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نيروبيـ  مقديشوـ  د.ب.أ: رفض املتمردون في الصومال 
عرضا لوقف إطالق النار خالل شهر رمضان، وأكدوا أنهم 
سيواصلون جهودهم لإلطاحة باحلكومة املدعومة من الغرب. 
وقد كثفت جماعة الشباب وحليفتها جماعة حزب اإلسالم 
خالل األشهر القليلة املاضية محاوالتهما لإلطاحة بالرئيس 
شيخ شريف شيخ أحمد الذي تولى السلطة في وقت سابق 
من العام احلالي في إطار عملية الســــالم التي رعتها األمم 

املتحدة. وكان شيخ شــــريف دعا إلى تعليق القتال الذي 
أسفر األسبوع املاضي وحده عن مقتل 100 شخص تقريبا، 
وذلك من أجل توفير مناخ يؤدي فيه املصلون عبادتهم في 
سالم. وقال زعيم حزب اإلسالم شيخ حسن ظاهر عويس 
احلليف القدمي لشيخ شريف للصحافيني أمس االول: »لن 
نقبل بدعوة وقف إطالق النار، فهذا الشهر الكرمي سيكون 

زمن االنتصار، وسنحارب األعداء«.

متمردو الصومال يرفضون عرض وقف إطالق النار في رمضان

السلطات العراقية تبث شريطًا مصورًا لبعثي اعترف بأنه مدبر أحد »تفجيرات بغداد« األربعاء الماضي

اإلعالن عن تشكيل ائتالف »وطني« ال يضم حزب المالكي

نوري املالكي

بغدادـ  وكاالتـ  قناة العربية: 
أعلن في بغداد امس رســـميا 
الوطني  عن تشكيل االئتالف 
العراقي الذي حل محل »االئتالف 
العراقي املوحد« الشيعي متهيدا 
للمشـــاركة فـــي االنتخابات 
البرملانيـــة املقرر إجراؤها في 

العراق في شهر يناير املقبل.
ويالحـــظ أن حزب الدعوة 
اإلسالمية الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء نوري املالكي ليس بني 
الكيانات املنضوية في االئتالف 
اجلديد في حـــني انضم إليه، 
اضافـــة الى املجلـــس األعلى 
اإلســـالمي بزعامة عبدالعزيز 
احلكيم، كل من التيار الصدري 
الـــذي يتزعمـــه رجـــل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر ومنظمة 
التضامن املستقلة  بدر وكتلة 
وتيار اإلصالح الوطني واملؤمتر 
الوطني العراقي ومجلس إنقاذ 
االنبار ورئيس جماعة علماء 
العراق فـــرع اجلنوب وجتمع 
»عراق املستقبل« باالضافة الى 
حزب الدعـــوة تنظيم العراق 

وشخصيات سياسية اخرى.
وجاء اإلعالن عن االئتالف 
في مؤمتر صحافي عقده رؤساء 
االحزاب املشكلة لالئتالف وألقى 
رئيس الوزراء السابق وزعيم 

تيار اإلصالح الوطني إبراهيم 
اجلعفري بيان تشكيل االئتالف 

اجلديد.
واكـــد البيـــان ان االئتالف 
اجلديد سيدرس األخطاء التي 
وقـــع فيها االئتالف الســـابق 
ويتجاوزها نحو إلغاء الطائفية 
وبناء التحالفات على أســـس 

وطنية.
وبحســـب األمني التنفيذي 
لالئتالف عضو مجلس النواب 
محمـــد ناجي فـــإن احلوارات 
مازالت جارية مع حزب الدعوة 
املالكي  اإلســـالمية برئاســـة 
للدخول في االئتالف اجلديد، 
الفتا إلى أنه حتى بالرغم من 
إعالن االئتالف رســـميا إال ان 
أبواب االنضمام للكتلة تبقى 
مفتوحـــة جلميع من يؤمنون 
الوطني،  السياسي  بالبرنامج 
مبينا فـــي الوقت نفســـه أن 
البرنامج السياسي لالئتالف 
يتضمن أكثر من 24 مبدأ اتفقت 

هذه القوى عليها.
وكان اإلعالن عن االئتالف 
اجلديـــد قد تأجل عـــدة مرات 
بســـبب خالفات بني األعضاء 
ومحاوالت املؤسسني لضم كل 
األطراف، خاصة حزب الدعوة 
اإلســـالمية باإلضافة إلى عدم 

بصورة غريبة بالنسبة ملتهم 
بالقيام بدور في أكثر الهجمات 
دموية فـــي العراق خالل عام، 
انه نســـق عملية التفجير مع 
زعيم احد فروع حزب البعث 
احملظور حاليا والذي يقيم في 
الرجل األصلع  سورية. وذكر 
ذو الشارب الكث، والذي وصف 
بأنه قائد شرطة سابق يدعى 
وسام علي كاظم إبراهيم، انه 
قبل شهر اتصل به سطام فرحان 
من سورية، وطلب منه القيام 
بعملية تفجير لزعزعة احلكومة 
وقال له اذا كان ال يستطيع فإن 
لديه فصائل اخرى ميكنها القيام 

بذلك.

تلميح الى تواطؤ 

ولم يشر الرجل في الشريط 
املصور للشاحنات أو الى وزارة 
اخلارجية، وأملـــح الى تواطؤ 

شخص ما في قوات األمن.
وأكـــد الرجـــل أنـــه اتصل 
بشخص في املقدادية مبحافظة 
ديالى ليقوم بتســـهيل مرور 
الســـيارة عبر نقاط التفتيش 
وهي في طريقها الى بغداد وانه 
طلب 10 آالف دوالر، حسب وكالة 
رويترز. وأضاف أن شـــخصا 
يدعى ستار اتصل به من بغداد 
وابلغه بان السيارة مت إعدادها 

في اخلالص )مبحافظة ديالى(، 
وانه أرسل هذا الشخص )من 
املقدادية( الى اخلالص ليحضر 
السيارة الى بغداد وانها انفجرت 

امام وزارة املالية.
وفر الكثير من مؤيدي صدام 
الى ســـورية بعد سقوطه في 
عام 2003. وينحي املسؤولون 
العراقيـــون بالالئمة بشـــكل 
الـــدول املجاورة  متكرر على 
في التحريض على العنف في 
العراق. وكان املتحدث باســـم 
قوات األمن في بغداد قاســـم 
املوســـوي الذي قدم الشريط 
املصور لوســـائل االعالم، قد 
أعلن من قبل إلقاء القبض على 
مجموعة من البعثيني الذين زعم 
انهم مسؤولون عن تفجيرات 
التي دمرت  املاضـــي  األربعاء 

وزارتي اخلارجية واملالية.
وقال مكتب املوسوي انه مت 
إلقاء القبـــض على كل ضابط 
شـــرطة كان يقف فـــي نقطة 
تفتيش في يوم التفجيرات على 
الطريق بـــني بغداد ومحافظة 
ديالى التي قـــال املعتقل انها 
املكان الذي جرى فيه التدبير 
التأكد  للهجوم. ومن الصعب 
من صحة االعتراف املســـجل 
او مـــن االعتقـــاالت املرتبطة 

بالتفجيرات.

االتفاق على بعض احلصص 
والتوجهات لضم أطراف غير 

شيعية في االئتالف اجلديد.

اعترافات »بعثي«

من جهـــة اخـــرى، عرض 
مسؤول عراقي شريطا مصورا 
ملن وصفه بأنـــه مؤيد حلزب 
البعث، الذي كان يتزعمه رئيس 
النظام العراقي السابق املقبور 
صدام حسني، وهو يعترف فيه 
بتنظيم واحد مـــن تفجيرين 
اســـتخدمت فيهما شاحنتان 
ملغومتان االربعاء املاضي وقتال 

95 شخصا.
وقال الرجل، الذي بدا هادئا 

إيران تدعو »الدول الست« إلى اعتماد
الحوار ال المواجهة في الملف النووي

أوباما يشكل فريق للتحقيق مع المتشددين 
و»العدل« توصي بإعادة فتح قضايا انتهاكات

طهرانـ  يو.بي.آيـ  د.ب.أ: انتخبت احملكمة العليا 
في إيران محسني أجئي مدعيا عاما للبالد وآية اهلل 

غركاني رئيسا للمحكمة العليا.
وقالت وكالة مهر لألنباء شبه الرسمية ان رئيس 
السلطة القضائية صادق الريجاني عقد أمس االول 
اجتماعا استشاريا مع قضاة احملكمة العليا للبالد 
ومت انتخاب وزير األمن السابق غالم حسني محسني 
اجئــــي مدعيا عاما. كما مت انتخاب آية اهلل غركاني 
ممثل الولي الفقيه وإمام جمعة محافظة مركزي رئيسا 

للمحكمة العليا بالغالبية الساحقة من األعضاء.
 في ســــياق آخر، قال حسن قشقاوي، املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية إن إيران ستواصل 
مسيرة تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
املستقبل، داعيا الدول الغربية إلى استبدال أسلوب 
املواجهة مع املوضوع النووي بأسلوب التعامل مع 
بالده. وأكد قشقاوي، في مؤمتره الصحافي األسبوعي 
صبــــاح أمس في مقــــر وزارة اخلارجية، إن موقف 

طهران بشــــأن نشاطاتها النووية السلمية »واضح 
وشفاف متاما«، مضيفا أن »إيران نفذت التزاماتها 
فــــي إطار معاهدة منع االنتشــــار النووي واتفاقية 
الضمان الشــــاملة، والتقارير السابقة للمدير العام 

للوكالة الدولية هي دليل على هذا األمر« 
ودعا املتحدث الدول الدائمة العضوية في مجلس 
األمن الدولي الى جانب أملانيا أو ما يسمى مبجموعة 
1+5 إلى اعادة النظر في سياســــتها جتاه البرنامج 

النووي االيراني.
واعتبر ان سياسة فرض احلظر ضد ايران »غير 
مجديــــة«، وقال إنه ال ميكن ألحــــد »إضاعة حقوق 

ايران القانونية«.
وبشــــأن إمكانية خفض مســــتوى العالقات مع 
أملانيا بسبب »مواقفها السلبية« األخيرة جتاه ايران 
قال »ليس في جدول اعمال سياستنا اخلارجية اي 
اجتاه خلفض مســــتوى العالقات مــــع أملانيا او أي 

دولة اخرى«.

 واشنطنـ  وكاالت: أصدر الرئيس األميركي باراك 
أوباما تعليمات بتشكيل فريق حتقيق خاص متميز 
للتعامل مع أخطر اإلرهابيني املشــــتبه بهم حسبما 
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« في موقعها على 
االنترنت امس  نقال عن مسؤولني بارزين في اإلدارة 

األميركية طلبوا عدم ذكر اسمائهم.
وسيكون مقر فريق التحقيق اجلديد في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي األميركي وهو الوكالة الرئيسية 

املعنية بفرض القانون في الواليات املتحدة.
ومــــع ذلك ذكرت الصحيفــــة ان فريق التحقيق 
اجلديد سيعمل حتت إشراف مجلس األمن القومي 
بالبيت األبيض والذي يرفع تقاريره بشكل مباشر 

للرئيس.
ويضم الفريق في تشــــكيله ضباطا من وكاالت 
فيدرالية مختلفة معنية بفرض القانون واالستخبارات. 
وجاء القرار كجزء مــــن عملية جارية من املراجعة 
واإلصالح األساسي لسياسات التعامل مع اإلرهابيني 
املشــــتبه بهم الذين يلقى القبض عليهم سواء في 

البالد املنكوبة بالصراعات مثل أفغانســــتان أو في 
أنحاء العالم. وتعرض جورج دبليو بوش ســــلف 
أوباما النتقادات شــــديدة بسبب سياسات االعتقال 
والتحقيق وممارسات رمبا خرقت القانون أو تضمنت 
انتهاكات أو وصفت بأنها غير فعالة. وفي ســــياق 
متصل، ذكرت صحيفــــة نيويورك تاميز ان وزارة 
العدل األميركية أوصت بإعادة فتح نحو 12 قضية 
تتعلــــق بانتهاكات تعرض لها ســــجناء األمر الذي 
ميكن أن يعرض ضباطا بوكالة املخابرات املركزية 
األميركية ومتعاقدين معها للمحاكمة بسبب معاملتهم 

ملن يشتبه في ضلوعهم في اإلرهاب.
وجاءت التوصية التي تتناقض مع طريقة إدارة 
الرئيس السابق بوش من مكتب األخالقيات التابع 
لوزارة العــــدل وقدمت لوزير العدل األميركي إريك 
هولدر. وأفاد تقريــــر الصحيفة الذي جاء نقال عن 
شخص لم تذكر اسمه جرى اطالعه بشكل مقتضب 
على األمر بأن من املقرر أن تكشف وزارة العدل الحقا 

تفاصيل االنتهاكات.

زعيم »طالبان« باكستان لمساعدة المسلحين في كابول »استشارة وزراء بارزين في حكومة براون قبل اإلفراج«  

مسؤول يمني ينفي عثور الجيش
على 100 جثة للمتمردين الحوثيين

قادة الجيش األميركي في أفغانستان 
يشكون نقصًا في القوات لمواجهة طالبان

اعتقال 7 أشخاص بحوزتهم 
سترات ملغومة في باكستان

وزير داخلية ألمانيا يحّذر من مخاطر
التعرض لهجمات إرهابية قبل االنتخابات

المعارضة اإلسكوتلندية تلّوح بحجب الثقة 
عن الحكومة إلطالقها سراح المقرحي 

صنعاءـ  وكاالت: نفى مسؤول عسكري ميني األنباء التي ترددت عن 
العثور على أكثر من مائة جثة ملتمردين حوثيني في مدينة حرف سفيان 

مبحافظة عمران املتاخمة حملافظة صعدة بشمال غرب البالد.
ونقلت صحيفة »26 سبتمبر« الناطقة بلسان اجليش اليمني امس عن 
املسؤول قوله »ال علم لنا مبثل هذه األنباء وقوات اجليش واألمن التي 
قامت بعملية التطهير ملدينة حرف سفيان وما جاورها لم تعثر على أي 

جثة للعناصر املتمردة في الطرق املجاورة ملنطقة حرف سفيان«.
وكان بيان حكومي وزع اول من امس عبر الفاكس على وكاالت األنباء 
أكــــد أنه »مت العثور على جثث أكثر من مائة متمرد على جانبي الطرق 

خارج مدينة حرف سفيان«.
من جانبه، نفى زعيم املتمرديــــن عبد امللك احلوثي تلك املعلومات 
وقال في بيان انه ال صحة ملا يردد في وسائل إعالم السلطة من استهداف 

قيادات تابعة لنا في مديرية حرف سفيان أو أي مكان آخر.
كما نفى عثور اجليش على مخازن ألسلحة إيرانية الصنع وتفجيرها، 
مؤكدا ان ما ميلكه من عتاد عسكري ويواجه به السلطة هو ما »نحصل 

عليه عند استيالئنا على مواقع عسكرية«.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت الســــبت املاضي تفجير اجليش لســــتة 
مخازن أســــلحة إيرانية الصنع في منطقة حرف ســــفيان لكن احلوثي 
قال في بيانه إن احلديث عن تفجير مخازن أسلحة إيرانية مجرد »كالم 

يدعو للسخرية«.

عواصم ـ وكاالت: مع استمرار العنف على وتيرته وبانتظار االعالن 
عن نتائج االنتخابات الرئاسية املتوقع اليوم، ذكرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« أن قادة القوات االميركية في أفغانستان أبلغوا مبعوث الرئيس 
االميركي باراك اوباما إلى املنطقة ريتشــــارد هولبروك نهاية األسبوع 
املاضي أنه ليس هنالك ما يكفي من اجلنود االميركيني إلمتام مهمتهم ضمن 

قوات حلف شمال األطلسي )الناتو( للقضاء على حركة طالبان.
ونقلت الصحيفة عن القادة املذكورين تأكيدهم على وجود مشاكل 
عدة تواجههم في جنوب وشــــرق افغانســــتان حيــــث يواصل عناصر 
»طالبان« استهداف القرى واملدن على الرغم من التدفق اجلديد للقوات 
األميركية إلى تلك املنطقة. ولفتت الصحيفة إلى إرســــال عدد أكبر من 
القوات األميركية إلى تلك املنطقة من شأنه أن يحيط اإلدارة األميركية 
مبشكلة جديدة تتعلق بطريقة تعامل االميركيني مع حرب تتواصل منذ 

8 سنوات وقد فقدت زخمها في الشارع االميركي.
وكان قائد هيئة أركان اجليــــوش األميركية األميرال مايك مولن قد 
وصف أمس االول الوضع في أفغانســــتان بـ »اخلطير جدا واملتدهور« 
وأن متــــرد طالبان أصبح أكبر وأصبح أكثر تعقيدا في تكتيكاته وذلك 

على الرغم من إرسال الواليات املتحدة 17000 جندي أميركي مؤخرا.
 فــــي غضون ذلك، تعهد ولي الرحمن الزعيم اجلديد لعناصر حركة 
طالبان في باكستان مبواصلة قواته تقدمي العون إلى »اخوانهم املقاتلني 
في افغانستان« وذلك في مقابلة خاصة مع شبكة »ان بي سي« االخبارية 

األميركية .

إسالم آبادـ  وكاالت: أعلن مصدر أمني كبير في كراتشي امس أنه 
مت اعتقال 7 مشـــبوهني ينتمون لتنظيمات محظورة، فضال عن ان 
أحدهم كان متورطا في الهجوم على الرئيس السابق برويز مشرف 
ورئيس الوزراء السابق شوكت عزيز، مشيرا الى ان عملية االعتقال 
متت في حي بالوش كولوني. ونقلت قناة »جيو« التلفزيونية عن 
املسؤول االمني افادته في مؤمتر صحافي بأن الشرطة داهمت املكان 
الذي كان يتواجد فيه املتهمون السبعة وضبطت بحوزتهم سترات 
ملغومة واكثر من 15 كيلوغراما من املتفجرات و4 مدافع كالشينكوف 
و4 مسدسات واقنعة واقية من الغازات الى جانب كمية من الهيروين 
تفوق الكيلوغرامني. وينتمي املعتقلون بحسب الشرطة إلى حركة 
طالبانـ  البنجاب، وكانوا يخططون الستهداف أماكن دينية وأماكن 
رئيسية أخرى. وقال املســـؤول األمني ان من بني املعتقلني رئيس 

حركة طالبان ـ البنجاب.

برلـــنيـ  د.ب.أ: حذر وزير الداخلية األملاني فولفجانغ شـــويبله 
مجددا من مخاطر تعرض بالده لهجمـــات إرهابية قبل االنتخابات 

البرملانية املقرر إجراؤها في 27 سبتمبر املقبل.
وقال شويبله في تصريحات نشـــرتها صحيفة »هاندلسبالت« 
األملانية الصادرة امس: »تؤدي السلطات األمنية عملها بعناية ولكن 

درجة اخلطورة ال تزال مرتفعة«.
وأشـــار الوزير األملاني في هذا السياق إلى االعترافات التي يدلي 
بها عناصر ما يعرف بـ »خلية زاورالند« التي كانت تخطط لشـــن 

هجمات ضد أهداف أميركية في أملانيا باستخدام متفجرات.
وقـــال: »عندما يرد إلى علمـــي ان اإلرهابيني يبحثون ما إذا كان 
من املمكن شن هجمات بالقنابل على القوات األملانية في أفغانستان 
لطردهم من البالد في أسرع وقت فيتحتم علي إذن أخذ األمر مأخذ 

اجلد«.

عواصم ـ يو.بي.آي ـ أ.ش.أ: في فصل جديد من فصول اطالق سراح 
املدان الوحيد في قضية لوكيربي الليبي عبد الباسط املقرحي، ذكرت هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بى بى سى( أمس أن أحزاب املعارضة في اسكوتلندا 
تســــتعد لتقدمي طلب حجب الثقة عــــن احلكومة ما جعل رئيس وزراء 
اسكوتلندا اليكس ساملوند يهدد باالستقالة إن جرى التصويت ضده.

وفيما بررت احلكومة قرارها على اعتبار أن املقرحي يعيش املراحل 
األخيرة من معاناته مع املرض، يلقي وزير العدل االسكوتلندي كيندي 
ماكاســــكيل بيانا أمام أعضاء البرملان بشأن قرار السماح باالفراج عن 
املقرحــــي املدان بتفجير طائرة البــــان ام األميركية فوق بلدة لوكيربى 
االسكوتلندية عام 1988. في وقت تعتبر املعارضة أن القرار سبب حرجا 
للبالد على الســــاحة الدولية، وأثار موجة انتقادات الســــيما من جانب 
الواليات املتحدة. في غضون ذلك، كشــــفت صحيفة »ديلي إكسبريس« 
أمس أن الوزراء البارزين في احلكومة البريطانية جرت استشــــارتهم 
بشأن قرار اخالء سبيل املواطن الليبي املدان بتفجير طائرة لوكيربي عبد 
الباسط املقرحي. وقالت الصحيفة إن وزراء احلكومة العمالية ومن بينهم 
وزير اخلارجية ديڤيد ميليباند أصروا على أن قرار ارسال املقرحي إلى 
ليبيا اتخذته السلطات االسكوتلندية لكن رئيس الوزراء االسكوتلندي 
أليكس ساملوند أكد أنه أجرى سلسلة محادثات مع السياسيني في لندن 
حول اخالء ســــبيل املواطن الليبي. واضافت أن ساملوند أكد أيضا، أنه 
لم يناقش اخالء سبيل املقرحي مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون 

براون لكنه ناقش القضية مع وزير العدل في حكومته جاك سترو.

»النووي اإليراني« يتصدر محادثات رئيس الوزراء اإلسرائيلي في لندن وبرلين

نتنياهو يتوقع استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في سبتمبر

فيدل كاسترو ظهر علنيا ألول مرة منذ أكثر من عام

عواصمـ  وكاالت: توقع رئيس 
الوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو استئناف املفاوضات 
املباشرة مع الفلسطينيني نهاية 

شهر سبتمبر املقبل.
ونقلت االذاعة االسرائيلية 
امس عن نتنياهو قوله ان »هناك 
توجها أميركيا ـ اسرائيليا من 
املفاوضات مع  اجل استئناف 
السلطة الفلسطينية في اواخر 

شهر سبتمبر املقبل«.
واضاف نتنياهو »انا ال اؤكد 
ان هناك اي اتفاق قد حصل مع 
االدارة االميركية في هذا الشأن 
ولكن هناك مساعي حثيثة من 

اجل التوصل الى اتفاق«.
ونقـــل موقـــع صحيفـــة 
»معاريف« العبرية عن نتنياهو 
قوله ان »احلكومة االسرائيلية 

فـــي هذه  جتـــري مفاوضات 
االدارة االميركية  االثناء مـــع 
وهذه املفاوضات من شأنها ان 
تؤدي الى جمع االطراف على 
طاولة واحدة من اجل البدء في 

مفاوضات السالم«.
وتابع »بدء عملية الســـالم 
التوصـــل  علـــى  يتوقـــف 
الســـلطة  الـــى تفاهمات بني 
الفلسطينية واالدارة االميركية 
واسرائيل ولكننا ال نخفي اننا 
نريد التوصل الى بدء املفاوضات 

والتقدم بها«.
الـــوزراء  وبـــدأ رئيـــس 
االسرائيلي بزيارة الى اوروبا 
امس من اجل لقاء عدد من قادة 
الـــدول االوروبيـــة واملبعوث 
األميركـــي اخلاص للشـــرق 
االوسط جورج ميتشل لبحث 

املطلب االميركي بتجميد البناء 
في املستوطنات.

هذا وأكد الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي، خالل اتصال 
هاتفي اجراه مع نتنياهو أمس 
االول ضرورة االستئناف اجلاد 

لعملية السالم.
وذكر قصر الرئاسة الفرنسي 
»االليزيه«ـ  في بيان صدر امسـ  
أن هذا التأكيد جاء خالل اتصال 
هاتفي أجراه ســـاركوزي مع 
نتنياهو قبيل الزيارة التي من 
املقرر أن يقوم بها االخير لكل 

من لندن وبرلني.
وأضاف البيان أن ساركوزى 
ونتنياهو تنـــاوال بالتفصيل 
الطـــرق املمكنة إلعادة  بحث 

إطالق عملية السالم.
الـــى ذلك ذكـــرت صحيفة 

ان  بوســـت«  »جيروزاليـــم 
نتنياهو ســـيبلغ نظيريه في 
بريطانيـــا وأملانيـــا بانه كلما 
شـــددت العقوبات على إيران 
قلـــت احلاجة الى »إجراء غير 
ديبلوماســـي« ملعاجلة ملفها 
النووي. وأشارت الصحيفة الى 
ان نتنياهو الذي غادر إسرائيل 
امس في زيارة تستمر 4 أيام 
البريطاني  ســـيلتقي نظيره 
غوردون براون اليوم في لندن 
على ان يجتمع اخلميس املقبل 
في برلني باملستشارة اجنيال 

ميركل.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن 
مسؤولني إســـرائيليني قولهم 
ان إيران ستكون جزءا أساسيا 
في محادثات نتنياهو في لندن 

وبرلني.

هاڤانا ـ أ.ش.أ: ظهر الرئيس الكوبي األسبق فيدل 
كاسترو علنيا ألول مرة منذ أكثر من عام وهو يتحدث 
مع مجموعة من الطلبـــة الڤنزويليني الذين يقومون 

بزيارة للبالد.
وذكر تليفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
امس أن كاسترو ظهر في شريط مصور بثه التلفزيون 
الرسمي في كوبا وهو يرتدي مالبس رياضية ويبدو 
في صحة جيدة، كما عرض الشـــريط لقطات للطلبة 
وهم يقدمون قميصا أصفر لكاسترو الذي قام بدوره 
بالتوقيع على نســـخ لبعض كتاباته األخيرة وقدمها 
لهم. كما نشرت إحدى الصحف في كوبا صورا الجتماع 

كاسترو مع رئيس اإلكوادور رفاييل كوريا.
ونقل فيدل كاســـترو بســـبب مرضه السلطة إلى 
شقيقه األصغر راؤول قبل 3 سنوات،  ولم يظهر في 
أي مناسبة عامة منذ ذلك احلني، ثم تنحى رسميا عن 

فيدل كاس��ترو وطالب ڤنزويلي��ون كما ظهروا في لقطة ڤيديو بثها التلفزي��ون الكوبي أمس األول )أ.ف.پ(الرئاسة في شهر فبراير 2008.

رئيس الوزراء السابق ابراهيم جعفري يعلن تشكيل »االئتالف الوطني العراقي« أمس            )ا.ف.پ(


