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رام اهلل ـ رويترز: دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس الى اجراء انتخابات جديدة 
في الرابع والعشــــرين من يناير بعد ان فشلت الفصائل الفلسطينية املتنافسة في الوصول الى اتفاق 
مصاحلة في محادثات بوساطة مصرية. وأصدر عباس مرسوما الجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وجاءت دعوة عباس بعدما لم تتمكن حركة فتح التي 
يتزعمها من التوصل التفاق مصاحلة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وقال مسؤولون 

في حماس ان دعوة عباس الى اجراء االنتخابات توجه ضربة الى جهود املصاحلة.

عباس يدعو إلى إجراء االنتخابات في 24 يناير

الدول العظمى توافق على تخصيب اليورانيوم اإليراني في الخارج وطهران ترد األسبوع القادم
طهران تتهم »الموساد« بالوقوف وراء الهجوم األخير: األيدي اإلسرائيلية تظهر بوضوح خلف الحادث المؤسف

القاعدة. وتعرضت املدينة لست 
هجمـــات فـــي االشـــهر االربعة 

االخيرة.
ولم تتنب اي جهة مسؤولية 
االعتداءات التي تندرج في اطار 
سلســـلة هجمات تشنها حركة 
الباكستانية وتستهدف  طالبان 

خصوصا القوات املسلحة.

النفقات العسكرية

الـــى ذلـــك، وافـــق اعضاء 
مجلس الشيوخ االميركي امس 
االول على مشروع قانون حول 
النفقات العســـكرية بقيمة 680 
مليار دوالر للسنة املالية 2010 
اعده الپنتاغون ويشمل شروطا 
جديدة وصارمة على املســـاعدة 
العسكرية لباكستان، فيما اليزال 
املسؤولون الباكستانيون مستائني 

من الشروط السابقة.
وصوت مجلس الشيوخ بـ 68 
القانون  صوتا لصالح مشروع 
مقابـــل 29 صوتـــا معارضا له. 
النـــواب صوت  وكان مجلـــس 
لصالح مشـــروع القانون بـ 281 
صوتا مقابل 146 صوتا معارضا 
في الثامن من اكتوبر، وســـتتم 
احالته االن الـــى الرئيس باراك 

اوباما للتوقيع عليه.
وتشـــمل هذه القيود متابعة 
وجهة استخدام املعدات العسكرية 
التي ترسل الى باكستان واحلرص 
علـــى اال تتســـبب املســـاعدات 
االميركية بتغيير في ميزان القوى 
في املنطقة، في اشارة الى توتر 

العالقات مع الهند.

عواصـــم ـ وكاالت: هـــزت 
باكســـتان امس ثالثة اعتداءات 
دامية اوقعت 23 قتيال على االقل 
وعشرات اجلرحى، في حني تواصل 
هجوم اجليش ضد طالبان لليوم 
السادس على التوالي في جنوب 
وزيرستان مؤديا الى مقتل 160 

شخصا.
ومنذ اطالق العملية السبت 
املاضي قتــــل 13 مقاتال متطرفا 
بينهــــم ســــتة اوزبكســــتانيني 
وجنديان في الســــاعات الـ 24 
األخيــــرة ليرتفع عــــدد القتلى 
في صفــــوف املتمردين منذ بدء 
العملية الــــى 142 وفي صفوف 

اجليش الى عشرين.
ويحظر دخول اي جهة مستقلة 
منطقة النزاعات من اجل التحقق 
من احملصـــالت التي تصدر عن 

القيادة العسكرية على االرض.
وتتركز املواجهات في محيط 
قرى ســـراروغا وجندوال حيث 
اكتشفت مجموعة من اخلنادق 
واملخابـــئ وفي محيط كوتكاي، 
مسقط رأس زعيم طالبان باكستان 
حكيم اهلل محسود ونزح نحو 120 
الف مدني من منطقة النزاعات.

حفل زفاف

وعودة الى اعتداءات االمس، 
قتل 15 شخصا على االقل كانوا 
متوجهني للمشاركة في حفل زفاف 
في املناطق القبلية شمال غرب 
باكســـتان، في انفجار لغم عند 

مرور حافلتهم.
ووقع االنفجار في سوراندارا 

ملفاعلها.
التلفزيــــون عن عضو  ونقل 
بفريق املفاوضني االيرانيني قوله 
»ايران ترغب في شــــراء الوقود 

الواليات املتحدة والدول الغربية، 
وكذلك مع املجتمع الدولي عموما«، 
و»هو غير مهتم بـ »تطبيع« جزئي 

بل شامل«.

ملفاعل طهــــران لالبحاث في إطار 
اقتــــراح واضح اننــــا ننتظر من 
الطرف االخر ردا بناء ويســــاعد 

على بناء الثقة«.

وفي وقت ســــابق أمس، ذكر 
التلفزيــــون االيرانــــي ان طهران 
قالت امس إنها اقترحت على القوى 
الكبرى أن تشتري وقودا نوويا 

واعلن قائد الشرطة احمللية 
فخر ســـلطان »ان ستة مدنيني 
وعنصرين مـــن القوات اجلوية 
قتلوا في االعتداء االنتحاري في 
ارتفاع حصيلة  قمرة«، معلنـــا 
ســـابقة اشارت الى مقتل سبعة 
اشخاص وأصيب خمسة عشر 
جنديا في ســـالح اجلو بجروح 

ايضا.
ووقع الهجوم عند نقطة مراقبة 
قرب القاعدة اجلوية على الطريق 
الرئيسي بني بيشاور والعاصمة 

في اقليم مهمند على طريق تسلكه 
العسكرية احمللية  القوات شبه 
التي تكافح مقاتلني اســـالميني 
مرتبطني بحركة طالبان وتنظيم 

القاعدة.
وقال املســـؤول فـــي االدارة 
احمللية مقصود خان ان »انفجر 
لغم لدى مرور حافلة تقل مدعوين 
الى حفل زفاف ما ادى الى مقتل 15 

شخصا وجرح ستة آخرين«.
واكد املسؤول احمللي رسول 
خان هذه احلصيلـــة، موضحا 

اسالم اباد.
وبعد بضع ساعات، انفجرت 
ســـيارة مفخخة امام مطعم في 
بيشاور، في حي فخم بحياة اباد، 
مما اسفر عن خمسة عشر جريحا، 
بحســـب حصيلة جديدة اعلنها 
املسؤول في االدارة احمللية صاحب 

زادة محمد انيس.
وتقـــع بيشـــاور على حدود 
القبلية حيث يتحصن  املناطق 
عناصـــر طالبان الباكســـتانية 
املوالـــون لتنظيم  واملقاتلـــون 

ان معظم الضحايا من النســـاء 
واالطفال.

وكانت باكســـتان تعرضت 
في وقت سابق امس العتداءين 
جديديـــن يندرجـــان في موجة 
الهجمات التي أوقعت 200 قتيل 

في غضون 19 يوما.
واالعتداء االول استهدف نقطة 
مراقبة على مقربة من قاعدة جوية 
مهمة في قمرة غرب اسالم اباد، 
ومطعما في بيشاور، كبرى مدن 

شمال غرب البالد.

عواصمـ  وكاالت: اعلنت كل من 
روسيا وفرنسا والواليات املتحدة 
موافقتها على االقتراح الذي ينص 
على تخصيب اليورانيوم االيراني 
خارج إيران في حني مازالت طهران 
تدرس االقتراح للرد عليه االسبوع 

القادم.
التلفزيون االيراني عن  ونقل 
الدولية  الوكالة  ايران لدى  ممثل 
للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية 
قولــــه امــــس »ســــنقدم ردنا الى 
البرادعــــي االســــبوع القادم« في 
العام للوكالة  الى االمني  اشــــارة 

محمد البرادعي.
وقــــال ســــلطانية ان ايــــران 
»تدرس بعنايــــة مختلف االبعاد 
التي تضمنها االقتراح حول تزويد 
املفاعل االيراني لالبحاث بالوقود 

النووي«.
ومن املنتظر ان يعود سلطانية 
الى ڤيينا قادما من بالده لتسليم 
الرد للبرادعي الذي امل ان يكون 

ايجابيا. 
وجاء في بيان اصدرته الوكالة 
الدولية ان »ايران ابلغت البرادعي 
اليوم )امس( انها تفكر في االقتراح 
ايجابي، ولكنها  بعمق وبشــــكل 
حتتاج الى املزيد من الوقت حتى 

منتصف االسبوع املقبل للرد«.
واضاف البيان ان »املدير العام 
يأمل في ان يكــــون الرد االيراني 
ايجابيــــا، الن املصادقة على هذا 

وعودة الى موافقة الدول الكبرى 
على االقتراح النووي، كانت روسيا 
االولى بني البلــــدان االربعة التي 
الرســــمية على  اعلنت موافقتها 

االقتراح.
وصرح وزير اخلارجية سيرغي 
الفروف في مؤمتــــر صحافي في 
موسكو بقوله »نوافق على هذه 
االقتراحــــات«. كما اعلــــن البيت 
االبيض ان الواليات املتحدة وافقت 

على مقترحات الوكالة.
كما اعلنت فرنســــا موافقتها 
على االتفاق، وقال املتحدث باسم 
اخلارجية الفرنسية برنار فاليرو 
في تصريح صحافي ان »مشروع 
االتفاق يناسب فرنسا، لقد ابلغنا 

ذلك بصورة رسمية«.
ولم تكشــــف تفاصيل اقتراح 
البرادعي، اال ان فرنسا قالت انه 
يدعو ايران الى تســــليم اكثر من 
1200 كلغ من اليورانيوم املنخفض 
التخصيب مــــن مفاعل نطنز الى 

روسيا بنهاية العام.
وســــتقوم روســــيا بدورهــــا 
اليورانيــــوم االيراني  بتخصيب 
الى نسبة 19.75% الستخدامه في 
مفاعل االبحــــاث في طهران الذي 
ينتج نظائر مشعة لالستخدامات 
الطبية. الى ذلك، سلمت إيران امس، 
باكستان قائمة باألشخاص املطلوب 
اعتقالهم، إثر التفجير االنتحاري 
الذي شــــهدته إيران مؤخرا وراح 

االتفاق ستكون مؤشرا على عهد 
جديد من التعاون«.

ازاء ذلك، اعلن املتحدث باسم 
ان  وزارة اخلارجيــــة االميركية 
بالده مازالت تأمــــل في ان ايران 
سترد ايجابيا على مشروع االتفاق 

المدادها بالوقود النووي.
وقال املتحدث باســــم الوزارة 
ايان كيلي للصحافيني »نأمل في أن 
يقدموا االسبوع القادم ردا ايجابيا.. 
من البديهي اننا كنا نفضل ان يكون 
لدينا رد اليوم )امس(. اننا نعتبر 

هذا أمرا ملحا«.
وكان البرادعي حدد منتصف 
ليل امس موعدا نهائيا لتسلم الرد 

االيراني على االتفاق.
واعرب املديــــر العام للوكالة 
الدولية في مقابلــــة اجرتها معه 
مجلة »لكسبرس« الفرنسية عن 
تفاؤله بشــــأن موافقة ايران على 
مسودة االتفاق حيث قال »منذ ايام 
عدة، كل املؤشرات تتقاطع. ايران 

تريد فعال املضي قدما«.
واكد ان الرئيس محمود احمدي 
جناد »ابلغه هذا االمر بوضوح قبل 

15 يوما«، خالل زيارته لطهران.
واضاف البرادعي »رمبا هناك 
تفاصيل ينبغــــي االتفاق حولها 
تتعلق باالتفاق الذي مت اقتراحه 

هذا االسبوع في ڤيينا«.
واوضــــح ان الرئيس االيراني 
»يريد تطبيــــع عالقات بالده مع 

ضحيته قادة من احلرس الثوري، 
غير أن باكستان أكدت أن هـؤالء 
املطلوبني ليسوا موجوديــن علـــى 

أراضيهـــا.
وقــــد أبلــــغ وزيــــر الداخلية 
الباكستاني رحمن مالك، نظيره 
اإليراني مصطفى محمد النجار الذي 
يزور باكستان حاليا، خالل اجتماع 
عقد بينهما امس، بأن زعيم جماعة 
أفغانستان  جند اهلل موجود في 

وليس في باكستان.
وصــــرح رحمن مالــــك، عقب 
االجتماع، بأن باكســــتان ستقوم 
اليوم بتســــليم إيران األدلة التي 
تثبت أن اإلرهابيني الذين تطلبهم 

ليسوا في باكستان.
 وقال: إن وزير الداخلية اإليراني 
طلب الوصاية على شخصني ألقت 
قوات األمن القبض عليهما. إال أنه 
ال ميكن الكشــــف عن هوية هذين 

الشخصني.
في نفس السياق اتهمت إيران 
جهاز االســــتخبارات اإلسرائيلية 
»املوساد« بالوقوف وراء الهجوم 
األخير وقــــال محســــن رضائي 
أمني مجمع تشــــخيص مصلحة 
النظــــام اإليراني فــــي مقابلة مع 
قناة »العربيــــة« اإلخبارية امس 
»أرى بوضوح األيدي اإلسرائيلية 
والصهيونية في هذا احلادث، وشكي 
األساسي هو جهاز االستخبـــارات 

اإلسرائيليـة«.

إيران تسّلم باكستان قائمة بـ »المطلوبين« وإسالم آباد تؤكد أنهم ليسوا لديها

وزير الداخلية الباكستاني يستقبل نظيره اإليراني مصطفى محمد النجار لدى وصوله أمس إلى قاعدة شاكالال اجلوية في روالبندي     )أ.ف.پ(

مسعفون باكستانيون يحملون أحد املصابني في تفجير بشاور أمس          )أ.ف.پ(

 الحلف األطلسي يدرس 
إستراتيجية الخروج من أفغانستان

 براتيسالفاـ  أ.ف.پ: عكف وزراء الدفاع في الدول االعضاء 
ــي امس على دراسة »مقاربة« جديدة  في حلف شمال االطلس
ــدو انها حتمل بداية  ــتان والتي يب ملكافحة التمرد في افغانس

»استراتيجية خروج« بالنسبة الى القوات الدولية.
وفي حني تتكبد قواته خسائر قياسية في مواجهة طالبان ـ 
اكثر من 400 قتيل منذ بداية 2009 ـ دافع القائد األعلى للقوات 
ــتان )ايساف( اجلنرال ستانلي ماكريستال  الدولية في أفغانس
امام احللفاء الثمانية والعشرين الذين اجتمعوا في براتيسالفا، 

عن التقرير الذي رفعه اليهم نهاية اغسطس.
ولتدارك الوضع، اقترح ماكريستال توصيتني مهمتني هما ان 
حماية املدنيني يجب ان تتفوق، من اآلن فصاعدا، على مطاردة 
ــرطة افغانيني قادرين  طالبان، واعطاء االولوية لبناء جيش وش

على احللول محل القوات الدولية.
ــتتجنب نظرة االفغان اليها  وهكذا فإن القوات االجنبية س
ــرأي العام في الغرب،  ــاءل ال على انها قوات احتالل. ولن يتس
كما يفعل حاليا أكثر فأكثر حسب االستطالعات، حول مبررات 

تدخل دولي ال تبدو نتيجته واضحة.
ولتأكيد هذه التوجهات، ال يخفي اجلنرال ماكريستال من جهة 

اخرى نيته في مطالبة بالده والدول احلليفة بتعزيزات.
ولدى افتتاحه االجتماع، اعتبر االمني العام للحلف االطلسي 
اندرس فوغ راسموسن انه اذا اعتبر مواطنو الدول احلليفة »اننا 
نتقدم وان هناك ضوءا في نهاية النفق، فانهم سيساندون« العمل 

في افغانستان رغم الصعوبات »طاملا كان ذلك ضروريا«.
واعتبر ان ذلك »الضوء« سيتمثل في »البدء في اسرع وقت 
ــؤوليات العسكريني الى القوات االفغانية عقب فترة  بنقل« مس
انتقالية، اقليما تلو اقليم ووالية تلو والية، وهي طريقة وصفها 
ــورن غاد لدى وصوله الى االجتماع بانها  الوزير الدمناركي س

»استراتيجية خروج«.
وفي حني اقر راسموسن بانه »من السابق الوانه احلصول 
ــي التقرير، لكنه  ــائل املطروحة ف على ردود نهائية« على املس
ــن التوافق على ثالث نقاط  ــال انه يأمل ان يتمكن الوزراء م ق

اساسية في نظره.
وقال »هل نرى ان مقاربة اجلنرال ماكريستال هي الصحيحة، 
وثانيا هل نرى ان علينا ان نسرع الفترة االنتقالية نحو امساك 
االفغان )بالدور العسكري االول(، وثالثا كيف سنطبق اولوياتنا 

على احسن وجه؟«.

3 اعتداءات دامية توقع عشرات القتلى والجرحى في باكستان
الكونغرس يفرض شروطًا جديدة على المساعدات األميركية إلسالم آباد

السفير األميركي األسبق في إسرائيل لـ »األنباء«: مفاوضات السالم مؤجلة حتى إشعار آخر
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال السفير االميركي االسبق في اسرائيل صمويل 
لويس لـ »األنبــــاء« ان وزارة اخلارجية انهت توا 
تقييما الحتماالت بدء املفاوضات الفلســــطينية ـ 
االسرائيلية في املدى الزمني القصير وان التقييم 
خلص الى ان الظروف غيــــر مهيأة بعد لبدء تلك 

املفاوضات اي انها مؤجلة حتى اشعار آخر.
واوضح لويس الذي شغل ايضا منصب مدير 
مكتب تخطيط السياســــات فــــي وزارة اخلارجية 
االميركية ان وفدين فلسطيني واسرائيلي تفاوضا 
في واشنطن مع االدارة لبحث موعد بدء املفاوضات 

واضاف »النتيجة هي اننــــا نرى ان هناك عقبات 
كثيرة لم حتل وان اي آمال في بدء املفاوضات في 

املدى املنظور هي آمال غير واقعية«.
وقال لويس ان معلوماته تشــــير الى ان وزيرة 
اخلارجية هيــــالري كلينتون رفعــــت تقريرا الى 
الرئيس يقول ان الطرفني معا »غير جاهزين« لبدء 
املفاوضات وان الفلسطينيني لم يبدو تساهال ازاء 
قيام اسرائيل بانشطة بناء محدودة في املستوطنات 
ولــــم يقدموا اي تعهدات بوقــــف التحريض ومنع 
االرهاب فضال عن ان اسرائيل غير مستعدة لالمتثال 
ملطالب جتميد االســــتيطان وغير راغبة في تنفيذ 

برنامج عاجل لتحسني ظروف حياة الفلسطينيني 
السيما في غزة.

وقال لويس انه ال يعتقد ان االنتخابات الفلسطينية 
التــــي قد جترى في يناير املقبل لها عالقة باملوقف 
الفلســــطيني املتصلب الذي ظهر خالل مفاوضات 
واشنطن مع االدارة ويذكر ان تلك املفاوضات وصفت 
بانها »غير مباشرة« بني الفلسطينيني واالسرائيليني 
اذ متت عبر حديث كل وفد على حدة مع مسؤولي 

اخلارجية االميركية املعنيني بهذا امللف.
وقال لويس »كانت النتيجة مخيبة آلمال البيت 
االبيض الشــــك في هذا اذ ان الرئيس كان يأمل ان 

تبدأ املفاوضات في ســــبتمبر عقب لقائه بكل من 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ورئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وما 
يحدث هو ان الدفع نحو عملية السالم يفقد زخمه 

تدريجيا مبرور الوقت«.
واضاف »لدى االسرائيليني حتفظات حول مناقشة 
كل عناصر الوضع النهائــــي دفعة واحدة اذ انهم 
يريدون البدء باحلدود واألمن وعند التوصل الى 
اتفاق في هذا تنتقل املفاوضات الى نقطة اخرى مثل 
السيادة واملياه وهكذا مع االبقاء على العناصر االكثر 
حساســــية واثارة للخالف وهي القدس والالجئني 

الى نهاية املفاوضات بيد ان الفلسطينيني يرون ان 
مفاوضات الوضــــع النهائي يجب ان تبدأ بصورة 

اكثر شموال وتداخال«.
وتابع »االدارة لن تتخلى عن جهودها ولكنني 
اتوقع فترة من الهدوء النسبي على صعيد محاوالت 
الدفع الى بــــدء املفاوضات النهائيــــة قد متتد الى 
عدة شــــهور، فضال عن هذا فان االدارة ستتجنب 
حتديد املســــؤول عن التعثر احلالي - والذي اراه 
مؤقتا - في مهمة السيناتور جورج ميتشل اذ ان 
من شأن ذلك ان يضعف فرصة بدء املفاوضات في 

وقت الحق«.

صمويل لويس أكد أن كلينتون أبلغت أوباما بأن الفلسطينيين واإلسرائيليين »غير جاهزين« لبدء المباحثات في الوقت الحالي


