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واشنطنـ  أ.ف.پ: هدد الرئيس االميركي 
باراك اوباما امس مبمارسة مزيد من الضغوط 
االميركية على الســـودان اذا لم تستجب 
حكومة اخلرطوم الى السياسة االميركية 
اجلديدة التي تقدم لها حوافز لوقف »االبادة« 
و»االنتهاكات« في دارفور. وجاء في بيان 
للرئيس االميركي ان »ضميرنا ومصاحلنا 

في الســـام واالمن توجب على الواليات 
املتحدة واملجتمع الدولي التصرف بسرعة 
وبتصميم«. واضاف »اذا حتركت حكومة 
السودان لتحسني الوضع على االرض ودفع 
السام، فستقدم لها حوافز، واذا لم تفعل 
ذلك فســـتتعرض ملزيد من الضغوط من 

الواليات املتحدة واملجتمع الدولي«.

 طوكيو ـ رويترز: تزور زعيمة اليوغور في الصني واملقيمة 
خـــارج الباد ربيعة قدير اليابان اليوم في رحلة من املرجح أن 
تسبب استياء بكني التي تتهمها بالتحريض على أعمال شغب عرقية 

سقط فيها نحو 200 قتيل في وقت سابق من العام احلالي.
وقال موقـــع املؤمتر العاملي لليوغور علـــى االنترنت وهي 
اجلماعة التي تتزعمها قدير إنها ستكون في اليابان حتى الثاني 

من نوفمبر املقبل حيث ستلقي خطبا في عشر جامعات.

أوباما يهدد بمزيد من الضغوط على السودان  زعيمة اليوغور ربيعة قدير في اليابان

إعالن الحداد 3 أيام بإقليم »سيستان ـ بلوشستان«.. وطهران تلّوح بعبور الحدود الباكستانية لتعقب اإلرهابيين

نج�اد يح�ث زرداري عل�ى مواجه�ة »جن�د اهلل«.. والش�رطة الباكس�تانية تعتق�ل مئ�ات المش�تبه فيه�م في إس�الم آب�اد وروالبندي

الحرس الثوري يهّدد واشنطن ولندن وإسالم آباد بإجراءات انتقامية
عواصمـ  وكاالت: مازالت أصداء 
الذي أودى  التفجير االنتحاري 
بحياة أكثر من 30 قتيا بينهم 
6 من قيـــادات احلرس الثوري 
تتردد، حيث اتهمت ايران امس 
باكستان وبريطانيا والواليات 
املتحدة مبساعدة املتمردين الذين 
يقفون وراء االعتداء فيما هدد قادة 
من قوات النخبة هذه من يقفون 

وراء التفجير برد »مدمر«.
وقال النائـــب االول لرئيس 
مجلس الشورى االيراني محمد 
حسن ابوترابي امام البرملان ان 
»اجلرميـــة الرهيبة التي وقعت 
في سيستانـ  بلوشستان نفذت 
بدعم مباشر من اميركا املجرمة 

واملرتزقة التابعني لها«.

إجراءات انتقامية

البر في  واتهم قائد ســـاح 
احلرس الثـــوري االيراني الذي 
قتل نائبه في االعتداء، الواليات 
املتحـــدة وبريطانيـــا بتدريب 
الذيـــن يقفون وراء  املتمردين 

الهجوم.
وقـــال اجلنرال محمد بكبور 
للتلفزيون االيراني ان واشنطن 
ولندن قامتا »بتدريب وجتهيز« 
االشخاص الذين نفذوا الهجوم 
ضد احلرس الثوري، مضيفا ان 
»االرهابيـــني تلقوا تدريبهم في 
دولة مجاورة من قبل االميركيني 
والبريطانيني«. من جهته، هدد 
قائد احلرس الثـــوري اإليراني 
اجلنـــرال محمد علـــي جعفري 
باتخاذ إجـــراءات انتقامية ضد 
الواليات املتحـــدة وبريطانيا، 
مشيرا إلى أن أجهزتهما األمنية 

واالســـتخباراتية تدعم جماعة 
»جند اهلل« املسلحة التي تبنت 
الهجوم، وقال جعفري إن طهران 
الباكســـتانية  تطالب احلكومة 
بتسليمها قائد جماعة جند اهلل 
عبد امللك ريغي املقيم في األراضي 

الباكستانية.
وأضاف قائد احلرس الثوري 
اإليراني أن وفدا إيرانيا سيتوجه 
إلى إسام آباد لينقل إلى املسؤولني 
الباكستانيني األدلة املتوافرة لدى 
إيران بشـــأن الدعم الباكستاني 

لهذه اجلماعة املعارضة.
ومن جانبه، أملح أحد أعضاء 
البرملان اإليراني إلى احتمال قيام 
القوات اإليرانية داخل األراضي 

الرئيس االيراني  التفجير حث 
محمـــود احمدي جنـــاد نظيره 
الباكستاني آصف علي زرداري 
امس على مواجهة جماعة »جند 

اهلل«.
وذكرت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية )ايرنا( عن احمدي جناد 
قوله لزرداري في مكاملة هاتفية 
تلقاها من الرئيس الباكستاني ان 
»ايران وباكستان تربطهما عاقة 
اخوة اال ان تواجد عناصر ارهابية 

في باكستان غير مبرر«.
واضـــاف ان »على احلكومة 
الباكستانية املساعدة في اعتقال 
هؤالء املجرمني بســـرعة حتى 
متكن معاقبتهم ويجب مواجهة 

الباكتســـتانية بضـــرب معاقل 
منظمة جند اهلل.

3 أيام حداد

في غضون ذلك، ذكرت وسائل 
إعام رسمية في طهران أنه مت 
إعان احلداد ثاثة أيام في إقليم 
»سيستان ـ بلوشستان« الواقع 
جنوب شرق إيران قرب احلدود 
من باكستان على أرواح ضحايا 
الـــذي شـــهده اإلقليم  الهجوم 
وأوضحت شـــبكة »سي.إن.إن« 
األميركية أن احلداد في اإلقليم 

اجلنوبي قد بدأ بالفعل امس.
الى تصريحاته  وفي اضافة 
التـــي اطلقها امـــس االول عقب 

االرهابيني املجرمني بشـــدة عن 
طريـــق وضـــع جـــدول زمني 

ثنائي«.

مئات المعتقلين

من جانبها اعلنت الشـــرطة 
الباكستانية عن اطاقها عمليات 
بحث عن مشتبه بهم في مدينتي 
اســـام ابـــاد وروالبندي حيث 
اعتقلت مئات املشتبه بهم منهم 

افغانيو اجلنسية.
وذكـــر نائب املفتـــش العام 
اقبال  في شرطة روالبندي راو 
امس ان اغلب املعتقلني ينتمون 
ملنطقة احلدود القبلية واملقاطعة 

احلدودية الشمالية.

لقاء ثاٍن في ڤيينا اليوم

بداية »بنّاءة وجيدة« لمحادثات »النووي اإليراني« 
عواصم - وكاالت: تستكمل اليوم في ڤيينا 
احملادثات بشــــأن برنامج طهران النووي بعد 
ان كانت انطاقتها امــــس جيدة وبناءة، وفقا 
ملا أعلنه املديــــر العام للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية محمد البرادعي.
وقــــال البرادعي بعد نحو 3 ســــاعات من 
احملادثات بني ايران والواليات املتحدة وروسيا 
وفرنســــا في مقر الوكالة الذرية »لقد كان لنا 
بعــــد الظهر )امس( اجتماع بنــــاء الى حد ما، 
وشهدنا بداية جيدة، حيث متت مناقشة غالبية 

املسائل التقنية«.
واوضح البرادعي ان احملادثات ستستأنف 

اليوم الساعة الثامنة )توقيت غرينتش(.
ولدى خروجه من قاعة االجتماعات امس في 
ڤيينا امتنع السفير االيراني لدى الوكالة علي 
اصغر سلطانية عن التصريح واكتفى بالقول: 

»اؤكد ما قاله املدير العام«.
ورفض ســــلطانية الرد على ســــؤال حول 
معلومات صحافية نشرتها وسائل إعام ايرانية 
تفيد بأن ايران رفضت اجراء حوار مباشر مع 

فرنسا بشأن تسليمها اليورانيوم املخصب.
وترأس الوفدين االيراني والفرنسي سفيرا 
البلدين لدى الوكالة الذرية، علي اصغر سلطانية 
وفلورانس مانغان، فيما ترأس الوفد االميركي 
مساعد وزير الطاقة دان بومنان يعاونه ممثل 
واشنطن لدى الوكالة غلني دافيز، وترأس الوفد 
الروسي نائب رئيس الوكالة الذرية الروسية 

نيكوالي سباسكي.
 وفي وقت سابق أمس، حذر مسؤولون في 

منظمة الطاقة الذرية االيرانية الدول الغربية 
الثاث )روسيا وفرنسا وأميركا( التي شاركت 
في محادثات ڤيينا من مغبة فشل هذه احملادثات 
الن بادهم ستضطر في تلك احلالة الى تخصيب 
اليورانيوم بالنسبة التي تسد حاجة مفاعلها 
من الوقود النووي. وقال املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية علي شيرزاديان ان ايران ستبدأ 
عمليات تخصيب اليورانيوم بشراء نسبة %20 
من اخلارج لتأمني احتياجاتها من الوقود في 
منشأة طهران النووية لكن ذلك ال يعني وقف 

التخصيب في إيران.
واشــــار في تصريح نقلتــــه وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية )ارنا( إلى ان الهدف من وراء 
موافقة ايران على شراء الكمية التي حتتاجها 
من اليورانيوم املخصب بنسبة20% هو خفض 
التكاليف االقتصادية وان التعامل مع ســــائر 
الدول في هذا الصدد »اليعني بتاتا وقف عمليات 
التخصيب في ايران«. وقال شيرزاديان ان ايران 
حتتاج حاليا بــــني 150 الى 300 كيلوغرام من 
الوقود النووي وليس من مصلحتها اقتصاديا 

ان تقوم بانتاج هذه الكمية من الوقود.
واضاف ان ايران ترغب في شراء هذه الكمية 
من الوقود من بلد اجنبي »وترى ان هذ املوضوع 
يعتبر اختبارا ملدى صدق العالم الغربي حول 

التعاطي البناء مع ايران«.
وقال »ان الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا 
وعــــددا آخر من البلدان اعربت عن رغبتها في 
تزويد ايران بالوقــــود النووي وان طهران ال 

تعارض ذلك«. 

الذهبي وعطري وّقعا 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

 دمشق � هدى العبود
وقعت سورية واألردن امس 11 اتفاقية ومذكرة 
تفاهم في املجاالت االقتصادية بكل أوجهها، خصوصا 
في مجاالت النقل وربط الســــكك احلديدية والطاقة 

الكهربائية واملياه.
وأكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري 
أن دمشق وعمان قطعتا شوطا في حل قضية ترسيم 

حدودهما املشتركة.
وأوضــــح عطري في مؤمتــــر صحافي في ختام 
أعمال اللجنة الســــورية ـ األردنية العليا املشتركة 
أن »هناك جلنة فنية قطعت أشواطا كبيرة، وهناك 
بعــــض األمور الفنية التــــي نتوقع أن تنتهي خال 

نهاية العام«.
وفيما خص موضوع املياه قال عطري »كانت هناك 
مناقشات مستفيضة حول دور كل جانب في احلفاظ 
على املياه فــــي حوض األردن، وهناك جلنة تتولى 
عملية حتليل مخزون حوض اليرموك، وعلى ضوئها 
سيتم اتخاذ اإلجراءات من كا اجلانبني، السيما فيما 
يتعلق باالستنزاف اجلائر ومنع الزراعات في أعالي 
احلوض وفي املنطقة الســــفلى«، مشيرا إلى وجود 

بعض املخالفات من قبل اجلانبني.
وأضاف أن التوجهات الرئيسية تنصب لتأمني 
حاجات البلدين من املياه، الفتا إلى أنه متت »مناقشة 
جميع املشاريع اجلارية في الساحة األردنية والسورية 
وآفاق التعاون املشترك حتى يأخذ بعده اإلقليمي والبد 

من التعاون مع بعض دول اجلوار مثل تركيا«.
وكشــــف عطري عن توجه لدى دمشــــق وعمان 
إلعفاء املواطنني والسيارات بكل أنواعها من جميع 
الرسوم والضرائب على مبدأ التعامل باملثل، وقال 
»شكلت جلنة مشــــتركة حاليا يرأسها وزيرا مالية 

البلدين لترجمة هذا التوجه«.
وأوضح رئيس الوزراء الســــوري أن املباحثات 
»ركزت على التعاون في مجاالت إستراتيجية مهمة 
مثل قطاع النقل وحتقيــــق الربط الطرقي املتكامل 
بني البلديــــن والتعاون في مجال تنفيذ مشــــاريع 
الســــكك احلديدية والنقل اجلوي، وكذلك التعاون 
في مجال الطاقة الكهربائية باعتبارها مفتاحا ألي 
عملية تنموية«. ودعا عطري رجال األعمال في كا 
البلدين إلنشاء شركات مشــــتركة في كل املجاالت 

التي يرونها تخدم مصالح الدولتني.

دمشق وعمان: قطعنا شوطًا كبيرًا 
في حل قضية ترسيم الحدود المشتركة 

البيت األبيض يرجئ اإلعالن عن زيادة عدد القوات إلى أفغانستان

واشنطن � أحمد عبداهلل والوكاالت
مبــــوازاة مباحثــــات وزير 
اخلارجيــــة الفرنســــية برنار 
كوشنير، مبشاركة املسؤول 
ادارة بوش زملاي  السابق في 
خليل زاده ومرشــــح الرئاسة 
االميركية األسبق السيناتور 
جون كيري في كابول للتوصل 
الى اتفاقية القتســــام السلطة 
بني حامد كرزاي ومنافسه االول 
اعلــــن  عبداهلل عبداللـــــــه، 
البيت األبيــــض موقفا محددا 
من قضيــــة زيادة عدد القوات 
في أفغانستان وان بصورة غير 

مباشرة.
فقــــد قــــال رام اميانويــــل 
السياســــي االول  املستشــــار 
للرئيس باراك اوباما اول من 
امس ان البيت األبيض لن يقرر 
إرسال املزيد من القوات حتى 
يطمئأن الى ان حكومة كابول 

قادرة على العمل بفعالية مع 
الواليات املتحدة لتحقيق أهداف 

محددة في افغانستان.
إلى ذلك امرت جلنة الطعون 
التي  االنتخابيــــة االفغانيــــة 
تدعمها االمم املتحدة امس بالغاء 
اصوات مت االدالء بهــــا في 210 
مراكز اقتراع في افغانســــتان 
في االنتخابات الرئاسيـــة التي 

جرت في 20 اغسطس.
انها وجدت  اللجنة  وقالت 
»ادلة واضحة ومقنعة بوجود 
تزوير« في مراكز االقتراع التي 

تنتشر في انحاء الباد.
إلى اعان منظمة  مما ادى 
اميركية ملراقبــــة االنتخابات 
»خفض النســــبة التي حصل 
عليها الرئيس االفغاني حامد 
كــــرزاي إلــــى 48% األمر الذي 
يجعل من الضــــروري اجراء 

دورة ثانية«.

»التزوير« يخفض نسبة كرزاي ل� 48٪ وجولة ثانية محتملة
اعتقال 4 مسلحين وإحباط هجوم كبير على كراتشي

مقتل 9 جنود و78 متمردًا في الهجوم على »طالبان«
إسام آبادـ  وكاالت: اعلن اجليش الباكستاني 
امس ان تسعة جنود و78 ناشطا اساميا قتلوا 
منذ بدء الهجوم الواســــع النطاق على حركة 

طالبان في جنوب وزيريستان.
وقــــال اجلنرال اطهر عباس في اول مؤمتر 
صحافي يعقده منذ بدء العملية انه »في الساعات 
الـ 24 املاضية قتل 18 ارهابيا في حوادث مختلفة، 
فيما بلغت خسائر القوات االمنية جنديني اثنني 
واصيب 12 بجراح«. واشار الى انه بذلك ترتفع 
حصيلة القتلى من اجلنود الى تســــعة ومن 
الناشــــطني الى 78 قتيا منذ بدء العملية في 

وقت مبكر من يوم السبت املاضي.

الى ذلك، اعتقلت قوات االمن الباكستانية 
احد قادة طالبان في مدينة كراتشي، اكبر املدن 
الباكستانية، كما اعتقلت ثاثة مسلحني آخرين 
واحبطت هجوما كبيرا، حسب ما افادت الشرطة 
امس. وقال وسيم احمد قائد شرطة كراتشي ان 
»االرهابيني كانوا يخططون لهجوم كبير، اال 

انه مت جتنيب املدينة كارثة كبرى«.
واكد احمد انه مت القاء القبض على اخطار 
زمان وثاثة من زمائه خال عملية مداهمة على 
حي سوهراب غوث اول من امس، ومت العثور 
على اسلحة من بينها منصة اطاق صواريخ 

مضادة للطائرات.

المجلس اإلسالمي األعلى يجري انتخابات تمهيدية الختيار مرشحيه 

بغداد ـ يو.بي.آي: استبق نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشمي جلســـة مجلس النواب العراقي للتصويت على 
مقترح قانـــون تعديل قانون االنتخابات وســـط خافات 
محتدمـــة بالتلميح الـــى عرقلة اي قـــرار يتخذه مجلس 
النواب باعتماد القائمـــة املغلقة بدال من القائمة املفتوحة 
في االنتخابات العراقيـــة املقبلة لدى عرضه على مجلس 
الرئاسة للمصادقة، مبوجب احلق الدستوري الذي ميتلكه 
كل من اعضاء مجلس الرئاسة املكون من رئيس اجلمهورية 
ونائبيه، حيث يجب ان حتصل جميع القرارات احملالة على 

اجماع اعضاء املجلس.

القائمة المفتوحة

ونقل بيان صادر عن مكتب الهاشمي قوله اثناء استقباله 
عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي أمس »ال ميكن أن 
نقبل بالقائمة املغلقة نحن مع القائمة املفتوحة ومع نظام 
الدوائر املتعددة ليتســـنى لكل محافظة أن ترشـــح خيرة 

أبنائها لتمثيلها في مجلس النواب املقبل«.
وبشأن ما سيكون عليه موقفه في حال اقرار مجلس النواب 
القائمة املغلقة وعرضها على مجلس الرئاســـة للمصادقة 
قال الهاشـــمي »عندما يشرع قانون االنتخابات ويقدم إلى 
مجلس الرئاسة ســـيكون للمجلس ولي شخصيا موقف 
ان مت إقـــرار القائمة املغلقة ولن أوافق إطاقا على القائمة 

املغلقة وسأدعم املفتوحة«.
قرار الهاشمي جاء قبيل جلسة عاصفة ملجلس النواب 
العراقي أمس عقدت للتصويت على مقترح قانون تعديل 
القانون حيث بحثت النقاط الرئيســـة التي تشكل مكامن 
اخلاف بني الكتل البرملانية وأهمها موضوع كركوك، وشكل 
القائمة االنتخابية، و»كوتا« النساء، و»كوتا« االقليات بعد أن 

كان مقررا التصويت على القانون يوم اخلميس املاضي.
اال ان اخلاف على قضية كركوك عطل تصويت البرملان 
الذي قرر عقد جلسة جديدة للتصويت اليوم العطاء الكتل 

السياسية مزيدا من الوقت لبحث القانون.

انتخابات تمهيدية

في سياق متصل قرر املجلس األعلى االسامي العراقي 
الذي يتزعمه عمار احلكيم جنل زعيمه الراحل عبدالعزيز 
احلكيم إجراء انتخابات متهيدية ملرشحيه في االنتخابات 

النيابية التي ستجري في العراق في 16 يناير املقبل.
وجاء في بيان للمجلس االســـامي االعلى أمس ان هذه 
االنتخابـــات التمهيدية تأتي على خلفيـــة أهمية التمثيل 
الشعبي احلقيقي في االنتخابات النيابية املقبلة ومتاشيا 
مع متبنيات ومبادئ املجلس االعلى االسامي العراقي وتيار 
شهيد احملراب في ترسيخ مبادئ وتقاليد التعبير احلر عن 

الرأي وتوفير الظروف املوضوعية املساعدة.

»كركوك« تؤجل تصويت البرلمان على قانون االنتخابات 
والهاشمي يهدد بعرقتلة بسبب القائمة المغلقة

»فتح«: »حماس« تمارس الكذب »أكثر من نتنياهو«

الضفة الغربيةـ  أ.ف.پ: اتهمت 
حركة فتح امـــس حركة حماس 
»مبمارسة الكذب اكثر« من رئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو، داعية القيادة املصرية 
الى كشف اجلهة التي تعطل توقيع 
الفلســـطينية.  اتفاق املصاحلة 
املفـــوض االعامي للجنة  وقال 
املركزية للحركـــة محمد دحان 
في مؤمتر صحافي في مكتبه في 
البيرة بالضفة الغربية امس ان 
»مخزون الكذب عند حماس اكبر 
من مخزون الكذب عند نتنياهو«. 
وكان دحـــان يعلق على موقف 
حماس من التوقيع على الورقة 
املصرية للمصاحلة الفلسطينية 
الداخلية، والـــذي تراجعت فيه 
عن توقيـــع املقترحات املصرية 
في اللحظـــة االخيرة. وقال »هم 
)حماس( اخذوا كل ما طلبوه في 
الورقة املصرية ونحن في حركة 
فتح كنا ندرك ان موافقتنا ستجلب 
علينا نارا من قبل ابناء فتح ورغم 
كل هذا وافقنـــا عليها«.واضاف 
دحان ان حركة فتـــح »مازالت 

متد يدها الـــى املصاحلة«، لكنه 
شدد على ان موقف حركته اآلن 
يتمثل في التوجه الى االنتخابات 
التشريعية والرئاسية في موعدها 
الدســـتوري في 24 يناير املقبل. 
وقـــال »اتخذنا قرارنـــا النهائي 
بالذهاب الى االنتخابات في موعدها 
الدستوري حسب القانون االساسي 
الننا نحتـــرم القانون«. وتوجه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
امس الى القاهرة الجراء مشاورات 
مع الرئيس املصري حسني مبارك 
التطــــورات االخيرة على  حول 
قضية املصاحلة الفلســــطينية، 
وتراجع حركة حماس عن توقيع 
املقترحات املصرية، حسبما اوضح 
دحــــان. الى ذلك أكــــدت أحزاب 
سياسية مصرية أن مصر تؤكد 
باستمرار مكانتها العالية وقدرتها 
على مواجهة الصعوبات في كافة 
القضايا وخاصــــة العربية رغم 
الهجوم واالفتراءات من البعض، 
ولــــم ولن تتنازل عــــن مواقفها 
املتزنة جتاه جيرانها وأشقائها 

عباس يجتمع مع وزير خارجية پولندا رادوسالف سيكورسكي        )أ.پ(العرب.

محمد البرادعي  ومندوب ايران لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية خالل اجتماع مع ممثلي االحتاد االوروبي والواليات املتحدة في فيينا أمس   )رويترز(

مصر ستواصل جهودها إلتمام المصالحة الفلسطينية


