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بروكس���ل د.ب.أ: حص���ل 
مفاوضان مخضرمان باالحتاد 
االوروبي من فنلندا واسبانيا 
على املنصب���ني االقتصاديني 
االبرز في املفوضية االوروبية 
التي اعلن تشكيلها  اجلديدة 
امس. وحصل الفنلندي اولي 

رين، املفوض السابق لشؤون 
التوسيع في االحتاد االوروبي 
على منصب مفوض الشؤون 
االقتصادي���ة. وحص���ل على 
منصب مفوض شؤون املنافسة 
في االحتاد االوروبي جواكوين 

املونيا وهو اسباني.

لندن � يو.بي.آي: أفادت صحيفة ديلي 
تليغراف امس بأن الرئيس الباكستاني 
آصف زرداري يواجه فضيحة فس����اد 
مدمرة تهدد بص����رف تركيز بالده عن 
معركتها ضد حركة طالبان باكس����تان. 
وقالت الصحيفة »إن الرئيس زرداري 
وعددا من اعضاء حكومته الهشة املوالية 

للغرب سيتعرضون لسلسلة من مزاعم 
جنائية عند انتهاء مدة العفو التي حتمي 
السياسيني البارزين في باكستان اليوم 
حيث من املتوقع أن يتم احياء املئات من 
الدعاوى القضائية مع استمرار حكومة 
زرداري في مواجهة التمرد العنيد حلركة 

طالبان الباكستانية«.

اإلعالن عن منصبين جديدين بالمفوضية األوروبية  »ديلي تليغراف«: الرئيس الباكستاني يواجه فضيحة فساد مدمرة

علي أصغر سلطانية ممثل إيران في الوكالة الذرية خالل مؤمتر صحافي في ڤيينا أمس                     )أ.پ(

وزير الدفاع األملاني السابق ووزير العمل احلالي فرانس يونغ بعد تقدمي استقالته أمس      )أ.پ(

»الذرية« توبّخ إيران باألغلبية.. وروسيا تؤكد: »بوشهر« بلغت مرحلتها األخيرة
طهران: لن نتراجع أو ننسحب من معاهدة حظر االنتشار النووي وسندرس »خيارات أخرى« لتخصيب اليورانيوم

كرزاي يدعو طالبان للمصالحة
في أول أيام عيد األضحى

واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
مد الرئيس االفغاني حامد كرزاي يده إلى حركة طالبان امس في إطار دعوة 
للمصاحلة، يقول قصر الرئاس����ة إنها ستكون محور فترته الثانية التي بدأت 

االسبوع املاضي.
وقال كرزاي للصحافيني أمام قصر الرئاس����ة في كاب����ول في أول أيام عيد 
االضح����ى »أدعو مجددا أش����قاءنا في طالبان واحلزب االس����المي وكل من هو 
بعيد عن أرضه وحمل الس����الح ضد بلده للعودة إلى الوطن من أجل الس����الم 

واالستقرار والرخاء.
«حتى منضي نحن االفغان يدا بيد معا العادة بناء بلدنا احملبوب وحتقيق 
الرخاء فيه«، ويضم احلزب االسالمي أتباع قلب الدين حكمتيار قائد امليليشيا 
الس����ابق الذي قاتل قوات االحتاد الس����وفييتي واالس����المي الذي يتعاطف مع 

أهداف طالبان.
وقال كرزاي »لن أتخلى عن ه����ذا الصراع. أمتنى أن يدرك املال عمر وغيره 
في طالبان أن هذا االمر ضرورة قومية من أجل الس����الم واالس����تقرار«، ودعا 
كرزاي الذي تضررت سمعته كثيرا بعد انتخابات شابها التزوير في أغسطس 
منافس����يه ومن بينهم وزير اخلارجية السابق عبداهلل عبداهلل لالنضمام إلى 
احلكوم����ة اجلديدة. ومن املتوقع أن يعلن الرئيس االفغاني تش����كيل احلكومة 

في االسابيع املقبلة.
 الى ذلك، كشف الرئيس السابق ملجلس العالقات اخلارجية االميركية ليزلي 
غليب انه حص����ل من مصادر في البيت االبيض عل����ى تفصيالت اخلطة التي 

سيعلنها الرئيس باراك اوباما الثالثاء املقبل بشأن افغانستان.
وق����ال غليب في تصريحات ادلى بها في واش����نطن اول من امس ان االدارة 
ستوافق على ارسال ما يتراوح بني 30 و36 الف جندي وان الرقم النهائي سيتحدد 
بناء على رس����ائل ينتظرها البيت االبيض من احللفاء في »ناتو« حتدد بصفة 

نهائية اعداد اجلنود الذين سيرسلونهم الى افغانستان في الشهور املقبلة.
وقال غليب »ستعرض االدارة ايضا ارسال عشرة آالف اضافيني من اجلنود 
خالل عام واح����د اذا ما طلبت القيادة امليدانية. وس����يقدم اوباما ذلك في نص 
خطابه ليس باعتباره التزاما مفتوحا من الوجهة الزمنية وامنا باعتباره مساندة 
حلكومة صديقة في كابول. فضال عن ذلك فان الرئيس س����يؤكد ان هذا الدعم 
يهدف الى منح القوى الصديقة في افغانس����تان وقتا وحافزا لتولي املسؤولية 

بانفسهم في ميدان مواصلة املعركة«.
وقال غليب »لقد طلب قائد القوات في افغانستان اجلنرال ستانلي ماكريستال 
نحو 44 الف جندي اال ان الرقم الذي سيجيزه الرئيس اوباما يوم الثالثاء هو 
احلد االقصى الذي ميكن ارس����اله خالل عام، ولم يكن الرقم اختياريا من قبل 
الرئيس ولكنه كان افضل ما تستطيع الپنتاغون ان تقدمه في اللحظة الراهنة 

باالضافة الى العشرة آالف الذين سيكون قيد الطلب اذا طلب ماكريستال«.
وتابع »س����يقول الرئيس ان االس����تراتيجية هي مكافحة التمرد اي دخول 
منطقة معين����ة وتطهيرها من طالبان والقاعدة على ان يعقب ذلك دخول فرق 
اعادة التعمير املدنية. فضال عن ذلك فان الرئيس سيشرح ايضا عنصر مكافحة 
االرهاب في االستراتيجية اجلديدة وذلك بالتركيز بصفة متكررة على مواجهة 

القاعدة«.
واوضح غليب ان العنصر املنس����ي – حس����ب تعبيره – في االستراتيجية 
االميركية في افغانس����تان اي عنصر تدريب القوات االفغانية س����يحتل موقعا 

هاما في نص خطاب اوباما.
واضاف »سيحمل خطاب الرئيس تبدال مهما رغم انه لن يلفت انظار كثيرين. 
فهو لن يذكر هزمية القاعدة كما دأب املسؤولون االميركيون على حتديد الهدف من 
العمليات في افغانستان. بدال من ذلك فانه سيستخدم كلمتني في وصف الهدف 
االميركي جتاه املنظمة. والكلمتان هما: تفكيك وخفض فاعليته القاعدة. بعبارة 
اخ����رى إضعاف املنظمة. وقد يكون ذلك خطوة صغيرة الى الوراء من الناحية 
اللفظية على االقل ولكنه هدف قابل للتحقيق اذ ان معيار هزمية القاعدة وهي 
قوات غير نظامية ليس واضحا من حيث التعريف حتى بالنسبة للعسكريني«. 
وتابع »سيقول الرئيس ان الواليات املتحدة ستتحمل مسؤولية ذلك في الفترة 
القصيرة املقبلة ولكن العبء س����يقع بعد ذل����ك على كاهل احلكومة االفغانية. 
وسيشترط الرئيس اوال ان يقوم الرئيس حميد كرزاي بتنظيف احلكومة من 

الفساد ولكنه لن يستخدم لهجة االنذار او الوعيد مع الرئيس االفغاني«.

أوباما يعتزم اإلعالن الثالثاء عن إرسال 30 ألف جندي إضافي ألفغانستان

غارة قندز تواصل إسقاط ضحاياها: استقالة وزير العمل األلماني

برلني � أ.ف.پ � د.ب.أ: استمرت في أملانيا 
تداعيات غارة قندز التي استهدفت شاحنتي 
وق���ود اختطفتا في الرابع من س���بتمبر 
املاضي في إقليم قندز شمال أفغانستان 

وراح ضحيتها عشرات املدنيني.
فبعد ان أدت الغارة الس���تقالة رئيس 
اركان اجليش األملاني فولفغان شنايدرهان 
ووكيل وزارة الدفاع بيتر فيشرت أمس 
االول، استقال وزير الدفاع األملاني السابق 
فرانس جوزيف يونغ من منصبه كوزير 
حال���ي للعمل وذلك عل���ى خلفية اتهامه 
بأنه حجب معلومات عن البرملان والرأي 
العام في أملانيا بش���أن غ���ارة قندز التي 
راح ضحيتها 142 شخصا منهم عشرات 

من املدنيني.
وقال يونغ امس في برلني في معرض 
اإلع���الن عن اس���تقالته: »أحتم���ل بذلك 
املسؤولية السياسية عن السياسة اإلعالمية 
لوزارة الدف���اع األملانية إزاء الوزير فيما 
يتعلق بأحداث الرابع من سبتمبر املاضي 

في قندز«.
وأض���اف يونغ: »أبلغت كال من الرأي 
العام والبرملان بش���كل صحيح مبا كان 

متوفرا لدي من معلومات«.
واتهمت املعارضة األملانية يونغ بأنه 
حجب معلومات عن البرملان والرأي العام 
بشأن قتلى الغارة مثار اجلدل واملصابني 

من املدني���ني أو بأنه لم يكن ملما بكل ما 
يجري في أروقة وزارته.

وشنت هذه الغارة بتوصية من العقيد 
األملاني جيورج كالين الذي استدعى اثنتني 
من مقاتالت حلف شمال األطلسي لقصف 
ش���احنتي الوقود املختطفتني على أيدي 
عناص���ر طالبان خوفا من أن تس���تخدم 
الشاحنتان في ش���ن هجوم على قاعدة 
اجليش األملاني التي تبعد عدة كيلومترات 

من مكان اختطاف الشاحنتني.
وفي غضون ذلك انعقدت جلنة الدفاع 
بالبرمل���ان للنظر في تفاصيل غارة قندز 
وفي سياسة الدفاع اإلعالمية فيما يتعلق 

بعدد ضحايا الغارة.
وفي السياق نفسه دافعت رابطة العاملني 
باجليش األملاني عن غارة قندز على لسان 
رئيس الرابطة أولريش كيرش الذي قال في 
مقابلة مع قناة »ايه ار دي«، صباح امس: 
»لقد شعر العقيد كالين بأنه مهدد من قبل 
هاتني الشاحنتني، نحن نتعامل في أملانيا 
وكأنه كان من السهل عليه تقدير ما كان 
عليه أن يفعل.. لقد استخدمت شاحنات 

وقود ثمان مرات في تنفيذ اعتداءات«.
غير أن كيرش انتقد في الوقت نفسه 
سياسة وزير الدفاع السابق يوجن اإلعالمية 
فيما يتعلق مبوافاة الرأي العام باحلقائق 

عن الغارة.

»حريت« التركية:  »العدالة والتنمية« منقسم داخليًا 
حول خطة لحل المشكلة الكردية

السامرائي: نصحت الهاشمي
بأال ينقض القانون بنسخته األولى

أنقرة – أ.ش.أ: رصدت صحيفة »حريت« 
التركية انقساما داخل حزب العدالة والتنمية 
احلاكم حول مش���روع »التضامن والوحدة 
الوطنية« املعروف بخطة االنفتاح الدميوقراطي 

حلل املشكلة الكردية.
واستندت الصحيفة الى وقائع جرت خالل 
االجتماع التشاوري للحزب احلاكم، الذي عقد 
نهاية األسبوع املاضي في ضاحية »كيزجله 
حمام« بالقرب من العاصمة أنقرة، كش���فت 
عن أن جناح القوميني داخل احلزب يرفض 
خطة االنفتاح الدميوقراطي ويعتبرها ضارة 

باحلزب وبتركيا.
وذكر الكاتب البارز في الصحيفة شكري 
كوتشوك شاهني في تعليق له على مجريات 
االجتماع التشاوري أن وزير العمل والضمان 
االجتماعي الس���ابق، النائب باحلزب، مراد 
باشيسجي أوغلو أعلن خالل االجتماع موقفا 
ضد اخلطة قائال إن موقفه ميثل تيار القوميني 

في احلزب.
وأضاف الكاتب أن واقع األمر أن غالبية 
نواب حزب العدالة والتنمية من مناطق غرب 
تركيا يعارضون خطة حل املشكلة الكردية 
وال يتفق���ون مع ما يبدي���ه رئيس احلزب، 
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من حماس 

وإصرار على اخلطة.
ونق���ل الكاتب بعض تعبي���رات النائب 
باشيسجي أوغلو التي أكد فيها أن احلكومة 
ليست لديها مشكلة فيما يتعلق باستخدام 
س���لطاتها للمضي في تنفيذ خطة االنفتاح 
الدميوقراط���ي، لكن حزب العدالة والتنمية 
سيواجه نكسة حقيقية إذا طلب من البرملان 

املوافقة على اخلط���وات القانونية املتعلقة 
بتنفيذ اخلطة.

الى ذلك، أك���د رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون براون استمرار دعم بالده للمفاوضات 

اجلارية بني تركيا واالحتاد األوروبي.
وقال براون في حديث لصحيفة »صباح 
التركية« عب���ر موقعها االلكتروني امس إن 
الرئي���س اجلديد لالحتاد األوروبي هيرمان 
فان رومب���ي ملزم بقرارات االحتاد بش���أن 
املفاوضات مع تركيا، وأن مهمته هى تنفيذ 
تعهدات االحتاد، وليس فرض وجهات نظره 

الشخصية.
واشار براون الى اهمية دور تركيا في إعادة 
اعمار أفغانس���تان وتأمني مناخ من السالم 
واالستقرار في هذه الدولة إضافة الى دورها 
في تهيئة األجواء لتحقيق السالم في الشرق 
األوسط فضال عن كونها ممرا مهما للطاقة 
وجسرا يربط بني أوروبا وآسيا وبني الشرق 

والغرب.
ولفت براون الى أنه أجرى مباحثات مع 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
خالل أزمة غزة قائال إن أردوغان شخصية 
سياسية مهمة، وأن تركيا مؤهلة ألن تلعب 
دورا في عملية الس���الم في الشرق األوسط 

في املستقبل.
ونوه رئيس الوزراء البريطاني باخلطوات 
التي اتخذتها احلكومة التركية على طريق 
االنفتاح الدميوقراطي حلل املشكلة الكردية 
وحتقيق املساواة واحلرية في املجتمع التركي 
مشددا على أن بالده ستواصل دعمها النضمام 

تركيا الى االحتاد األوروبي. 

 بغداد � كونا: كشف رئيس مجلس النواب 
العراقي اياد السامرائي أمس عن انه نصح 
نائب الرئيس العراقي طارق الهاش����مي من 
اجل عدم نقضه لقانون االنتخابات ملا يترتب 

على ذلك من سلبيات.
 ووفقا لبيان توضيحي من مكتب رئيس 
البرملان وزع امس ردا على االتهامات التي 
ساقها ضده املكتب اإلعالمي للهاشمي فان 
السامرائي أكد للهاشمي ان احلل ال يكون مبا 
بالتقدم  القانون ولكن  وصفه »ضعضعة« 
بتعدي����الت بعد املصادق����ة عليها إلنصاف 
العراقيني في اخل����ارج والكتل غير الفائزة 

في االنتخابات.
وأكد الس����امرائي للهاش����مي ان القانون 
بنس����خته الس����ابقة »اذا كان فوت مصالح 
متعلقة بالعراقيني خارج العراق فإنه حقق 
مكاس����ب كبيرة لعدد من احملافظات املهمة 
وهي حتديدا نينوى وكركوك وصالح الدين 

واالنبار«.
وذكر البيان ان رئيس البرملان عقد لقاءات 
مع الكتل املؤيدة للنق����ض ومنها )احلركة 
الوطنية وعراقيون وجتديد واملس����تقبل( 
ومع الهاش����مي أيضا موضحا لهم باألرقام 
ولكل محافظة ماذا يعن����ي القانون وكيف 

ستتم االستفادة منه.
وقال ان املعلومات التي ذكرها لهم كانت 
مفاجئة وقلبت حساباتهم فأصبحوا راغبني 
ببقاء القانون على ما هو عليه مضيفا انه 
»عرضنا ان يقوم نائب رئيس اجلمهورية 
بسحب نقضه واملصادقة على القانون لكي 
تنتهي املشكلة ولكن لألسف لم يحظ طلبنا 

باالستجابة«.
ورأى الس����امرائي ان نقض القانون كان 
»مضطربا« بني ما كتبه الهاشمي على القانون 
وبني ما ورد الى مجلس النواب مباشرة عبر 

مكتبه ومن ديوان رئاسة اجلمهورية.

براون يؤكد استمرار دعم بالده لعضوية أنقرة في االتحاد األوروبي

عواصم � وكاالت: صوت مجلس 
الدولية للطاقة  الوكال����ة  محافظي 
الذرية التابعة لألمم املتحدة بأغلبية 
كبيرة ام����س على قرار يوبخ ايران 
على بناء موقع لتخصيب اليورانيوم 

في السر.
وواف����ق على الق����رار 25 عضوا 
وعارض����ه ثالثة وامتنع س����تة من 
أعضاء املجلس البالغ عددهم 35 دولة. 
ويعد ه����ذا اول قرار يتخذه مجلس 
احملافظني منذ نحو اربع سنوات كما 
يعد مؤش����را على تنامي القلق من 
فشل طهران في تبديد مخاوف من 

سعيها لصنع قنبلة نووية.
ووجه القرار الذي دعمته روسيا 
والصني في خطوة نادرة رس����الة 
أظهرت عزم املجتمع الدولي املتزايد 
على الوقوف في وجه إيران بسبب 
طموحاتها النووية املثيرة للجدل.

ووافق املجلس امس أيضا على 
خطة روسية إلنشاء أول بنك متعدد 
االطراف لوقود اليورانيوم كوسيلة 
لوقف انتش����ار االس����لحة النووية 
وتعزيز االستخدام السلمي للذرة.

أيدتها  الت����ي  وتس����مح اخلطة 
الواليات املتحدة لروس����يا املنتجة 
لليورانيوم بإنشاء بنك تشرف عليه 
الوكال����ة الدولية لتوفير يورانيوم 
منخفض التخصيب لدول تستخدمه 
في برامج نووية مدنية اذا كان سجلها 
ممتازا في احلد من انتشار االسلحة 

النووية.
وحث القرار إيران على وقف بناء 
منشأة فوردو للتخصيب على الفور 
والتي تقع في حضن جبل وتوضيح 
الغرض منها وتأكيد عدم وجود املزيد 
من املنش����آت الذرية السرية أو أي 

خطط سرية لبناء أي منها.

املقاب����ل اعلن عل����ي أصغر  في 
سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة 
ان بالده ستدرس »خيارات اخرى« 
لتخصي����ب اليورانيوم بعد القرار، 
وقال س����لطانية في ڤيين����ا ان هذا 
املواتية«  القرار »يقوض األج����واء 

للمفاوضات.
واكد املن����دوب االيراني ان بالده 
س����تدرس في ضوء ق����رار الوكالة 
»خيارات اخرى« بش����أن تخصيب 

اليورانيوم.
وقال »فيما خص مفاعل طهران 
لالبح����اث، نحن بحاجة الى الوقود 
الن����ووي في اس����رع وق����ت ممكن، 
نحن مستعدون للتفاوض من اجل 
احلص����ول عليه ولك����ن اذا لم نكن 
س����نحصل على رد ايجابي فليس 
الوقت  أكثر.  باستطاعتنا االنتظار 
أساسي، ولهذا السبب علينا درس 

خيارات أخرى«.
وكان سلطانية هدد قبل صدور 
القرار، بتقليص طهران تعاونها مع 
الوكال����ة الى احل����د األدنى في حال 
تبنت مش����روع قرار اإلدانة. اال انه 
اكد بعد صدور القرار ان طهران لن 
تنسحب من معاهدة حظر االنتشار 

النووي.
وقال »على االقل في هذه املرحلة 
اقول كال لن نتراجع او ننسحب من 

معاهدة حظر االنتشار النووي«.
السياق أعلنت شركة  وفي ذات 
روسية تقوم بتشييد محطة بوشهر 
الذرية في إيران أن املش����روع الذي 
يجري حتت إشراف الوكالة الدولية 
للطاق����ة الذرية، وصل إلى مرحلته 
األخيرة. وقالت شركة »آتوم ستروى 
اكس����بورت« إن أعمال بناء محطة 
»بوش����هر« الكهروذرية وصلت في 

الوقت احلاضر إلى الطور اخلتامى. 
ويشارك في هذه األعمال في موقع 
املشروع نحو 3.6 آالف شخص، بينهم 
حوالي 2.5 ألف خبير وعامل ماهر مت 
إيفادهم من روسيا، وما يقارب 1.1 ألف 

من املهندسني والعمال اإليرانيني.
وأضافت أن مرحلة جديدة أساسية 
الهيدروليكية أجنزت  التجارب  من 
بنجاح، وبدأ بناء محطة »بوشهر« 
الكهروذرية في ع����ام 1975 على يد 
كونس����ورتيوم أملاني ولكنه فسخ 
العقد في عام 1980 بعد قيام الثورة 
اإلسالمية في إيران وانضمام احلكومة 
األملانية إلى احلظ����ر الذي فرضته 
الواليات املتحدة على تزويد إيران 

بالتكنولوجيا الراقية.
وكانت موسكو أعلنت في وقت 
سابق أن تشغيل محطة »بوشهر« 
الكهروذرية س����يتم وف����ق املوعد 
املتف����ق عليه مع الط����رف اإليراني 
وبعد إجراء جميع العمليات التقنية 

والتجريبية.
كما أعلنت مصادر في مؤسسة 
»روس آتوم« احلكومية الروس����ية 
أن التشغيل الفعلي لوحدة الطاقة 
األولى سيتم قبل رأس السنة حسب 
التقومي اإليراني )21 مارس عام 20 (، 
غير أن عملية جتربة اجلهاز املركب 
على وحدة الطاقة ستستغرق وقتا 
وذلك ألن العمل اآلمن للوحدة يعتبر 

من األولويات القصوى.
كم����ا أعلن����ت »آتوم س����تروى 
اكسبورت« في 28 يناير املاضي عن 
االنتهاء من عملية نقل الوقود النووي 
الكهروذرية اإليرانية  إلى احملط����ة 
األولى. ويجرى توريد الوقود النووى 
إلى احملطات الكهروذرية كقاعدة، قبل 

6 أشهر من تشغيلها العملي.


