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سراييڤوـ  كونا: كشف مسؤول رفيع املستوى في رئاسة جمهورية 
كوسوڤو عن امكانية منح صرب كوسوڤو امتيازات متكنهم من تشكيل 

ادارة ذاتية محدودة في بعض القرى الشمالية من البالد.
وقال مستشار رئيس كوسوڤو عازم فالسي في حديث هاتفي مع 
)كونا( ان حكومة كوسوڤو رمبا تعلن قريبا مبادرة بهذا الشأن في بادرة 
حسن نية تساعد الصرب على االندماج بصورة طبيعية في مجتمعهم 
ضمن جمهورية كوسوڤو. وأكد فالسي أن كوسوڤو ستستمر في بناء 

دولة عصرية تضمن العدالة واملســــاواة جلميع أفراد الشعب بصرف 
النظر عن الدين والعرق رغــــم هزمية صربيا في معركتها القانونية 

التي قادتها أمام محكمة العدل الدولية ضد استقالل كوسوڤو.
وأوضح فالسي أن حكومة كوسوڤو ستمكن صرب كوسوڤو من 
ادارة شؤونهم الداخلية مبا يضمن لهم ممارسة حياتهم العادية بصورة 
فيها املزيد من احلرية اال أنه شدد على أن حكومة كوسوڤو لن تسمح 

بتشكيل وحدة ادارية صربية مستقلة عن جمهورية كوسوڤو.

كوسوڤو تدرس مبادرة لمنح الصرب إدارة ذاتية محدودة

برلين: مكان تركيا في أوروبا
وليس بالضرورة في »االتحاد«

اسطنبولـ  أ.ف.پ: اعتبر وزير اخلارجية األملاني 
غيدو فسترفيلي امس من اسطنبول انه من الضروري 
ربط تركيا بالقارة األوروبية من دون ان يعني ذلك 

بالضرورة قبولها عضوا في االحتاد األوروبي.
وقال الوزير األملاني في مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره التركي احمد داود اوغلو ان »وجهة تركيا 
هي صــــوب أوروبا نحن نعلــــق أهمية كبيرة على 
تعميق العالقات الثنائية وعلى ربط تركيا باالحتاد 

األوروبي«. 
وأضاف في اشارة الى عملية انضمام تركيا الى 
االحتاد األوروبي التي بدأت عام 2005 »اتفقنا على 

عملية خامتتها مفتوحة وليست آلية«.
وتتقدم املفاوضات مع تركيا بشأن االنضمام الى 
االحتاد األوروبي ببطء خصوصا بسبب معارضة 
أملانيا وفرنسا لهذا االنضمام وخشيتهما من تداعيات 
انضمام بلد يعد 73 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة 

من املسلمني الى النادي األوروبي، وهما تفضالن اقامة 
شراكة مميزة مع تركيا. وتأتي تصريحات فسترفيلي 
في الوقت الذي تعرب فيه الواليات املتحدة مع عدد 
من القادة األوروبيني عن اخلشــــية من تقرب تركيا 
من جيرانها مثل إيران مثال بعد ان تعبت من مسيرة 
االنضمام البطيئة الى االحتاد األوروبي. وأعرب رئيس 
احلكومة البريطانية ديڤيد كاميرون خالل زيارة له 
الى أنقرة االثنني املاضي عن »الغضب« ازاء طريقة 
التعاطي مع ملف انضمام تركيا الى االحتاد األوروبي 

متهما بشكل شبه مباشر أملانيا وفرنسا.
وفي اسطنبول شدد الوزير األملاني على ضرورة 
درس التقدم الذي تقوم به تركيا لالقتراب من معايير 

االحتاد األوروبي مبوضوعية.
وأضاف فسترفيلي »األمر املهم اآلن هو بحث كل 
العناصر بشكل موضوعي وبعيدا عن األفكار املسبقة 

ال يوجد أي جدول أعمال مخفي«.

أستراليا: فرص »العمال« الحاكم 
في االنتخابات البرلمانية تتزايد

سيدنيـ  د.ب.أ: من غير املرجح 
أن يتم رفــــع معــــدل الفائدة في 
استراليا قبل االنتخابات البرملانية 
املقررة في 21 أغسطس وذلك بعدما 
أظهرت أرقام رسمية امس تراجعا 
التضخمية  مفاجئا في الضغوط 
في استراليا. وقد ارتفعت األسعار 
بنسبة 0.6% خالل الربع الذي انتهى 
في شهر يونيو املاضي ليبلغ املعدل 
السنوي للعام املالي الذي انتهى 

في 30 يونيو إلى %3.1.
وتوقــــع معظــــم االقتصاديني 
ارتفاع معــــدل التضخم ألكثر من 
1% وأن يتجاوز املعدل الســــنوي 
نســــبة 3% وهو الهدف الذي أقره 

بنك االحتياط األسترالي.
ولكن معدل التضخم بلغ %2.7 
ولذلك فــــإن احتمالية رفع معدل 
الفائدة األســــبوع املقبل أصبحت 

ضئيلة.
ومن شــــأن رفع معدل الفائدة 
تقليل فرص حزب العمال احلاكم 
في إعادة انتخابه النها كانت ستعد 

داللة على سوء إدارة االقتصاد.
وكان بنك االحتياط األسترالي 
قد رفع معــــدل الفائدة بواقع 25 
نقطة أساســــية ليصل إلى %4.5 

خالل شهر مايو املاضي.

أول تعديل وزاري 
على الحكومة األردنية

اجرى  أ.ف.پ:  ـ  عمان 
االردني  ــوزراء  ال ــس  رئي
ــمير الرفاعي امس اول  س
ــى حكومته منذ  تعديل عل
تشكيلها شمل خروج ستة 
وزراء منها ودخول سبعة، 
ــؤول  مس ــاد  اف ــبما  حس

اردني.
ان  ــؤول  املس واوضح 
ــب  ــمل حقائ ــل ش التعدي
والزراعة  ــة  والتربي العدل 
والسياحة والعمل واالعالم،  
ــبعة وزراء  موضحا ان »س
جدد دخلوا الى احلكومة«.

ــوزراء  »ال ان  ــال:  وق
اجلدد هم هشام التل وزيرا 
للعدل وخالد الكركي وزيرا 
ــم ومازن  ــة والتعلي للتربي
للزراعة  وزيرا  اخلصاونة 
وزيرة  ــة  عفان ــوزان  وس
مراد  ــمير  وس ــياحة  للس
ــرا للعمل وعلي العايد  وزي
وزيرا لالعالم واالتصال«. 
ــهير العلي  ــا عينت س كم
ــى حد  ــة، عل ــرة دول وزي
ــفير االردن  قوله. وعني س
ــرائيل علي العايد  لدى اس
ــالم واالتصال  وزيرا لالع
في مكان نبيل الشريف اال 
انه لن يكون ناطقا رسميا 
ــة، على ما  ــم احلكوم باس

افاد املسؤول.
احلالي  للتعديل  ووفقا 
تضم احلكومة االردنية 29 
ــى جانب الرفاعي  وزيرا ال

بينهم ثالث نساء.

أفغانستان: قنبلة »طالبانية« 
تقتل وتصيب أكثر من 46 »بريئًا«

هـــرات ـ أ.ف.پ: قتـــل ما ال 
يقل عن 25 شخصا وجرح نحو 
عشرين آخرين امس في انفجار 
قنبلة يدوية الصنع من النوع 
الذي تستخدمه عناصر طالبان 
لدى مرور حافلة مكتظة بالركاب 
في جنوب غرب افغانستان على 
طريق في اقليم ديالرام في والية 

منروز.
الداخليـــة  واعلنـــت وزارة 
االفغانية في بيـــان ان »قنبلة 
زرعها اعداء افغانستان انفجرت 
لدى مرور باص ما ادى الى مقتل 

25 شخصا من االبرياء«.
وتعبير »اعداء افغانستان« 
تستخدمه السلطات لإلشارة الى 
طالبان. واوضح بيان الوزارة ان 
اكثر من عشرين شخصا اصيبوا 

ايضا بجروح.
وكان حاكم والية منروز غالم 
دستغير ازاد قد اعلن في وقت 
سابق مقتل عشرين شخصا 
واصابة27 بجـــروح. ووجه 
االتهام على الفور الى متمردي 
طالبان مؤكدا ان »القنبلة زرعها 
االعـــداء« مســـتهدفني »قافلة 
للقوات الدولية )التابعة للحلف 
االطلســـي( كان من املقرر ان 

تعبر من هناك«.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانس بـــرس، نفى ذبيح اهلل 
مجاهد الناطق باسم طالبان أي 

تورط للحركة في التفجير.
وقال »لسنا مسؤولني عنه. 

الذين  املقاتلني االسالميني  عدد 
سقطوا بنسبة نحو %40.

واكد البريغادير األملاني يوزف 
القوات  بلوتس للصحافيني ان 
الدوليـــة »تفعل ما بوســـعها« 

حلماية املدنيني.

حلف شمال االطلسي ان يكون 
قام بهذا القصف.

من جهته، قال ناطق باســـم 
احللف ان عدد الضحايا املدنيني 
لعمليات احللف تراجع بنسبة %11 
في االشهر االخيرة بينما ارتفع 

انه من عمل احللف االطلســـي 
وفعلوا ذلك لصرف االنتباه عن 
حادث ساجنني«، مشيرا بذلك الى 
مقتل 25 مدنيا حسب الرئاسة 
االفغانيـــة، بصـــاروخ اطلقته 
القـــوات الدولية اجلمعة ونفى 

٪

صورة أرشيفية لالضطرابات التي شهدتها طهران عقب االنتخابات الرئاسية األخيرة

)رويترز( عراقيون في موقع انفجار قنبلة قرب مصرف حكومي في مدينة الصدر أمس 

طهران: واشنطن رصدت 50 مليار دوالر لإلطاحة بالنظام
طهران ـ وكاالت: ذكرت وكالة االنباء 
العمالية االيرانية )ايلنا( امس ان مجلس 
صيانة الدســـتور يتهم واشنطن بأنها 
دفعت مليار دوالر لقادة املعارضة ووعدت 
بدفع خمسني مليارا اخرى الطاحة النظام 

االسالمي.
وقال رئيس املجلـــس آية اهلل احمد 
جنتي ان واشنطن دفعت مليار دوالر الى 
»قادة الفتنة« خالل التظاهرات العنيفة 
التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود 
احمدي جنـــاد املثيرة للجدل في يونيو 

.2009
وصرح جنتي في تصريحات للوكالة 
»حصلت على وثائق تدل على ان االميركيني 

دفعوا مليار دوالر الى قادة الفتنة«.
الذين يتحدثون  العمالء  ان  واضاف 
باســـم واشـــنطن وعدوا على ما يبدو 
»بخمســـني مليار دوالر اخـــرى« قادة 
املعارضة اذا جنحوا فـــي »قلب النظام 

القائم«.
وتابع ان »قادة الفتنة نظموا اعمال 
شغب مبساعدة االميركيني وكانوا واثقني 
من ان الثورة ستنهار، مبساعدة الواليات 

املتحدة«.
الى ذلك، قال الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد أمس ان احلظر االوروبي على 
ايران سيتسبب في الضرر لالوروبيني.

وقـــال الرئيس االيرانـــي في مدينة 
عسلوية خالل تدشينه مشروعني ضخمني 
للبتروكيماويات »ان زمن التســـلط قد 
ولى وحان الوقت كي تستعيد الشعوب 

ثرواتها من املستكبرين«.
وقال »ان االمر)فرض العقوبات( لن 
يكون مفيدا ولن يحقق شيئا للغرب بل 
انهم ســـوف يواجهون اضـــرارا في هذا 

اجلانب«.
واضاف »ان حتديد عدد االيرانيني الذين 
يسافرون الى اوروبا من اجل السياحة 
او شراء البضائع  أو منعهم يتسببا في 
الضرر لالوروبيني خاصة بالنسبة الؤلئك 

الذين يسعون الى بيع هذه السلع«.
واضاف »ان السياســـيني يخضعون 
لتسلط الصهاينة وبسبب تراجع النمو 
يعتقدون انهم ميلكون العالم والتهديد 
بفرض العقوبات على اآلخرين بشكل وقح 
لكـــن العالم قد تغير اآلن وانتهى عصر 

التطاول على ثروات الشعوب كما انتهى 
عصر العبودية وصار لزاما عليهم اعادة 
احلقوق التي ســـرقت من تلك الشعوب 
وان شـــاء اهلل نشهد قريبا عصر حتقق 

العدالة االلهية«.
وقال »ان هؤالء يقفون كمن يقف على 
املاء دون ان ترتكز رجله على شيء لكنهم 
مع ذلـــك يطالبون برفض عقوبات على 
اآلخرين وهذا ليس مدعاة للفخر لكننا 

ننصحهم بالعدول عن ذلك«.
وتابع »اما اذا اصروا على االستمرار 
في نهـــج طريق اخلطأ فإن ذلك ال يترك 
لدينا اي نوع من القلق، انهم يعتقدون 
بإصدارهم قرارا ضد ايران ان ذلك سوف 
يـــؤدي الى عزلها ويأملون في ان يطلع 
عليهم الصبح ليروا ان ايران اختفت من 
علـــى خارطة العالم لكننا نحمد اهلل ان 

اعداءنا من احلمقى«.
وفي سياق آخر، قال عضو جلنة االمن 
القومي والسياسة اخلارجية في مجلس 
الشورى االيراني محمد كرمي راد امس 
انه سيتم توفير الوقود النووي محليا 
ملفاعل طهران في نهاية شـــهر اغسطس 

املقبل. ونســـبت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية )ارنا( الى كرمي راد قوله انه 
ال تأثير للعقوبات التي فرضها االحتاد 

االوروبي على ايران.
واضاف أنه ســـيتم توفيـــر الوقود 
النووي الالزم ملفاعـــل طهران لالبحاث 
النووية محليا نهاية شـــهر اغســـطس 

املقبل.
التي  العقوبات اجلديـــدة  ووصـــف 
فرضتها اوروبا ضـــد ايران بأنها »غير 
مؤثرة وان املستقبل سيظهر فشل مثل 
هذه العقوبات«. وقال كرمي راد ان العقود 
التي تبرمها ايران حاليا مع الدول املختلفة 
في مجالي الصناعة والتجارة »تثبت ان 
سياسة فرض العقوبات ضد ايران غير 
موثرة ودون جدوى« واشار الى ان ايران 
هي الدولة الوحيدة التي متتلك الدورة 
الكاملة النتاج الوقود النووي في العالم 

االسالمي.
وقال ان جميع الـــدول ومنها الدول 
التعامـــل  الـــى  االوروبيـــة »حتتـــاج 
والتعاون مع ايران بسبب مكانة ايران 

اجليواستراتيجية في املنطقة«.

توفير الوقود النووي لمفاعل طهران محليًا في نهاية أغسطس المقبل

 الكونغرس يقر 59 مليار دوالر لدعم حربي أفغانستان والعراق
 عواصم ـ وكاالت: أقر الكونغرس األميركي مشـــروع قانون 
يقضي بتخصيص مبلغ يقدر بنحو 59 مليار دوالر لتمويل عملية 
إرســـال 30 ألف جندي اضافي إلى أفغانستان من جهة ومتويل 
النفقات العملية للجنود األميركيني في العراق من جهة أخرى.

وذكـــرت صحيفة نيويورك تاميز األميركية ان هذه الوثيقة 
تنص ايضا على تقدمي مســـاعدة مالية الفغانستان وباكستان 

قدرها 4 مليارات دوالر.
واشار إلى انه في الوقت احلالي مت رفع مشروع القانون الى 

الرئيس األميركي باراك اوباما للتوقيع عليه.
الى ذلك، أحيا ماليني الشيعة ذكرى ميالد االمام املهدي االمام 
الثاني عشر لدى الشيعة في أرجاء املدن الشيعية والتي بلغت 
ذروتها بالقرب من ضريح األمام احلسني وأخيه العباس وسط 

مدينة كربالء في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وقد شوهدت جميع املدن واألحياء الشيعية في العراق وهي 
تنظم احتفاالت مبناســـبة ميالد األمـــام املهدي، في األضرحة 
املقدسة واملســـاجد واحلسينيات التي زينت باإلضاءة امللونة 
والشموع ومواد الزينة واألعالم وكذلك احلال في املنازل حيث 
متت إضاءة الشـــموع وتوزيع احللويات وتبادل التهاني على 
أنغام األغاني الدينية، كما شـــوهدت ألعاب نارية متفرقة في 

عدد من األحياء.
وبلغت ذروة إحياء املناســـبة في مدينة كربالء حيث جتمع 
الليلة قبل املاضية اكثر من مليوني شيعي، بينهم زوار من دول 
اخلليج وإيران والهند وباكســـتان وسورية ولبنان ومغتربون 
عراقيـــون بالقرب مـــن ضريح االمام احلســـني وأخيه العباس 

وسط كربالء.
ورغم اإلجراءات األمنية املشددة التي شارك فيها اكثر من 31 
ألفا من قوات اجليش والشرطة واألجهزة األمنية، الذين انتشروا 
في الشـــوارع وفوق اســـطح البنايات العالية وتوسيع دائرة 
التفتيش ونشر دوريات راجلة، إال أن املدينة شهدت انفجارات 
أوقعت اكثر من 60 قتيال ونحو 100 جريح جراء قيام انتحاري 
بتفجير نفســـه بحزام ناسف وانفجار سيارة مفخخة وسقوط 

صواريخ من نوع ستريال استهدفت مجاميع الزوار.

ماليين الشيعة أحيوا ذكرى ميالد اإلمام المهدي


