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برلنيـ  ا.ف.پ: اعلن وزير الدفاع االملاني كارل تيودور 
تسو غوتنبرغ امس استقالة رئيس اركان القوات االملانية 
فولفغانغ شنايدرهان ووزير دولة لشؤون الدفاع على 
خلفيــــة معلومات حول اخفاء أدلة في التحقيق حول 
ضربة دامية أودت مبدنيني في الرابع من سبتمبر في 
افغانستان. وقال غوتنبرغ امام النواب االملان »سأعمد 
الى اعفاء رئيس االركان )ولفغانغ شنايدرهان( بناء 

على طلبه من مهامه فيما حتمل وزير الدولة لشؤون 
الدفاع بيتر فيشيرت مسؤوليته ايضا«. واضاف الوزير 
انه اتخذ هذا القرار بعد كشف صحيفة بيلد عن قيام 
وزارة الدفاع في احلكومة الســــابقة بإخفاء معلومات 
عن الرأي العام وعن النيابة الفيدرالية التي حتقق في 
القصف الذي ادى بحسب تقرير حلف شمال االطلسي 

الى مقتل واصابة 17 الى 142 شخصا.

رئيس األركان األلماني يستقيل بعد ضربة جوية قتلت مدنيين في أفغانستان

البرادعي: ال تقدم في التحقيق حول البرنامج النووي السوري

إيران تهدد بقطع المحادثات النووية مع الغرب.. وبخفض تمثيلها في »الذرية« 

)ا.پ(جانب من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ڤيينا امس

عواصم – وكاالت: في حديث 
إيران  ليـــس باجلديد، عـــادت 
لتهدد بقطع احملادثات النووية 
مع الغرب، في حال أدان مجلس 
محافظي الوكالـــة في اجتماعه 
،الذي بدأ امس ويستمر ليومني، 

تصرفاتها.
وقال الســـفير اإليراني لدى 
الذرية،  الدولية للطاقة  الوكالة 
علـــي أصغـــر ســـلطانية، في 
تصريحات لصحيفة »زوددويتشه 
تســـايتوجن« األملانية امس إن 
التعاون مع الوكالة ســـيتوقف 
إلى حد بعيد، في حال أدان مجلس 
محافظي الوكالة تصرف طهران 

مجددا.
مهددا بخفض تعاون بالده مع 
الوكالة الدولية الى احلد األدنى 

اذا قرر املجلس االدانة.

المدى البعيد

وذكر ســـلطانية أن أي قرار 
ســـيتخذ ضد بالده ســـيعرض 
املناخ البناء السائد حاليا للخطر 
وســـيكون له تبعات على املدى 
البعيد، موضحا أن إيران ميكنها 
قصر تعاونها مع الوكالة إلى احلد 

األدنى امللزمة به قانونيا.
ووفقا لوجهة النظر اإليرانية، 
ال يشمل احلد األدنى من التعاون 
مع الوكالة مراقبة ثاني منشأة 
لتخصيب اليورانيوم في البالد، 
»فـــوردو«، التي اليـــزال حتت 

املقدم من الوكالة بشان تخصيب 
يورانيوم طهران في اخلارج.

الذي  البرادعي  وينص عرض 
يشــــكل »فرصة فريدة« بحسب 
قوله على ان ترســــل ايران %70 
اليورانيوم  مــــن  من مخزونهــــا 
الى روسيا  التخصيب  الضعيف 
لزيــــادة تخصيبه ثــــم نقله الى 
فرنسا لتحويله الى وقود ملفاعلها 

لالبحاث.

سبل بديلة

ثم اقترح »كسبل بديلة« عملية 
تخزين متهيدية في تركيا، الدولة 
التي تقيم عالقات جيدة مع ايران 
ومع مجموعة الدول الست )الدول 
اخلمس الدائمة العضوية في مجلس 

االمن واملانيا(.
وبهــــذه الطريقــــة لــــن ميكن 
استخدام هذا اليورانيوم الغراض 
عسكرية محتملة وهو ما يشكل 
مصــــدر القلق الرئيســــي للقوى 

الكبرى.
وتريد القوى الكبرى والوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية توضيح 
الطبيعة الفعلية للبرنامج النووي 
االيراني، ما اذا كان سلميا كما تؤكد 
اجلمهورية االسالمية او عسكريا 

كما تشتبه الدول الغربية.
وســــيكون هذا االجتماع هو 
االخير الذي يرأسه املصري محمد 
الذي تنتهــــي واليته  البرادعــــي 
كمدير عام للوكالــــة الدولية في 

اإلنشاء أو مفاعل »آراك« إلنتاج 
املياه الثقيلـــة والذي لم يكتمل 

بعد أيضا.
وتعتزم أملانيا خالل اجتماع 
الذي  الوكالة،  مجلس محافظي 
بدأ امس ويستمر ملدة يومني في 
ڤيينا، طرح قرار، يشـــارك فيه 
الدائمون في  األعضاء اخلمسة 

مجلس األمن.
القرار ستتم  ووفقا ملشروع 
مطالبة إيران بالكشف عن الهدف 
من املنشأة النووية في فوردو، 
التي لم يكشف عنها النقاب إال في 
االونة االخيرة، وإجابة الوكالة 
عن جميع األسئلة املفتوحة حول 

برنامجها النووي.
كما ســـيطالب املديـــر العام 
للوكالة بإحالة مشـــروع القرار 

إلى مجلس األمن.

خارج البالد

ومن ناحيـــة أخرى، أوضح 
سلطانية أن بالده ليست مستعدة 
لنقل جزء كبير من اليورانيوم 
منخفـــض التخصيب لديها إلى 
اخلارج لتحصل في املقابل على 
الوقود النووي ملفاعل بحث طبي 
في طهران، وفقا القتراح املدير 

العام للوكالة محمد البرادعي.
وقال سلطانية: »الضمان هو 
صلب املوضوع«، مشيرا إلى أن 
الوكالة من املمكن أن تتحفظ على 
اليورانيوم منخفض التخصيب 

30 نوفمبر اجلــــاري بعد 12 عاما 
في هذا املنصب.

الى ذلك قالت الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية امس في ڤيينا ان 
النووي  البرنامج  حتقيقها حول 
الســــوري لم يحقق تقدما، وعلى 
االخص فيما يتعلق بالعثور على 
مركبات يورانيوم في موقع دمره 
الطيران االسرائيلي في سبتمبر 
2007. واكد البرادعي لدى افتتاح 
اجتماع جلنة حكام الوكالة اخلمسة 
والثالثني انــــه »ال تقدم« في هذا 

التحقيق.
واكد البرادعي في تقرير وزع 
على مجلس احلكام قبل اجتماعهم 
امــــس ان الوكالة »تشــــكك« في 
املسوغات السورية لوجود مركبات 
اليورانيوم فــــي موقع دير الزور 
الذي اغار عليه الطيران االسرائيلي 
وكذلك في مبنى مفاعل لالبحاث 

النووية في دمشق.
وكتب البرادعي في التقرير »لم 
تبد سورية التعاون الالزم الذي 
يخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
حتديد مصدر مركبات اليورانيوم 
الطبيعي املرصــــودة في عينات 
اخذها مفتشــــو الوكالة في موقع 

دير الزور«.
وتابع ان دمشق »لم تقدم كذلك 
املعلومات او تسمح باحلصول على 
التي  اقوال سورية  الالزم لتأكيد 
تنفي صلة املبنى املدمر بانشطة 

نووية«.

في إيران حلني يتم مبادلته بوقود 
نووي.

خيبة امل

من جانبــــه اعرب املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 

البرادعي امس في ڤيينا عن »خيبة 
املــــه« لعدم تقدمي ايران ردا على 
عرضه بشأن تخصيب اليورانيوم 

االيراني في اخلارج.
امام مجلس  البرادعــــي  وقال 
حكام الوكالة في ڤيينا »لقد خاب 

املي جدا من عــــدم موافقة ايران 
حتى االن على العرض االصلي او 
السبل البديلة، واللذين اعتقد انهما 
متوازنان مبا فيه الكفاية وعادالن 
وميكن ان يســــاهما الى حد كبير 
في تبديد القلق املتعلق ببرنامج 

ايران النووي«.
وقد بدأ مجلس حكام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية امس اجتماعا 
ملدة يومني لبحــــث ادانة محتملة 
اليران بســــبب برنامجها النووي 
ورفضها الرد حتى االن على العرض 

الرئيس اليمني يطلق مبادرة للحوار مع أحزاب المعارضة

صنعاء: على الحوثيين االختيار بين إلقاء السالح والقضاء عليهم
صنعاء ـ وكاالت: كشف حزب املؤمتر 
الشعبي العام احلاكم في اليمن عن مبادرة 
جديدة للرئيس علي عبداهلل صالح تتضمن 
احلوار مع املعارضة مبناسبة حلول عيد 
األضحى والعيد الثاني واألربعني لالستقالل 

عن املستعمر البريطاني.
وقالــــت مصادر مطلعة في احلزب »إن 
املبادرة تدعو إلى حوار شــــامل من دون 
أي شروط مســــبقة مع املعارضة اليمنية 
حتت سقف الثوابت الوطنية وعدم املساس 

بالنظام اجلمهوري«.
وقالت مصادر ان دعوة صالح إلجراء 
احلــــوار تتوجه الــــى جميــــع الفعاليات 
السياسية واالجتماعية ومنظمات املجتمع 
املدني حول جميع القضايا التي تهم اليمن 

في الوقت الراهن.
من جهة أخرى نقلت وزارة الدفاع اليمنية 
عبر موقعها االلكتروني عن مصدر مطلع 
قوله »ان مشاورات جترى حاليا بني املؤمتر 
الشعبي العام وبني أحزاب اللقاء املشترك 
الستئناف احلوار السياسي خالل الفترة 
املقبلة وفقاع التفاق فبراير املاضي القاضي 

بتأجيل االنتخابات عامني«.
وأضافت ان احلوار بني احلزب احلاكم 
وأحزاب املعارضة يهدف الى بحث مشروع 
تعديالت دستورية تدعوا إلى االنتقال إلى 
احلكم احمللي واسع الصالحيات وتوسيع 
املشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتطوير 

النظام االنتخابي.
الى ذلك حــــذر وزير اخلارجية اليمني 
د.أبوبكر عبداهلل القربيـ  الذي اختتم زيارته 
للعاصمة األملانية )برلــــني( أمس األول ـ 
احلوثيني املتمردين مــــن مغبة عدم إلقاء 
الســــالح مؤكدا أن أمام احلوثيني خياران 
ال ثالث لهما إما إلقاء الســــالح أو القضاء 

عليهم.
وقال القربي إن القوات اليمنية مستمرة 
فــــي عملياتها العســــكرية ضــــد املقاتلني 
احلوثيــــني، وأن حكومتــــه »حتــــاول من 
طريق ذلك دفعهم إلى إلقاء السالح جانبا 
وطرح مواقفهم أمام احلكومة، وإال فإنهم 

سيخسرون هذه املعركة في النهاية«.
وأضاف أن السعودية تعمل حاليا على 
منع دخول هذه العناصر إلى أراضيها بهدف 
توسيع مساحة املعركة وجرها إلى مواجهات 

في محاولة الستجداء الدعم من اخلارج.
وأردف »هم يدعون أن اململكة العربية 
السعودية دخلت إلى األراضي اليمنية وهذا 
غيــــر صحيح، وغالبية اليمنيني ضد هذه 
املجموعة التي تأتيننا بأفكار ال متت بصلة 

إلى اإلسالم«.
وأكد أن االتصاالت بني اليمن والسعودية 
مستمرة على مختلف املستويات »ألننا في 
النهاية ننظر إلى أمن اليمن وأمن اململكة كهم 
مشترك، وعلى الدولتني العمل معا حلماية 

هذا األمن من أي تدخالت خارجية«.

وعن اتهام الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح إليران بالتدخل لصالح احلوثيني، 
قال القربي »األدلة على ذلك متوافرة، لكننا 
ال نعتقــــد أنها من األمور التي تطرح على 
اإلعالم ألنــــه يترتب على ذلــــك أمن دول 

وعالقات دول«.
وتابــــع »نتعامــــل معهــــا باألســــلوب 
الديبلوماسي من خالل إيصالها إلى اجلهات 

التي يعنيها األمر«.
وعن موضوع تهريب السالح إلى اليمن، 
أشار وزير اخلارجية اليمني إلى أن سواحل 
اليمــــن متتد على أكثر من 2000 كلم لذلك 
فهنــــاك صعوبة في منع التهريب بصورة 
تامة. وقال »إن كل طرف من احلوثيني في 
صعدة واالنفصاليني في اجلنوب وأنصار 
»القاعدة« في اليمن يحاول استثمار الطرف 
اآلخر »على اعتبار أن احلكومة اليمنية هي 
عدوهم املشترك علما أنه ال يجمعهم مبدأ 
أو أيديولوجية أو هدف مشترك وحتالفهم 

سيكون مدمرا في النهاية لليمن«.
وأعــــرب القربي عن رضــــاء حكومته 
على املوقف العربي إجماال، وعلى املوقف 
األوروبي األميركي املؤكد على أهمية وحدة 
اليمن واستقراره، مضيفا أن الرأي العام 
قلق إزاء وضع النازحــــني اليمنيني، وأن 
صنعاء تبذل ما في وســــعها ملساعدتهم، 
وأشــــار إلى أن أكثر املســــاعدات تأتي من 

أبناء الشعب اليمني.

الهند تستعرض عسكريًا في الذكرى األولى لهجمات مومباي 
مومبـــاي ـ أ.ش.أ: أحيـــت الهند 
امس الذكرى األولى لسلسلة هجمات 
مومباي اإلرهابيـــة التي وقعت في 
الســـادس والعشـــرين من نوفمبر 
العام املاضي وأســـفرت عن مصرع 

166 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وقدمت قوات األمن والشـــرطة 
الهندية استعراضا عسكريا أمام بعض 
معالم مدينة مومباي في استعراض 
للقوة، واستعرضت قوات الشرطة 
اخلاصة أســـلحة وعربـــات مدرعة 
جديدة على نفس الطريق الذي سلكه 
اإلرهابيون العشرة الذين نزلوا من 
القوارب إلى مومباي مباشرة لتنفيذ 
سلسلة الهجمات التي استمرت ثالثة 

أيام.
ورفع مواطنـــو مدينة مومباي 
والســـياح األجانـــب أعـــالم الهند 
والفتات كتبت عليها شعارات مثل 
»أوقفوا االرهـــاب«، وأضاء البعض 
الشموع خارج املركز اليهودي الذي 
كان من بني عدة مواقع تراوحت من 
فنادق فاخرة ومستشفيات ومحطة 
للسكك احلديدية باملدينة استهدفها 

اإلرهابيون.
السكان احملليني   وطالب بعض 
لدى مرورهـــم بفندقي »تاج محل« 
و»أوبروي« اللذين حتصن بداخلهما 
اإلرهابيون بإعدام أجمل أمير كساب 
اإلرهابـــي الناجـــي الوحيد من بني 
العشـــرة والذي يحاكم  االرهابيني 

حاليا في الهند.

استطالع رأي: 40% من الفلسطينيين 
يفضلون دحالن لخالفة عباس إذا لم يترشح

عواصمـ  وكاالت: أظهر استطالع للرأي أجرته 
وكالة »سما« االخبارية الفلسطينية املستقلة على 
موقعها، ان 40.3% من املســــتطلعني يعتقدون ان 
محمد دحالن عضو اللجنة املركزية حلركة فتح 
سيكون أوفر حظا في حال ترشحه للرئاسة في 
ظل اصرار الرئيس عباس على عدم ترشيح نفسه، 
فيما حصل مروان البرغوثــــي املعتقل حاليا في 
السجون االســــرائيلية على ما نسبته 37.6% من 

اصوات املستطلعني وفياض على %8.4.
شارك في االستطالع الذي استمر اسبوعا على 
موقع وكالة سما 3925 شخصا قال 1475 بنسبة 
40.3% من العدد االجمالي للتصويت انهم يعتقدون 
ان دحالن هو االوفر حظا في حال ترشحه، بدال من 
الرئيس عباس. فيما اعتبر 1475 شخصا ميثلون 
37.6% من العدد الكلي ان مروان البرغوثي سيكون 
االفضل، وقال 328 شــــخصا ميثلــــون 8.4% انهم 
يعتقدون ان رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض 
هو االفضل حظا في حال ترشــــحه، وأجاب 542 
ميثلون 13.8% بأنهم يفضلون شخصيات أخرى.

على صعيد اخر وخالفا للموقف االميركي الداعم 
لالعالن االسرائيلي عن توقيف جزئي لالستيطان 
في الضفة دون القدس وملا اعتبرته وزيرة اخلارجية 
األميركية هيــــالري كلينتون »خطوة الى االمام« 
نحو حل الصراع االسرائيليـ  الفلسطيني، انضمت 
حركة حماس الى السلطة الفلسطينية في رفض 
العرض االسرائيلي واعتبار إعالن بنيامني نتنياهو 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بتجميد االستيطان ملدة 
10 شهور »خطوة شكلية فارغة املضمون تهدف إلى 

اخلداع وتوفير غطاء وهمي الستئناف املفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية«.

وقال ســــامي أبوزهري الناطق باسم حماس ـ 
في بيــــان صحافي ـ »إن الترحيب األميركي الذي 
ورد على لسان جورج ميتشيل املبعوث األميركي 
اخلاص للشرق األوسط لهذا اإلعالن هو دليل على 
التراجع في املواقــــف والوعود األميركية للعرب 
والفلســــطينيني وهو انحيــــاز أميركي للمواقف 
اإلســــرائيلية«. وأضاف »أن العودة للمفاوضات 
في ظل هذه املواقف اإلسرائيلية احلالية جرمية 

وطنية لن يقبل بها شعبنا الفلسطيني.
من جهته، قال افيغدور ليبرمان وزير اخلارجية 
االســــرائيلي إن الكرة أصبحــــت اآلن في امللعب 
الفلسطيني، وزعم ليبرمان في تصريحات نقلتها 
االذاعة االسرائيلية أمس ان احلكومة االسرائيلية 
برئاسة بنيامني نتنياهو قدمت خالل االشهر العشرة 
االخيرة بوادر حسن نية إلى الفلسطينيني أكثر 
من اي حكومة سابقة غير أنها لم تلق باملقابل إال 

الشتائم واملناورات السياسية.
 اال أن املستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 
مناحيم مزوز قال ان إسرائيل ال متلك أدوات لتطبيق 
قرار املجلس الوزاري املصغر بتعليق أعمال بناء 
جديدة في املستوطنات ملدة عشرة شهور خصوصا 
بسبب النقص في مراقبي البناء. ونقلت وسائل 
إعالم إســــرائيلية أمس عن مزوز حتذيره خالل 
اجتماع الكابينيت أمس من عدم وجود قدرة حقيقية 
لدى إســــرائيل على تطبيق القرار بسبب نقص 

كبير في املوارد.

»ديلي ميل«: براون يأمر بحجب أدلة إدانة عن لجنة التحقيق حول حرب العراق

عالوي: اتهام سورية بالتفجيرات العقالني
عواصمـ  وكاالت: أكد رئيس 
الوزراء العراقي االسبق، زعيم 
حركة الوفاق إياد عالوي، ان اتهام 
سورية بالتفجيرات األخيرة في 
بغداد العقالني، مشيرا إلى أن 
األزمات مع بعض دول اجلوار 
»مفتعلة ميكن تســــويتها عبر 

مكاملات هاتفية«.
وشدد عالوي على ضرورة 
عقد مؤمترين عقب االنتخابات 
النظر عن  التشريعية »بغض 
نتائجها«: األول داخلي يحضره 
القادة العراقيون والثاني إقليمي 
لوضع أسس جديدة للتعامل مع 

الدول املجاورة.
وقال عالوي الذي رأس أول 
حكومة عراقيــــة بعد اإلطاحة 
بنظــــام املقبور صدام حســــني 
في حديث لصحيفة »احلياة« 
اللندنية ان »قانون االنتخابات 
الذي أقــــره البرملان أخيرا حل 
السياسية  وســــط للصراعات 
احلالية لكنه ليس في مستوى 
الطموح«، الفتا الى أن »إقراره 
كان يجب أن يحسم قبل سنة 
من إجــــراء االنتخابات لتجنب 
تراكم املواد اخلالفية في وقت 
واحــــد وتوقيت غير مناســــب 

واالنتخابــــات تبعد أســــابيع 
معدودة«.

املقبلة  ووصف االنتخابات 
بـ »املهمة واملفصلية في تاريخ 
ان ما  الــــى  العراق«، مشــــيرا 
»مييزها عن العمليات االنتخابية 
الثالث السابقة انها جتري في 
اقليمي وعدم توافق  ظل فراغ 
داخلي«، كما لفت الى ان »هناك 
عمليتني انتخابيتني جرتا أخيرا 
في أفغانســــتان وإيران أفرزتا 
موجــــة اعتراضــــات كبيــــرة، 
والوضع العراقي املتداخل إقليميا 

قد يفرض انتخابات مماثلة«.
وأضاف عالوي ان االنتخابات 
جترى في ظل االنسحاب األميركي 
من املدن وتسلم العراقيني مهمة 
األمن، فيما هناك عشرات عالمات 
االستفهام حول االجهزة االمنية، 
فضال عن التعقيدات السياسية 
الرئيسية، وهذا ما  القوى  بني 
يضفي أهمية على االنتخابات 

املقبلة«.
وقال ان اجراء اي انتخابات 
»يخضع لثالث ركائز أساسية: 
وجود قانون لألحزاب وإحصاء 
سكاني وقانون انتخابات واضح 
غير قابل للتأويل وهذه الركائز 

فــــي االنتخابات  غير متوافرة 
املقبلة، ما يفتحها على التزوير 

والطعن واخلروقات«.
وحمــــل عــــالوي الســــلطة 
التنفيذية مسؤولية غياب هذه 
الركائز، الفتا الى انه »لو كانت 
احلكومة حريصة على العملية 
الدميوقراطية ألجرت االحصاء 
الســــكاني الذي يعتبر أساسا 
إلجراء االنتخابات، وعلى ضوئه 
يتم توزيــــع املقاعد بعيدا عن 

التكهنات والتوقعات«.
الى ذلك، كشــــفت صحيفة 
امــــس أن رئيس  »ديلي ميل« 
البريطاني غوردون  الــــوزراء 
براون منــــح وزاراته احلق في 
عرقلة تسليم وثائق سرية حول 
التي  اللجنة  إلى  العراق  حرب 

جتري حتقيقا حولها.
وقالت الصحيفــــة »إن هذا 
احلظر يعني أن بعض الوثائق 
التي ستدقق بها جلنة التحقيق لن 
تقوم بالكشف عنها علنا ألسباب 
تتعلق باألمن القومي، وستكون 
وثائــــق أجهزة االســــتخبارات 
الســــرية البريطانية التي تعد 
حيوية لكشــــف احلقيقة حول 
قيام حكومة توني بلير باملبالغة 

في قضية احلرب مغطاة أيضا 
بهذا احلظر«.

واضافت الصحيفة أن الدوائر 
احلكومية ستكون قادرة أيضا 
على منع نشر أي وثائق إذا كان 
الكشــــف عنها ميكن أن يشكل 
خطرا على حياتهم أو تقطع ميزة 
االتصال بني احملامي وموكله أو 
تنطوي على اجراءات قانونية 
ميكــــن أن تعرقــــل عمل جلنة 
التحقيق ومنع نشر أي وثائق 
أخرى حتتوي على معلومات 
حساسة جتاريا تتعلق بشراء 
معدات عسكرية للقوات املسلحة 
البريطانية قبل حرب العراق.

ولفتــــت الصحيفــــة إلى أن 
الكشــــف »تزامــــن مــــع تقدمي 
مســــؤولني بريطانيني بارزين 
افادات إلى جلنة التحقيق أظهرت 
أن رئيس الــــوزراء البريطاني 
السابق توني بلير كذب مرارا 
حول حرب العراق ذكروا فيها 
أن األخير كان على علم أن صدام 
حسني غير قادر على استخدام 
أســــلحة الدمار الشامل، وأنهم 
حذروه بعد احلرب من جتنب 
االعــــالن عن حتقيــــق النجاح 

بسرعة كبيرة«.


