينتون آهارون 
ديڤيد ميلر ان على الواليات املتحدة ان تكون مستعدة 
لالشراف املباشـــر على املفاوضات الفلسطينية ـ 
اإلســـرائيلية حني تبدأ في مطلع اخلريف املقبل 
بالنظر الى احتماالت فشـــل تلـــك املفاوضات اذا 

تركت للطرفني وحدهما. 
وقال ميلـــر في تصريح لـ »األنبـــاء« تعقيبا 
على قرار اجلامعة العربية التي اجازت على نحو 
مشروط بدء املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيني 
واإلســـرائيليني اذا مـــا قررت الســـلطة الوطنية 
الفلسطينية ذلك، ونتائج مباحثات وزير الدفاع 
اإلســـرائيلي ايهود باراك في واشـــنطن األسبوع 
املاضي، ان إدارة الرئيس اوباما جتد نقاطا ايجابية 
كثيرة في رؤية حزب العمل لعملية السالم وانها 
تراهن على دعم باراك ألي قرارات يتخذها رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ويواجه بها 
تهديدات احزاب اليمني املتطرف في حكومته بإسقاط 

االئتالف احلاكم.
وتابع: »املشكلة ليست مساندة نتنياهو داخليا 
ولكنها املدى الذي ميكن ان يذهب اليه رئيس الوزراء 
في جسر الهوة مع الفلسطينيني خالل املفاوضات 
املباشـــرة. وال اعتقد بصراحة ان رئيس الوزراء 
ميكن ان يدخل طوعا الى الركن الذي تؤطره رؤية 
الدولتني على أســـاس حدود 1967 وبقية قضايا 
الوضع النهائي وضرورة التوصل الى قرار خالل 
فترة قصيرة بعد بدء املفاوضات. لم يكن ذلك أبدا 
منطق نتنياهو في التعامل مع عملية السالم. ولهذا 
السبب على وجه التحديد اعتقد ان من احلاسم ان 
تكون الواليات املتحدة متواجدة على نحو ما في 

كل خطوة من خطوات املفاوضات املباشرة«.
وردا على سؤال حول دور الواليات املتحدة في 
هذه احلالة قال ميلر »لقد ساهمنا بصورة كبيرة في 
إعداد إجراءات إعادة بناء الثقة التي اتخذ بعضها 
مبا في ذلك جتميد البناء االســـتيطاني وســـوف 

يتعني على إدارة الرئيس اوباما ان تكون مستعدة 
بطرح أفكار ورؤى معدة سلفا حول تسوية قضايا 
الوضع النهائي حني تتصـــادم املواقف. ان مهمة 
جورج ميتشل ال تنتهي ببدء املفاوضات املباشرة 
بل اعتقد ان عليهـــا ان تدخل مرحلة جديدة اكثر 
صعوبة وتعقيدا وأكثر حسما فيما يتصل بالنتائج 

النهائية«.
وقال ميلر ان احد التصورات التي تناقش اآلن 
هو مد التجميد املؤقت للبناء االستيطاني لفترة 
قصيرة أخرى ثم الدخول في مفاوضات فورية حول 
احلدود بحيث يجوز إلسرائيل العودة الى البناء 
في املناطق التي ستضمها من الضفة الغربية في 
احلل النهائي غير انه تساءل عن احتماالت جناح 
هذه املقاربة قائال »ان قضية احلدود ليست القضية 
الصعبة الوحيدة في قضايا الوضع النهائي. ويجب 
احلذر من احتمال التوصل الى حل في واحدة من 
تلك القضايا ثم مواجهة مصاعب جوهريةـ  حقيقية 
او يبالغ فيها عن عمدـ  في قضايا أخرى مما يؤدي 
الى فشل جهود التوصل الى اتفاق نهائي. وقتها 
سيكون نتنياهو قد ظفر بالشرعية التي يطلبها 
اإلســـرائيليون للبناء االستيطاني دون ان يوقع 

اتفاقا نهائيا«.
وأوضح الديبلوماسي األميركي الذي خدم خمسة 
رؤســـاء متعاقبني في مساعي حل قضية الشرق 
األوسط ان قرار جلنة املتابعة العربية هام للغاية 
وأضـــاف »حاول وزراء خارجيـــة الدول العربية 
تطوير التعهدات التـــي قدمها الرئيس اوباما في 
خطابه الذي بعث به الى الرئيس محمود عباس. 
لقد حتدثوا عـــن بنود اتفاقية طابا وعن تعهدات 
اوباما العلنية األخـــرى، ويؤكد ذلك ان تقييمهم 
خلطاب الرئيـــس كان أكثر عمومية مما يريدون. 
ولكن من املؤكد ايضا ان شروط االنتقال الى مرحلة 
جديـــدة من املفاوضات قد بدأت وكما قلت ينبغي 
ان تظل واشـــنطن قريبة للغاية من كل جولة من 

جوالتها«.

عواصمـ  وكاالت: اعتبر وزير 
الدفاع األميركي روبرت غيتس ان 
تسريب آالف الوثائق السرية حول 
احلرب في أفغانستان على موقع 
»وكيليكس« االلكتروني له عواقب 
على القوات األميركية واألفغانية 
واملدنيني األفغان وميكنه احلاق 
ضرر بالعالقـــات األميركية في 
آسيا الوسطى والشرق األوسط 
داعيا الـ »إف بي آي« للمشاركة 

في التحقيق.
وقـــال غيتـــس فـــي مؤمتر 
صحافي جمعه مع رئيس هيئة 
االركان املشتركة للقوات املسلحة 
األميركية مايك مولن في الپنتاغون 
ان الوثائق التي فاق عددها 90 ألفا 
قدمية ومعروفة ومتت مناقشتها 
لكن تسريبها »ستكون له عواقب 
على ساحة املعركة بالنسبة للقوات 
األميركيـــة واألفغانية واملدنيني 
األفغان وميكـــن أن يضر أيضا 
بالعالقـــات األميركية في آســـيا 

الوسطى والشرق األوسط«.
إلـــى ان املصـــادر  وأشـــار 
االســـتخباراتية  واإلجـــراءات 
والتكتيكات والتقنيات العسكرية 
ستصبح معروفة ألعداء الواليات 

املتحدة.
وأضـــاف ان »هـــذه الوثائق 
تشـــكل جبال من البيانات اخلام 
واالنطباعات الشـــخصية وعمر 
أكثرها سنوات وهي مجردة من 
التحليل وال تعتبر  أو  املضمون 
مواقف رســـمية أو سياسة وهي 
بنظـــري ال تؤثـــر فـــي فاعلية 

يخضعان لتدقيق كبير لتحديد أي 
تكتيــــكات ميكن ان تتأثر ودرجة 
اخلطر على القوات األميركية وقوات 

التحالف والشركاء األفغان.
في ذات السياق، وقع الرئيس 
االميركي باراك اوباما امس االول 
مشروع قانون يشكل ملحقا ملوازنة 
2010، يلحظ فيه مزيد من التمويل 
للحرب في افغانســـتان، بحسب 

مراسل وكالة فرانس برس.
ووقع اوباما هذا املشروع في 
املكتب البيضوي بعد يومني من 
قيام مجلس النواب بتبنيه بغالبية 
308 اصوات مقابل اعتراض 114 
نائبـــا. وكان الرئيس التقى في 
وقت سابق امس االول املسؤولني 
الكبار في ادارته في اطار اجتماع 
شـــهري خصص لبحث الوضع 
في افغانســـتان وباكستان. الى 
ذلك، نقل املركز االميركي لرصد 
املواقع االسالمية )سايت( امس 
االول ان طالبـــان تتهم اجلنرال 
االميركي ديڤيـــد بترايوس بانه 
مسؤول عن مقتل عدد كبير من 
افغانســـتان. ونقل  املدنيني في 
مركز سايت عن متمردي طالبان 
االفغانية بحسب ما اوردوه على 
موقعهم االلكتروني ان »النجاح 
الوحيد« للجنرال بترايوس الذي 
تولى قيـــادة القوات الدولية في 
افغانستان مع بداية الشهر اجلاري 
هو »اخلســـائر املدنية )اجلرائم 
اجلماعية( التي ينبغي اعتبارها 
استراتيجية احلرب اجلديدة لديه 

وتكتيكه اجلديد«.

اســـتراتيجيتنا احلاليـــة فـــي 
أفغانستان وآفاق جناحها«.

ولفت إلى ان املســـؤولني في 
وزارة الدفاع ســـيجرون حتقيقا 
معمقا لتحديد كيفية حدوث هذا 
التسريب وحتديد املسؤول وتقييم 
مضمون املعلومات التي سربت.

وقال غيتس »لدينا مسؤولية 

أخالقية تدفعنا للقيام بكل ما يلزم 
لتخفيـــف العواقب على جنودنا 
الذين عملوا  وشركائنا وخاصة 
فـــي املاضي  معنا ووثقـــوا بنا 
ويعقل أن يكونوا حاليا موضع 

استهداف«.
واعتبـــر ان مســـاعدة مكتب 
الفيدرالي »إف بي  التحقيقـــات 

آي« في التحقيق تضمن أن توفر 
كل املـــوارد الالزمة لـــه وتقييم 
خرق األمن القومي هذا وقال ان 
الپنتاغون يضيق اإلجراءات للنفاذ 
إلى املعلومات السرية ونقلها. ورأى 
ان الوثائق قـــد تضر بالعالقات 
األميركية مع أفغانستان وباكستان 
معتبرا ان البلدين يذكران ان أميركا 

خرجت من املنطقة في العام 1989 
والقادة العســـكريون واملدنيون 
األميركيون يبذلون جهدا كبيرا 
منذ 2001 إلصالح هذه العالقات 
وردم هوة انعدام الثقة. من جهته، 
ندد اجلنرال مايك مولن بتسريب 
الوثائق السرية بشدة مرجحا ان 
»ويكيليكس« والذين قرروا نشر 

هذه املعلومات باتت أيديهم ملطخة 
بالدماء، متسائال عما دفع مؤسس 
املوقع جوليان أساجن للتسريب. 
وقال ان »السيد أساجن ميكنه أن 
يقول ما يريده عن الفائدة الكبيرة 
التـــي يظن ان مصادره تقوم بها 
لكن احلقيقة هي انه من املمكن ان 
تصبح أيديهم ملوثة بدماء جندي 

شاب أو عائلة أفغانية«.
واعتبــــر انــــه ميكــــن للناس 
معارضة احلــــرب وحتدي قادتها 
في قراراتهم »لكن ال يجوز وضع 
من سيتعرضون لألذى في موقع 
يتأذون فيه ملجــــرد تلبية حاجة 
الى تسجيل نقطة«. ولفت إلى ان 
حجم ومجال الوثائق التي سربت 

محتجون أفغان يدمرون سيارة خالل صدامات مع الشرطة في اعقاب صالة اجلمعة في كابول امس  )أ.ف.پ(

جنود عراقيون في مركبة للشرطة خالل عملية عراقية ـ اميركية مشتركة إلعداد القوات العراقية ملا بعد االنسحاب األميركي  )أ.ف.پ(

ــران منذ 31 يوليو املاضي حيث طالبت ــيفية لألميركيني الـ 3 احملتجزين لدى اي صورة أرش
ــلطات االيرانية باالفراج عنهم مبناسبة مرور عام على احتجازهم    )أ.پ(  أمهاتهم امس الس


