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العربية48
والعالمية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
ق����ررت االمم املتحدة وحكوم����ة الواليات 
املتحدة االميركية وضع كل من اليمني قاسم 
الرميي والسعودي نايف قحطاني على قائمة 
العقوب����ات بدعوى قيادتهم����ا ملنظمة »قاعدة 
اجلزي����رة العربية«.  ووصف القرار االميركي 
الرميي بانه القائد العسكري لقاعدة اجلزيرة 

العربية وعزت اليه والى ناصر الوحيشي اعالن 
تأسيس فرع القاعدة في اليمن عام 2007. وتابع: 
»وقد قام الرميي باالضافة الى نش����اطه كقائد 
القوات العسكرية للقاعدة في اجلزيرة العربية 
بدور مهم في جتنيد اجليل احلالي من النشطاء 
الذين يشكلون عضوية فرع اليمن من قاعدة 
اجلزيرة العربية«. اما بش����أن نايف قحطاني 

فقد اتهمته االدارة االميركية طبقا لنص قرارها 
بالقيام بدور مسؤول االتصال بني فرعي القاعدة 
في كل من اليمن واململكة العربية السعودية. 
واضاف الق����رار ان قحطاني »تلقى امواال من 
اخلارج لتمويل عملي����ات ارهابية في كل من 
اليمن والسعودية فضال عن عمله كناطق باسم 

قاعدة اجلزيرة العربية«.

األمم المتحدة وأميركا تضعان قياديين للقاعدة في الجزيرة العربية على قائمة العقوبات 

حكومة شباب من »المحافظين« و»األحرار« : كاميرون أصغر رئيس وزراء منذ قرنين
تشكيل أول حكومة ائتالفية بريطانية منذ 65 عامًا.. والسباق لزعامة »العمال« ينطلق

وزيرة األمن القومي والداخلية تيريزا ماي وزير الدفاع ليام فوكس

وزير اخلزانة ديڤيد لوز وزير العدل كينيث كالرك

وزير الصحة اندرو النزلي وزير املال جورج أوزبورن

وزير اخلارجية ويليام هيغ وزير شؤون اسكتلندا داني اليكسندر

 صورة وزعتها وكالة فارس االيرانية لصاروخ نور »بر ـ بحر« الذي اختبرته بحرية إيران خالل مناوراتها امس األول  )أ.ف.پ(

)أ.پ( زعيم احملافظني رئيس احلكومة البريطانية اجلديد ديڤيد كاميرون )يسارا( ونائبه زعيم الدميوقراطيني األحرار نيك كليغ )ميينا( أمام مقر رئاسة الوزراء أمس  

أوباما يؤكد: سنبدأ االنسحاب 
من أفغانستان في يوليو 2011

نتنياهو:  االستيطان في القدس مستمر

اتفاق روسي ـ تركي لبناء أول محطة نووية في أنقرة

واشنطن � وكاالت: اكد الرئيس األميركي باراك أوباما امس 
ان القوات االميركية املوجودة في افغانستان ستبدأ باالنسحاب 
من هناك كما هو مقرر في يوليو 2011 ولكنه توقع قتاال عنيفا 

في الشهور املقبلة.
وقال في مؤمتر صحافي مش���ترك م���ع الرئيس األفغاني 
حامد كرزاي عقد بواش���نطن »س���يكون هناك بعض القتال 
العنيف.. وأنا واثق من أننا سنتمكن من خفض حجم قواتنا 

في أفغانستان اعتبارا من يوليو 2011«.
وجدد الرئيسان تأكيدهما على التزام بالدهما بإعادة اعمار 

أفغانستان وهزمية حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وجاء لقاؤهما لتسوية اخلالفات بينهما بعد اشهر من تبادل 

االتهامات بشأن تزوير االنتخابات والفساد في افغانستان.
وأعد البيت االبيض اس���تقباال رسميا لكرزاي الذي يزور 
واش���نطن الربعة ايام، في الوقت الذي ناقش مسؤولون من 
اجلانبني ما وصفته وزير اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 

باملستقبل »املشترك«.
وقال اوباما »كما رأينا في املخططات االخيرة )لشن هجمات( 
في الواليات املتحدة، فان القاعدة وحلفاءها املتطرفني يواصلون 
التخطيط في املناطق احلدودية بني افغانستان وباكستان، كما 
ان تزاي���د مترد طالبان قد يعني خلق مالذ اكثر امنا للقاعدة 

وحلفائها«.
واضاف »ولذلك فاننا اليوم نعيد التأكيد على هدفنا املشترك 
وهو اعاقة وتفكيك وهزمية القاعدة وحلفائها املتطرفني في 
افغانستان وباكستان ومنعها من تهديد اميركا وحلفائنا في 
املستقبل، وندرس تقدم استراتيجيتنا واهدافنا املشتركة«.

واشاد كرزاي من جانبه باحملادثات »الصريحة واملثمرة« 
التي اجراها مع نظيره االميركي حول ضرورة حماية املدنيني 
االفغان ووعد بانفاق اموال املس���اعدات االميركية »بحرص 

بالغ«.
وتأتي زيارة كرزاي فيما يستعد اجليش االميركي للبدء في 
مرحلة حاسمة من استراتيجية اوباما لهزمية طالبان والسماح 
بب���دء عودة القوات االميركية البالغ قوامها في افغانس���تان 

حاليا نحو 100 الف الى بالدهم العام املقبل.
واوضح مسؤول عس���كري ام�����يركي طلب عدم الكشف 
عن اسمه ان كرزاي اراد الت��فاوض على اتفاقية امنية تضمن 
التزاما اميركيا ت�������جاه كابول في ف����ترة ما ب��عد يولي��و 
2011 وهو موعد بدء انس���حاب الق���وات االميركية من البلد 

املضطرب.

يقضي باصالح النظام االنتخابي 
الذي يعتبرونه غير عادل، وقد 
وافقوا في نهاية االمر على تنظيم 

استفتاء بهذا الصدد.
كما حددت الوالية التشريعية 
بخمس س���نوات، ما وضع حدا 
للنظام السابق الذي كان يسمح 
لرئيس الوزراء بالدعوة النتخابات 
تشريعية حني يشاء. وأقر ويليام 
هي���غ وزير اخلارجي���ة اجلديد 
متحدثا للبي بي سي بان خالفات 
ستظهر »حتما« لكن »قدرة )كليغ 
وكاميرون( على تسوية املشكالت 
تبشر باخلير«. واضاف »ال اعتقد 

ان هذا االئتالف ضعيف«.
في املقابل، انطلق الس���باق 
على زعامة حزب »العمال« بعد 
استقالة براون وتسليمه القيادة 
الى نائبته هاريت هارمن. وعلى 
رأس قائمة املرشحني لهذا املنصب 
وزير اخلارجية ديڤيد ميليباند 
وشقيقه أد، وهما يتحدران من 
عائلة يهودية پولندية جنت من 
احملرقة، ووزير املدارس السابق 

أد بالز.

املنصب )43 سنة(، منذ روبرت 
بانكس جونسون الذي كان يلقب 
ب� »إيرل ليڤربول« في عام 1812، 
وهو يصغر بذل���ك توني بلير 
رئيس الوزراء العمالي السابق 
عندما دخل داوننغ ستريت عام 

.1997
إلى  ويرجع نسب كاميرون 
املل���ك البريطاني ويليام الرابع 
مب���ا يجعله أحد أق���ارب امللكة 
إليزابيث  البريطانية احلالي���ة 
الثاني���ة ولو من فرع بعيد، كما 
أنه هو أول رئيس وزراء درس 
بأعلى املدارس البريطانية مكانة 

منذ أوائل الستينيات.

ائتالف قوي

ورأت وس���ائل االع���الم في 
مصافحة كاميرون لكليغ بادرة 
تهدف الى تبديد الشكوك احمليطة 
بامكانية صم���ود االئتالف بني 
احلزبني، فيما اش���ار العديد من 
املعلقني ال���ى التنازالت الكبرى 
التي اضطر الطرفان الى تقدميها 
من اجل تشكيل »احلكومة القوية 

أرقام جدي���دة صدرت قبل ظهر 
الى  البطالة  ارتفاع معدل  امس 
مس���توى قياس���ي جديد غير 
مسبوق منذ 1994 )2.51 مليون 

عاطل عن العمل(.
وق���ال وزير املالي���ة اجلديد 
احملافظ ج���ورج اوزبورن لدى 
وصوله الى مكتبه اجلديد »حان 
الوقت للشروع في العمل«. غير 
ان حجم التن���ازالت التي قدمها 
الدميوقراطيون االحرار املنتمون 
بشكل تقليدي الى يسار الوسط، 
يثير شكوكا في قدرة االئتالف على 
»مقاومة امتحان الزمن«، بحسب 
ما كتبت صحيفة فاينانش���يال 
تاميز. واضطر الدميوقراطيون 
التحالف مع  االحرار من اج���ل 
احملافظني املعارضني لليورو الى 
احلد خصوصا من تأييدهم لهذه 
العملة، ويعتقد بحسب الصحافة 
انهم وافقوا عل���ى االمتناع عن 
الدعوة الى اعتماد اليورو خالل 

وجودهم في احلكومة.
وفي املقابل، تنازل احملافظون 
عن مطلب اساسي في برنامجهم 

خمسة مقاعد وزارية، إلى جانب 
وع���ود باقرار سياس���ات بينها 
خفض الضرائب على ذوي الدخل 
احملدود ومساعدة طالب املدارس 
الفقراء، إضافة الى تعيني 15 من 

وكالء الوزارات. 

تحديات مقبلة 

وف���ي تذكي���ر للتحدي���ات 
االقتصادية الكبرى التي تنتظر 
الفريق احلكومي اجلديد، كشفت 

اليها« وفق تعبير  التي نحتاج 
كاميرون في خطابه االول مساء 
ام���س االول امام مقر رئاس���ة 

احلكومة.
وتضم حكومة »الش���باب« 
برئاسة كاميرون )43 عاما(، وهو 
أصغر رئيس وزراء بريطاني سنا 
منذ 200 سنة، وليام هايغ وزيرا 
للخارجية، وجورج أوزبورن )38 
عاما( وزيرا للمال، وهو أصغر 
سياسي يتبوأ هذا املنصب على 

االط���الق. والدفاع لليام فوكس 
والصحة ألندرو النزلي، وجميعهم 

من حزب احملافظني.
ومت إسناد منصب وزير شؤون 
أليكزاندر،  إلى داني  اسكوتلندا 
كبير املوظف���ني في طاقم زعيم 
ح���زب الدميوقراطيني األحرار، 
وأحد أبرز أعضاء الفريق املفاوض 
الذي خاض محادثات تش���كيل 
احلكوم���ة االئتالفي���ة العتيدة 
مع ح���زب احملافظني في أعقاب 

االنتخابات األخيرة.
أما وزارة »ش���ؤون األعمال 
إلى  واملصارف«، فقد أس���ندت 
فينس كيبل، املتحدث باسم وزارة 
اخلزانة في حزب الدميوقراطيني 
األحرار الذي يتوقع أن يتبوأ 20 
من أعضائه مناصب مختلفة في 

احلكومة االئتالفية اجلديدة.
وبذلك اخذ »األحرار« حصة 
تفوق ما فاز به في االنتخابات 
)57 نائبا من أصل 649(، وتشمل 

لندن ـ عاصم علي ووكاالت
 مع تول���ي زعيم احملافظني 
ديڤيد كاميرون رئاسة احلكومة 
اجلديدة ف���ي بريطانيا انقضت 
صفحة من عه���د حكومة حزب 
»العمال« ليبدأ عهد جديد حتالف 
فيه »احملافظون« مع »الليبراليني«، 
وابتدأ رئيس الوزراء البريطاني 
اجلديد اليوم االول من ذلك العهد 
في مقر رئاسة احلكومة باستكمال 
تشكيل حكومته االئتالفية مع 
الدميوقراطيني االحرار بزعامة نيك 
كليغ الذي سيتولى فيها منصب 
نائبه، وغداة التثبيت »التاريخي« 
لكاميرون في »داونينغ ستريت« 
كما وصفته الصحافة البريطانية، 
تصافح كاميرون وكليغ في اشارة 
رمزية امام مدخل مقر احلكومة 
ال���ى مكتبيهما  لدى وصولهما 

اجلديدين.
وأجابت الصحافة البريطانية 
امس ع���ن العديد م���ن عالمات 
االستفهام حول شخصية رئيس 
احلكومة اجلديد، حيث ذكرت انه 
يعتبر أصغر رئيس وزراء يتولى 

غزة � كونا: في تصريح يناقض كل املساعي الدولية اجلارية الجناح 
املفاوضات الفلسطينية � االسرائيلية غير املباشرة التي تقودها الواليات 
املتحدة اعلن رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو عن استمرار 
عمليات االستيطان في القدس احملتلة. وأصر نتنياهو رغم كل النصائح 
الدولية بوقف االس����تيطان في تصريحات نقلتها االذاعة االس����رائيلية 
امس على استمرار ما اس����ماه »عملية بناء القدس بهدف جعلها مدينة 
مزدهرة ونابضة باحلياة« حسب تعبيره. ومضى الى القول »ان العالقة 
بيننا وبني )اورش����ليم( القدس ال ميكن قطعها وان تطلعات الش����عب 
اليهودي للعودة اليها والعيش فيها مس����تمرة منذ آالف السنني« زاعما 
»ان النض����ال من اجل القدس هو نضال من اجل اثبات حقيقة كون هذه 
املدينة حشاشة قلب شعبنا«. وحسب االذاعة االسرائيلية »فقد جاءت 
تصريحات نتنياهو في كلمة القاها الليلة قبل املاضية في املعهد الديني 
اليهودي )مركاز هراف( في القدس والذي يعد من ابرز مؤسسات التيار 
الديني الوطني في املدينة« حسب االذاعة. وجاءت زيارة نتنياهو لهذا 
املركز عش����ية حلول الذكرى ال� 43 ملا تسميه اسرائيل »توحيد شطري 

املدينة املقدسة« التي احتلتها في عام 1967.
ويأت����ي اعالن نتنياهو هذا رغم االتفاق على اس����تئناف املفاوضات 
غير املباش����رة مع الفلسطينيني والذي اكد اكثر من مسؤول منهم انهم 
تلقوا ضمانات نقلها األميركيون بتوقف اس����رائيل عن اعمال البناء في 
القدس ومس����توطنات الضفة الغربية. وفي نفس االجتاه، أعلن وزير 
األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش من حزب »إسرائيل 
بيتنا« امس أن الشرطة ستستأنف قريبا هدم البيوت الفلسطينية في 

القدس بحجة البناء غير املرخص.

أنقرة � وكاالت: وقعت روسيا امس اتفاقا مع تركيا لبناء اول محطة 
نووية تركية، وهو مشروع تقدر كلفته بعشرين مليار دوالر )15.8 مليار 
يورو(. ويدعو االتفاق الذي وقعه نائب رئيس الوزراء الروس����ي ايغو 
سيتشني ووزير الطاقة التركي تانر يلديز خالل الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ ألنقرة، الى التعاون في بناء 
واستثمار محطة نووية على الساحل املتوسطي لتركيا. وقال سيرغي 
كيريينكو املدير العام ملجموعة روس����اتوم الروس����ية للطاقة النووية 
للصحافيني »انه عقد كبير جدا«، مضيفا ان »الكلفة التقديرية ملشروع 
مماث����ل تراوح بني 18 و20 مليار دوالر«. ومبوجب االتفاقية س����يتولى 
اجلانب الروسي إنشاء احملطة في بلدة أككويو مبحافظة مرسني مبنطقة 
البحر املتوسط جنوب تركيا، وإدارتها لفترة زمنية محددة، على أن يتم 

تسعير انتاجها من الكهرباء باالتفاق بني اجلانبني.

التقى كرزاي في واشنطن »استئناف هدم البيوت الفلسطينية يتواصل قريبًا«

إيران: مناورات »الوالية 89« إنذار للمغامرين في المنطقة

طهران � واشنطن � يو.بي.آي � د.ب.أ: حذر 
وزير الدفاع االيراني العميد احمدي وحيدي 
من ان إجراء املناورات العسكرية ومن بينها 
مناورات »الوالية 89« متثل »انذارا« ملن يريد 
ارتكاب مغامرة في املنطقة. ونس���بت وكالة 
انباء »مهر« اإليرانية شبه الرسمية امس الى 
العميد وحيدي قوله ان هذه املناورات »متثل 
انذار جادا لكل م���ن يريد ارتكاب مغامرة في 

املنطقة«.
ورأى ان التهديد االميركي باستخدام أسلحة 
نووية ضد ايران »يعكس مدى التخبط الذي 
يعيش���ه رجال االدارة االميركي���ة«، وقال ان 
املناورات العسكرية ومن بينها مناورات »الوالية 
89« انها »متثل انذارا جادا لكل من يريد ارتكاب 

مغامرة في املنطقة«.
واشار الى ان مناورات »الوالية 89« جتري 
في منطقة »استراتيجية وبالغة احلساسية«. 
وأعتبر العميد وحي���دي أن حضور مراقبني 
أجانب من العراق وقطر وعمان في املناورات 
»ميثل مؤش���را على العالقة الودية والرابطة 
الوثيقة بني دول جنوب حوض اخلليج وايران 

وشهادة تثبت فش���ل املؤامرات التي يحيكها 
البعض الذين يحاولون رسم صورة غير مالئمة 
عن العالقات بني ايران وباقي دول اخلليج«. 
الى ذلك، أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد امس أن ق���رارات مجلس األمن الدولي 
املتعلقة بإيران على خلفية برنامجها النووي 

»ال تساوي فلسا«.
وقال في كلمة أمام أهالي مدينة ياسوج مركز 
محافظة كهكيلوية جنوبي إيران إن »على قوى 
العالم أن تعلم أننا لن نتراجع قيد أمنلة عن 

مسارنا )النووي( وحقوقنا املشروعة«.
وانتقد الرئي���س اإليراني الدول الغربية، 
وقال: »تغض القوى العاملية طرفها عن قواعد 

تضعها بنفسها«. 
كما افتخر جناد بأن ب���الده كانت الدولة 
الوحيدة التي جرأت على انتقاد السياس���ات 
النووية األميركية، خالل مؤمتر مراجعة معاهدة 
منع االنتشار النووي الذي عقد في نيويورك في 
وقت سابق من هذا الشهر. واضاف جناد »لقد 
جرأت الدولة اإليرانية على انتقاد السياسات 
النووية األميركية على أراضيها وحتررت من 

أحد التابوهات وقريبا س���تنهج دول أخرى 
نهجنا وتقف هي األخرى في وجه السيطرة 
األميركية«. ووصف إيران بأنها »حصن جميع 
الدول املظلومة«، وتوقع انهيارا قريبا ملا وصفه 

باإلمبريالية األميركية.
ونص���ح أحمدي جناد الوالي���ات املتحدة 
وحلفاءها باالنسحاب من أفغانستان والعراق، 
»وسماع النصائح األميركية للخروج من الوحل، 
وإال فقد يأتي اليوم الذي يضلون فيه طريق 

العودة«.
في السياق نفس���ه، قال كبير مستشاري 
الرئيس األميركي باراك أوباما لش���ؤون منع 
االنتشار النووي غاري ساموري ان إيران ال 
تتجه بخطوات س���ريعة نحو إنتاج أسلحة 
نووية كما يخشى البعض بسبب مشاكل تتعلق 

بأجهزة الطرد املركزي.
ونق���ل موقع »بوليتيك���و« األميركي عن 
ساموري قوله في مؤمتر صحافي ان »ساعة 
إيران النووية ال تتحرك بسرعة كما يخشى 
البعض بسبب مشاكل يواجهها اإليرانيون في 

أجهزة الطرد املركزي«.

نجاد: قرارات األمم المتحدة »ال تساوي فلسًا«

من بنود صفقة المحافظين والديموقراطيين األحرار
لندنـ  بي.بي.سي: 1ـ  تسريع جهود تقليص العجز في امليزانية 

وإعالن ميزانية طوارئ في غضون 50 يوما.
ــترليني  2 ـ تقليص النفقات العامة مبقدار 9 مليارات جنيه إس

خالل العام املقبل.
ــط إلجراء انتخابات برملانية لفترات محددة جترى  3 ـ التخطي

كل خمس سنوات.
4ـ  إلغاء جزء من خطط العماليني بزيادة ضريبة التأمني الوطني، 

والعمل على رفع عتبة الضريبة لذوي الدخل احملدود.

5 ـ وضع سقف للهجرة من خارج دول االحتاد األوروبي.
ــام االقتراع  ــال إلى نظ ــام على االنتق ــتفتاء ع ــراء اس 6ـ  إج

البديل.
ــقاط الدميوقراطيني األحرار العتراضهم على استبدال  7 ـ إس

نظام الصواريخ النووية »ترايدانت«.
ــلطات إلى  ــتفتاء على نقل املزيد من الس 8 ـ التعهد بإجراء اس
االحتاد األوروبي وااللتزام بعدم اعتماد اليورو كعملة طوال البرملان 

احلالي.


