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لندنـ  يو.بي.آي: أفادت صحيفة »ديلي ميل« 
امس بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير سينصب أول رئيس لالحتاد األوروبي خالل 
قمة خاصة يعقدها زعماء الدول األعضاء الشهر 
املقبل. وقالت الصحيفة إن مصادر ديبلوماسية 
أوروبيـــة أكدت أن الرئيس الفرنســـي نيكوال 
ســـاركوزي يضغط لعقد قمة اســـتثنائية في 

بروكسل لقادة دول االحتاد األوروبي من أجل 
التصديق على تعيني بلير في املنصب اجلديد 
والذي سيمنحه راتبا سنويا مقداره 275 ألف 
جنيه استرليني. وأكدت املصادر أن بلير يحظى 
أيضا بدعم الرئيس األميركي باراك أوباما والذي 
سيكون سعيدا إذا ما جرى تعيينه رئيسا لالحتاد 
األوروبي بسبب موقفه الداعم للواليات املتحدة. 

وأضافت الصحيفة ان مؤيدي رئيس الوزراء 
البريطاني السابق يتسابقون مع الوقت إلبرام 
صفقة تضمن حصوله على منصب أول رئيس 
لالحتاد األوروبي قبل أن يسبب التحقيق الذي 
جتريه جلنة بريطانية مســـتقلة بشأن حرب 
العراق أي إحراجات له ميكن أن تعرقل حصوله 

على املنصب حني تستدعيه كشاهد أساسي.

»ديلي ميل«: تنصيب توني بلير رئيسًا لالتحاد األوروبي الشهر المقبل

الرئيسان السوري بشار األسد والفنلندية تاريا هالونن يتبادالن أوسمة الشرف في دمشق أمس           )رويترز(

نائب رئيس البرلمان اإليراني يرفض »مسودة ڤيينا« لتخصيب اليورانيوم ويطالب بتزويد طهران بالوقود من دون مقابل

إسرائيل تعلن إجراء محادثات »نووية« مع إيران في القاهرة.. وطهران تنفي
عواصم ـ وكاالت: فيما أعلنت اسرائيل 
أمس انها اجرت مؤخرا محادثات مباشـــرة 
مع ايران للمرة األولى منذ 1979 حول امللف 
النووي، نفت طهران قطعيا حصول اي لقاء 

من هذا القبيل.
وقالت املتحدثة باسم جلنة الطاقة الذرية 
في اسرائيل يائيل ان »اجتماعات عدة جرت 
بـــني ممثلة للجنتنا ومســـؤول ايراني في 

اطار اقليمي«.
وأوضحت ان اللقاءات »جرت في جلسات 
مغلقة وما كان يجب كشفها لكن استراليا 
التي نظمتها رأت انه من املناســـب الكشف 

عنها«.
ولم تعـــط املتحدثـــة تفاصيل اضافية 
حول هذا اللقاءات، إال أن صحيفة »هآرتس« 
االسرائيلية أكدت انها جمعت ميراف زافاري 
اوديز مديرة السياسة ومراقبة األسلحة في 
اللجنة النووية االســـرائيلية وعلي أصغر 
ســـلطانية ممثل ايران في الوكالة الدولية 
للطاقـــة في القاهرة في 29 و30 ســـبتمبر 
املاضي. واضافت الصحيفة ان اللقاءات جرت 
بحضور ممثلني عن دول أخرى اعضاء في 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية في فندق 
كبير في القاهرة برعايـــة اللجنة الدولية 

ملنع االنتشار النووي.
وردا على سؤال لـ »فرانس برس«، رفض 
مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء 
االســـرائيلي بنيامني نتنياهو االدالء بأي 

تعليق حول هذا املوضوع.

نفي ايراني 

أما ايـــران فقد نفت قطعيا حصول مثل 
هذه اللقاءات. وقال املتحدث باسم املنظمة 
االيرانية للطاقة الذرية علي شـــيرازاديان 
»هذه الكذبة عمل دعائي يهدف الى التأثير 
على جناح الديبلوماســـية االيرانية خالل 
اجتماعات جنيڤ وڤيينا« مع القوى الدولية 
بهدف تهدئة التوتر حول البرنامج النووي 

االيراني.
وبحســـب »هآرتس« فـــان مندوبني من 
األردن ومصر وتونس واملغرب والسعودية 

التلفزيون املصري أذاعها امس إن »االجتماع 
دفعة قوية ومهم للغاية.. وكان ناجحا وأخذ 
في االعتبار كل املسائل وكانت روح التعاون 

هي السائدة«.
وأضاف إن »االجتمـــاع الذي عقد على 
مدار ثالثة أيام بني عدة دول حدث مبشـــر 
بأن الوكالة الدولية على املســـار الصحيح 
وتقوم مبســـؤوليتها األساسية مما يعني 
أن الوكالة عليها اإلسراع وتعزيز وتيسير 

التعاون بني الدول االعضاء«.
وتابع »مت إجراء مشـــاورات مكثفة ملدة 
ثالثة أيام وكان جو النقاش مشجعا حيث 
مت بحث كل القضايا املتعلقة واألمر يعتمد 
اآلن على الصياغـــة األخيرة التي اقترحها 
مدير الوكالة الدولية د.محمد البرادعي بعد 
املناقشات وســـنقوم بنقلها إلى العواصم 
وتقدمي وجهات النظر وبعد ذلك يتم االنتهاء 

منها والتصديق عليها«.
بدوره، اعرب نائب رئيس البرملان االيراني 
 محمد رضا باهونار امـــس عن معارضته 
لـ »مشروع مسودة ڤيينا« حول تخصيب 
جـــزء من اليورانيـــوم االيراني املخصص 
لالستخدام املدني في اخلارج، والذي طرح 

في ختام اجتماع ڤيينا اول من امس.
وقال باهونار، حسبما نقلت وكالة االنباء 
الطالبية االيرانية، »يطلبون منا تسليمهم 
اليورانيوم املخصب حتى 3.5% لكي يعطونا 
وقودا مخصبا بنسبة 20%، وهذا ما ال ميكننا 

قبوله«.
واضـــــاف ان »موقفنا الرســـمي هو ان 
عليــهـــم ان يــزودونـــا الوقــود )من دون 
مقابل(، واذا لم يقم املجتمع الدولي بذلك، 
فســـننتجه بأنفســـنا. انه جزء من حقنا 

املطلق«.
وعودة الى الشـــأن االيرانـــي الداخلي، 
نقلت قناة العربية أمس عن وزير الداخلية 
الباكستانية رحمن مالك تأكيده ان عبدامللك 
ريفي زعيم جماعة جنـــداهلل التي أعلنت 
مسؤوليتها عن تفجير محافظة سيستان ـ 
بلوشستان ضد قادة احلرس الثوري كان 
موجودا في افغانستان وقت التفجير وليس 

في باكستان.

والواليات املتحدة واالحتاد االوروبي حضروا 
املناقشات في القاهرة.

ونقلـــت الصحيفة عن شـــاهد عيان ان 
سلطانية سأل مباشرة زافاري اوديز ما اذا 
كانت اسرائيل متلك اسلحة نووية، فاكتفت 

بالرد على السؤال بابتسامة.
واوضحت املمثلة االسرائيلية ان الدولة 
العبرية موافقة على مبدأ اجراء مفاوضات 
حول نزع لألســـلحة النووية في الشـــرق 
األوســـط لكنها أكـــدت انه يجـــب تعزيز 
األمن اإلقليمي وابرام ترتيبات ســـالم لكي 
تشعر اسرائيل بأنها جاهزة للبدء في هذه 

احملادثات.

مهم للغاية

وعلى صعيد مباحثات ڤيينا وصف سفير 
إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 
أصغر ســـلطانية االجتماع الذي مت مؤخرا 
بني إيران وممثلني من األمم املتحدة وفرنسا 
وروسيا والواليات املتحدة األميركية مبقر 
الوكالة الدولية بڤيينا بأنه دفعة قوية ومهم 
للغاية ويثبت أن الوكالة ســـتقوم بدورها 

األساسي من اآلن.
وقال ســـلطانية فـــي مقابلة خاصة مع 

إسلالم آباد: زعيم »جنداهلل« كان في أفغانستان وقت وقوع هجوم بلوشستان

تحسب لهجمات طالبانية انتقامية على عملية وزيرستان وأنباء عن مقتل زعيم القاعدة »أبوموسى المصري« 

باكستان ترزح تحت األحداث األمنية: إعالن التأهب األقصى
واغتيال رئيس بعثة األمم المتحدة بالسودان في إسالم آباد

 إســـالم آباد ـ وكاالت: التزال باكســـتان ترزح حتت 
اعباء االحداث االمنية املتنقلة بني الشمال حيث يواصل 
اجليـــش عملية درب اخلالص ضـــد مقاتلي طالبان في 
وزيرستان، وبني اجلنوب الغربي في اقليم بلوشستان 
حيث تقول طهران ان متمردي جماعة جند اهلل يتخذونها 
معقال لهم. وما بني هنا وهناك قتل مسلحون يعتقد انهم 
من طالبان ضابطا باجليش الباكستاني برتبة بريغادير 
وســـائقه أمس، وسط مخاوف من ضربات انتقامية من 

جانب طالبان ردا على احلملة العسكرية.
 مسؤولو إنقاذ باكستانيون اكدوا ان البريغادير الذي 
قتل في الهجوم على ســـيارة للجيش في إسالم اباد هو 
رئيس بعثة األمم املتحدة في السودان ونائب املدير العام 
السابق لقسم العمليات العسكرية في اجليش الباكستاني 

العميد معني الدين أحمد.
ونقلت قناة »داون« الباكستانية عن مسؤولي اإلنقاذ 
تأكيدهم اغتيال العميد أحمد موضحني ان عددا غير محدد 
من املسلحني هاجموا سيارة العميد العسكرية ما ان غادر 

منزله في القطاع »ج« 11 في العاصمة الباكستانية.

ولفتت القناة إلى ان أحمد كان في زيارة لباكســـتان 
وكان من املتوقع ان يعود إلى السودان اليوم.

اثر الهجوم، اوقفت شرطة إسالم آباد أمس 50 شخصا 
يشتبه في تورطهم باالعتداء املسلح على السيارة.

بدورها نقلت قناة »جيو تي في« الباكســـتانية عن 
مصادر من الشرطة ان عملية بحث انطلقت بعد احلادث 
مباشرة في مختلف أنحاء العاصمة الباكستانية لتوقيف 
املتورطني بالهجوم والتركيز األكبر على منطقة »ج« 11 

التي وقع فيها احلادث.
من جهة أخرى، قالت الشرطة الباكستانية إن ما قيل 
عن ســـماع إطالق نار في محكمة بالعاصمة إسالم آباد 
لم يكن سوى شائعة، سرت في الوقت الذي أعلنت فيه 
حالة التأهب القصوى في باكستان. وقال بن يامني وهو 
مســـؤول بارز في الشرطة »سرت شائعات بزرع قنبلة 
في إدارة الضرائب. ونتيجة للذعر أغلق التجار متاجرهم 

وظن الناس أنه إطالق نار«.
الى ذلك، ذكرت قناة تليفزيونية باكستانية خاصة 
أن زعيم القاعدة الكبير »أبوموسى املصري« قتل الليلة 

قبل املاضية عندما انفجرت ســـيارة محملة باملتفجرات 
في منزل غريب نواز في قرية ســـابالجا جنوب شرقي 
ميرانشاه وهي البلدة الرئيسية في شمال وزيرستان.

وصرح مســـؤول أمني بأنه كان قد افترض في بادئ 
األمر أن االنفجار ناجت عن هجوم طائرة استطالع أميركية، 

إال انه اتضح أنه انفجار وقع داخل املنزل.
ولم يتضح على الفور أمر انتماء صاحب املنزل نواز 
لتنظيمي القاعدة أو طالبان النشطني في املنطقة، إال أن 
رواية صحيفة »ذا نيوز« الباكســـتانية كانت مختلفة 
عما ســـبق حيث ذكرت من جانبها ان 12 شخصا بينهم 
متشددون عرب وباكستانيون وأفغان قتلوا وأصيب عدد 
آخر بينهم نساء وأطفال في انفجار غامض وقع الليلة 
املاضية في قرية »ســـركوت «التي تبعد 5 كيلومترات 

عن »ميرانشاه«.
وقالت الصحيفة إن اســـم زعيم القاعدة أبوموســـى 
املصـــري »اخلبير في جتهيز الســـيارات امللغومة التي 
تستخدم في التفجيرات االنتحارية« في شمال وزيرستان 

يتردد ايضا ضمن القتلى.

أبو مرزوق يقّر بوجود أزمة 
في عالقة حماس مع مصر

غـــزة ـ يو.بي.آي: أقر نائـــب رئيس املكتب 
السياسي حلركة »حماس« موسى أبو مرزوق 
بشكل غير مباشر بوجود أزمة في عالقة حركته 
مع القيـــادة املصرية بإعالنه أن حماس تنتظر 
دعوة مصرية لبحث املوقف من الورقة األخيرة 

التي قدمت إليها.
وقال أبو مرزوق في تصريح لفضائية األقصى 
التابعة حلماس والتي تبث من غزة في وقت متأخر 
مساء امس االول »ننتظر دعوة من القاهرة لبحث 

املوقف من الورقة األخيرة التي قدمتها«.
وهذا أول إعالن صريح عن سبب عدم وصول 
وفد حمـــاس إلى القاهرة الذي كان مقررا األحد 
املاضـــي إال أنه مت إلغـــاء هذه الزيـــارة، وقال 
مســـؤولون في حماس إن سبب ذلك هو سفر 

مدير املخابرات املصرية عمر سليمان.
 وبالرغم من ذلك متسك املسؤول الثاني في 
»حماس« مبطلب إدخال تعديالت على الورقة 
املصرية قائال »حماس تريد فتح الورقة اجلديدة 

ملطابقتها مع ما مت االتفاق عليه سابقا.
 مشيرا إلى أن هناك مالحظات لدى احلركة 

على عدد من البنود املعدلة.

القاضي الدولي يتحدى واشنطن أن تثبت وجود »شوائب« في تقريره

الخارجية اإلسرائيلية تعّد ملفًا خاصًا
 للطعن في مصداقية غولدستون

عواصــــم ـ وكاالت: ذكــــرت 
صحيفــــة »إســــرائيل اليوم« أن 
وزارة اخلارجيــــة اإلســــرائيلية 
تعــــد ملفا خاصا ضــــد القاضى 
ريتشــــارد غولدســــتون رئيس 
الدولية  جلنة تقصي احلقائــــق 
حول ارتكاب جرائم حرب خالل 
العدوان اإلســــرائيلى على قطاع 
غزة وأفراد طاقمه حيث ستقوم 
بجمع املعلومات عنهم وذلك بحثا 
عما ميكن أن يســــهم في الطعن 

مبصداقية التقرير.
 وقالت مصادر في اخلارجية 
اإلسرائيلية »إن هذه املسألة هي 
مجرد خطوة هامشية من جملة 
خطوات تعتزم الوزارة اتخاذها 
ومنها خطوات سياسية وقضائية 
أخرى إضافة إلى نشاطات إعالمية 
في العالم«. وكشــــفت الصحيفة 
عن أن سفير إســــرائيل السابق 

لدى األمم املتحــــدة دوري غولد 
يعتزم قريبــــا إجراء مناظرة مع 
القاضي غولدستون في اخلامس 
من نوفمبر القادم بجامعة برنديس 
األميركيــــة، كما تتابع اخلارجية 
األميركية كل حترك وكل تصريح 
يصدر عن غولدستون أو أي من 
أفراد جلنتــــه. من جهته، حتدى 
غولدستون الواليات املتحدة ان 
تثبت قولها بان هناك شــــوائب 
في تقريره الذي يتهم اســــرائيل 
بارتكاب جرائم حرب في غزة خالل 
عدوانها االخير. وقال في مقابلة مع 
قناة »اجلزيرة« ان »ادارة )الرئيس 
االميركــــي باراك( اوباما قالت ان 
هناك شوائب في التقرير لكن اود 
ان تقول لي هــــذه االدارة ما هي 
هذه الشوائب وساكون مسرورا 
بالرد عليها«. واضاف القاضي ان 
»غالبية الذين ينتقدون التقرير 

لم يقرأوه« مشيرا خصوصا الى 
ان االنتقادات »ليست موجهة الى 

مضمون التقرير«.
كما كشف القاضي الدولي ان 
الواليات املتحدة وروسيا والصني 
تعارض مناقشــــة تقريره بشأن 
جرائم احلرب اإلسرائيلية على 
قطاع غزة أمام مجلس األمن الدولي 
متهيدا إلحالته للمحكمة اجلنائية 
الدولية. وأضاف غولدستون ان 
لــــألمم املتحدة  العامة  اجلمعية 
اليــــزال بإمكانها بحــــث التقرير 
ومطالبة مجلس األمن بالتعامل 
مع التوصيات. وأوضح القاضي 
الدولي اجلنــــوب أفريقي أنه في 
حال فشلت األمم املتحدة في تناول 
التقرير سيكون من حق أي دولة 
معنية بامللف تناول االتهامات في 
محاكمها احمللية مستخدمة القانون 

اإلنساني الدولي.

مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة على أيدي مسلحين جنوب بغداد

واشنطن: تأخير االنتخابات العراقية  يؤثر في االنسحاب
عواصم ـ وكاالت: أعلنت مســــاعدة 
وزير الدفاع االميركي ميشال فلورنوي 
أن الشــــكوك في إمكانية عــــدم إجراء 
االنتخابات العراقية في موعدها املقرر 
قد يكون لها تأثير على خطط انسحاب 

اجليش األميركي من العراق.
ونقل راديو »سوا« األميركي امس 
عن فلورنوي قولهاـ  أمام جلنة القوات 
املسلحة في مجلس النواب األميركى ـ 
»إن إرجاء االنتخابات العراقية سيحتم 
على اجليش األميركي التنسيق مع بغداد 
بشأن ضمان سالمة االنتخابات«، مشيرة 

إلى أن هذا األمر سيكون له تأثيره.
وأشــــارت فلورنوي إلــــى أن هناك 
مشاكل تبعث على القلق منها االنتخابات 
والتوترات بني العرب واألكراد في كركوك 
بشكل خاص، واالســــئلة حول قدرات 
احلكومة العراقية، إضافة إلى احتمال 

تصاعد أعمال العنف.
وأضافت أن الهدف يبقى هو العمل 
على انسحاب أميركي مسؤول يخدم قيام 
عراق مستقر ومستقل، الفتا إلى أن قوات 

األمن العراقية ستكون قادرة على العمل 
وحدها بحلول نهاية العام 2011.

الى ذلك لقي 8 أشــــخاص من عائلة 
واحدة مصرعهم على أيدي مســــلحني 

مجهولني جنوب العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمنى امس »إن مسلحني 
مجهولني يرتدون زي األجهزة األمنية 
هاجموا الليلــــة قبل املاضية منزال في 
ناحية اليوسفية جنوب بغداد وقاموا 
بإطالق النار على جميع أفراد العائلة 

ما أدى إلى مصرعهم في احلال«.
يــــدِل املصــــدر مبزيــــد من  ولــــم 
التفاصيل حول أفراد العائلة أو سبب 

استهدافهم.
في سياق آخر أعلن ضابط عراقي 
اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم قياديون 
فيما يسمى بـ »دولة العراق اإلسالمية« 
وعثــــرت على معمل لصنــــع العبوات 
الناســــفة مبدينة كركوك وقال اللواء 
جمال طاهر، مدير شرطة كركوك: »مت 
تنفيذ عملية أمنية وفق معايير دقيقة 
ومحكمة، حيث أســــفرت عن اعتقال 8 

أشخاص، من بينهم قياديون فيما يسمى 
بدولة العراق اإلسالمية«.

وأضــــاف »وبعــــد التحقيق، متكنا 
من كشــــف إحدى الدور، وحتوي مواد 
كيماوية وصواقــــع وبطاريات ومواد 
مهيئــــة وخطــــرة تدخل فــــي عمليات 
صنع العبوات والســــيارات املفخخة، 
كذلك متكنا من اعتقال املمول الرئيسي 

للشبكة اإلرهابية«.
وتابع »كانت هناك امرأة مشــــاركة 
العملية نفذت  معهم )املعتقلون( وان 
من قبل شــــرطة منطقــــة دوميز، كما 
متكنت شــــرطة كركوك من تنفيذ عدد 
من العمليات األمنية داخل وخارج كركوك 
أســــفرت عن اعتقال عدد من املطلوبني 

وكشف مخابئ لالعتدة واألسلحة«.
وأردف »هناك تنسيق مستمر بيننا 
وبني شرطة صالح الدين واملوصل وبقية 
احملافظات املجاورة، خصوصا التي تشهد 
عمليات أمنية، ونحن في كركوك أمنا 
حدود احملافظة ملنع تســــلل املطلوبني 

في احملافظات األخرى«.

دمشق - هدى العبود
اكد الرئيس الس��وري بشار 
األسد أن »معاجلة أي ملف نووي 
في أي مكان في العالم ال يخضع 
لألمزجة الشخصية للمسؤولني 
وال ألجندة سياسية معينة وإمنا 
يجب أن يخضع التفاقية ال� »ان 
بي تي« اتفاقية منع انتشار أسلحة 

الدمار الشامل«.
وأضاف في مؤمتر صحافي 
مش��ترك والرئيس��ة الفنلندية 
تاريا هالونني في دمش��ق أمس 
أن »املبادرات التي طرحت حول 
هذا املوضوع في االعوام املاضية 
لم تكن متطابقة مع ال� »ان بي تي« 
بل كان فيها إضافات لم تقبل بها 
إيران ولو كنا نحن في سورية 
أو أي دولة أخرى تريد أن تقيم 
منشأة نووية سلمية فهي ال تقبل 
سوى بشروط اتفاقية ال� »ان بي 
تي«، موضحا »أن املشكلة ليست 
معقدة ولكن عندما نخرج األمور 
من مجلس االم��ن ونعيدها إلى 
اتفاقية ال��� »ان بي تي« وتكون 
الوكالة للطاقة الذرية هي املعنية 
مبراقبة أي نشاط نووي في إيران 
أو في غيرها فال اعتقد ان هناك 
مشكلة ولكن عندما كانت املقاربة 
للموض��وع مقاربة خاطئة فمن 

الطبيعي اال نصل الى نتائج«.
من جهة أخرى ش��دد األسد 
عل��ى أن التوقي��ع عل��ى اتفاق 
الشراكة الس��ورية � األوروبية 
هو موض��وع تقني وأن بإمكان 
دمشق أن تشرع في التعاون مع 

نتحرك معا من اجل استخدام هذا 
الزمن الضائع لنصل مع االدراة 
األميركية لتسيير عملية السالم«. 
كما جدد األس��د موقف سورية 
الداعي إلى ضرورة تشكيل وحدة 
وطنية تعيد الوض��ع في لبنان 
إلى حالته الطبيعية بعد سنوات 
من االنقسام. من جانبها أعربت 
هالونني عن دع��م بالدها لقيام 

أوروبا، مش��يرا إلى أن األمرين 
أي التع��اون والتوقيع يعتبران 
أولوي��ة لكن ما نركز عليه حاليا 

هو التعاون. 
في سياق آخر، أوضح األسد 
أن »الزم��ن ليس ف��ي مصلحة 
السالم واالس��تعجال ضروري 
وهنا يكم��ن دور أوروبا، ولكي 
ال نخس��ر الزمن املهم علينا أن 

سالم شامل ودائم يعود بالفائدة 
على كل دول املنطقة، كما أكدت 
على العمل إلزالة كل الش��وائب 
التي تقف تعرقل السالم، داعية 
إلى التخفيف من معاناة الشعب 
الفلسطيني وتشجيع إسرائيل 
على صنع الس��الم وبناء دولة 
فلسطينية قانونية دميوقراطية 

حتترم حقوق اإلنسان.

األسد: معالجة أي ملف نووي يجب أن تخضع
 التفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

عدد من الزوار ضمن رحالت تنظمها إسرائيل داخل األنفاق التي حتفرها حتت األقصى الشريف والقدس القدمية              )أ.پ(

علي أصغر سلطانية


