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باريس ـ أ.ف.پ: وقعت باريس والرباط 
امـــس االول اتفـــاق تعاون حـــول »تنمية 
االستخدام السلمي« للطاقة النووية واعربتا 
عن تطابق في وجهـــات النظر حول فكرة 
حكم ذاتي للصحراء الغربية، وذلك مبناسبة 
زيارة رئيس الوزراء املغربي عباس الفاسي 

لفرنسا.

ووقع البلدان اتفاق تعاون من اجل »تطوير 
االستعماالت السلمية« للطاقة النووية املدنية 
في املغرب الذي وخالفـــا للجزائر ال ميلك 
احتياطيـــا من الغـــاز او النفط لكنه ميلك 

الفوسفات الذي يحوي اليورانيوم.
الزيارة ايضا، اعربت  ومبناســـبة هذه 
باريس والرباط عن تطابق في وجهات النظر 

حول املقترح املغربي العطاء حكم ذاتي موسع 
للصحراء الغربية، املســـتعمرة االسبانية 
السابقة الغنية بالفوســـفات والتي ضمها 
املغرب عام 1975 والذي يرفض اســـتقاللها 
في حني تدعو جبهة البوليساريو املدعومة 
من اجلزائر الى استفتاء حول تقرير مصير 

املنطقة.

اتفاق بين باريس والرباط على النووي المدني وتطابق في وجهات النظر حول الصحراء

بغداد ـ وكاالت: مع استمرار اجلهود العقيمة 
لتشكيل احلكومة العراقية العصية على االتفاق 
منذ اكثر من اربعة أشهر هي عمر البرملان اجلديد، 
يستمر العنف في حصد شخصيات سياسية من 
مختلــــف االطراف ليثبت أنه ســــيد املوقف رغم 
اقتراب انسحاب القوات االميركية، فبعد يوم من 
جناة نائب من كتلة العراقية من محاولة اغتيال، 
أعلنت مصادر امنية عراقية أمس مقتل رئيس ديوان 
الوقف السني ومفتي االنبار عبدالعليم السعدي 

في منزله بالرمادي ليل أمس االول.
 وقال الرائد عدي عبدالسالم من شرطة االنبار، 
ان »مسلحني مجهولني اغتالوا السعدي )62 عاما( 

امام منزله في حي الكطان وسط الرمادي«.
 واوضــــح ان »ثالثة مســــلحني يرتدون الزي 
العربي وصلوا الى املنزل مستقلني سيارة مدنية 
بيضــــاء وطلبوا من جنل الســــعدي االكبر احمد 
مقابلة والده. ولدى خروج االب سارعوا باطالق 

النار من اسلحة كامتة للصوت«.
 واكــــد التقرير الطبي ان الســــعدي وهو ابرز 

شــــخصية دينية في االنبار، فارق احلياة جراء 
اصابته برصاص في القلب والصدر.

 وكان تنظيم القاعدة وجه تهديدات عدة بقتل 
السعدي بعد ان اصدر االخير فتاوى حترم اباحة 
الدم العراقي وخصوصا عناصر اجليش والشرطة، 

وتدعم قوات الصحوة، وفقا ملصادر امنية. 
من جهته، ذكر معاون رئيس الوقف الســــني 
للشــــؤون الدينية محمود الصميدعي لـ »كونا« 
ان مجهولني طلبوا الشــــيخ في منزله ليل امس 
بحجة االستفتاء منه وحال لقائهم به قتلوه قبل 

ان يلوذوا بالفرار.
 وبني الصميدعي ان الشيخ السعدي شيع من 
منزله ومت دفنه بحضور عدد كبير من املواطنني 

ورجال الدين في احملافظة. 
وفيما يســــتمر العنف في حصد الشخصيات 
العراقيــــة، اكد الرئيس العراقــــي جالل طالباني 
ان احلوارات واللقاءات بني األطراف السياســــية 
الســــيما املعنية بتشكيل احلكومة املقبلة املبنية 
على أساس الشراكة الوطنية احلقيقية متواصلة 

بغية االتفاق على برنامج مشترك وازالة املعوقات 
وصوال الى حل مناسب وواقعي الخراج البلد من 

االزمة احلالية.
 وقال بيان لرئاســــة اجلمهورية ان تصريح 
طالباني جاء امام وفد من الكونغرس ضم جون ماكني 
وجوزيف ليبرمان وليندسي غراهام ومارك اودال 

فضال عن اركان السفارة األميركية في بغداد.
إال ان تصريحات طالباني لم متنع الســــجال 
املستمر منذ مارس املاضي حول رئاسة احلكومة، 
حيــــث اعتبرت القائمة العراقيــــة بزعامة رئيس 
الوزراء العراقي األســــبق إياد عالوي ان احلديث 
عن مرشــــح تسوية لرئاسة احلكومة املقبلة يعد 

احتياال على الدستور.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في 
بيان أمس »االنتخابات هي معيار دميوقراطي تفرز 
كتال مؤثرة وزعامات وبرامج سياسية إلدارة الدولة 
في املرحلة املقبلة وليس من السهل التخلي عن ذلك 
كله الن استبعاد كل هذه احلقائق واللجوء ملرشح 
تسوية يعني إلغاء البرامج وحق الشعب في اختيار 

زعاماته التي ذهب إلقرارها عبر صناديق االقتراع 
كما انه التفاف وهمي على نتائج االنتخابات«. 

وأضاف »االنتخابات كشفت فوز العراقية بأكثر 
عدد من املقاعد وقبول الناس ببرنامجها وزعامتها 
وليس من حق أحــــد املطالبة بالتنازل عن احلق 
الدستوري االنتخابي الن ذلك سيدخل البالد في 
خانــــق ضيق وميحو مســــتقبال رغبة الناس في 

االنتخابات«.
لكن رغم العنف والفراغ السياسي املستمرين 
منذ اشهر، يبدو أن العراق مصمم على استضافة 
القمــــة العربية املقبلة، اذ قــــال مدير إعالم أمانة 
بغداد حكيم عبده إن األمانة بالتنسيق مع عدد من 
الوزارات اخلدمية باشرت استعدادها الستضافة 
مؤمتر القمة العربية املقــــرر عقده في العاصمة 

بغداد العام القادم.
 وقال عبده في تصريح لراديو »سوا« األميركي 
أمــــس االول- إن أمانة بغداد وعددا من الوزارات 
تعمل من أجل استكمال االستعدادات الستضافة 

القمة العربية املقرر عقدها العام القادم.

بشـــكيك ـ أ.ف.پ: أدت روزا 
اوتونباييفا اليمني لتصبح رئيسة 
انتقالية لقرغيزستان بعد أن قادت 
البالد على مدى 3 أشـــهر شهدت 
انتفاضة شـــعبية وأعمال عنف 
عرقي واستفتاء يرمي إلى إقامة 
أول دميوقراطية برملانية في آسيا 
الوســـطى. ووعدت أوتونباييفا 
التي أصبحـــت أول امرأة تتولى 
رئاســـة جمهورية قرغيزستان، 
ببدء حقبـــة سياســـية جديدة 
في بالدها اخلارجـــة لتوها من 
أعمال عنف، تكـــون مبنية على 
»االحترام الكامل لدولة القانون«. 
وأدت اليمني الدستورية أمام أكثر 
من ألف من احلاضرين في قاعة 
االحتفاالت في العاصمة بشكيك، 
ووعدت ببدء عهد سياسي جديد 

في البلد املضطرب.
وقالـــت خالل أدائهـــا اليمني 
الدستورية »بصفتي رئيسة لن 
ادخر اي جهد خللق ثقافة سياسية 

جديدة فـــي البـــالد مبنية على 
االحترام الكامل لدولة القانون«. 
وأضافت »سأطلب من احلكومة 
كلها ضمان ذلك. هذه السياســـة 
اجلديدة ال ميكـــن ان تبنى على 
أوهام. يجب ان تصبح حقيقية 
وفعلية«. وكانـــت اوتونباييفا 
السفيرة السابقة لقرغيزستان في 
بريطانيا، عينت رئيسة بالنيابة 
بعد التمرد الدامي الذي أسفر عن 
سقوط 87 قتيال وأدى الى هروب 

الرئيس كرمان بيك باكييف.
كما شهدت قرغيزستان أعمال 
عنف وعدم استقرار سياسي خالل 
األشهر االخيرة تخللها استفتاء 
حول دستور جديد حظي مبوافقة 
أكثر من 90% من األصوات ما يجعل 
من قرغيزستان أول دميوقراطية 

برملانية في املنطقة.
الدســـتور اجلديد،  ويقلص 
الرئيـــس وميهـــد  صالحيـــات 
النتخابات برملانية قالت السلطات 

انها ستجرى مطلع أكتوبر لتعيني 
حكومة دائمة.

وستتولى اوتونباييفا رئاسة 
حكومة تصريف أعمال الى ما بعد 

االنتخابات الرئاسية في 2011.
وقد منحها االستفتاء صالحية 
تولي الرئاسة غير انه ال يحق لها 
الترشح في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة. ويتعـــني على حكومتها 
تهدئة التوترات في مناطق جنوب 
البالد التي شهدت اشتباكات دامية 
بني الغالبية القرغيزية واألقلية 
األوزبكية في مدينتي اوش وجالل 
آباد واملناطق احمليطة بهما ما أدى 
الى مقتل نحو ألفي شخص الشهر 

املاضي.
واعتمدت الرئيســـة اجلديدة 
العنف،  لهجة مصاحلة بشـــأن 
وجتنبت إلقاء اللوم على جماعة 
عرقية دون غيرها، فيما وعدت 
بأن احلكومة ســـتبذل مزيدا من 
اجلهـــود لضمان عودة اخلدمات 

الى مواطنيها في املناطق اجلنوبية 
املدمرة.

وقالت »اليوم متر قرغيزستان 
بواحدة من أكثر الفترات دراماتيكية 
في تاريخها. ولســـوء احلظ فإن 
أحداثا مأساوية جرت في مناطق 
اوش وجالل آباد.. وسفكت قوى 

الظالم دماء كثير من األبرياء«.
وأضافت »وأنا بدوري أعد بأن 
الدولة ســـتفعل كل ما بوسعها 
وبالسرعة املمكنة للتغلب على 

آثار هذه املأساة«.
إال ان اوتونباييفـــا تواجـــه 
سلســـلة من املهام الصعبة التي 
تتعـــدى التغلـــب علـــى العنف 
اذا أرادت إحالل االســـتقرار في 
البالد، بحســـب ما قـــال مارات 
كازكباييف احمللل السياسي في 
بشكيك. وصرح لوكالة فرانس 
برس ان »أصعب األشـــياء اآلن 
بالنسبة الوتونباييفا هو إنعاش 
الوطني وحل املسائل  االقتصاد 

األمنية واملشاكل االجتماعية، وان 
تبرهن للعالم قدرتها على احلكم 

في الظروف الصعبة«.
ومع تولي أوتونباييفا الرئاسة 
يكون تكون املعارضة القرغيزية 
قد جنحت فـــي اإلطاحة بزعماء 
التي قادها  »ثورة السوســـن«، 
الرئيس املخلـــوع باكاييف ضد 
آكاييف، لتنضم  سلفه عســـكر 
هذه الثورة الى سلسلة الثورات 
امللونة التـــي اجتاحت عددا من 
الفضاء السوفييتي  جمهوريات 
السابق، وذلك بعد جناح أوكرانيا 
في إخماد »الثـــورة البرتقالية« 
واإلطاحة بأهم رموزها فيكتور 
يوشينكو ويوليا تيموشينكو، 
وزعزعـــة أركان مثيلتها »ثورة 
الورود« في جورجيا التي اضطرت 
إلى التسليم بهزميتها العسكرية 

صيف عام 2008.

العراق يبدأ التحضير الستضافة القمة العربية

اغتيال مفتي األنبار.. و»العراقية« ترفض مرشح تسوية وتعتبره التفافاً على الدستور

»الپنتاغون«: إيران نصبت في سورية رادارًا
لرصد أي هجوم إسرائيلي عليها 

عواصــــم ـ د.ب.أ ـ أ.ف.پ: أكد 
املنــــدوب اإليراني لــــدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية علي أصغر 
سلطانية أمس أن بالده تعاونت مع 
مراقبي الوكالة ولم تضع العوائق 

أمامهم.
وقال ســــلطانية لوكالة أنباء 
الطلبة اإليرانية »إسنا« إن »إيران 
تعاونت دائما بشكل تام مع مراقبي 
الدولية للطاقة  الوكالة  ومفتشي 
الذرية ضمن التزاماتها ولم تضع 

عوائق أبدا في وجه املفتشني«.
وأضاف أن بالده قامت باألفضل 
لتوســــيع تعاونها الســــلمي مع 
الوكالة وزيادة اســــتخدام الطاقة 
النووية في مجال الطب والزراعة 
والصناعة وبناء مفاعالت الطاقة 
النووية »باالعتماد على دستور 

الوكالة«.
وقــــال إن على العالم أن يضع 

جانبا الفكرة اخلاطئة بأن الوكالة 
هي فقط منظمــــة مراقبة وتقص 
مضيفا أن »عليها أن تخدم أعضاءها 
كمنظمة مستقلة وخبيرة والتفتيش 
هو جزء فقط من أنشطتها ضمن 
نطــــاق معاهــــدة منع االنتشــــار 
النــــووي، وبالتالي يجب أال يظل 
التفتيش مسؤوليات الوكالة الثقيلة 
املتعلقة بتوسيع التعاون«. في هذه 
األثناء، أعلن رئيس منظمة تطوير 
وحتديث الصناعات اإليرانية، مجيد 
هدايت، أمس ان أول سفينة، صناعة 
محلية، عابرة للمحيطات، انضمت 

الى األسطول البحري اإليراني.
وأفادت وكالة »مهر« لألنباء ان 
هدايت أعلن ذلك أمس على هامش 
ملتقى يوم الصناعة واملناجم في 

اجلمهورية اإلسالمية.
وأشــــار الى انه سيتم تسليم 
ســــفينتني عابرتني للمحيطات، 

البحري  الى األســــطول  أخريني، 
االيراني في شــــهر مــــارس العام 

املقبل.
في ســــياق آخر نقلــــت وكالة 
األنباء الفرنسية عن مسؤول في 
وزارة الدفاع االميركية »الپنتاغون« 
فضل عدم الكشف عن هويته أمس 
االول ان ايــــران نصبت رادارا في 
ســــورية لرصد هجوم اسرائيلي 

محتمل على مواقعها النووية.
وأوضح املسؤول في الپنتاغون 
لفرانــــس برس ان نظــــام الرصد 
اجلــــوي اقيم العــــام املاضي في 

سورية.
وقال »ال نعتقد ان مشــــاريع 
ايران للمنطقة تصب في مصلحة 

سورية«.
وأضاف »بالرغم من ان كل بلد 
له حق الدفاع عن النفس« ولكن 

اقامة هذا الرادار مقلقة.

بــــدوره، هــــدد رئيس مجلس 
اإليرانــــي  الشــــورى اإلســــالمي 
)البرملان( علي الريجاني أمس انه 
سيتم التعامل باملثل مع الدول التي 
تعترض وتفتش السفن اإليرانية 

احململة ببضائع عادية.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن 
الريجاني قوله تعليقا على قرار 
مجلس األمــــن الدولي 1929 الذي 
فرض عقوبات جديدة على إيران 
بسبب أنشطتها النووية ان إيران 
عازمة على التعامل باملثل إذا قامت 
الدول باعتراض وتفتيش  بعض 

سفنها احململة ببضائع عادية.
وحــــول طلــــب مجموعة 5+1 
)الدول الدائمة العضوية في مجلس 
األمن باإلضافة الى أملانيا( إجراء 
محادثات مع إيران بشــــأن ملفها 
النووي وصف الريجاني احلوار 
الغربية  الــــدول  إليه  الذي تدعو 

انهم  بأنه »أسلوب للخداع حيث 
يستخدمون مجلس األمن بصورة 
غير مشروعة كأداة للضغط على 
إيران وفي نفــــس الوقت يدعون 

أنهم مستعدون للحوار«.
التــــي متر بها  وعن الظروف 
منطقة اخلليــــج انتقد الريجاني 
»تواجد القوات الغربية واألميركية 
في قواعد بثالث دول وقيامها بنقل 
مختلف األشياء من وإلى املنطقة 

من دون علم اآلخرين«.
وشدد على ضرورة أن »تكون 
منطقــــة اخلليج منطقــــة تتحلى 
بالهدوء حتى تتمكن جميع دول 
هذه املنطقة من حتقيق االستفادة 
املرجوة« معتبرا ان »ممارســــات 
وأعمال القوات األميركية والغربية 
في هذه املنطقة تؤدي إلى زعزعة 
أمن اخلليج ما سيعود بتداعياته 
السلبية على دول هذه املنطقة«.

طهران تهدد مفتشي سفنها بالمعاملة بالمثل

أوتونباييفا تدق المسمار األخير في نعش ثورة »السوسن« وتتسلم رئاسة قرغيزستان

رئيسة احلكومة روزا اوتونباييفا تؤدي النشيد الوطني لقرغيزستان ضمن مراسم تنصيبها للرئاسة أمس   )رويترز(

نتنياهو يرفض االعتذار لتركيا:
»نأسف لفقدان األرواح«

عواصمـ  وكاالت: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو أمس االول للقناة األولى بالتلفزيون 
اإلسرائيلي إن إسرائيل لن تعتذر لتركيا عن قتل 
تسعة نشطاء على ظهر السفينة التركية »مرمرة« 
بعد أن اعترضت بالقوة الســـفينة في محاولتها 
كسر احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة، 
وقال إن إســـرائيل لن تعتذر عن حماية جنودها 
وأضاف »نأســـف لفقدان األرواح.. هذا واضح«، 
وبرر نتنياهـــو موقفه بالقول انه لن يعتذر عن 
هجوم قوات الكوماندوز االسرائلية املتضامنني، 
كون اجلنـــود كانوا يدافعون عن انفســـهم ضد 
محاوالت خطفهم وقتلهم على أيدي ركاب السفينة 

على حد زعم نتنياهو.
الى ذلك، ذكرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية أن 
أسرة الضحية األميركية راشيل كوري الناشطة في 
حقوق االنسان أرسلت رسالة ملبعوثة األمم املتحدة 
سوزان رايس في وقت سابق مؤكدة عدم ثقتها في 
التحقيق اإلسرائيلي في الهجوم على اسطول احلرية 

للمساعدات املتجه الى غزة.
وأعربت أســــرة كوري في الرســــالة عن الغارة 
اإلسرائيلية على اسطول غزة والتي أسفرت عن مقتل 
9 من الناشــــطني عن حزنها وغضبها على عمليات 
القتل واإلصابات التي حدثت على منت السفن التي 

أبحرت من خالل اســــطول احلرية لكســــر احلصار 
عن غزة.

وأضافت األســــرة ان إسرائيل كانت قد امتنعت 
عن إجراء حتقيق شــــامل وموثوق به وشفاف في 
مقتل ابنتها وذلك بعد محاوالت متكررة على أعلى 

مستوى من جانب الواليات املتحدة .
وكانت كوري )24 عاما( وهى ناشطة في مجال 
حقوق اإلنسان قد قتلتها جرافة اسرائيلية في عام 
2003 بينما كانت حتاول هي وناشطون آخرون منع 
إسرائيل من هدم منازل في رفح باستخدام أجسادهم 

كدروع بشرية.
وكان الســــائق قد قال إنه لم يرها وقالت قوات 
الدفاع االسرائيلية إنها مجرد حادثة ولكن والديها 
رفضا ذلك. في ســــياق اخر، اكد البيت االبيض ان 
محادثات السالم غير املباشرة في الشرق االوسط التي 
ترعاها واشنطن حتقق تقدما بالرغم من الشكاوى 

الفلسطينية التي تتهم اسرائيل باملماطلة.
واعرب مسؤولون اميركيون كبار عن املهم في 
االنتقال قريبا الى محادثات مباشــــرة بني الطرفني، 
ومع ذلك لم حتدد هذه املصادر التي كانت تتحدث 
الــــى الصحافيني قبل ايام من زيارة رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو الى واشنطن، اي برنامج 

زمني لذلك.

أسرة ضحية أميركية: ال نثق بالتحقيق اإلسرائيلي في الهجوم على أسطول الحرية

القائد اجلديد لقوات الناتو بأفغانستان اجلنرال ديڤيد بترايوس رافعا هويته خالل مراسم تسلم منصبه في كابول أمس         )أ.پ(

بترايوس يستهل مهمته في أفغانستان: الحرب أكثر صعوبة 
كابول ـ أ.ف.پ: في مستهل مهمته قائدا 
للقوات األجنبية في أفغانستان خلفا للجنرال 
املقال ســــتانلي ماكريســــتال، دعا اجلنرال 
االميركي ديڤيد بترايوس، الى توحيد اجلهود 

في احلرب في افغانستان.
وقال بترايوس في الســــفارة االميركية 
في كابول امس »يجــــب ان نحقق الوحدة 
ويكون لنا هدف مشترك في هذه اجلهود، 
اننا مدنيون وعسكريون، افغان ودوليون، 

جزء من فريق واحد له مهمة واحدة«.
واكد بترايوس الذي تولى قيادة اكثر من 
140 ألف جندي من الواليات املتحدة واحللف 
االطلسي ينتشرون في افغانستان، انه من 
املرجح ان تصبح احلرب اكثر صعوبة قبل 

ان تبدأ في التحسن.

وقال امام نحو 1700 شــــخص حضروا 
املوافق  احتفاالت عيد االستقالل االميركي 
الرابع من يوليو والتي جرت في الســــفارة 
االميركيــــة »هذه مهمة صعبة، وليس فيها 
اي شيء ســــهل، لكن بالعمل معا نستطيع 
ان نحرز التقدم ونستطيع ان نحقق هدفنا 

املشترك«.
ومن املقــــرر ان يتولى بترايوس مهامه 
رسميا اليوم في مراسم جتري في مقر قوات 

حلف االطلسي وسط كابول.
اال ان اجلنرال بدأ ممارسة عمله امس حيث 
ترأس اجتماعا ملناقشــــة الوضع مع القادة 
العسكريني في مختلف مناطق افغانستان، 

حسب احد مساعديه.
ولقي تعيني بترايوس قائدا الكثر من 140 

الف جندي مــــن الواليات املتحدة واحللف 
االطلسي ينتشرون في افغانستان، ترحيبا 
من قبل املسؤولني االفغان ومن بينهم الرئيس 
االفغاني حميد كرزاي الذي بدأ يفقد تأييد 

الغرب له.
اال ان محللني حثوا بترايوس على اجراء 
تعديــــالت فورية لتحويل مســــار احلرب 
التــــي يرى الكثيرون انها تســــير ملصلحة 

طالبان.
وقــــال احمد بهزاد النائــــب في البرملان 
االفغاني »على بترايوس تغيير االستراتيجية 

االساسية للحرب ضد طالبان«.
واضاف ان »تغيير قيادة القوات االجنبية 
لن يكون مؤثــــرا اال اذا رأينا ان مزيدا من 

اخلطوات تتخذ ضد االرهابيني«.

ورأى احمللل السياســــي هارون مير ان 
ماكريستال واجه انتقادات بسبب فشل القوات 
االجنبية في تامني منطقة مرجة التي تشتهر 
بزراعة القنب في والية هلمند اجلنوبية في 

عملية واسعة جرت في فبراير املاضي.
واشــــار هارون الى انه مت تأجيل خطة 
لتكثيف العمليات ضــــد طالبان في والية 
قندهار التي تعد معقال للمســــلحني حتى 
سبتمبر املقبل. واضاف »ال نعرف ان كان 

سيتم تنفيذ ذلك ام ال«.
ورغــــم تأكيد الرئيــــس االميركي باراك 
اوباما واجلنرال بترايوس نفسه ان تغيير 
القيادة ال يعني تغييرا في االستراتيجية، 
فان اجلنرال املح الى امكانية اجراء بعض 

التغييرات.

وزير الدفاع العراقي عبدالقادر جاسم مرحبا بالسيناتور األميركي جون ماكني )رويترز(


