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  مقديشوـ  رويترز: أسفر قتال بني متمردين 
اسالميني متنافســــني في ميناء كيسمايو في 
جنوب الصومال امس عن مقتل ٩ أشــــخاص 
على األقل بحســــب شــــهود عيان بينما تهدد 
االشتباكات باالنتشار إلى مناطق أخرى من 
البلد الواقع في القرن األفريقي. وقال الشهود 
إن مسلحني من حركة الشباب تبادلوا الهجمات 

عند الفجر مع مسلحني من حزب االسالم الذين 
كانوا حلفاء في السابق. وفر مئات من املدنيني 
املذعورين والتمس اخرون احلماية في منازلهم.  
وحتتدم املجابهة في كيسمايو منذ أيام وهو 
مصدر مربح للدخل من الضرائب وغيرها من 

اشكال الدخل للمقاتلني.
  من جهته قال شــــيخ أحمد اسالم القيادي 

البارز بحزب االسالم في كيسمايو لرويترز 
إن االشتباكات اندلعت بعدما هاجم مسلحو 
حركة الشباب مواقع حلزب االسالم.  في املقابل 
صرح شيخ حسن يعقوب املتحدث باسم حركة 
الشــــباب بأن قوات احلركة ستنتصر، وقال 
يعقوب للصحافيني في امليناء «سنطرد حزب 

االسالم من املدينة خالل ساعات». 

 الصومال: اشتباكات عنيفة بين المتمردين للسيطرة على ميناء كيسمايو 

 موسكو تعلن استعدادها لتخصيب اليورانيوم الالزم للمفاعل اإليراني.. وباريس تؤيد

 يضم ٤٠ كيانًا سياسيًا و«غير منحاز إلى طائفة أو قومية»

 بلير قد ُيعين قريبًا رئيسًا لالتحاد األوروبي

 إسرائيل تطلق سراح سجينة فلسطينية في إطار اتفاق التبادل مع حماس
 

 إيران تتمسك بحقوقها النووية.. ومحادثات جنيڤ «البناءة» إلى نهاية الجاري
 عواصــــم ـ وكاالت: لم تكــــد دول «٥ + ١» 
وطهران تنهي االجتمــــاع املخصص لتباحث 
البرنامج النووي االيرانــــي في جنيڤ حتى 
انهالت التصريحات واملبادرات في خطوة من 
شأنها التماس ايجابية حدثت بعكس االجواء 

التي سادت قبل االجتماع.
  فعلى الصعيد السياسي وبعد اعالن وزير 
اخلارجية االيرانــــي منوچهر متكي امس في 
نيويورك ان محادثات جنيڤ جرت في اجواء 
«بناءة»، اكد منسق السياسة اخلارجية لالحتاد 
االوروبي خافيير سوالنا ان ايران تعتزم التعاون 
بصورة كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بشأن عمليات التفتيش للمنشأة اجلديدة.
  وبني هذا التصريح وذاك اعلن التلفزيون 
احلكومي االيراني، نقال عن مصادر وثيقة الصلة 
باملفاوضات اجلارية في جنيڤ، ان اجلانبني اتفقا 
على اجراء مزيد من احملادثات قبل نهاية الشهر 
اجلاري. وعلى صعيد املبادرات املتسارعة للسير 
مع االجواء االيجابية السائدة وبعد تأكيد وزير 
اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير ان بالده اقرب 
الى تأييد اقتراح ايران ان يخصب طرف آخر 
اليورانيوم لتغذية املفاعل النووي املخصص 
لالبحاث في طهران، اعلنت وكالة «انترفاكس» 
الروسية لالنباء نقال عن مسؤول روسي طلب 
عدم كشف اسمه ان روسيا مستعدة لتخصيب 
اليورانيوم الالزم لتشغيل مفاعل نووي ايراني 

لالبحاث لتفادي قيام ايران بذلك.
  ونقلت الوكالة عن هذا املصدر القريب من 
امللف النووي االيراني قوله ان «روسيا تؤيد 
هذه الفكرة. وفي حال توجهت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الينا، فنحن مستعدون لتلقي 

هذا اليورانيوم لزيادة تخصيبه».
  لكن االجواء التفاؤلية التي سادت اللقاء وما 

بعده لم متنع االميركيني من االشادة «بحذر»، 
فقد وصفت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون ما جرى في جنيڤ بـ «اليوم البناء»، 
مضيفة في املقابل انها رغم ذلك التزال تنتظر 
«افعاال ملموسة». مؤكدة ان الواليات املتحدة 
حثت إيــــران خالل احملادثات في جنيڤ امس 
على اتخاذ «خطوات ملموسة وعملية» لتظهر 
أن برنامجها النووي ليس مخصصا لصناعة 
أســــلحة نووية. بدوره، قال كبير املفاوضني 
النوويني في إيران سعيد جليلي امس إن بالده 
لن تتخلى عن حقها في التكنولوجيا النووية 

حتى مع وفائهــــا بالتزاماتها مبوجب معاهدة 
منع االنتشــــار النووي. وأضــــاف جليلي في 
مؤمتــــر صحافي «نحن ملتزمــــون بتعهداتنا 
في إطار معاهدة منع االنتشار النووي، وفي 
الوقت نفسه سنمضي قدما ونتمسك بحقوقنا 
النوويــــة في إطار املعاهــــدة». وذكرت وكالة 
االنباء االيرانية في وقت سابق امس ان وزير 
اخلارجية االيراني منوچهر متكي بحث امس 
االول مسألة البرنامج النووي االيراني مع اثنني 
من البرملانيني االميركيني خالل زيارة لواشنطن، 
وقالت الوكالــــة ان االجتماع مع عضوين في 

اللجنــــة البرملانية للعالقات اخلارجية تناول 
خصوصا «املوقع النــــووي اجلديد قرب قم» 

في وسط طهران.
  واكد متكي للبرملانيني اللذين لم يكشــــف 
اســــمهما ان طهران «لن تتخلى عن حقها» في 
امتالك التكنولوجيا النووية مشــــددا على ان 
ايران «ال تنوي االنســــحاب من معاهدة احلد 
من االنتشــــار النووي»، مشيرا الى ان «ايران 
تعاونت على الدوام مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، انها مستعدة للسماح بدخول مفتشني» 

املوقع. 

 المالكي يعلن تشكيل «ائتالف دولة القانون» تمهيدًا لالنتخابات

 حزب العمال يتقدم وبراون يؤكد قدرته على الفوز باالنتخابات
  لندن ـ عاصم علي وكونا

  قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انه مازال 
بإمكانه «قلب االوضاع» وحتقيق الفوز في االنتخابات 
العامة وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة تأييد 

حزبه في استطالع للرأي نشرت نتائجه امس.
  وحصل حزب العمال احلاكـــم بزعامة براون على 
نســـبة تأييد بلغت ٣٠٪ في اســـتطالع للرأي اجرته 
مؤسسة «يوغوف» لصالح شبكة (سكاي نيوز) يومي 
االثنني والثالثاء املاضيني اللذين عقد خاللهما مؤمتر 

احلزب.
  وفـــي املقابل حصل حزب احملافظني املعارض على 
تأييد ٣٧٪ من املشاركني باالستطالع مقابل ٢١٪ ايدوا 

احلزب الدميوقراطي الليبرالي.
  وكانت نسبة تأييد حزب العمال وصلت في استطالع 
للرأي نشرت نتائجه االسبوع املاضي الى ٢٤٪ مقابل 

٤٠٪ ذهبت للمحافظني ما يشـــير الى ان الكلمة التي 
ألقاها براون خالل مؤمتر احلزب كان لها صدى ايجابي 

لدى الناخبني.
  وقال براون في معرض رده على سؤال في حديث 
لهيئة االذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بشأن قدرته على 
«قلب االوضاع» مع اجراء االنتخابات العامة انه «يعتقد 
ان الشعب يعلم ان االفعال التي نتخذها ملواجهة حالة 
الركود لم حتقق حتى اآلن جميع النتائج التي نرغب 

بها ولكنني اعتقد انها ستتجاوز بنا الركود».
  واضاف براون ان الناخبني سيرون ان «رؤية املستقبل 
التي نضعها لبريطانيـــا تتعلق باألغلبية التي تعمل 

بجهد».
  ويتهم زعيم احملافظني ديڤيد كاميرون رئيس الوزراء 
البريطاني احلالي بالفشـــل فـــي مواجهة احلاجة الى 
خفض االقتـــراض احلكومي الجمالي ١٧٥ مليار جنيه 

استرليني.
  من جهة اخرى، وفيما يرجح بشكل واسع سقوط 
خليفتـــه وحزبه في هزمية مدوية في انتخابات العام 
املقبـــل، قد يعود رئيس الوزراء البريطاني الســـابق 
توني بلير الى السياسة من باب أوسع رئيسا لالحتاد 

األوروبي.
  فبحسب مصادر بريطانية حتدثت الى صحيفة «ذي 
صن» البريطانية، فإن الدول األعضاء في االحتاد سترشح 
بلير لهذا املنصب اجلديد في حال اقرار ايرلندا معاهدة 

لشبونة في استفتاء من املقرر اجراؤه اليوم.
  وقال مصدر حكومي بريطاني للصحيفة: «في حال 
حصلنا على نعم (في استفتاء ايرلندا)، سيسمى توني 
(رئيســـا) في حلول نهاية أكتوبـــر». يذكر أن زعماء 
الدول األعضاء الـ٢٧ ينتخبون الرئيس وليس مواطنو 

االحتاد. 

 بغدادـ  وكاالت: أعلن في بغداد 
امس عن تشكيلة «ائتالف دولة 
القانون» الذي ضم ٤٠ كيانا وحركة 
سياسية برئاسة االمني العام حلزب 
الدعوة االسالمية رئيس الوزراء 

نوري املالكي.
  ويأتي االعالن عن هذه التشكيلة 
التي صادقت عليها اللجنة العليا 
الئتــــالف دولة القانــــون متهيدا 
خلوض االنتخابات التشــــريعية 
املقبلة املقرر اجراؤها في العراق 

في ١٦ يناير املقبل.
  وهذا ثاني ائتالف سياســــي 
عراقي كبير يعلن عن تشــــكيله 
بالعــــراق خلــــوض االنتخابات 
املقبلة بعد االئتالف  التشريعية 
الذي يتزعمه  العراقــــي  الوطني 
عمار احلكيم رئيس املجلس االعلى 

االسالمي.
  وكان املالكــــي وهــــو عضــــو 
مؤسس لالئتالف االخير قد حسم 
امره وفضــــل خوض االنتخابات 
التشريعية القادمة بقائمة خاصة 
به علــــى غرار ما فعل بانتخابات 
مجالس احملافظات التي حصد فيها 

غالبية مقاعد هذه املجالس.

  انعطافة تاريخية 

  وقــــال املالكي لدى اعالنه عن 
تشــــكيل االئتالف انه «انعطافة 
تاريخية فــــي عملية بناء الدولة 
مؤكــــدا  احلديثــــة»  العراقيــــة 
الطائفية  ضرورة االبتعاد عــــن 

واحملاصصة.
الذي  الوزراء    واضاف رئيس 
توسط العشرات من قيادات ائتالفه 
اجلديد ومن بينهم نواب ووزراء 
ووزراء سابقون وزعماء عشائر 
ان االئتالف هو  ورؤساء احزاب 
من اجل «خدمة الشعب العراقي 
وحتقيق تطلعاته في بناء دولة 

احتادية مستقلة تضمن ألبنائها 
حياة حرة كرمية تسودها العدالة 

واملساواة».
  ومضى الى القول «اننا نؤكد 
اهمية ان يبقى االمن والسيادة 
اخلارجيـــة مـــن مســـؤوليات 
احلكومة املركزية» مشددا على 
التدخالت اخلارجية في  رفض 
شؤون بالده الداخلية قائال «لن 
نتهاون ولن نســـمح ألي دولة 
الداخلية  بالتدخل في شؤوننا 
التي نعدها خطا احمر ال ميكن 

جتاوزه».
  ودعا الى «اعتماد مبدأ احلوار 

حلل اخلالفات وتعزيز املؤسسات 
الدستورية مبا يحقق مصالح 
البالد» مضيفا ان ائتالف دولة 
العراقيني  القانون ميثل جميع 
وانه يتوافر على طاقات كبيرة 
ومهمة غير منحازة الى طائفة 

ما او قومية ما.

  رفض حكم الحزب الواحد

  وشدد على منع عودة نظام 
احلزب الواحد فيما بدا وكأنه 
رســـالة الى منع عودة حزب 
البعث الى االشتراك في العملية 
السياسية قائال «اتفقت كلمتنا 

على منـــع عودة حكم احلزب 
الواحـــد والفرد الواحد ونقف 
اليوم متحدين في ائتالف دولة 
القانـــون ملواجهة أي محاولة 
إلثارة الفتنة الطائفية ونتصدى 
بقوة لالرهاب بجميع أشكاله 

وصوره».
  وأبقى املالكي الباب مفتوحا 
امام عقد التحالفات واالحتاد مع 
ائتالفات اخرى في اشـــارة الى 
االئتالف الوطني العراقي الذي 
اعلن في الرابع عشر من اغسطس 
املاضي وقال «اننا نؤكد التزامنا 
باحلوار مع الكتل السياسية قبل 

وبعد االنتخابات مبا يساعد على 
تعزيز الوحدة الوطنية».

  حوار لضم ٣٠ كيانا آخر

  وكان حســــن السنيد القيادي 
في حزب الدعوة االسالمية بزعامة 
املالكي قال في وقت سابق امس: 
«متــــت املصادقة على تشــــكيل 
ائتالف دولة القانون الذي يضم 
اربعني تيارا سياسيا» مشيرا الى 
«حوار يجري مع حوالي ٣٠ كيانا 

آخر».
  واضاف ان «املشاركني ميثلون 

جميع» احملافظات العراقية. 

 «هيومن رايتس» تتهم أميركا واالتحاد األوروبي 
بتقويض إحقاق العدالة بشأن جرائم الحرب في غزة 

 

 فتح: مصر ستدعو الفصائل الفلسطينية
  لتوقيع اتفاق المصالحة في ٢٢ الجاري

 رام اهللاـ  أ.ف.پ: أعلن نائب امني سر اللجنة املركزية 
حلركة فتح جبريل الرجوب امس ان مصر ســــتدعو 
حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية الى 
توقيع اتفاق املصاحلة الفلسطينية في ٢٢ اجلاري.

  وقــــال الرجوب لوكالة فرانس بــــرس ان القيادة 
املصرية أبلغتنا بأنها ستدعو فتح وحماس والفصائل 
الفلسطينية لتوقيع اتفاق املصاحلة الفلسطينية في 

٢٢ اجلاري إلنهاء االنقسام الفلسطيني.
  وأوضح ان «ممثلي الفصائل سيصلون الى القاهرة 
في ٢٠ اجلاري وسيعقدون اجتماعات تسبق توقيع 
اتفاق املصاحلة». واضاف ان القيادة املصرية ستوجه 

الدعوة الى األمني العام جلامعة الدول العربية حلضور 
التوقيع وكل من السعودية واألردن وسورية واليمن. 
وقال ان «مصر ستوزع على الفصائل خالل االسبوع 
املقبل صيغة مشــــروع املصاحلة بعد ان التقت بكل 
الفصائل التي ناقشــــت مع القيادة املصرية املقترح 

املصري إلنهاء االنقسام الفلسطيني».
  وتابع ان مصر «اعلمتنا ان حركة حماس وافقت 
على املصاحلة ووافقت على إجراء انتخابات رئاسية 
وتشــــريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل 
متزامن في يونيو املقبل بعد انتهاء العام الدراســــي 

في فلسطني». 

اتهمــــت   عواصــــم ـ وكاالت: 
منظمة مراقبة حقوق اإلنســــان 
«هيومن رايتس ووتش» الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي أمس 
بتقويض إحقاق العدالة في نزاع 
غزة واعتبرت أن عدم تصديقهما 
على تقرير بعثة تقصي احلقائق 
في غزة يرســــل رسالة مفادها أن 
انتهاكات قوانني احلرب اجلسيمة 
تعامل بال حزم حني يرتكبها طرف 

حليف(أي اسرائيل).
ريتشــــارد  القاضــــي    وكان 
البعثة  غولدستون عرض تقرير 
بشأن النزاع في غزة في ديسمبر 
ويناير املاضيني على مجلس األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان في التاسع 
والعشرين من شهر سبتمبر املاضي 
ودعا الدول األعضاء إلى التصديق 
على توصيات التقرير ومن بينها 
ضمان املســــاءلة على االنتهاكات 
أثناء  اجلســــيمة لقوانني احلرب 
نزاع غزة باالستعانة مبكانة ونفوذ 
مجلــــس األمن. وقالت املنظمة إن 
الواليات املتحدة وصفت التقرير 
بأنه «غير متوازن ومعيب للغاية» 
من دون أن تعرض حقائق فعلية 
تدعــــم هــــذه التأكيــــدات كما أن 
دول االحتاد األوروبي املشــــاركة 
بالعضوية في املجلس ومن بينها 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا مازالت 

صامتة إزاء التقرير.
  واشارت إلى أن مساعد وزير 
اخلارجيــــة االميركــــي لشــــؤون 
الدميوقراطية وحقوق اإلنســــان 
والعمــــل مايكل بوســــنر وصف 
توصيــــات التقريــــر بأنهــــا غير 
متوازنة واعتبر أن اسرائيل «دولة 
دميوقراطية ملتزمة متام االلتزام 
بسيادة القانون ومتلك املؤسسات 
والقدرات الالزمة إلجراء حتقيقات 
قوية في مزاعم االنتهاكات املتعلقة 

بنزاع غزة».
  واضافت املنظمة أن بوســــنر 
«جتاهل تاريخ إسرائيل الطويل في 

اإلخفاق في التزام التحقيق بنزاهة 
ومقاضاة عناصر قواتها األمنية 
الذين يثبت ضلوعهم في ارتكاب 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
الدولي». وبدورها قالت جولييت 
دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن 
رايتس ووتش في جنيڤ «إن جهود 
الواليات املتحدة الرامية للتقليل 
من أهمية تقرير غولدستون هي 
محاولة مخزية من إدارة تزعم أنها 
تدعم سيادة القانون واملساءلة على 
جرائم احلرب كما أن من املؤسف 
أيضا أن حكومات االحتاد األوروبي 
األبرز لم تنتهز هذه الفرصة الثمينة 
ملطالبــــة طرفي النــــزاع بالعدالة 
للضحايــــا ألن نتائــــج التقريــــر 
الدقيقة  التفصيليــــة وتوصياته 
تستحق الدعم وليس التقليل من 

أهميتها والصمت إزاءها».
  من جهة أخرى أفرجت اسرائيل 
امس االول عن فتاة فلســــطينية 
من األســــيرات العشرين اللواتي 
وافقت على اطالق سراحهن مقابل 

احلصول علــــى شــــريط ڤيديو 
للجندي االسرائيلي األسير جلعاد 

شاليط.
  واطلقت اسرائيل سراح براءة 
يحيى بركات ملكي (١٥ عاما) التي 
كان اسمها ضمن قائمة األسيرات 
العشرين بقرار صدر عن محكمة 
اســــرائيلية في تل أبيب وقضى 
بإطالق ســــراحها فورا بســــبب 
صغر عمرها.واعتقلت براءة بتهمة 
محاولة طعن جندي اسرائيلي عند 
حاجز قلنديا الذي يفصل بني رام 
اهللا ومدينة القدس، وحكمت عليها 
محكمة اسرائيلية بالسجن ١١ شهرا، 

تنتهي نهاية الشهر احلالي.
  واعربــــت براءة فــــي تصريح 
لوكالة فرانــــس برس من منزلها 
في مخيم اجللزون لالجئني قرب 
مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، عن 
فرحها وسعادتها الستعادة حريتها. 
لكنها قالت انه لم يكن ينبغي ادراج 
اسمها على القائمة املتفق عليها بني 
اســــرائيل وحماس اذ لم يبق لها 

سوى ايام النتهاء عقوبتها.
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 المعلم: أمن دول الخليج «خط أحمر» لسورية
 باريــــسـ  كونا: قال وزير اخلارجية  
السورية وليد املعلم امس االول ان امن 
البلــــدان األعضاء فــــي مجلس التعاون 
اخلليجي هــــو «خط أحمر» بالنســــبة 
لســــورية وهي لن تســــمح بأي هجوم 
ضد هذه الدول. واضاف املعلم الذي كان 
يتحدث الى «األكادميية الديبلوماسية» 
في اليوم الثاني من زيارته الى فرنســــا 
ان «دول مجلس التعاون اخلليجي يجب 
أن تكون مطمئنة الى أمنها وينبغي أال 
تشــــعر بأنها مهددة مــــن قبل البرنامج 

النووي االيراني».
  وقــــال ان التهديد احلقيقي يأتي من 
قدرات اســــرائيل النووية غير املراقبة 
وليس من برنامج ايران «املدني» ولكن 
أيا كان السياق فان سورية ستقف الى 
جانب أشــــقائها العرب في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
السفراء  الســــوري  الوزير    وخاطب 
والديبلوماسيني واألكادمييني مؤكدا ان 
«امــــن اخلليج هو خط احمر بالنســــبة 
لســــورية». كما أكد أيضــــا أن العالقات 
بني سورية واململكة العربية السعودية 
جيدة وهناك تبادل للزيارات على أعلى 

املستويات.

  اما فيما يتعلق بايران فقال ان «ايران 
تقول ان برنامجها النووي هو الغراض 
سلمية وانها يجب أن تظهر ذلك» مضيفا 
ان االمر يرجع الى االيرانيني لـ«شــــرح 
موقفهم» لدول اخلليج وحل هذه القضية 

يجب أن يتم من خالل املفاوضات.
  وجزم قائال «نحن نقف بحزم ضد أي 
حل عسكري للملف النووي الذي يجب 
حله من خــــالل احلوار».  بدورها اكدت 
فرنسا ان امن منطقة اخلليج مثار «اهتمام 
جوهري» وان سلطاتها تظهر هذا بشكل 
كاف من خالل عدد من اتفاقيات الدفاع 
الثنائية التــــي وقعتها مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي على مر الســــنوات. 
وردا على ســــؤال لــ «كونا» حول اذا ما 
كانت فرنسا تشارك سورية رأيها في أن 
اي محاولة لتعريض امن اخلليج للخطر 
ستشكل «خطا احمر» بالنسبة لدمشق 
اكد املسؤولون الفرنسيون تبني وجهات 
نظر متشابهة حيال سالم وامن املنطقة. 
وقال املتحدث باسم اخلارجية الفرنسية 
برنار فاليرو ردا على الســــؤال ان «امن 
املنطقة مثار اهتمام جوهري بالنســــبة 
لفرنسا وهناك اتفاقيات دفاعية تربطنا 

بعدة دول في املنطقة». 
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