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الرياضـ  يو.بي.آي: قال األمير خالد بن سلطان، النجل األكبر لولي العهد 
السعودي، أن والده توقف منذ شهرين عن استخدام العالجات الطبية، مشيرا 

الى انه سيعود إلى اململكة خالل شهرين.
وقال األمير خالد مساعد وزير الدفاع في تصريح نشرته صحف سعودية 
امــــس »ان صحة األمير ســــلطان بن عبدالعزيز ولــــي العهد اآلن في أفضل 
مستوياتها وحاالتها وأنه ومنذ شهرين تقريبا توقف عن استخدام العالجات 

الطبية«.

وأضاف بعد حضوره امس االول اختتام مترين مشترك بني القوات البرية 
السعودية وقوات من باكستان أن ولي العهد »يقضي اآلن فقط فترة نقاهة 
طبية )في قصره في أغادير املغربية( وســــيكون بيننا في السعودية خالل 

األسابيع القليلة املقبلة«.
وكان الديوان امللكي السعودي أعلن في الثالث والعشرين من فبراير املاضي 
أن ولي العهد السعودي األمير سلطان خضع لعملية جراحية هي استكمال 

للفحوص الطبية والعالج الذي تلقاه مؤخرا وأنها تكللت بالنجاح.

ولي العهد السعودي »في أفضل حاالته الصحية وسيعود إلى المملكة خالل شهرين«

نجاد يبدي استعداد بالده للتعاون بشأن التكنولوجيا النووية

طهران سّلمت »ردًا أوليًا« على »النووي« وطالبت بتعديالت كبيرة 
ڤيينا ـ وكاالت: أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية امس أنها تســـلمت ردا »أوليا« من إيران 
على مقترح بتزويد مفاعل أبحاث ايراني بالوقود 
النووي، معربة عن أملها في قرب التوصل التفاق 

بهذا الشأن.
وأضافت الوكالة في بيان »تسلم املدير العام 
د.محمد البرادعي ردا أوليا من السلطات اإليرانية 
على مقترحه«، مؤكدة أن البرادعي »ينخرط في 
مشـــاورات مع احلكومة اإليرانية وكل األطراف 
املعنية، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحه 

في القريب العاجل«.
بدورها قالت وسائل إعالم إيرانية إن طهران 
اقترحت امس إدخـــال تعديـــالت كبـــيرة على 
اتفاق الوقود النووي الذي صاغته األمم املتحدة 
وتطعن التعديالت على ما يبدو في األساس الذي 

قام عليه االتفاق مع الواليات املتحدة وروســـيا 
وفرنسا.

وكانـــت صحيفة جوان قد ذكرت انه في اطار 
التعــديـــــالت املقتـــرحـــة »ستـــســـلم ايــران 
مــخزونها مـــن اليورانيوم منخفض التخصيب 
تدريجيا على دفعات ال ترســـل الــــ 75% كاملة 

دفعة واحدة«.
وأضافت ان ايران تريد »تبادال متزامنا مبا يعني 
ان تتسلم وقود اليورانيوم عالي التخصيب في 
نفس الوقت الذي تسلم فيه اليورانيوم منخفض 
التخصيب اخلاص بها في اطار صيغة حتسبها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس احتياجات 

مفاعل طهران«.
ومن املتوقع اال يلقى الشرطان قبوال لدى الدول 
الغربية التي تشك في ان اجلمهورية االسالمية 

تسعى المتالك أسلحة نووية.
وترفـــض طهران االتهام قائلـــة ان برنامجها 

يهدف الى توليد الكهرباء.

نجاد: لن نتراجع قيد أنملة

وأعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
مجددا امس أن ايـــران لن تتراجع قيد أمنلة عن 
حقوقهـــا النووية لكنها مســـتعدة للتعاون في 
قضايـــا منها الوقود النـــووي ومحطات الطاقة 

والتكنولوجيا النووية.
وصرح أحمدي جناد بأن إمداد مفاعل طهران 
لألبحـــاث بالوقود النووي هو فرصة أمام ايران 
الختبار صـــدق القوى الكبرى والوكالة الدولية 

التابعة لالمم املتحدة.
وقال الرئيس االيراني في خطاب ألقاه في مدينة 

مشهد نقله التلفزيون على الهواء مباشرة »مادامت 
هذه احلكومة في الســـلطة لن تتراجع قيد أمنلة 
عن احلقوق الثابتة لألمة اإليرانية، فانه من حسن 
احلظ  هناك شروط مت اعدادها للتعاون الدولي في 
املجال النووي. نرحب بالتعاون في مجال الوقود 
النـــووي ومحطات الطاقة والتكنولوجيا ونحن 
مســـتعدون للتعاون« لكنه لم يذكر ما اذا كانت 

ايران ستقبل االتفاق ام ستطلب تعديالت.
وأضاف ان ايران تتوقـــع من القوى العاملية 
وهي الواليات املتحدة وروسيا والصني وفرنسا 
وأملانيا وبريطانيا ان تفـــي مبا تعد به وتطبق 

ما تلتزم به.
وقال »نحن نسير على الطريق الصحيح، وال 
مخاوف لدينا على اإلطالق من تعاون عادل وقانوني 

يراعي احلقوق القانونية لألمة اإليرانية«.

ورفض سلطانية الكشف عن موقف ايران من 
املســـودة واكتفى بالقول انه ايجابي. واستطرد 
»ننتظر ان توضع مشاغلنا التقنية واالقتصادية 
في االعتبار لـــدى التعامل مع طرق إمداد مفاعل 

أبحاث طهران بالوقود النووي«.
وتدعـــو مســـودة االتفاق إيران إلى ارســـال 
نحو 75% من مخزونها املعروف من اليورانيوم 
منخفض التخصيب البالغ 1.5 طن إلى روســـيا 
لزيـــادة تخصيبه بحلول نهاية العام احلالي ثم 
إلى فرنســـا لتحويله إلى ألواح وقود تعاد الى 
طهران لتشغيل مفاعل أبحاث النتاج نظائر مشعة 

لعالج السرطان.
وصرح مسؤولون ايرانيون بأن دور الواليات 
املتحدة سيركز على تطوير مستويات السالمة 

واملعدات في املفاعل.

اعتقال 8 من أتباعه وفرار 3 آخرين

مقتل زعيم جماعة إسالمية في ديترويت باشتباك مع الـ »إف.بي.آي«
شيكاغوـ  أ.ف.پ: قتل عناصر 
مكتب التحقيقات الفيدرالي )اف 
بي آي( قرب ديترويت امس زعيم 
مجموعة اسالمية متطرفة متهما 
بدعوة أتباعـــه، وغالبيتهم من 
االفارقة االميركيني، الى العنف 
ضد احلكومة، وقالت »اف بي آي« 
في بيان انها استخدمت »حراسا 
خاصني« لضمان سلمية اعتقال 11 
رجال ينتمون للمجموعة، وهؤالء 
متهمون باالنتمـــاء الى منظمة 
اجرامية فـــي منطقة ديترويت 
العنف  ومعروفون »باستخدام 
ضد رجال االمن«. واضافت ان 
لقمان عبداهلل )53 عاما( رفض 
النار  االستســـالم واخذ يطلق 
عندما حوصر في مستودع في 
ديربورن في والية ميتشيغن، 
وقالت ناطقة باســـم الشـــرطة 
الفيدرالية ان عبداهلل قتل خالل 
تبادل الطالق النار مع الشرطة 

ولم يصب احد غيره بأذى.
وكان عبداهلل مالحقا بشكوى 
جنائية فيدراليـــة تصفه بأنه 
»مسؤول كبير عن مجموعة سنية 
اصولية متطرفة مؤلفة بشكل 

اساسي من افارقة اميركيني اعتنق 
بعضهم االســـالم عندما كانوا 

معتقلني في سجون عدة«.
وراقـــب مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي عبداهلل عدة سنوات 
مبساعدة مخبرين قدموا اشرطة 

مسجلة حملادثات وقصص تكشف 
كيف انه استخدم املسجد ليدعو 
اتباعه الى استخدام العنف ضد 

احلكومة.
وقالت »اف بي آي« في االتهام 
الـــذي يقع فـــي 45 صفحة ان 

عبداهلل دعا باستمرار الى قتل 
ضباط الشرطة والى تنفيذ خطته 
الرامية الى »اســـقاط احلكومة 

االميركية«.
كما حتدث عن رغبته في املوت 
مـــن اجل هذه القضية وقال في 

واحدة من خطبـــه »ال حتملوا 
مسدســـا اذا كنتم ســـتقومون 
بتســـليمه الى الشرطة، اطلقوا 

عليهم رصاصة«.
وقـــال املخبـــرون انه حتى 
االطفال كان يتم تدريبهم على 

فنون القتـــال، وعثر على ادلة 
على تدريبات على اطالق النار 
في قبـــو بعدما عمـــدت بلدية 
الى طـــرد املجموعة  ديترويت 
منه لتأخرها في دفع الضريبة 
على املمتلكات في يناير. وكان 
الهـــدف االول للمجموعة اقامة 
دولة اسالمية تتمتع بالسيادة 
داخل حـــدود الواليات املتحدة 
يحكمها زعيمها الروحي جميل 
عبداهلل االمني املسجون حاليا 
الطالقه النار على ضابطي شرطة. 
لكن الالئحة االتهامية تفيد بان 
عبداهلل استخدم اجلهاد لتبرير 
ســـرقة ســـيارات وتلفزيونات 
ومسدســـات ومعاطـــف فـــرو 
واحراق منـــازل للحصول على 
تعويضات من شركات التأمني، 
ومازال ثالثة من احد عشر رجال 
متهمني باملشاركة في العصابة 

االجرامية، احرارا.
وهم يواجهون سلســـلة من 
االتهامات بينها االحتيال والتآمر 
وبيع مواد مســـروقة وحيازة 
اســـلحة نارية بطريقـــة غير 

مشروعة.

محققون في الـ »اف بي آي« يعاينون مكان حدوث االشتباك الذي حصل في ديترويت أمس         )أ.پ(

معاهدة لشبونة على جدول أعمال القمة األوروبية

فرنسا: أمام بلير عقبات
 لتولي رئاسة االتحاد األوروبي

عواصمـ  وكاالت: اعلن مصدر في مقر الرئاسة الفرنسية )االليزيه( 
امــــس ان الدول االوروبية تبحث عن الشــــخصية »النــــادرة« التي قد 
تتولى منصب رئيس االحتاد االوروبي عند دخول معاهدة لشــــبونة 

حيز التنفيذ.
وقالت الرئاسة الفرنســــية ان »حتى الساعة جتنبنا قول ان هناك 
مرشحا لفرنســــا لهذا املنصب او ذاك، سواء ملنصب الرئيس او املمثل 

االعلى«.
وتنص معاهدة لشــــبونة على ان يتم باالكثرية املوصوفة انتخاب 
رئيس لالحتاد ووزير للخارجية، ولكن االعراف تقتضي حتقيق التوافق 

في كل االنتخابات املهمة في االحتاد االوروبي.
واضاف املصدر »نعتقد ان هذه املواضيع يجب ان تبحث بعيدا عن 
االضواء«، وانه يعود الى رئيس املجلس االوروبي )وهو حاليا رئيس 
الوزراء الســــويدي فريدريك راينفيلدت( »ان يحاول عبر التشاور مع 

الدول االعضاء الـ26 اآلخرين الوصول الى توافق«.
وكان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي اعلن في مقابلة مع صحيفة 
لو فيغارو نشرت في 16 اكتوبر ان هناك »نظرتني« لدور الرئيس املقبل 

لالحتاد االوروبي، اوالهما هي »وجه اوروبا وصوتها في العالم«.
واضــــاف »آخرون لديهم تفكير آخــــر ويقولون ان هذا الرئيس هو 
الذي سيكون عليه ان يحرص على ادارة منسقة وفعالة آلليات املجلس 
االوروبــــي.. في الواقع نحن نبحث عن الشــــخصية الفذة التي جتمع 

االمرين معا. هذا ما تأمله باريس فعال«.
وردا على امكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير لهذا املنصب اجاب االليزيه انه »بالنسبة لبلد مثل بريطانيا، ليس 
عضــــوا في منطقة اليورو وال في فضاء شــــينغن وموقفه ضبابي من 
شرعة احلقوق االساســــية، هذا عائق حتى وان كان االلتزام االوروبي 

لتوني بلير فوق كل الشكوك«.
وسيتم بحث مسألتي معاهدة لشــــبونة وتعيني اول رئيس فعلي 
لالحتاد االوروبي خالل القمة االوروبية التي بدأت اعمالها في بروكسل 

امس.
كذلك أعرب »االشتراكيون الدميوقراطيون« في أوروبا عن معارضتهم 

لفكرة ترشيح بلير رئيسا لالحتاد األوروبي.
وقال مارتن شولتس، رئيس الكتلة البرملانية لالشتراكني في البرملان 
األوروبي، في تصريحات لصحيفة »برلينر تسايتونغ« األملانية نشرتها 
امس «أرى أن صاحب هذا املنصب يتعني أن يأتي من دولة تشارك في 
جميع سياسات االحتاد األوروبي، مثل عملة اليورو أو منطقة االنتقال 

احلر )شينغن(، وهذا ال ينطبق على بريطانيا«.
في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء الســــلوفاكي روبرت فيكو ان 
بالده عدلت عن فكرة املطالبة باســــتثناء في تطبيق معاهدة لشبونة 

يشبه ذلك الذي طالبت به اجلمهورية التشيكية املجاورة.
واعتبر فيكو ان استثناء من هذا القبيل قد يطال حقوق السلوفاك 
في املجال االجتماعي كما يضمنه ميثاق احلقوق االساسية االوروبية، 

الوثيقة امللحقة مبعاهدة لشبونة.
ونقلت وكالة »سي.تي.كاي« عن فيكو خالل جلسة اللجنة البرملانية 
املكلفة الشــــؤون االوروبية قوله »لن نضحــــي باحلقوق االجتماعية 

للناس في سلوڤاكيا«.
وينتظر توقيع الرئيس التشــــيكي على معاهدة لشبونة لتصبح 
سارية املفعول بعد ان وافقت عليها 26 دولة من اصل 27 دولة عضوا 

في االحتاد االوروبي.

أوباما يشارك في مراسم عودة جثامين جنود أميركيين من أفغانستان
واشـــنطن ـ وكاالت: قـــام الرئيس 
االميركـــي باراك اوبامـــا امس بزيارة 
غير معلنة الى قاعـــدة دوفر اجلوية 
في ديالوير )شمال شرق( حيث حضر 
مراسم استقبال جثامني جنود اميركيني 

سقطوا في افغانستان.
وغادر اوبامـــا البيت االبيض قبيل 
منتصف ليل امس االول يرافقه عدد من 
الصحافيني للمشاركة في حفل استقبال 
جثامني اجلنود الذين قتلوا هذا االسبوع 

في افغانستان.
وشـــكلت زيارة اوباما تلك قطيعة 
مع سياسة ســـلفه جورج بوش الذي 

منع اي تغطية اعالمية لعودة جثامني 
اجلنود االميركيني من اخلارج.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يتعني 
فيه على الرئيـــس اوباما ان يقرر في 
غضون االسابيع املقبلة ارسال تعزيزات 

عسكرية الى افغانستان ام ال.
وينتشـــر حاليا في افغانستان 68 
الف جندي اميركي، قتل اكبر عدد منهم 
خالل اكتوبر منذ بدء تدخلهم العسكري 

في هذا البلد نهاية 2001.
ووصلت اجلثامني صباح امس على 
منت طائرة عسكرية، وهي تعود لـ 15 
جنديا و3 مـــن موظفي وكالة مكافحة 

املخدرات، قتلوا جميعـــا يوم االثنني 
املاضي في افغانستان، والتقى اوباما 
اقارب اجلنود القتلى في كنيسة صغيرة 

قرب قاعدة دوفر اجلوية.
وكانـــت صـــور جثامـــني اجلنود 
العائدين من حرب ڤيتنام  االميركيني 

اثارت صدمة في الواليات املتحدة.
الى ذلك، وقع أوباما مشروع قانون 
للدفـــاع يتضمن تفويضا باســـتخدام 
681 مليار دوالر في بعض اإلصالحات 
الدفاعية وتشمل 130 مليار دوالر لتمويل 
العمليـــات األميركية في أفغانســـتان 

والعراق.

مساعي كلينتون لتحسين العالقات 
مع باكستان تقابل بشكوك

الهـــور ـ رويترز: اصطدمت حملة وزيـــرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون إلصالح العالقات بني بالدها وباكستان بجدار من 
الشك في أحد أكبر اجلامعات الباكستانية امس حيث سألها الطلبة 
حول مدى جدية اســـتعداد الواليات املتحدة لتكون شـــريكا ميكن 

االعتماد عليه وقت األزمة.
وواجه الطلبة كلينتون في اليوم الثاني من زيارتها التي تستغرق 
3 أيام بأدلة صارخة على »عجز في الثقة« بني البلدين اللذين يربطهما 

اآلن كفاح ضد التطرف الديني.
وسأل أحد الطلبة كلينتون في اللقاء الذي أقيم في جامعة الهور 
احلكومية »ما الضمان الذي ميكن أن يعطيه األميركيون للباكستانيني 
بأننا ميكننا أن نثق بكم، وأنكم لن تخونونا كما فعلتم في املاضي؟« 
وكررت كلينتـــون اعتقادها أن املصالح األميركية -الباكســـتانية 

املشتركة تفوق بكثير اخلالفات بينهما.
وقالت »أدرك جيدا أن هناك عجزا في الثقة، رسالتي هي أن تلك 
ليســـت هي احلالة التي ينبغي أن تكـــون عليها األمور. ال ميكن أن 

نسمح لقلة من الناس في البلدين بتقويض عالقتنا«.
وحملت وزيرة اخلارجية األميركية نفس الرســـالة في لقاءاتها 
مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ومسؤولني كبار آخرين 
في إســـالم آباد أمس االول. ومن املقرر أن تلتقي كلينتون مع القادة 
العسكريني واألمنيني الباكستانيني ملناقشة حملة باكستان العسكرية 
األحدث ضد املقاتلني في جنوب وزيرســـتان إلى جانب احلرب التي 

تقودها الواليات املتحدة ضد حركة طالبان في أفغانستان.

زعماء بريطانيون سُيستدعون للتحقيق بشأن حرب العراق

توقيف 60 عنصر أمن على خلفية تفجيرات األحد في بغداد
بغداد ـ وكاالت: اعلن مســـؤول عراقي رفيع املســـتوى توقيف 
اكثر من 60 من عناصر األمن العراقي بينهم 13 ضابطا على خلفية 
التفجيرات االخيرة التي استهدفت وزارتي العدل واالشغال ومقر 

محافظة بغداد يوم االحد املاضي.
وقال املتحدث الرســـمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم 
عطا لوكالة فرانس برس ان جلنة التحقيق »في العملية االرهابية 
التي استهدفت املواطنني االبرياء في وزارة العدل ومجلس محافظة 
بغداد االحد فـــي منطقة الصاحلية قررت توقيف 13 ضابطا برتب 
مختلفة و50 منتســـبا من القوة املكلفة بحماية املنطقة واحالتهم 

الى التحقيق«.
وأوضـــح عطا ان »اللجنة أمرت بتوقيف كل من مدير شـــرطة 
الصاحلية وآمر مركزها وآمر مركز شرطة اجلعيفر وآمر قاطع شرطة 

املثنى وآمر جندة الكرخ وضابط استخبارات جندة الكرخ«.
كما امرت اللجنة »بتوقيف 6 ضباط رفيعي املستوى من اللواء 
22 التابع للفرقة السادســـة للجيش العراقي، ومسؤول املرابطات 

في منطقة الصاحلية«، على حد قول املسؤول نفسه.
وفـــي بيان منفصل آخر، قررت قيـــادة عمليات بغداد »توقيف 
ومســـاءلة آمري القواطع والسيطرات واملرابطات التي حتدث فيها 
خروقات امنية مستقبال«. وأفادت آخر حصيلة عن مسؤول في وزارة 
الصحة العراقية عن سقوط 153 قتيال على االقل واصابة نحو 500 
شخص في الهجومني االنتحاريني اللذين اعلن تنظيم »دولة العراق 

االسالمية« )ائتالف بقيادة تنظيم القاعدة( مسؤوليته عنهما.
من جهة اخرى، أعلن رئيس جلنة التحقيق البريطانية املستقلة 
حول حرب العراق جون تشيلكوت أنه سيقوم باستدعاء شخصيات 
سياسية وعســـكرية بارزة لتقدمي شـــهاداتها بصورة علنية أمام 

جلنته.
وقالـــت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي ســـي( إن تصريحات 
تشيلكوت تزامنت مع اعالن جلنته أنها ستعقد أول جلسة استماع 
علنية الشهر املقبل في لندن من دون أن تصدر الئحة الشهود فيما 
تصر أحزاب املعارضة البريطانية على أن تكون جميع جلســـات 

التحقيق حول حرب العراق علنية.
واضافت الهيئة ان رئيـــس الوزراء البريطاني غوردون بروان 
وسلفه توني بلير ووزير اخلارجية وقت غزو العراق جاك سترو 

من بني الذين سيستدعيهم التحقيق لتقدمي افاداتهم.
ونسبت إلى تشـــيلكوت قوله »إن وزراء ومسؤولني حكوميني 
وعسكرين بارزين سابقني وفي اخلدمة عليهم توقع أن يتم استدعاؤهم 
لتقدمي أدلة أمام جلنة التحقيق في جلسات علنية وفي حال كانت 
بعض األدلة حساسة وتهم أمن بريطانيا القومي سيجري االستماع 

لها في جلسات مغلقة«.
وستعقد جلنة التحقيق حول حرب العراق أولى جلساتها العلنية 
في الرابع والعشـــرين من شـــهر نوفمبر في مركز امللكة إليزابيث 

الثانية للمؤمترات في لندن.
ــتهدف ــال عراقيون يعاينون أمس مقر مجلس محافظة بغداد الذي اس ــؤولون وعم مس
 بأحد التفجيرين يوم األحد املاضي     )أ.ف.پ(


