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برلنيـ  وكاالت: فيما اعتبر ضربة جديدة للمستشارة األملانية أنغيال ميركل 
التي تعاني من تدني شـــعبية حكومتها االئتالفية، أعلن أولي فون بوست 
عمدة مدينة هامبورغ األملانية استقالته من منصبه. وقال بوست الذي يتولى 
رئاسة حكومة هامبورغ عن احلزب املسيحي الدميوقراطي في تصريحات 
أوردتها هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« امس إنه أبلغ رئيسة احلزب 
ميركل باستقالته التي عزاها ألسباب شخصية، مضيفا أنها ستصبح سارية 
في 25 أغســـطس املقبل. ويعد فون بوست هو سادس رئيس حكومة والية 

من احلزب املسيحي الدميوقراطي يستقيل من منصبه خالل األشهر العشرة 
األخيرة، مما يفقد احلزب قيادات محلية محنكة حســـب املراقبني. من جهة 
اخرى بدأ املكتب االحتادي حلماية الدستور في أملانيا امس برنامجا جديدا 
يهدف إلى إعادة دمج اإلسالميني الذين لديهم ميول للعنف في املجتمع األملاني. 
وميكن لإلســـالميني املتشددين الراغبني في التخلي عن التطرف أو أقاربهم 
أو أصدقائهم احلصول على املساعدة واإلرشاد عن طريق االتصال بالعاملني 

القائمني على هذا البرنامج تلفونيا أو عبر البريد اإللكتروني.

ألمانيا: استقالة سادس حليف لميركل بسبب تدني شعبية الحكومة

مقترحات لـ »العراقية« بإبقاء طالباني رئيسًا وعالوي للحكومة وحمودي للبرلمان 
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت

كشف زعيم التيار الصدري 
في العراق مقتدى الصدر عقب 
لقائه رئيــــس القائمة العراقية 
إياد عالوي في دمشق أمس أن 
األخير أبدى »اســــتعداده التام 
لتقدمي بعض التنازالت بخصوص 
تشــــكيل احلكومــــة العراقية«. 
وأضــــاف الصــــدر فــــي مؤمتر 
صحافي بعد االجتماع أمس أن 
التنازالت ستظهر بشكل  »هذه 
واضح من خــــالل برامج العمل 
واخلطط التي ستضعها القائمة 

خالل األيام القليلة املقبلة«.
وأعرب الصدر عن »استعداده 
لطي صفحات املاضي من أجل 
مســــتقبل العــــراق واإلســــراع 
بتشكيل حكومة عراقية في اقرب 
وقت ممكن«، موضحا أنه ال يوجد 
لديه أي حتفظات على األشخاص 
في تشــــكيل احلكومة العراقية 
وإمنا تتركز حتفظاته على برامج 
العمل التي يتم تقدميها من قبل 
القوائم وطالــــب ائتالف دولة 
القانون بتقدمي تنازالت من أجل 

تشكيل احلكومة العراقية.
وشدد زعيم التيار الصدري 
على أنه مستعد لتناسي املاضي 
إال إذا كان األمر يتعلق بالبعثيني 
وحتديــــدا »الصداميني«، وقال 
»إننا نتناسى ونتنازل مع جميع 
األطــــراف إال إذا كان أميركيا أو 
بعثيا أو إرهابيا ألن التعامل مع 

هؤالء خط أحمر«.
وأضاف الصدر أن التعامل 
مـــع االحتـــالل األميركي خط 

اجلمهورية.
ويتضمن املقترح إسناد رئاسة 
البرملان إلى همام حمودي القيادي 
في املجلس األعلى. وبينما تبدو 
التســــوية مرضية ملعظم  هذه 
األطراف السياسية فإنها تعني 
وضــــع قائمة رئيــــس الوزراء 
املنتهية واليتــــه نوري املالكي 

في خانة املعارضة.
 وقبـــل االجتمـــاع، بحث 
الرئيس السوري بشار األسد 
أمس مع رئيس القائمة العراقية 
رئيس الوزراء العراقي االسبق 

أن القائمة العراقية، قدمت نسخة 
من مقترحاتها حول تشــــكيلة 
احلكومة القادمة تتضمن إسناد 
رئاسة الوزراء إلى عالوي، وإبقاء 
مجلس الرئاسة احلالي كما هو 
برئاســــة جالل طالباني، ومنح 
املجلس األعلى، بزعامة احلكيم، 

رئاسة البرملان.
وقالت املصادر في تصريحات 
لصحيفة »الشــــرق األوسط« 
اللندنية نشرتها أمس إن »ائتالف 
العراقية تقدم مبقترحات حول 
الرئاســــات وبعض  تســــمية 

ســـورية املســـاندة للشـــعب 
العراقي واجلهود التي تبذلها 
بهـــدف احلفاظ علـــى وحدة 
العراق وإعادة األمن واالستقرار 

إليه«.
استقبال األسد لعالوي جاء 
بعد يوم من استقباله زعيم التيار 
الصدري في العراق مقتدى الصدر 
وبحث معه في تشكيل احلكومة 

العراقية. 
من جهته جدد »ائتالف دولة 
املالكي  الذي يتزعمه  القانون« 
أمس متســــك التحالف الوطني 

أحمر مثله فـــي ذلك كالتعامل 
مـــع البعثيني واإلرهابيني، انه 
من املستحيل إشراك البعثيني 
في العملية السياسية بالعراق، 
داعيـــا ســـورية وتركيـــا إلى 
الواليات  ممارسة ضغط على 
املتحدة األميركية من أجل »وقف 
السلبية في تشكيل  تدخالتها 

احلكومية العراقية«.
لكن الصــــدر لم يشــــر الى 
املعلومــــات الواردة عن مصادر 
الوطني  مطلعة في االئتــــالف 
العراقي الذي يقوده عمار احلكيم 

إياد عالوي املستجدات املتعلقة 
باجلهود املبذولة من اجل تشكيل 
احلكومة العراقية باإلضافة إلى 
العالقات الثنائية وتطويرها.

ونقل بيان رئاسي سوري عن 
األسد تأكيده على »دعم سورية 
العراقيني يكون  اتفاق بني  ألي 
أساسه احلفاظ على وحدة العراق 

وعروبته وسيادته«.
مــــن جانبـــه ثمن عالوي 
- بحسب البيان - »احتضان 
ســـورية لالجئني العراقيني«، 
معربـــا عن »تقديـــره ملواقف 

املناصب الســــيادية املهمة في 
احلكومة القادمة، ونحن بصدد 
دراســــة هذه املقترحــــات التي 
مت تسليم نســــخة منها للتيار 

الصدري أيضا«.
وأوضحت املصادر أن املقترح 
تضمن تشكيل حكومة شراكة 
وطنية برئاسة عالوي، وتسمية 
طالباني، رئيسا للجمهورية، وأن 
يبقى كل من عادل عبد املهدي، 
القيــــادي في املجلــــس األعلى 
اإلســــالمي، وطارق الهاشــــمي، 
العراقيــــة، نائبني لرئيس  من 

مبنصــــب رئيس الــــوزراء كما 
اعلــــن التــــزام التحالف مبهلة 
الكتل  التي حددتها  األسبوعني 
السياسية لتقدمي مرشح لتولي 

هذا املنصب.
ويأتي هذا االعالن فيما انهى 
ممثلو الكتل البرملانية اجتماعا 
عقدوه أمس للبحث عن مخرج 
لالزمة احلكومية والدستورية 

وقرروا استئنافه االحد املقبل.
وقال القيادي في ائتالف دولة 
القانون حيدر العبادي في مؤمتر 
صحافي عقده فـــي مقر مجلس 
النواب أمس إن »فترة األسبوعني 
التي حددتها الكتل السياسية كافية 
للتوصل إلى اتفاق بشأن مناصب 
الثالث )اجلمهورية  الرئاســـات 

والوزراء والبرملان«(.
السياســــي  مبوازاة الوضع 
املتأزم يســــتمر تدهور الوضع 
االمني حيث جنا وزير الزراعة 
العراقي من محاولة اغتيال في 
بغداد أمس حيث استهدف انفجار 
عبوتني ناسفتني موكبه في وسط 
بغداد وأدى إلــــى إصابة أربعة 

مدنيني بجروح.
وقال مصدر أمني ان »عبوتني 
ناسفتني انفجرتا بتتابع سريع 
الســــياج اخلارجي ملرقد  قرب 
الشيخ عبد القادر الكيالني بوسط 
بغــــداد أثناء مرور موكب وزير 
الزراعــــة وكالة أكرم احلكيم ما 
أسفر عن إصابة أربعة مدنيني 
بجروح خطرة وإحلاق أضرار 
ماديــــة بعــــدد من الســــيارات 

املدنية«.

الصدر بعد لقاء رئيس »العراقية« في دمشق: عالوي مستعد لتقديم بعض التنازالت لتشكيل الحكومة

)أ.ف.پ( جانب من اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس كتلة »العراقية« إياد عالوي في دمشق أمس  

نجاد يشترط تخلي أميركا عن »منطق رعاة البقر« للحوار : 
كيف يخاف من يملك 5000 قنبلة ذرية من قنبلة واحدة؟! 

فيلدز: ال يوجد إسالم معتدل وسأمنع المسلمين من دخول هولندا

طهرانـ  وكاالت: دعا الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد في 
خطاب أمس في قزوين شـــمال 
ايران الواليات املتحدة إلى التخلي 
عن »منطق رعاة البقر« لتتمكن 
من إجراء حوار مع طهران حول 

البرنامج النووي اإليراني.
وقال احمدي جناد »تتبنون 
انه  القرارات لتجـــروا حوارا. 
منطق رعاة البقر الذي ال مكان 
له في ايران. اذا تعاملتم بأدب 
فنحـــن مســـتعدون للتحاور 
باحتـــرام. نحـــن صبـــورون 
ونتابعكـــم وانتـــم تقومـــون 

بألعابكم البهلوانية«. 
ويلمح احمدي جنـــاد بذلك 
الى قرارات مجلس األمن الدولي 
واالحتاد األوروبـــي والواليات 
املتحدة بفرض عقوبات جديدة 
إيـــران بســـبب برنامجها  على 

النووي.
وقال احمـــدي جناد »انهم ال 
يخافون مـــن القنبلة الذرية وال 
الصواريخ. انهم قلقون من يقظة 

النائب  العربية.نت: شكل 
الهولندي خيرت فيلدز، زعيم 
حزب »احلرية« املتطرف والذي 
يشــــغل 24 مقعدا في مجلس 
النواب جبهة مناوئة لإلسالم 
أسماها »التحالف الدولي من 
أجل احلرية« ووصف فيلدز 
احلركة اجلديــــدة بأنها مثل 
خيمة كبيرة »مظلة« من أجل 
احلرية، حسب تعبيره، وتضع 

حدا النتشار أفكار اإلسالم. 
وفي تصريح صحافي له 
قال فيلدز ان حركته املناهضة 

لإلسالم لن تتحول إلى معقل لألحزاب اليمينية 
املتطرفة، لكنها ستعمل جاهدة على الترويج حلماية 
أمن وسالمة إســــرائيل مبا يعني رفض احلركة 
الصريح سيكون جلميع األحزاب املعادية لليهود، 
في إشارة إلى منعها من االنضمام والتجمع حتت 
سقف احلركة. وفي لقاء صحافي آخر أجري مع 
فيلدز قال له صحافي عربي »سيد فيلدز أنا مسلم 
عربي وزوجتي تضع احلجاب وأبنائي يتكلمون 
الهولندية هل علي أن أخشى من حزبكم إذا وصل 
إلى هرم السلطة يوما؟ أجاب خيرت فيلدز قائال: 
»ليس لديك ما تخشى عليه. ما أود أن أصنعه هو 
أن أضع شريطا أحمر يفصل هولندا، بحيث يقف 
على اجلانب القريب من يحترم وال يتعدى على 
الدستور الهولندي، وعلى الطرف البعيد أفصل 

وضع كل من يحاول أن يرتكب 
فعال إجراميا متطرفا أو يحاول 
تطبيق الشريعة اإلسالمية في 
هولندا فهؤالء ليس لهم مكان 
في هولنــــدا ولن يقيموا على 
البتة«. وتابع خيرت  أرضها 
فيلدز قائال: »إذا التزم بالدستور 
الهولندي ولم يظهر تصرفات 
إسالمية فهو مرحب به، وإذا 
لم يفعل فحــــني وصولي إلى 
رئاســــة الــــوزراء الهولندية 
ســــأمنع هجرة املسلمني إلى 
هولندا إطالقا، وال مكان ملزيد 
من املهاجرين املسلمني بعد«. وحتدث عن خطوة 
ثالثة ملوحا بسحب اجلنســــية الهولندية ممن 
يحملون اجلنسية املزدوجة قائال: »سأقوم بطردهم 
بعد سحب اجلنسية الهولندية منهم«. وعلى سؤال 
وجه خليرت فيلدز عن وجود إسالم معتدل أم ال؟ 
أجاب خيرت بالقول: »إطالقا، ال يوجد إسالم معتدل 
أصال، وأعتقد أن اإلسالم أيديولوجية شمولية. 
فهو فكر أكثر مما هو دين، وأراه يقوم على أساس 
السيطرة والقمع وال ميكن مقارنته بالشيوعية 
والفاشية. فاإلســــالم بات أكبر تهديد في الوقت 
احلاضر ألوروبا«. وعن وصف فيلدز للمسلمني 
الليبراليني املعتدلني قال: »هو كل شخص ال يطبق 
ما ورد في القرآن وال يتبع النصوص التي وردت 

به من عداء لليهودية واملسيحية.

الدفـــاع اإليرانـــي العميد احمد 
وحيدي أمس ان بالده ستدشن 
قريبـــا غواصة جديـــدة مزودة 

باألسلحة املتطورة.
انباء »فارس«  ونقلت وكالة 
اإليرانية عن وحيدي الذي يزور 
محافظة اصفهان وسط البالد قوله 
ان »هذه الغواصة املتطورة للغاية 
سيتم تدشـــينها الشهر املقبل« 
مضيفا ان »من خصوصيات هذه 
التي اســـتخدمت في  الغواصة 
تصنيعها التكنولوجيا املتطورة 
سرعتها الفائقة في تنفيذ املهام 
البحرية وكذلك تزويدها باألسلحة 

احلديثة للغاية«.
العميـــد وحيـــدي  وأشـــار 
اتفاقية شـــراء  ايران  إبرام  الى 
منظومة الصواريخ )اس.300( 
مع روســـيا التي لم تسلم هذه 
املنظومـــة الدفاعية الى اجلانب 
االيراني حتى اآلن، مشـــددا في 
الوقت نفسه على ان بالده مازالت 
تتابع هذا املوضوع مع اجلانب 

الروسي.

الشعب اإليراني. انهم يقولون ان 
ايران ميكنها إنتاج قنبلة خالل 
سنتني. هذا ليس صحيحا. نحن 

ال نريد القنبلة«.
وأكد الرئيس االيراني »ولكن 

 وتابع »انهم يعرفون متاما اننا 
ال نسعى الى امتالك قنبلة نووية«.  
وقال »انهـــم يفرضون عقوبات 
على املصارف وبعض املنتجات 
ويعتقدون اننا سنسلمهم مفاتيح 

حتى اذا كان ذلك صحيحا، انهم ال 
يخافون من القنبلة. االميركيون 
أنفسهم يقولون انهم ميلكون اكثر 
من 5 آالف قنبلة ذرية كيف ميكن 

ان يخافوا من قنبلة واحدة؟«.

انهم  البالد. عليهـــم ان يعلموا 
سيحملون الى القبر حلم تخلينا 
عن جزء صغير من حقوقنا« في 

املجال النووي.
من جهة أخـــرى، أعلن وزير 

إيران تدشن قريبًا غواصة جديدة مزودة باألسلحة المتطورة

شّكل جبهة »التحالف الدولي للحرية« لمجابهة اإلسالم والدفاع عن أمن إسرائيل

كاسترو: أوباما ال ينوي 
وقف النزاع النووي مع إيران

هافاناـ  أ.ف.پ: اعتبر الزعيم 
الكوبي فيدل كاسترو ان الرئيس 
االميركي باراك اوباما غير قادر 
وليست لديه النية لوقف نزاع 
مسلح مع ايران سينتهي في 

رأيه بكارثة نووية.
وقال الزعيم الكوبي في مقال 
نشر على موقع »كوبا ديبايت« 
االلكتروني »ويا لالسف، انطالقا 
من كل العناصر الواقعية التي 
اراها، ال ارى اي امكان« لتفادي 
احلرب، وهي حقيقة »ال يستطيع 
اوباما تغييرها ولم ُيظهر في اي 

حلظة قرارا للقيام بذلك«.
واضاف »اعتقد انــــه سيكون امرا اكثر واقعية ان تستعد شعوبنا 

ملواجهة هذه احلقيقة. في هذا االمر فقط يكمن املنا«.
ونشر املقال بعد ساعات من رسالة وجهها كاسترو الى الرئيس 
اجلنوب افريقي السابق نلســـون مانديال، حضه فيها على ابقاء 
جنـــوب افريقيا بعيدة عن القواعد العســـكرية للواليات املتحدة 

واحللف االطلسي.
واكد كاســـترو ان ايران متكنت من صنع عشـــرين كليوغراما 
من اليورانيوم املخصب بنســـبة 20%، »وهي كمية كافية لصنع 
قنبلـــة نووية، ما يرعـــب اكثر اولئك الذين اتخـــذوا اخيرا قرارا 

مبهاجمتها«.
وكاســـترو الذي يتم قريبا عامه الرابع والثمانني وتنحى بعد 
اصابته مبرض خطير، خصص تسعة مقاالت لهذا املوضوع نشرت 
منذ االول من يونيو، وتناول هذه املســـألة خالل ظهوره العلني 

خلمس مرات في عشرة ايام.

ليڤني ترفض االنضمام لحكومة نتنياهو 
وليبرمان يعترف باالختالف معه 

غزة � وكاالت: رفضت رئيس��ة حزب »كادميا« وزعيمة املعارضة 
في إسرائيل تسيبي ليڤني انضمام كتلة كادميا إلى االئتالف احلكومي، 

معتبرة أن كتلتها ليست مبثابة »قطع غيار حلكومة سيئة«.
 ونقل��ت اإلذاعة اإلس��رائيلية أم��س عن ليڤن��ي انتقادها، خالل 
جلسة كتلتها لسياسة احلكومة التي يقودها بنيامني نتنياهو وبنيتها 
الوزاري��ة، وقالت إن ح��زب كادميا »لن ينضم إلى تش��كيلة حكومة 
خاطئة وسياسية خاطئة«.  وأشارت ليڤني إلى أنها تبلغ كل من يطلب 
االلتق��اء بها بهذا املوقف مبا ف��ي ذلك رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 

ووزير الدفاع إيهود باراك.
 تصريحات ليڤني تأت��ي متزامنة مع خالف حكومي بني نتنياهو 
ووزي��ر اخلارجية اإلس��رائيلي أفيغدور ليبرمان طفا على الس��طح 
من��ذ مدة رغم تأكي��د األخير اال وجود ألزمة ف��ي صفوف االئتالف 
احلكومي، نافيا نية حزب »إس��رائيل بيتنا« املتط��رف الذي يتزعمه 
االنس��حاب من احلكوم��ة، لكنه أقر بوجود خالف��ات حادة مع حزب 

الليكود شريكه في االئتالف.
 أما اخلالفات التي حتتل العناوين الرئيسية للصحف االسرائيلية 
فتتعل��ق بتوزيع ميزانية بطريقة ي��رى ليبرمان انها تضر بالوزارات 
اخلم��س التي يتوالها حزبه.  الى جانب خالف ايضا حول مش��روع 
قان��ون مثير للج��دل حول اعتناق اليهودية في مبادرة تثير اس��تياء 

الطائفة اليهودية االميركية ويعارضها نتنياهو.

إيران تستخدم بنكًا ألمانيًا للتحايل على العقوبات وبرلين تحقق 
عواصم � د.ب.أ � أ.ف.پ: ذكر متحدث حكومي أمس إن السلطات 
املصرفية األملانية حتقق في مزاعم وسائل إعالم عن قيام بنك متتلكه 
إي��ران في مدينة هامب��ورغ بأعمال جتارية لصالح ش��ركات إيرانية 
محظور التعامل معها. وقال املتحدث باس��م وزارة املالية مايكل أوفير 
إن املش��رف على البنوك األملانية سوف »يس��تقصى عن كل املزاعم 
ض��د هذا البن��ك«. وأضاف أوفي��ر »حتى اآلن ليس هن��اك علم بتلك 
االنتهاكات«. اخلطوة األملانية جاءت بعد تقارير عن اس��تغالل طهران 
مصرفا ايرانيا صغيرا مقره في أملانيا لاللتفاف حول العقوبات الدولية 
والقيام بعمليات حلساب منظمات مدرجة على لوائح سوداء، حسب ما 

اوردت صحيفة وول ستريت جورنال أمس االول.
وأشارت الصحيفة نقال عن مسؤولني غربيني رفضوا الكشف عن 
هوياته��م ان املصرف املعني هو »يوروبيان ايراني��ان ترايد بانك ايه 

جي« )البنك االوروبي االيراني للتجارة(. 
وأضاف��ت الصحيفة ان املصرف حقق اكثر م��ن مليار دوالر من 
العمليات حلس��اب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج عسكرية والمتالك 
صواريخ بالستية مبا فيها شركات تخضع لعقوبات من قبل الواليات 
املتحدة واألمم املتحدة واالحتاد األوروبي. وأضافت الصحيفة ان بني 
شركاء املصرف عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية اإليرانية وهيئة 
الصناعات اجلوية واحلرس الثوري. ويشتبه في مشاركة هذه الهيئات 
ف��ي تطوير برامج نووية وللصواريخ في ايران. وتابعت الصحيفة ان 
املصرف قام على ما يبدو في 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات 
اذ عقد صفقات حلساب مصرف سيبا االيراني اخلاضع لعقوبات من 
األمم املتح��دة والواليات املتحدة واالحتاد االوروبي لتس��هيل جتارة 

األسلحة اإليرانية.

أستراليا: حل البرلمان تمهيدًا إلجراء انتخابات
عواصم ـ وكاالت: استجابة 
الى الدعوة التي وجهتها رئيسة 
الوزراء االسترالية جوليا جيالرد 
الى احلاكمــــة العامة كوينتني 
بريس أليس لويز حلل البرملان 
متهيدا إلجراء االنتخابات العامة 
التي ستسمح للناخبني باختيار 
رئيس وزرائهم، أعلن سكرتير 
احلاكمة ستيفن برادلي امس حل 
البرملان رسميا متهيدا إلجراء 
االنتخابات العامة في البالد في 

21 أغسطس املقبل. 
اإلذاعــــة  وذكــــرت هيئــــة 
البريطانية )بي بي ســــي( أن 
برادلــــي قرأ خطابــــا للحاكمة 
العامة جاء فيه »أنا كوينتني 
أليس لويــــز احلاكمة  بريس 
العامة الستراليا، وبالعمل وفقا 
للمادة اخلامسة بالدستور، يتم 
حل البرملان من يوم االثنني 19 
يوليو 2010 وحتى السبت 21 

أغسطس 2010«. 
الى ذلــــك ألقى حادثا عنف 
بظاللهمــــا على بدايــــة حملة 
االنتخابات العامة حيث وجهت 
الشــــرطة اتهامات لرجلني في 
مدينة أدياليد بعد أن تردد أن 
مرشحة من احلزب الليبرالي 
جاسمن وود تعرضت للكمات 
خالل مناقشــــة حول معاملة 

طالبي اللجوء. 

وقالــــت وود لهيئة اإلذاعة 
األســــترالية )إيه بي سي( إن 
رجلني اقتربــــا منها هي وأحد 
مساعديها خالل حملة انتخابية 

في مركز للتسوق، وقالت إنهما 
انتقدا سياســــة احلماية التي 
ينتهجهــــا حزبها ثم وجها لها 

اللكمات. 

فيدل كاسترو

خيرت فيلدز


