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لنــــدنـ  يو بي أي: أفادت صحيفة نيوز أوف ذي وورلد أمس بأن 
افرادا من العائلة امللكيــــة البريطانية من بينهم أبناء وأحفاد امللكة 
إليزابيث الثانية سيتم جتريدهم من احلماية املسلحة في إطار خطة 
مثيرة للجدل لتوفير 50 مليون جنيه إسترليني. وقالت الصحيفة 
إن األميــــر إدوارد جنل امللكة واألميرتــــني بياتريس ويوجني ابنتي 
شــــقيقه األكبر األمير أندرو املصنفتني خامسة وسادسة على عرش 
بريطانيا من بني الذين يواجهــــون تخفيف احلماية األمنية حولهم 

من أبناء العائلة امللكية في إطار إجراءات اعتمدتها شرطة سكوتلند 
يارد لتوفير نسبة الثلث من فاتورة احلماية األمنية للعائلة امللكية 
والبالغة 150 مليون جنيه استرليني في العام. وأضافت الصحيفة أن 
هذه اإلجراءات لن تنسحب على زوج امللكة األمير فيليب وابنه ولي 
العهد األمير تشــــالز وولديه األميرين ويليام وهاري رغم أن األخير 
أثار استياء كبار ضباط الشرطة جراء ارتفاع تكاليف حمايته خالل 
زياراته اخلاصة إلى جنوب افريقيا حيث تقيم صديقته تشيلسي.

 لندن: تجريد أفراد من العائلة المالكة من الحماية المسلحة لتوفير 50 مليون جنيه

المالكي: العراق اليزال في الدائرة الحمراء والتحديات الداخلية والخارجية تهدده

بغدادـ  وكاالت: قال رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري 
املالكي إن العراق اليزال في الدائرة احلمراء وأن التحديات الداخلية 
واخلارجية التزال تهدده مؤكدا أنـــه ليس باإلمكان إنهاء اخلالفات 

نهائيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها املالكي، الذي يتزعم قائمة دولة القانون، 
خالل حضوره حفال تأبينيا مبناسبة الذكرى األولى لرحيل عبدالعزيز 
احلكيم، والذي أقيم أمس في مقر املجلس األعلى اإلسالمي ببغداد.

وأوضح املالكي أنه ال ميكن االنطالق في البناء واإلعمار واخلدمات 
ما لم يكن هناك أمن واســـتقرار في عموم البالد، مشـــيرا إلى أنه ال 
ميكن إنهاء اخلالفات بشكل نهائي، لكن يجب أن يكون هناك أسس 

وقواعد منعا لتحول اخلالفات إلى مصدر إرباك وتفريق.
وأضاف املالكي: »ليس في مصلحة أحد أن يقصي الطرف اآلخر، 

وأن االختالف في وجهات النظر يجب أال يصل إلى إلغاء اآلخر«.

ومن جانبه، انتقد نائب رئيس اجلمهورية ورئيس قائمة جتديد 
املنضوية حتت القائمـــة العراقية طارق الهاشـــمي، أداء احلكومة 

العراقية للسنوات املاضية.
وقال ـ في كلمـــة ألقاها خالل احلفل التأبيني ـ »إنه بعد ســـبع 
سنوات لم نستطع أن نوفر األمن، ال في سوق العشار وال لعناصر 
الصحوات«، في إشـــارة إلى سلسلة االنفجارات التي وقعت مبدينة 
البصرة ذات األغلبية الشيعية قبل أيام، وكذلك استمرار استهداف 

عناصر مجالس الصحوات في املدن التي تسكنها أغلبية سنية.
وأوضح أن التحديات التي واجهت اجلميع كانت كبيرة، والنجاحات 
كانت كبيرة كذلك، لكن حصيلة النجاحات تكون متواضعة عند الكلفة 

الباهظة التي حتملها الشعب العراقي خالل السنوات املاضية.
وتابع الهاشمي أن »األزمة الراهنة ستنتهي قريبا، شرط أن يضع 
الساســـة العراقيون خالفاتهم جانبا ويلتزموا بنتائج االنتخابات 

والتداول السلمي للسلطة«. مشيرا إلى أن القادة السياسيني العراقيني 
قادرون على إيجاد حلول مناسبة لوالدة حكومة وطنية.

الى ذلك، كشـــف النائب العراقي علي األديب عضو ائتالف دولة 
القانـــون بزعامة رئيس الوزراء املنتهيـــة واليته نورى املالكي عن 
الرؤية األميركية بخصوص تشـــكيل احلكومة واملتمثلة مبنح إياد 
عالوي منصب رئيس املجلس الوطني للسياســـات االستراتيجية 

واحتفاظ املالكي برئاسة الوزراء.
وأعرب النائب األديبـ  في حديث لراديو )ســـوا( األميركيـ  عن 
اعتقاده بقناعة اجلانـــب األميركي بتجديد والية املالكي ومنح إياد 
عالوي منصب رئيس املجلس الوطني للسياســـات االستراتيجية، 
وقـــال إن املبعوثني األميركيني وجدوا أن الصورة على أرض الواقع 
مختلفة متاما فال ميكن لـ»العراقية« أن تتولى رئاسة الوزراء ولكن 
ميكن لرأس القائمة أن يتولى رئاسة املجلس الوطني في السياسات 

االستراتيجية، وتبقى رئاسة الوزراء  لدولة القانون.
وأكـــد األديب أن الرؤية األميركيـــة تعبر عن تصور بحاجة إلى 

اتفاق الكتل النيابية ليكون احلل ألزمة تشكيل احلكومة.
وتعليقا على ما ذكره النائب األديب دعا عضو القائمة العراقية 
محمد سلمان الطائي ائتالف دولة القانون إلى قبول منصب رئيس 

املجلس الوطني للسياسات االستراتيجية.
وأضـــاف أنه إذا كان هذا املنصب من األهمية مبكان بحيث يكون 
مؤثرا في درجة اتخاذ القرار العراقي فنحن نقترح على دولة القانون 
أن يأخذوا هم هذا املنصب والقائمة العراقية لديها استحقاق انتخابي 

هو رئاسة الوزراء.
وتبادلت القائمة العراقية ودولة القانون أوراقا تتعلق برســـم 
سياسة الدولة فى املرحلة املقبلة من دون إشارة اجلانبني إلى مسألة 

اختيار املرشح ملنصب رئيس الوزراء.

»دولة القانون«: واشنطن تؤيد رئاسة المالكي للحكومة وعالوي للمجلس الوطني للسياسات

الجماعة اإلسالمية تعترف للمرة األولى بإنجازات جمال عبدالناصر
أكدت أن »اإلخوان« قصدوا قتل عبدالناصر.. وأن جوهر خالفهم معه »األحقية بالسلطة« بمصر

الرئيس املصري الراحل جمال عبدالناصر

جنود عراقيون يحرسون موقعا النفجار قنبلة في بغداد أمس               )أ.پ(

رئيس زميبابوي موغابي يتسوق األحذية في مركز سيتي هاربر للماركات الراقية في هونغ كونغ حيث ميلك منزال وتدرس ابنته   )أ.ف.پ(

القاهرة ـ وكاالت: اعترفت اجلماعة االسالمية 
ألول مرة باجنازات الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، 
وطالبت بإعادة النظر في دراسة تاريخه، وعدم 
اغفــــال االجنازات التي حققها، وفي نفس الوقت 
ال يصح أن يرفعــــه البعض الى مرتبة األنبياء، 
وأكدت اجلماعة االســــالمية أن االخوان املسلمني 
قصدوا اغتيال جمال عبدالناصر وأن حادثة املنشية 

ليست متثيلية.
 وقالت اجلماعة االســــالمية انه ليس معنى 
تعرض احلركة االسالمية ممثلة في جماعة االخوان 
للظلم والتعذيب على يد الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر أن يتم تصويره على أنه شــــيطان 

رجيم بال حسنات. 
وأكدت اجلماعة االســــالمية أن اصل اخلالف 
بني االخوان وعبدالناصــــر هو اعتقاد كل منهما 

أنه األجدر واألحق بالســــلطة واحلكم في مصر، 
فعبدالناصــــر ومن معه كانوا يرون أنهم األجدر 
بالســــلطة واحلكم باعتبــــار أن الثورة ثورتهم، 
وأنهــــم الذين غامروا بحياتهم، وأن االجنليز لن 
يسمحوا لالخوان بحكم مصر، أما االخوان فكانوا 
يرون أنهم أصحاب فكرة الثورة من األصل، ولذلك 
لم يكن اخلالف أساسا على الدين أو االسالم أو 
حرية الدعــــوة لكن في ظن كل فريق أنه األجدر 

باحلكم. 
وطالبت اجلماعة االسالمية في مقال للدكتور 
ناجح ابراهيمـ  الرجل الثاني في اجلماعةـ  منشور 
على املوقع الرســــمي للجماعة، بضرورة النظر 
والتفكير من جديد في أمر الرئيس عبدالناصر، 
ودراسة تاريخه مع االخوان دراسة عميقة بعيدا عن 
نظرية املؤامرة التي شاعت في احلركة االسالمية 

طويال، خاصة أن حادثة املنشية مبدينة االسكندرية 
1954 كانت محاولــــة حقيقية لقتل عبدالناصر، 
وأن بعــــض أفراد النظام اخلــــاص وهو اجلناح 
العسكري لالخوان املســــلمني قاموا بذلك فعال، 
ولكنهم لم يستأذنوا في ذلك املرشد العام للجماعة 
املستشار حسن الهضيبي الذي كان يكره العنف، 
وان كل ما يقال عن أنها متثيلية يأتي انطالقا من 

نظرية املؤامرة. 
وأضاف د.ناجــــح أننا قابلنا في الســــجون 
واملعتقالت عددا كبيرا مــــن صناع األحداث في 
مصر من االسالميني وغيرهم الذين عاشوا فترة 
األربعينيات واخلمسينيات والستينيات، واستمعنا 
منهم مباشرة ودون وسطاء عن حقيقة األحداث 
وتفاعلها مع بعضها البعض، وأن تنظيم ســــيد 
قطب لالطاحة بنظام عبدالناصر هو تنظيم مسلح 

حقيقي وقد أقر بذلك قطب وتالميذه في أكثر من 
مناســــبة ولكن التنظيم ضبط في أولى مراحل 
تكوينه وتسليحه، مشددا على أن هذه هي احلقيقة 
بصرف النظر عن تقديرهم لقطب، موضحا في 
الوقت ذاته أن املشير عبداحلكيم عامر واملباحث 
اجلنائية ضخموا من خطره ليوهموا عبدالناصر 
بأنهم حماته احلقيقيون وليكتســــبوا مزيدا من 
ثقته فلم يكن هــــذا التنظيم بهذه اخلطورة وال 

يستحق كل ما حدث. 
وشــــدد ابراهيم على أن احلركات االسالمية 
وكذلك الدول االسالمية تختلف عن االسالم نفسه، 
فاالسالم معصوم ولكنها غير معصومة، مشيرا 
الى أن احلركات والدول االسالمية قد تخطئ في 
العمل باملرجعية االسالمية لهوى شخصي أو طلب 

دنيا أو السعي وراء اجلاه والسلطة.

 معلومات متضاربة عن تلقي الزعيم النمساوي
الراحل هايدر أموااًل من صدام

ڤييناـ  أ.ف.پ: تابعت وسائل االعالم 
النمســـاوية اول مـــن امـــس اهتمامها 
باملعلومات عن تلقـــي الزعيم اليميني 
الراحـــل يـــورغ هايدر امـــواال مباليني 
الدوالرات من املقبور صدام حسني، وبعد 
نشر مجلة »بروفيل« النمساوية االسبوع 
املاضي معلومات عن وجود وثيقة صادرة 
عن وزارة الداخلية العراقية تؤكد تلقي 
هايدر لهذه االموال، اشارت صحيفة »داي 
بـــرس« على موقعها االلكتروني الى ان 

الوثيقة مزيفة.
ونقلـــت الصحيفة اعالن ممثلني عن 
الوزارة انهم لم يـــروا في حياتهم مثل 

هذه الوثيقة.
وتنشـــر »بروفيل« في عددها الذي 

سيصدر االثنني مقابلة مع منساوي مقيم 
في العراق منذ حوالـــي 30 عاما، يؤكد 
فيها ان هايدر كان يتلقى مبالغ ضخمة 

من صدام حسني.
اال انه ينفي علمه باملعلومات املستقاة 
الداخلية  املفترضة لوزارة  الوثيقة  من 
العراقيـــة، موضحا انه لم يكن موجودا 
في العراق في العام 2002، وهي السنة 
التي قبض فيها هايدر مبلغ خمسة ماليني 
دوالر من الرئيس العراقي السابق بحسبما 

ورد في مجلة »بروفيل«.
وبعد قرابة الســـنتني على وفاته في 
حادث ســـير في اكتوبـــر 2008، التزال 
الروايات والشـــائعات االكثر غرابة عن 
هايدر تقدم مادة دسمة لالعالم النمسوي 

هذا الصيف، على رغم نفي االشـــخاص 
الذين ترد اســـماؤهم فـــي القضية هذه 

املعلومات.
وانطلـــق مسلســـل التكهنـــات قبل 
اسبوعني مع معلومات كشفتها »بروفيل« 
وتفيد بأن هايدر جمع حوالي 45 مليون 
يورو في ليشتنشـــتاين، في حسابات 
مصرفية عائدة لشـــركات مختلفة، لكن 
املبلغ تقلص الى خمســـة ماليني يورو 

بعد استثمارات سيئة.
واشارت معلومات تداولتها الصحافة 
النمساوية الى انه من بني املمولني حلزب 
هايدر اضافة الى املقبور صدام حسني، 
الزعيم الليبي معمر القذافي الذي كان جنله 

سيف االسالم على صداقة بهايدر.

 موغابي يتسوق »أحذية ومالبس«
من أرقى متاجر هونغ كونغ

هونــــغ كونغـ  أ.ف.پ: في الوقت الذي تعاني فيه 
بالده منذ ســــنوات من ازمة غذاء خطيرة، قام رئيس 
زميبابوي روبرت موغابي امس األول بشراء مالبس 
وأحذية من أرقى محالت هونغ كونغ.وأوضحت صحف 
محلية ان فريق ضباط الشــــرطة املكلف حماية كبار 
الشخصيات رافق امس االول الرئيس الثمانيني في 
جولته الشرائية على املتاجر الراقية في منطقة كوالون. 
وأضافت صنداي مورنينغ ان ابنه موغابي بونا تدرس 
احملاســــبة في جامعة هونغ كونغ وان الرئيس ميلك 
منزال في حي راق في املدينة. وقد سبق ان زار موغابي 

الصني في 11اغسطس لزيارة معرض شنغهاي العاملي 
وشكر لهذا البلد دعمه الثابت لبالده. كما دعا بكني الى 
املساعدة في النهوض باقتصاد بالده الذي يواجه أزمة 
غذائية حادة. وتخضع زميبابوي منذ 2002 لعقوبات 
أوروبية بسبب االنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية التي يرتكبها نظام موغابي الذي 
يحكم البالد منذ استقاللها عام 1980. وأشار تقرير لألمم 
املتحدة الى ان نحو 1.7 مليون من ابناء زميبابوي في 
حاجة الى 133 ألف طن من املساعدات الغذائية بسبب 

االرتفاع الكبير ألسعار السلع الغذائية.

رغم أزمة زيمبابوي الغذائية

إسرائيل ترفض شروط 
الرباعية الستئناف 

المفاوضات
اكــــدت مصادر  ـ كونا:  غــــزة 
سياسية إسرائيلية امس ان إسرائيل 
الدولية  الرباعية  ترفض شروط 
الستئناف املفاوضات املباشرة مع 

السلطة الفلسطينية.
وأضافت املصادر في تصريحات 
لإلذاعــــة اإلســــرائيلية العامة ان 
إسرائيل ستعقب على بيان اللجنة 

الرباعية فور صدوره قريبا.
وذكــــرت ان رئيــــس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مستعد 
السياسية  املفاوضات  الستئناف 
املباشرة مع السلطة الفلسطينية 
في كل حلظة ولكن دون اي شروط 

مسبقة.
من جهة اخرى توقعت مصادر 
سياســــية إســــرائيلية أخرى ان 
»يسعى رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس لكسب الوقت وتأخير 
املباشرة  املفاوضات  اخلوض في 
الى ما بعــــد انتهاء مفعول القرار 
اإلسرائيلي اخلاص بتجميد اعمال 
البناء االســــتيطاني في ال26 من 

سبتمبر القادم«.
ومن املتوقع ان تصدر اللجنة 
الرباعية الدولية للسالم في الشرق 
اليوم بيانا سيشــــكل  األوســــط 
اساسا للدخول في مفاوضات مع 

إسرائيل.
ولم يتضح حتى اللحظة ما اذا 
كان بيان اللجنة الرباعية سيلزم 
اسرائيل بوقف بناء املستوطنات 
اضافة الى متسكها بوجوب اعتراف 
األخيرة بحق الفلسطينيني في اقامة 
دولة يريدون إقامتها على حدود 

العام 1967.

 طهران متمسكة بالتخصيب: سيستمر
مع تشغيل محطة بوشهر النووية

عواصمـ  وكاالت: قبيل أيام من املوعد الذي 
أعلنته طهران وموسكو لبدء تزويد مفاعل 
بوشهر النووي بالوقود، اكد نائب رئيس 
جلنه األمن القومي والسياســـة اخلارجية 
مبجلس الشورى اإلسالمي إسماعيل كوثري 
ان تشـــغيل احملطة ال عالقـــة له مبواصلة 
التخصيب وقال ان اجلمهورية االســـالمية 
االيرانية تريد من خالل التخصيب توفير 
وقود احملطات التي ســـيتم إنشـــاؤها في 

املستقبل.
وأشـــار إلى أن وقود محطة بوشهر يتم 
توفيره من قبل روسيا وان موضوع تشغيل 
محطة بوشهر النووية ال عالقة له بتخصيب 

ايران لليورانيوم.
واضاف ان اجلمهورية االسالمية االيرانية 
تنـــوي من خالل التخصيـــب توفير وقود 
محطات بطاقة 20 الف ميغاوات والتي سيتم 

إنشاؤها في املستقبل.
وأكد ان ايران متلك التكنولوجيا الالزمة 
لتخصيب اليورانيوم وان العقوبات املفروضة 
على ايران ال ميكن ان توثر على نشاط وعمل 

املتخصصني اإليرانيني.
املوقف عينه أعرب عنه رئيس جلنه االمن 
القومي والسياســـية اخلارجية في مجلس 
الشورى االســـالمي عالء الدين بروجردي، 
مذكرا بنقض اميركا وأملانيا وفرنسا عقودا 
رسمية وقعتها مع ايران وقال ليس أمام طهران 
سبيل سوى مواصلة تخصيب اليورانيوم 

بسبب عدم وثوقها بالدول الغربية.
وأضاف بروجـــردي ردا علـــى اعتبار 
واشنطن أن طهران لم تعد بحاجة ملواصلة 

تخصيب اليورانيوم بعد شحن مفاعل بوشهر 
النووي بالوقود الذي وضعته روسيا حتت 
تصرف ايران، ان الذين ميتلكون احلد األدنى 
من املعرفة النووية يدركون جيدا ان قضية 
شحن الوقود النووي تختلف عن موضوع 

تخصيب اليورانيوم.
وأشـــار الى ان الوقود النـــووي الالزم 
لتشغيل مفاعل بوشهر النووي مت تسليمه الى 
ايران قبل اكثر من عام وسيتم نقله األسبوع 

املقبل الى مفاعل بوشهر النووي.
وقال ان املسؤولني الروس التزموا بوعدهم 
بشأن توفير الوقود الالزم لتشغيل مفاعل 
بوشهر النووي ونظرا الى ان البرملان اإليراني 
صادق قبل 4 أعوام على مشـــروع إلنتاج 
20  الف ميغاوات مـــن الطاقة الكهروذرية 
لذا يجب علـــى احلكومة االيرانية ان تقوم 
بإنتاج اليورانيوم الالزم لسد حاجات البالد 

في هذا الصدد.
وانتقد أداء كل من أميركا وأملانيا وفرنسا 
جتاه إيران وقال ان هذه الدول أظهرت أنه 
ال ميكن الوثوق بها ألنها انتهكت االتفاقيات 

التي أبرمتها مع ايران.
أمـــا الرئيس اإليراني محمـــود أحمدي 
النجاد فقال أمس إن »إعالن طهران« بشأن 
تبادل اليورانيوم يقدم حال ملشاكل العالم 
النووية من خالل احلد من املواجهة وتعزيز 

التعاون. 
وقال جناد في مقابلـــة مع قناة »برس 
تي في« اإليرانية إن »الهدف األساســـي من 
إعالن طهـــران هو تفادي املواجهة وتعزيز 

التعاون«.

وقال جناد إن »االتفاق يســـعى لتعزيز 
الفرص املتســـاوية جلميع الدول من خالل 

احلوار والتواصل بدل التباعد«.
وانتقد جناد الغرب الذي رفض االتفاق 
وقال »هؤالء الذين يرغبون في املواجهة لم 
يسعدوا من إجراء بناء الثقة الذي قامت به 

اجلمهورية اإلسالمية«.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي محادثات 
ڤيينا التي أعربت الواليات املتحدة عن نيتها 

املشاركة فيها إلى نتائج.
وجدد جناد قوله إن كل الكالم عن حرب 
ضد بالده هو جزء من احلرب النفسية مشددا 
على أن إيران ستســـتمر في الطريق الذي 

تسلكه.
وقال »ال شيء سيعوق اجلهود اإليرانية 
ولكن هـــذا النوع من اخلطاب لن يؤذي إال 
الدوليـــة ألن اجلمهورية  الديبلوماســـية 

اإلسالمية لن تساوم«.
وأشار إلى أن االنتشار األميركي في املنطقة 
يهدف إلى تقويض الدول التي حتقق منوا 

سريعا مثل الهند والصني.
في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس الشورى 
االسالمي االيراني علي الريجاني أمس رفض 
بالده التفاوض مع الواليات املتحدة األميركية 

بشأن الوضع في افغانستان.
وقال الريجاني في كلمة له لدى افتتاحه 
اجللسة العلنية للبرملان ان ايران تعارض 
في االســـاس احلرب التي شنتها الواليات 
املتحدة وحلف شمال االطلسي )الناتو( على 
افغانستان »لذا ال يجمعنا معكم اي طريق 

مشترك لكي نتفاوض بشأنه«.

أكدت أنها تسلمت الوقود الالزم للمفاعل قبل عام


