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القاه���رة � كون���ا: أكد وزي���ر اخلارجية 
الباكس���تاني ش���اه محمود قريشي أمس أن 
أحدا ال يعرف على وجه التحديد مكان وجود 
زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدن تعليقا على 
تقارير حتدثت عن وجوده في املنطقة احلدودية 
الفاصلة بني باكستان وأفغانستان. وقال في 
رده على اس���ئلة الصحافيني عقب اجتماعه 

مع الرئيس املصري حسني مبارك في اطار 
زيارته احلالية الى مصر »في الواقع ان أحدا ال 
يعرف على وجه التحديد أين أسامه بن الدن 
اآلن وهل هو موجود في تلك املنطقة بالفعل 
أم ال؟«. واوضح أنه اس���تعرض مع الرئيس 
مبارك اآلليات املتاحة ملساعدة أفغانستان في 

جتاوز الصعوبات التي تواجهها.

باكستان: ال أحد يعرف على وجه التحديد مكان بن الدن

كوشنير: الخطوة البرازيلية - التركية ربما تسّرع قرارًا من مجلس األمن الدولي

األسد: سياسات الغرب »لم تعد مقبولة« وعليه لجم إسرائيل
بشار األسد أصغر الرؤساء الجدد سناً

سورية تطلق فضائية سياسية نهاية العام: 
70٪ من اإلعالم السوري للقطاع الخاص

موسكو - وكاالت: يعتبر الرئيس السوري 
بشار األس���د أصغر الرؤساء سنا حيث وصل 
لس���دة احلكم وهو في الرابع���ة والثالثني من 
عمره، في حني يعتقد ان ديڤيد كاميرون الذي 
اصبح رئيسا جديدا للحكومة البريطانية هو 
أصغر قادة اجنلترا سنا على مدى 200 سن����ة، 

وله م���ن العم���ر اآلن 43 سن��ة.
وعموما تشير معلومات متوافرة الى صعود 

م���ن دخلوا لتوهم العقد الرابع من عمرهم الى 
قمة الس���لطة ف���ي عدد من البل���دان: الرئيس 
الروس���ي مدڤيديڤ الذي تسلم سدة الرئاسة 
وهو في الثانية واألربعني من عمره، والرئيس 
األذربيجاني إلهام علييف )41 سنة(، ورئيس 
الوزراء اإلسباني ساباتيرو )43 سنة(، والرئيس 
اإلكوادوري كوريا )43 سنة(، والرئيس املكسيكي 

كالديرون )44 سنة(.

دمشق � إيالف: كشف الرئيس السوري بشار 
األسد أن سورية بصدد اطالق محطة فضائية 
سياسية في نهاية العام احلالي، الفتا الى ان 
التحضيرات واالس���تعدادات جارية على قدم 

وساق إلجناز هذا العمل اإلعالمي الكبير. 
كالم الرئيس االس���د جاء خالل لقائه وفد 
املش���اركني في مؤمتر »العروبة واملستقبل«، 
الذي عقد في دمشق االسبوع املاضي بدعوة 

من نائب الرئيس السوري د.جناح العطار.
هذا وتشهد سورية حركة اعالمية نشطة 
وانفتاحا اعالميا ظاهرا في عهد وزير االعالم 
احلالي د.محسن بالل متثل في صدور عدد كبير 
من املطبوعات ومنح تراخيص اذاعية جديدة 
واجراء حتديث واسع لبرامج واستوديوهات 

التلفزيون العربي السوري.
وفي لقاء اجرته معه الفضائية الس���ورية 
قب���ل ايام، قال ب���الل إن في س���ورية إعالما 
خاصا ألشخاص تقدموا مبوجب قانون سنته 
وأقرته حكومة اجلمهورية العربية السورية 
وللمجموعات ان متتلك وسائل اعالم مكتوبة 
ومقروءة ومس���موعة ومرئية ايضا، مشيرا 
الى »ان لدينا اآلن بحدود 232 مطبوعة منها 
حوالي 70% قطاع خاص، وهناك ايضا صحف 
تكتب في السياس���ة واالقتص���اد واالجتماع 
والسياحة واملجتمع واملرأة واالطفال وفي كل 

شيء، وبالتالي اصبحت كل نشاطات املجتمع 
مغطاة.

وفيما يرى وزير االعالم السوري أن الدولة 
الواثقة من نفسها وش���عبها ال تخيفها كلمة 
تكتب هنا أو هن���اك، أعلن في هذا الصدد انه 
يتمنى »من اي ش���خص يريد ان يكتب مقالة 
او افتتاحية او غير ذلك أن يظهر على التلفاز 
ويقول إن هناك رقيبا في الوزارة او انه طلب 
السماح لكتابة هذه االفتتاحية او انه استشار 

اصال ليكتب افتتاحيته«.
واك���د »ان هناك حري���ة اعالمية مضمونة 
لصحافتنا ولعقولنا، ونحن واثقون ان االعالم 
بش���قيه اخلاص والعام كله عامل في ايصال 
كلمة س���ورية الصادقة والوطنية والقومية 
واملدافعة عن القضية املركزية قضية فلسطني 

وعن هوية العرب القومية«.
وقال الوزير بالل »ان احلديث السوري سواء 
كتب في قطاع عام او خاص، في قطاع االعالم 
املمول م���ن الدولة او في قطاع االعالم املمول 
من القطاع اخلاص، اعتقد ان كال الوجهني بهذا 
االعالم هو وجه وطني صادق ممانع مدافع عن 
سيادة البلد وعن خط البلد باحلصول والوصول 
الى سالم عادل يضمن عودة اجلوالن كاملة الى 
سيادة البلد ويضمن احلقوق الوطنية الشاملة 

للشعب العربي الفلسطيني«.

الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير في دمشق أمس  )أ.ف.پ(

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت:
اعتبر الرئيس السوري بشار 
االسد امس ان السياسات التي كان 
الغرب يعتمدها مع املنطقة »لم تعد 
مقبولة« مطالبا اياه باداء »دور 
فاعل« للجم توجهات اسرائيل 

»املتطرفة واخلطيرة«.
ونقلت وكالة االنباء السورية 
الرس���مية )س���انا( عن االسد 
قوله خالل استقباله في دمشق 
وزير اخلارجية الفرنسي برنار 
كوشنير »على الغرب ان يدرك 
ان املنطقة قد تغيرت وان اللغة 
والسياسات واملقاربات التي كان 
يستخدمها سابقا مع املنطقة لم 

تعد مقبولة«.
واضاف االسد »ان اراد الغرب 
امنا واستقرارا في منطقتنا فالبد 
له من البدء بلعب دور فاعل للجم 
اس���رائيل واحلد من توجهاتها 
امن  املتطرفة واخلطي���رة على 
وس���الم املنطق���ة«، معتبرا انه 
»لم يعد مقب���وال ايضا الصمت 
عن خروقات اس���رائيل وزرعها 
فتيل الفتنة في املنطقة« وفيما 
يخص امللف النووي االيراني، اكد 
الرئيس السوري اهمية االتفاق 
الذي توصلت اليه تركيا والبرازيل 
ايران بشأن اجراءات احياء  مع 
النووي  الوق���ود  اتفاق مبادلة 
مشيرا الى ان االتفاق بحد ذاته 
يؤكد ان املقاربة الصحيحة فقط 
تؤدى الى نتائج ايجابية. ونقل 
وزير اخلارجية الفرنسي برنارد 
كوشنير خالل لقائه االسد رسالة 
شكر خطية من الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزى تتعلق بالدور 
الذي لعبته س���ورية في اطالق 
الفرنسية في  س���راح املعتقلة 
ايران كلوتيلد رايس وبالعالقات 
الثنائية بني البلدين واهمية البناء 
على ما مت حتقيقه خالل الفترة 
املاضية واستثمار هذه العالقات 
اجليدة مبا يس���هم في استقرار 

املنطقة.
وفي هذا الصدد اكد الرئيس 
االسد، حس���ب البيان الرئاسي، 

العولقي يدعو مسلمي 
الجيش األميركي
إلى قتل رفاقهم 

دبيـ  ا.ف.پ: دعا االمام اليمني 
انور العولقي املطلوب من الواليات 
املتحدة جميع املسلمني في صفوف 
اجليش االميركي الى االقتداء مبا 
ــن الذي قتل 13  قام به نضال حس
جنديا العام 2009 في قاعدة فورت 

هود العسكرية.
ــريط  ــي في ش ــال العولق وق
مصور بثه املركز االميركي لرصد 
املواقع االسالمية )سايت( ان نضال 
ــن كان »من طالبي واتشرف  حس
بذلك«، مضيفا ان »ما قام به عمل 
ــة رائعة وادعو كل  بطولي وعملي
من ينتمي الى االسالم ويخدم في 
اجليش االميركي ان يحذو حذوه«. 
واضاف ان نضال حسن »قتل جنودا 
ــي طريقهم الى  اميركيني كانوا ف
افغانستان والعراق«، الفتا الى انه 
»فلسطيني االصل وكان يدافع عن 
امته«. وفي الشريط املصور على 
طريقة املقابلة ابدى العولقي دعمه 
لتنظيم القاعدة قائال »انتم في تنظيم 

القاعدة خطابكم خطاب عزة«.
ــددا عن  ــي مج ــع العولق وداف
النيجيري عمر فاروق عبد املطلب 
الذي حاول تفجير طائرة اميركية 
ــتردام الى  ــت متجهة من امس كان
ديترويت يوم 25 ديسمبر، مؤكدا ان 
»عمليته حققت جناحات عظيمة ولو 
انها لم تقتل شخصا واحدا«. وتابع 
»لو كان باستطاعة عمر الفاروق ان 
ــتهدف مئات العسكريني لكان  يس

ذلك رائعا«.
وحول مسألة قتل املدنيني قال 
ــاء يعتبرون ان  العولقي ان »فقه
املقاتل من حمل السالح، وغير املقاتل 
ــاركة له في احلرب«.  الذي ال مش
واضاف ان »الشعب االميركي في 
ــي احلرب النه  ــارك ف جملته مش

انتخب هذه االدارة«.
ــي ان »فاتورة  ــع العولق  وتاب
ــني االميركيني  ــاب بيننا وب احلس
اكثر من مليون امرأة وطفل قتلوا 
في فلسطني والعراق وافغانستان«. 
واضاف العولقي »هؤالء الذين كانوا 
سيقتلون في الطائرة قطرة في بحر.
ــم باملثل ونعتدي  علينا ان نعامله

عليهم كما اعتدوا علينا«.
واكد االمام اليمني انه حر طليق، 
وقال »لست مطاردا اتنقل بني افراد 
قبيلتي وفي مناطق اخرى في اليمن 
ويستقبلوننا باحسن الضيافة الن 

اهل اليمن يكرهون االميركيني«.

ال���دول املعنية  ضرورة تغيير 
مقاربته���ا ملوض���وع البرنامج 
الس���لمي االيران���ي  الن���ووى 
وخاصة ان ه���ذا االتفاق يعتبر 
فرصة ثمينة للتوصل الى حل 
ديبلوماس���ي وجتنيب املنطقة 

والعالم الصدامات الكارثية.
من جهته عبر كوشنير عن 
رغبة فرنس���ا الدائمة في لعب 
دور فاع���ل لنزع فتي���ل التوتر 
من املنطقة وارساء دعائم االمن 
واالستقرار وحل جميع املسائل 

من خالل احلوار.
وكان كوش���نير الذي وصل 
ال���ى دمش���ق ام���س االول في 
اطار جولة تق���وده الى بيروت 
قد اج���رى محادثات مع نظيره 
السوري وليد املعلم تركزت حول 
العالق���ات الثنائية بني البلدين 

وعملية السالم في املنطقة وامللف 
االيراني. وقبيل وصوله دمشق، 
صرح وزير اخلارجية الفرنسي 
بعد محادثات مع القادة االتراك بأن 
ملف البرنامج النووي االيراني 
توضح قليال بع���د االتفاق بني 

طهران والبرازيل وتركيا.
وشرح وزير اخلارجية التركي 
احمد داود اوغلو امس االول في 
اسطنبول بالتفصيل لكوشنير 
تفاصيل املفاوضات التي استمرت 
18 ساعة وقام بها الوفدان التركي 
والبرازيلي للتوصل الى اتفاق مع 

طهران االثنني املاضي.
واالتفاق الذي وقعه الرئيسان 
االيران���ي والبرازيل���ي محمود 
ايناسيو  احمدي جناد ولويس 
لوال دا س���يلفا ورئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان، هو 

عودة الى اقتراح قدمته الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في اكتوبر 

ولم تقبل به ايران يوما.
االقت���راح يقضي  وكان هذا 
باعادة معاجل���ة 1200 كلغ من 
القليل  اليوراني���وم االيران���ي 
التخصيب مقابل 120 كلغ املخصب 

بنسبة 20% ملفاعل لالبحاث.
الى  الفرنسي  الوزير  واشار 
تطورين حدثا غداة توقيع االتفاق 

الذي »اوضح قليال« الوضع.
وقال كوشنير انه سواء كان 
البرازيليون واالتراك »محقني او 
مخطئني، فقد قاموا بعمل جيد«، 
مش���يرا الى ان باريس اوصت 
دائما باحلوار وتشعر باالمتنان 

حيالهم.
واضاف ان »التاريخ لن يقول 
انه كان يجب جتنب ابرام« هذا 

االتف���اق الثالثي، بل س���يقول 
»انهما حاولتا« الذهاب باجلهود 
الى ابعد حد لرفع سقف العرض 

االيراني.
واش���اد بالق���ادة االت���راك 
والبرازيلي���ني بينم���ا مازالت 
تركي���ا والبرازيل على موقفهما 
الذي يتسم بالثقة حيال طهران 

ورفضهما العقوبات.
وقال كوشنير متسائال »هل 
متنع اخلطوة البرازيلية التركية 
قرارا من مجلس االمن الدولي؟ ال 
اعتقد. هل ستسرع ذلك؟ رمبا.

لكنني واث���ق بأمر واحد هو 
ان االمر يتوضح قليال«. واشاد 
الفرنس���ي بالدولتني  الوزي���ر 
الناش���ئتني »اللتزامهما خفض 
التوتر« في الشرق االوسط »الذي 

ال يحتاج الى توتر«.

نتنياهو: نرفض تبادل أراضٍ مع الفلسطينيين

اإلثيوبيون يقترعون وزيناوي األقرب لرئاسة الحكومة

أديس أبابا � وكاالت: أدلى االثيوبيون بأصواتهم 
امس في اول انتخابات عامة منذ االنتخابات املتنازع 
على نتائجها والتي اجريت في عام 2005، ويعتبر 
رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي يحكم اثيوبيا 
منذ 19 سنة، االوفر حظا للفوز بها. وقال رئيس 
اللجنة املش���رفة على االنتخابات ميرجا بيكانا 
انه بتعديل قانون االنتخاب والتدريب الكافي مت 
التغلب على مشكالت االنتخابات املاضية مضيفا 
أنه »ال مجال لتزوير االنتخابات لذا فان النتائج 

ستكون شفافة جدا«. 
وكان���ت املعارض���ة ادع���ت ان انتخابات عام 

2005 زورت ملصلح���ة ح���زب رئي���س الوزراء 
ميليس زين���اوي اجلبهة الدميوقراطية الثورية 
للشعب االثيوبي. ورشحت اجلبهة الدميوقراطية 
الثورية للش���عب االثيوبي )احلزب احلاكم( 501 
مرش���ح خلوض االنتخابات بينما رشح منتدى 
الديوقراطية واحلوار املعارض 421 من اعضائه. 
وتزداد التوقعات باعادة انتخابات زيناوي لوالية 
جديدة ألن احزاب املعارضة خاضت االنتخابات 
منقسمة وغير منظمة. ويتوقع ان تعلن النتائج 
اجلزئية اعتبارا من غ���د على ان تصدر النتائج 

النهائية في 21 من يونيو املقبل.

أكد أن ميتشل لم يبدأ بعد وساطته بين إسرائيل والفلسطينيين

)رويترز( رئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي خالل االدالء بصوته في االنتخابات أمس  

عواصم � وكاالت: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع 
فكرة تبادل أراض مع الفلسطينيني، وان جورج 
ميتشل املبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق 
األوسط لم يبدأ وساطته بني إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية حتى اللحظة.
وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها االذاعة 
االسرائيلية خالل جلسة احلكومة االسرائيلية ان 
»اجلانب الفلسطيني ينقل رسائله الى املبعوث 
األميركي جورج ميتشل، ولكن ميتشل لم يبلغ 

اسرائيل بوجود اي اقتراح من هذا النوع«.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس 
االول ان السلطة الفلس���طينية متفقة على مبدأ 

التبادلية بالقيمة واملثل مع اسرائيل.
وأضاف »لكن لم نصل الى اتفاق اطالقا« نافيا 
االتفاق على املساحات خالل احملادثات غير املباشرة 

اجلارية حالي���ا والتي يديرها املبعوث األميركي 
اخلاص الى الشرق االوسط جورج ميتشل.

وأشار عباس الى ان املفاوضات شملت جولتني 
حتى اآلن، موضحا ان االول���ى تناولت قضيتي 
احلدود واألمن فيما حمل ميتشل في اجلولة الثانية 

اسئلة حرفية ومهنية وقانوينة.
الى ذلك، توقعت احلملة األوروبية لرفع احلصار 
عن غزة وهي إحدى اجلهات املؤسس���ة الئتالف 
أس���طول احلرية والتي تتخذ من بروكسل مقرا 
لها وصول األسطول إلى قطاع غزة يوم اجلمعة 
املقبل، مشيرة إلى أن األسطول يتحرك حتى اآلن 
وفق ما هو مخطط له، وأن التهديدات اإلسرائيلية 

باعتراضه لم تؤثر على خط سيره.
وذكرت احلمل���ة في بيان صحافي أن انطالق 
التركية واجلزائرية والكويتية  الثالث  الس���فن 

يعتبر إجنازا للمرحلة األولى.

العب كرة القدم البريطاني ديڤيد بيكام يختبر مدفعا رشاشا خالل زيارة ملعسكر باستيون في أفغانستان أمس  )أ.ف.پ(

18 مليونيراً في الحكومة االئتالفية الجديدة

أفغانستان: بريطانيا ترفض تحديد موعد لالنسحاب
وطالبان تدفع 1660 إسترلينيًا عن كل »رأس« من »الناتو«

عواصم � وكاالت: رفض وزير اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ خالل زيارته لكابول 
حتديد موعد لسحب القوات البريطانية من 

أفغانستان.
 وقال هيغ حسبما أفاد راديو هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( امس إن أفغانستان 
س���تجد في احلكومة البريطانية اجلديدة 
صديقا ثابتا، مقلال من أهمية تلميحات تشير 
إلى وجود خالفات في الرأي بش���أن الدور 

البريطاني في أفغانستان.
وفي اجلانب الطالباني، افادت صحيفة 
»صن���دي تاميز« أمس ب���أن حركة طالبان 
تدف���ع 200 ألف روبي���ة أي ما يعادل 1660 
جنيها استرلينيا لكل عنصر من عناصرها 
يقتل جنديا من قوات منظمة حلف ش���مال 

األطلسي )ناتو(.
وقالت الصحيفة إن األموال املدفوعة تأتي 
من األتاوات والضرائب التي تفرضها حركة 
طالبان على مزارعي األفيون واجلهات املانحة 

ومن كبار قادة طالبان في باكستان.
واضاف���ت أن 213 جنديا من قوات حلف 
األطلس���ي قتلوا هذا العام في افغانستان 
من بينهم 41 جنديا بريطانيا مما رفع قيمة 
املكافآت التي حصلت عليها عناصر طالبان 
إلى 350 ألف جنيه استرليني. الى ذلك ذكرت 
صحيف���ة »صندي تاميز« امس أن هناك 18 
مليوني���را بني وزراء احلكوم���ة االئتالفية 
البريطانية اجلدي���دة التي تضم 23 وزيرا 

متفرغا.
وقالت الصحيفة إن ثروات هؤالء الوزراء 
تبلغ مجتمع���ة حوال���ي 50 مليون جنيه 
استرليني وأصول الكثير منهم غير معروفة 
وكونوها بشكل عصامي وتفوق مبعدل 15 
مليون جنيه اس���ترليني على األقل ثروات 
وزراء حكومة حزب العمال السابقة. واضافت 
أن رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
احتل املرتبة السادسة على الئحة أكثر عشرة 

وزراء ثراء في احلكومة البريطانية.

واحتل املرتبة األولى وزير النقل فيليب 
هاموند البال���غ من العمر 54 عاما تلته في 
املرتبة الثاني���ة وزيرة البيئ���ة كاروالين 

سبيلمان )52 عاما(.
وج���اء وزير اخلزان���ة )املالية( جورج 
أوزبورن البالغ من العمر 39 عاما في املرتبة 
الثالثة تاله وزير الثقافة جيرميي هانت )43 

عاما( في املرتبة الرابعة.
واحتل املرتبة اخلامس���ة وزير الطاقة 
كريس هيون )55 عاما( تاله رئيس الوزراء 
كاميرون في السادسة ونائبه زعيم حزب 
الدميوقراطيني األحرار نك كليغ البالغ من 

العمر 43 عاما في املرتبة السابعة.
وجاء وزي���ر اخلارجية ويليام هيغ في 
املرتبة الثامنة ووزير العدل كينيث كالرك 
ف���ي املرتبة التاس���عة فيما حل���ت وزيرة 
الداخلية تيريزا ماي في املرتبة العاشرة على 
الئحة أكثر عشرة وزراء ثراء في احلكومة 

البريطانية اجلديدة.


