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جانب من مراسم تشييع اجلنرال نور علي شوشتري و14 آخرين من أعضاء احلرس الثوري اإليراني الذين قضوا بتفجير األحد املاضي في بلوشستان                    )رويترز(

الحرس الثوري يريد »إذناً« لتعقب المتمردين في باكستان.. ومقتل شرطيين في سيستان

عواصمـ  وكاالت: أعلن مصدر أميركي مساء امس ان ممثلي الواليات 
املتحــــدة وإيران التقيا في مكتب املدير العــــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية د.محمد البرادعي في ڤيينا ملناقشــــة االقتراحات املقدمة بشــــأن 

تخصيب اليورانيوم االيراني.
بدوره، اكد متحدث باســــم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قليل 
ان احملادثات استؤنفت بحضور ممثلي كل االطراف اي ايران والواليات 

املتحدة وروسيا وفرنسا.
وكان من املقرر ان تستأنف احملادثات التي بدأت صباح امس اال ان 

اللقاءات اقتصرت طوال النهار على اخلبراء.
من جانبــــه قال د.محمد البرادعي إن احملادثــــات بني إيران والقوى 
الكبرى الرامية للمساعدة في تبديد املخاوف بشأن برنامج إيران النووي 
حترز تقدمــــا على الرغم من أنه أقل من املتوقــــع. وأعرب عن أمله في 

الوصول التفاق.
وأضاف د.البرادعي بعد يوم من التأخير في استئناف احملادثات التي 
يعول عليها كثيرا »أعتقد أننا نحرز تقدما. رمبا يكون أقل مما توقعت. 

ولكننا منضي قدما وسنجتمع غدا )اليوم(«.
وتابع »قضينا امس كله في مشــــاورات ثنائيــــة وثالثية. وما زلنا 
نأمل في أن نتمكن من الوصول التفاق. إنها عملية معقدة كما تعرفون. 
ويوجد جانب فنــــي وقضايا فنية كثيرة يتعني علينا حتليلها. وهناك 

بالطبع مسألة ضمانات بناء الثقة«.
وكان متكي اعلن في وقت سابق امس انه »ما من داع حلضور فرنسا« 

االجتماع، مما ادى الى تأخير عقده لعدة ساعات.
 هذا وقال متكي إن بالده لن تتخلى أبدا عن حقها »املشروع والواضح« 
فــــي امتالك تكنولوجيا نووية مضيفا أن إيران ال تنوي وقف أنشــــطة 

تخصيب اليورانيوم محل النزاع.
 واضاف في مؤمتر صحافي »االجتماعات مع القوى العاملية وسلوكها 
تظهر أنها تقبل حق إيران في امتالك تكنولوجيا نووية سلمية.. إيران 
لن تتخلى أبدا عن حقها املشــــروع والواضــــح« في امتالك تكنولوجيا 
نووية.  وأثنى متكي على احملادثات، قائال: »نشــــهد تطورات جدية في 
احملادثات، ميكن أن يؤدي استمرار احملادثات إلى اتفاق حول إمداد إيران 

باليورانيوم املخصب بنسبة %20«.  
وذكر التلفزيون الرســــمي االيراني أمس االول ان طهران لن تتعامل 
مباشرة مع فرنسا النها أخفقت في تسليم مواد نووية في املاضي. وقال 

متكي إن بالده ال حتتاج إلى فرنسا لتزويدها بالوقود.

املجاورة. الى ذلك أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن مسلحني قتال بالرصاص 
شرطيني في جنوب شرق إيران في ساعة متأخرة أمس.

ونقلت وكالة أنباء مهر شــــبه الرسمية عن محمد عرب املسؤول في 
الشــــرطة احمللية قوله إن الشرطيني قتال برصاص اثنني من املهاجمني 

في مدينة إيرانشهر في إقليم سيستان وبلوخستان.

 15 قتياًل من الحرس الثوري

الى ذلك قالت االذاعة االيرانية امس ان عدد اعضاء احلرس الثوري 
الذين قتلوا في الهجوم االنتحاري الذي وقع يوم االحد املاضي في جنوب 

شرق اجلمهورية االسالمية اإليرانية املضطرب وصل الى 15.
 واضافت االذاعة »عدد شهداء احلرس الثوري.. في احلادث االرهابي 
الذي وقع في اقليم سيستان ـ بلوشستان 15«. ومن بني القتلى كل من 
اجلنرال نور علي شوشتري نائب قائد قوات احلرس الثوري واجلنرال 
رجب علي محمد زاده قائد احلرس الثوري في اقليم سيستانـ  بلوشستان. 
ولقد اوقف 3 اشخاص يشــــتبه بانهم شاركوا في العملية االنتحارية، 

على ما نقلت وكالة انباء فارس عن مسؤول قضائي محلي.
 وقــــال محمد مرضيــــة املدعي العام في زاهــــدان، كبرى مدن والية 
سيســــتان ـ بلوشستان ان الســــلطات مازالت تسعى الى القبض على 
»مرافق« لالنتحاري. واوضح انه مت توقيف ثالثة اشــــخاص في احدى 

مدن الوالية »مازال التحقيق جاريا حيال العملية االنتحارية«.

 100 نائب يّدعون على موسوي

داخليا، تقدم نحو 100 نائب في البرملان االيراني بشكوى ضد زعيم 
املعارضة مير حسني موسوي معتبرين ان ما قام به اثر اعادة انتخاب 
الرئيس محمود احمدي جناد اســــاء الى ســــمعة النظام االسالمي، كما 
ذكرت وكالة االنباء االيرانية الرسمية.  واعلن النائب عن طهران حميد 
رسائي ان الشكوى التي وقعها 100 نائب تقريبا، سلمت الى مدعي عام 
البالد غالم حســــني محســــني ايجائي.  واوضح هذا النائب »ان النواب 
قدموا شكوى ضد مير حسني موسوي لبياناته واعماله التي اساءت الى 
سمعة النظام االسالمي واحلقت اضرارا في االمالك العامة واخلاصة«. في 
غضون ذلك، حكم على عالم االجتماع االيراني االميركي كيان تاجبخش 
الذي اعتقل اثناء االضطرابات التي تلت االنتخابات الرئاسية االيرانية 
في 12 يونيو »بالسجن اكثر من 12 عاما«، كما اعلن محاميه وفقا لوكالة 

االنباء االيرانية الرسمية.

 واضاف »هناك روسيا واميركا.. اعتقد ان هذين البلدين كافيان. ال 
توجد حاجة لبلدان كثيرة لتزويد ايران بالوقود«.

 واكد ان ايران ال تنوي التخلي عن انشطة تخصيب اليورانيوم محل 
النزاع كما يطالب مجلس االمن الدولي التابع لالمم املتحدة.

 وقال متكي »ايران ســــتواصل تخصيب اليورانيوم. هذا ال يرتبط 
بشراء الوقود من اخلارج«.

تفجير سيستان ـ بلوشستان 

من جهة اخرى، قال وزير اخلارجية االيرانية ان بالده ستطلب من 
احلكومة الباكستانية تســــليم الضالعني في االنفجار االنتحاري الذي 

وقع اخيرا باقليم سيستانـ  بلوشستان. وذكر ان الوفد االمني االيراني 
الذي سيزور اسالم آباد قريبا سيعرض ادلته على اجلانب الباكستاني 
بشــــأن ارتباط جماعة جنداهلل التي تقف وراء العمل االرهابي باجهزة 
االستخبارات االجنبية.   وقال متكي في تصريحات للصحافيني »سنبحث 
مع احلكومة الباكســــتانية حتديد مهلة زمنية بشــــأن االجراءات التي 
ستتخذها اسالم آباد العتقال العناصر املجرمة التي نفذت هذه العمليات 

االرهابية وتسليمها الى اجلانب االيراني«.
وفي ســــياق متصل قال تلفزيون حكومي إيراني إن أحد كبار قادة 
احلــــرس الثوري اإليراني قال امس ان قواته يجب ان حتصل على إذن 
يســــمح للحرس الثوري بتعقب »اإلرهابيني« داخل أراضي باكســــتان 

البرادعي: المحادثات مع إيران تتقدم بشكل أقل من المتوقع.. وسنستأنفها اليوم

بغداد ـ يو.بي.آي: أرجأ مجلس النواب العراقي امس جلسته إلى اليوم 
بعدما فشل مجددا في التوافق على مشروع قانون االنتخابات املثير للجدل 
والذي ما تزال قضية انتخابات كركوك تقف حجر عثرة في طريق إقراره. 
وأرجأ املجلس جلســــته تلك بعد وقت قصير من انعقادها وبعدما أخفقت 
الكتلة البرملانية في التوصل الى صيغة اتفاق توافقي بشأن بنود القانون 
املذكور الذي من املفترض ان جتري مبوجبه االنتخابات البرملانية املقررة 

بالعراق في 16 يناير املقبل.

كابول ـ أ.ف.پ: يتواجه الرئيس األفغاني املنتهية واليته حامد كرزاي 
ووزير خارجيته السابق عبداهلل عبداهلل في السابع من نوفمبر في دورة 
انتخابية رئاسية ثانية فرضها إلغاء عددا كبيرا من األصوات بسبب التزوير. 
وكانت اللجنة االنتخابية املستقلة أعلنت امس ان إلغاء األصوات املزورة 
خفض نتيجة كرزاي من 54.6% الى 49.67%، أي أنه لم يحقق نســــبة الـ 
50% الضرورية التي تخوله الفوز. وسارع كرزاي إلعالن قبوله بالدورة 

الثانية مما استقطب ردود فعل ايجابية من القادة الغربيني.

العراق: »كركوك« تعطل التصويت مجدداً على قانون االنتخابات دورة ثانية النتخابات الرئاسة األفغانية في 7 نوفمبر

موسى: من المبكر الحديث عن ترشحي للرئاسة

طالبان تستعيد بلدة إستراتيجية من أيدي القوات الباكستانية
 إســــالم آباد ـ رويترز: قال مســــؤولون أمنيون 
إن مقاتلــــني تابعني حلركة طالبــــان هاجموا القوات 
الباكستانية واستعادوا بلدة استراتيجية امس في 
الطريق إلى وزيرســــتان اجلنوبية معقل املتشددين 

في باكستان.
 وأضاف املســــؤولون أن القوات احلكومية كانت 
ســــيطرت على بلدة كوتكاي الصغيرة مسقط رأس 
زعيم حركة طالبان الباكستانية حكيم اهلل محسود 
في قتال مســــاء أمس االول إال أن املتشــــددين شنوا 
هجوما مضادا امس واســــتعادوا البلدة الواقعة في 
منطقة وزيرســــتان اجلنوبية النائية الوعرة املعقل 
العاملي للمتشــــددين حيث تتابــــع الواليات املتحدة 
وقــــوى التحالف في أفغانســــتان الهجوم عن كثب، 
وذكر مسؤول استخبارات أن طائرات قصفت مواقع 
لطالبان في كوتكاي وحولها بعد الهجوم املضاد الذي 

شنه املتشددون.  
وكوتكاي هي موطن قاري حسني محسود القائد 
الكبير في حركة طالبان املعروف »مبرشد املفجرين 
االنتحاريني« وهي بوابة مؤدية إلى معقل للمتشددين في 
بلدة ساراجوها، وال يتسنى احلصول على تأكيد مستقل 
لتقارير من منطقة املعركة إذ ال يســــمح للصحافيني 
األجانب بدخول املنطقة، وغادر العديد من الصحافيني 
الباكســــتانيني املتمركزين في وزيرستان اجلنوبية 

املنطقة. 
من جهة اخرى ذكر مسؤولون عسكريون ان 20 
متمردا و4 جنود قتلوا امس في اليوم الرابع من العملية 
العسكرية على وزيرستان اجلنوبية، وقال مسؤول 
عسكري رفيع املستوى طلب عدم الكشف عن هويته 
لوكالة فرانس برس ان »االشتباكات العنيفة بني قوى 

االمن واملتمردين استمرت طيلة الليل )امس االول( 
وادت الى مقتل 20 متمردا اسالميا و4 جنود«. 

وقال مسؤولون عسكريون ومحللون إن القوات 
واجهــــت مقاومة أقل مما كانــــت تتوقع إال أن القتال 
سيشتد على األرجح عندما يقترب اجلنود من مالذات 

املتشددين في اجلبال التي تغطيها األحراج.  
ويقاتل نحو 28 ألف جندي ما يقدر بنحو عشرة 
آالف من مقاتلي طالبان ومنهم نحو ألف من املقاتلني 
األوزبك األشــــداء وبعض أعضاء تنظيم القاعدة من 
العرب.  من جهة اخرى ذكر مسؤلون أن 4 أشخاص 
بينهم طالبتان لقوا حتفهم امس في انفجارين متزامنني 
في »اجلامعة االسالمية العاملية« بالعاصمة الباكستانية 
إسالم آباد. ووقعت االنفجارات املتالحقة داخل كافيتريا 
للنســــاء وداخل مبنى أكادميي للرجال في اجلامعة 
التي تضم أقساما منفصلة للطلبة والطالبات الذين 

من بينهم أجانب.
ونقل ما يصل إلى 20 ضحية أغلبهم من الفتيات 
إلى معهد العلوم الطبية الباكســــتاني، حيث وصف 

االطباء حالة خمس ضحايا باخلطيرة.
وقــــال وزير الداخلية الباكســــتاني رحمان مالك 
للصحافيني خارج املستشفى الذي نقل إليه الضحايا: 
»هناك طالبتان بني القتلى الستة الذين راحوا ضحية 
الهجوم، باالضافة إلى بالغني واالنتحاريني االثنني«. 
وكانت الكثير عن املعاهد التعليمية في أنحاء باكستان 
أغلقت أبوابها بشكل مؤقت في مطلع االسبوع اجلاري، 
بســــبب ما تردد من احتمال وقوع هجمات إرهابية. 
ولم تعلن أي جماعة مســــؤوليتها عن الهجوم حتى 
اآلن، إال أن الشبهات تدور حول تورط جماعة طالبان 

في احلادث.

يذكر ان العريان الذي غالبا 
ما تعامـــل معـــه الصحافيون 
املصريون واملراسلون االجانب 
كمتحدث باســـم اجلماعة طوال 
السنوات الســـابقة، ينتمي الى 
ما يعرف بجنـــاح االصالحيني 
داخـــل االخوان فـــي حني ميثل 
اعضاء مكتب االرشـــاد جميعا، 
باستثناء عبد املنعم ابو الفتوح 
املسجون حاليا، جناح احملافظني 

من احلرس القدمي.
وكان عاكـــف قـــد قـــال في 
تصريحات لصحيفة »املصري 
اليوم« املستقلة نشرتها امس : 
»أنا مازلت مرشدا عاما لإلخوان، 
ولم ولن أقدم اســـتقالتي حتى 
تنتهى واليتى األولى بنهاية شهر 
يناير من العام املقبل، وسأكون 
بعدها عضوا باجلماعة وسأترك 
القيـــادة متاما حســـبما أعلنت 

سابقا«.

مجاالت التراجع فيوقفها ومجاالت 
التقدم فيدفع بها ومجاالت االجناز 

فيستزيد منها ويبني عليها«.
يذكر ان موسى اعيد انتخابه 
امينا عاما للجامعة العربية لفترة 
ثانية مدتها 5 سنوات في مايو 
2006 ويفترض ان تنتهي واليته 

برس »أليس مـــن حقي حينما 
أختلف على قضية من القضايا 
ان اقول لالخوة شـــدوا حيلكم 
انتم وانا سأرتاح؟ ومع ذلك لم 

اقلها«.
وشدد على ان »الناس ليست 
معتادة على ان يترك شـــخص 
منصبه ويقول السالم عليكم«.

واوضح ان »اخلالف مع اعضاء 
مكتب االرشاد كان حول تفسير 
اللوائح« مشيرا الى انه كان يرى 
تصعيد القيادي عصام العريان 
عضوا في مكتب االرشاد ولكن 
املختلفني معه يـــرون ضرورة 
انتخابـــه من »مجلس شـــورى 

اجلماعة«.
وقال ان »الضغوط االمنية ال 
تتيح لنا عقد مجلس الشورى 
النني لو جمعت 80 او 90 شخصا 
من اعضاء هذا املجلس فسيتم 

القبض عليهم«.

ولكن موسى، الذي سبق ان 
اطلقت دعوات خصوصا من خالل 
املدونات على شـــبكة االنترنت 
لترشيحه رئيســـا للجمهورية 
الرئاســـية  خـــالل االنتخابات 
االخيرة عـــام 2005، اضاف ان 
»اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع 
العتبارات عديدة ومازلنا بعيدين 
بعض الشيء عن وقت اتخاذ قرار 

في هذا الشأن«.
انني  وتابع يقول »ال شـــك 
اطمح مثل غيري )من املواطنني( 
الى االســـهام في ايقاظ مشروع 
نهضة مصـــر بطريقة غاية في 
اجلدية وبعيدة عن ممارســـات 
املنشيتات وفي اطار من التوافق 
الوطني الذي يضم اجلميع دون 

استثناء«.
واســـتطرد »انني من اشـــد 
املؤمنني باحلاجة الى مشـــروع 
جديـــد للنهضة املصرية يعالج 

في مايو 2011 اي قبل شهور من 
انتخابات الرئاسة املصرية التي 
ســـتجرى في نهاية صيف ذلك 

العام.
في غضـــون ذلك، قال محمد 
مهدي عاكف املرشد العام جلماعة 
االخوان املسلمني لوكالة فرانس 
برس انه لم يستقل من منصبه في 
قيادة اجلماعة ولكنه اكد »وجود 
خالفات« وانه »تخفف من اعبائه« 
الى نائبه  بتفويض صالحياته 

االول محمد حبيب.
واوضح عاكف انه »امر طبيعي 
ان النائب االول يحل محل املرشد 
في حالة غيابه، لم اغير سلوكياتي 

ولكنني تخففت من اعبائي«.
وتابـــع »املشـــكلة ان الناس 
في مصر ليست معتادة على ان 
يترك اي شخص او قيادي منصبا 

يشغله«.
وقال ردا على اسئلة فرانس 

القاهرةـ  وكاالت: لم يستبعد 
امني عام جامعة الدول العربية 
عمرو موسى ترشحه النتخابات 
الرئاسة املصرية في عام 2011 في 
حني اقر املرشـــد العام لالخوان 
املســـلمني محمد مهـــدي عاكف 
بوجود خالفات داخل اجلماعة 
وانه فوض صالحياته الى نائبه 

محمد حبيب.
انه ال يستبعد  وقال موسى 
ترشيح نفسه النتخابات الرئاسة 
املصرية ولكنه اكد انه من املبكر 
»اتخاذ اي قرار في هذا الشأن«.

واكد في مقابلة نشرتها امس 
صحيفة »الشروق« املستقلة انه 
يعرب عـــن تقديره »للثقة التي 
يعرب عنها العديد من املواطنني 
عندما يتحدثون عن ترشيحي 
للرئاسة وهي ثقة اعتز بها كثيرا 
واعتبر ان بها رسالة الشك انها 

وصلتني«.

عاكف يقّر بأنه فّوض صالحياته لنائبه األول حبيب

انفجاران في الجامعة اإلسالمية بإسالم آباد 

اعتقال عالم نووي أميركي 
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

الحكومة اإلسرائيلية تبحث إمكانية
تشكيل لجنة تحقيق حول حرب غزة

 تل ابيبـ  ا.ف.پ: اجتمعت احلكومة االمنية االسرائيلية 
امس للتباحث في تبعات تقرير غولدستون الذي يتهم 
اســـرائيل بارتكاب »جرائم حرب« في غزة حيث درس 
اعضاء احلكومة امكانية تشكيل جلنة حتقيق، حسبما 

افادت وسائل االعالم االسرائيلية. 
وهـــو االجتماع االول للحكومـــة االمنية التي تضم 
الوزراء االساســـيني، منذ تبني مجلس حقوق االنسان 
التابع لالمم املتحدة للتقرير املثير للجدل يوم اجلمعة 

املاضي في ڤيينا. 
واشارت وسائل االعالم االسرائيلية الى ان مباحثات 
احلكومة ستشمل امكانية تشكيل جلنة حتقيق اسرائيلية 

لم حتدد مواصفاتها او صالحياتها.
واوردت صحيفة »هآرتس« واالذاعة العســـكرية ان 
املدعي العام االسرائيلي مناحيم مازوز الذي سيشارك 

في االجتماع يؤيد تشكيل جلنة حتقيق.
اال ان االذاعة االسرائيلية اشارت الى ان غالبية الوزراء 
يعارضون الفكرة وليس من املتوقع اعالن اي قرار على 

الفور.

في الثالث من سبتمبر املاضي 
حيث صارحه الضابط برغبة 
اسرائيل في احلصول على 
اجابات عن اســــئلة محددة 
تتعلق بالبرامج العسكرية 
االميركية ووافق نوزيت على 
امداد الضابط باملعلومات على 
اساس انه ضابط باملوساد 
وذلك مقابــــل مبالغ مالية 

وجواز سفر اسرائيلي.
ومت تسليم قوائم االسئلة 
الى نوزيت عن طريق صندوق 
بريد متفق عليه ومعها مبالغ 
مالية وفي املقابل سلم نوزيت 
االجوبة وتكرر االمر عدة مرات 
حتى مطلع الشـــهر اجلاري 
حيث مت تصويره بكاميرات 
خفية في مكتب البريد الذي 
يقع به الصندوق ثم ما لبث 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ان القى القبض على نوزيت 
التجســـس  بتهمة محاولة 

حلساب اسرائيل.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اعتقل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي االميركي ستيوارت 
ديڤيد نوزيــــت وهو عالم 
متخصــــص في الشــــؤون 
الدفاعيــــة والنووية بتهمة 
التجسس حلساب  محاولة 
اســــرائيل. وقد ســــبق ان 
شغل نوزيت مواقع بالغة 
فــــي مجــــال  احلساســــية 
االبحاث الدفاعية والفضائية 
االميركية مما خوله احلصول 
على تصريح باالطالع على 
املعلومات بالغة السرية ذات 
الصلة. وقــــد لفت نوزيت 
)52 عامــــا( انظــــار وحدة 
مكافحة التجسس في مكتب 
التحقيقــــات الفيدرالي بعد 
ان اعلن دعمه الســــرائيل 
بصــــورة مبالغ فيها. وكان 
اعادة تقييم  املكتب يجري 
امني للبحــــث عن املخاطر 
االمنية ذات الصلة باألسرار 
النووية االميركية السيما 
في قابلية املطلعني على تلك 
االسرار للتجسس حلساب 
دول اخرى. وقام احد ضباط 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بانتحال شخصية ضابط في 
املخابرات االسرائيلية حيث 
اتصل بنوزيــــت واملح الى 
رغبة املوساد في احلصول 

على معلومات خاصة.
وقبــــل نوزيــــت بلقاء 
الضابط في فندق بواشنطن 

سبينكاي راغازاي )استولى 
عليها اجليش السبت (
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الهند

منطقة وزيرسـتان اجلنوبية اصبحت معقال عامليا للمتشددين االسالميني وهي منطقة جبلية وعرة تنتشر فيها 
الغابات، ولقد دخل الهجوم الذي تشـنه القوات البرية الباكسـتانية على حركة طالبان في تلك املنطقة امس 
يومه الرابع. وتتابع الواليات املتحدة وحلفاؤها في حلف شـمال االطلسي )الناتو( في افغانستان مجريات هذا 

الهجوم.

العملية العسكرية في وزيرستان اجلنوبية

كوتكـــاي )بلـدة 
استراتيجية استعادتها 
طالبان امس من أيدي 

القوات الباكستانية(

اعتقال 3 أشـخاص يشـتبه بمشـاركتهم في تفجير سيسـتان ـ بلوشسـتان.. و12 عامًا سـجنًا لعالـم إيراني ـ أميركـي في طهران


