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لندن: تعهد وزير اخلارجية البريطاني 
السابق ديڤيد ميليباند بنقل حزب العمال 
إلى مرحلة جديدة، إذا انتخب رئيسا له، 
والنأي باحلزب عن رئيس الوزراء السابق 
توني بلير وخلفه غوردون براون، اللذين 

وصفهما بـ »الديناصورات«.
كالم ميليباند أوردته صحيفة »ذي 

إيفننغ ســـتاندارد«، موضحة انه جاء 
في رسالة الكترونية وجهها إلى أعضاء 
احلزب، مع بدء تصويتهم على انتخاب 

زعيم جديد خلفا لبراون. 
وأضافت أن ميليباند أصر على أنه 
مســـتعد لقيادة احلزب، لكنه سيغير 
سياساته، مبا يتناقض مع ما كان عليه 

الوضع أثناء تولي بلير وبراون زعامته، 
معتبرا أن »عهدهما انتهى«.

وتعهد ميليباند بالعمل، اذا انتخب 
رئيســـا للعمال، على »تغيير سياسة 
احلزب وقيادة حكومة وليس عصابة، 
يكون فيها النقاش صادقا ومصدر قوة 

وليس عالمة ضعف«. 

ميليباند: سأقود حزب العمال إلى مرحلة جديدة 

المفاوضات المباشرة: الجولة المقبلة
في شرم الشيخ بعد 10 أيام

باكستان: أكثر من 43 قتياًل في هجومين 
انتحاريين استهدفا الشيعة واألحمدية في كويتا

عواصمـ  وكاالت: أثارت مفاوضات السالم املباشرة 
بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أميركا 
غضب ايــــران والعديد من احلركات املســــلحة في 
األراضي الفلســــطينية. فقد قــــال الرئيس اإليراني 
محمود احمدي جناد في خطاب ألقاه مبناسبة يوم 
القدس امس ان املفاوضات املباشرة »ولدت ميتة« 

و»آيلة الى الفشل«.
وانتقد جناد رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس من دون ان يسميه، واصفا إياه بأنه »رهينة« 
في يد إسرائيل ألنه أجرى امس األول في واشنطن 
مفاوضات مع رئيس الوزراء االســــرائيلي بنيامني 
نتنياهــــو. واتفق الزعيمان علــــى ان يجتمعا مرة 
أخرى في املنطقة يومي 14 و15 ســــبتمبر في شرم 
الشيخ ثم كل أســــبوعني بعد ذلك ضمن مهلة سنة 

حددتها الواليات املتحدة لالتفاق. وتناغما مع املوقف 
اإليراني من املفاوضات، أعلنت مجموعات عسكرية 
فلسطينية بينها كتائب القسام اجلناح العسكري 
حلركة حماس مســــاء امس االول ان كل اخليارات 
مفتوحة أمامهــــا مبا فيها العمليات االنتحارية ضد 

»العدو االسرائيلي«.
وقال ابوعبيدة املتحدث باسم كتائب القسام في 
مؤمتر صحافي مشترك مع ممثلي األجنحة العسكرية 
لعــــدد من الفصائل في غزة »كل اخليارات مفتوحة 
علــــى العدو الصهيوني. نؤكد على تشــــكيل غرفة 
عمليات مشــــتركة«. وأشار الى ان »13 من األجنحة 
العسكرية عقدت اجتماعا انتهى باالتفاق على تعزيز 
العمل )العسكري( املشترك. وهناك عشرات العمليات 

املشتركة في السابق«.

كويتا ـ أ.ف.پ: قتل 43 شخصا على االقل امس 
واصيب نحو ثالثني اخريــــن بجروح في هجومني 
انتحاريني اســــتهدفا تظاهرتني لالقلية الشــــيعية 
واألحمدية في كويتا، جنوب غرب باكســــتان، كما 

اعلن مسؤول مستشفى.
وقال الطبيب محمد نور من مستشــــفى كويتا 
الرئيسي لوكالة فرانس برس »لقد تلقينا جثث 43 

واكثر من ثالثني جريحا«.
وانفجرت القنبلة األولى وسط تظاهرة سنوية 
لألقلية الشيعية )20% من الباكستانيني( ضد سيطرة 
اسرائيل على القدس القدمية ودعما للفلسطينيني، كما 
اوضح قائد شرطة كويتا آصف غافور لوكالة فرانس 
برس. الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية أن 
الواليات املتحدة قدمت اعتذارا لباكستان عن سوء 
معاملة وفد عسكري باكســــتاني في أحد املطارات 

األميركية قبل أيام.
وقالت الوزارة في بيان ان وكيلة وزارة الدولة 

لشؤون الدفاع األميركية ميشيل فلورنوي قدمت هذا 
االعتذار خالل اتصال هاتفي مع وكيل وزارة الدفاع 

الباكستانية الليفتنانت جنرال سيد أطهر علي.
وذكر البيان أن »الليفتنانت جنرال ســــيد اطهر 
علي أعرب عن قلقه البالغ إزاء احلادث، وأكد احلاجة 
إلى آلية مؤسســــية يتم مبوجبها تفادي مثل هذه 
احلوادث«. إلى ذلك أعلنت حركة طالبان باكستان 
امس املســــؤولية عن 3 تفجيرات وقعت في موكب 
للشيعة مبدينة الهور امس االول وأسفرت عن مقتل 
33 شخصا. والتفجيرات التي شهدتها املدينة التي 
تقع في شرق البالد كانت أول هجمات للمتشددين 
في باكســــتان منذ ضربتها فيضانات خالل الشهر 

املاضي.
وأبلغ متحدث باسم قاري حسني محسودـ  املنظر 
للمهاجمني االنتحاريني في طالبانـ  رويترز بالهاتف 
من مكان لم يكشف عنه ان التفجيرات شنت «انتقاما 

من اعمال قتل البرياء من السنة«.

تحالف 13 جماعة فلسطينية بقيادة حماس لشن هجمات ضد إسرائيل

)رويترز( جانب من مؤمتر الفصائل الـ 13 بقيادة حماس في غزة أمس األول 

)رويترز( قتلى وجرحى التفجير االنتحاري الذي استهدف الشيعة في كويتا أمس 

عالوي: إيران امتنعت عن الرد على وساطة األسد وأردوغان لتحسين عالقتها مع »العراقية«
بغداد ـ كونا ـ ايالف: كشف زعيم »القائمة 
العراقية« الفائزة في االنتخابات إياد عالوي عن 
امتناع ايران عن الرد على وساطات قامت بها 
دول عربية وأجنبية لتحسني عالقات كتلته بها، 
وأرجع ذلك الى ان طهران غير راضية عن رفض 
الكتلة للمحاصصة السياسية، مهددا مبقاطعة 
العملية السياسية في حال حرمان قائمته من 
اســــتحقاقها االنتخابي، رافضا زج املرجعية 

الشيعية في أزمة تشكيل احلكومة.
وقال عالوي خالل مؤمتر صحافي في بغداد 
ان ايران امتنعت عن الرد حتى اآلن على عدد من 
الوساطات قام بها الرئيس السوري بشار األسد 
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
وأمير قطر الشــــيخ حمد بــــن خليفة آل ثاني 
ورئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني، والتي 
عبرت عن استعداد »القائمة العراقية« لالستماع 
إلى مخاوفها، والتأكيد أن العراق لن يكون جسرا 

ضد أي دولة عربية وإقليمية. 

وأشــــار زعيم القائمة العراقية الى ان هذه 
الوساطات هدفت الى إزالة مخاوف ايران من 
توليه منصب رئيس احلكومة اجلديدة، مضيفا 
ان ايران وعلى ما يبدو تعارض توجهات العراقية 
في رفض الطائفية السياسية ألنها تسعى إلى 
تكريسها من خالل سعيها إلى تشكيل التحالف 
الوطني الــــذي يضم االئتالف الوطني بزعامة 
عمار احلكيم وائتــــالف دولة القانون بزعامة 

رئيس الوزراء نوري املالكي.
وأضاف عالوي ان قائمته أبلغت ايران بأنها 
تريد تأسيس حكم قوي وسلمي ال يجنح للقوة، 
وانها ستمنع استخدام العراق ممرا لضربها، كما 
طالبتها بالعمل على تسوية القضايا العالقة، 
خصوصا ان حكومته تتعهد بالعمل على انهائها 
وتفكيك املوقف العربي ضدها باعتبار ان العراق 

يشكل جزءا من احمليط العربي.
 كمــــا أكد عالوي ان لدى »العراقية« موقفا 
مرنا من ايران، لكنها في الوقت نفسه ال تسمح 

بان يكون العراق مرتعا للتدخالت اخلارجية 
مهما كانت، موضحا ان »العراقية« تسعى إلى 
بناء عالقات متينة مع ايران وبقية دول العالم 
تقوم على أســــاس احترام السيادة والتكافؤ 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا الى 
رفضه معاجلة امللف النووي اإليراني عن طريق 
فرض العقوبات، داعيا الى اتباع أسلوب احلوار 
معها، قائال إنه ابلغ هذا املوقف لرئيس الوزراء 

الروسي وحتدث عنه عبر اإلعالم.
الى ذلك، دعا نائب الرئيس العراقي املنتهية 
واليته طارق الهاشــــمي امس االول الى انهاء 
اجللسة املفتوحة ملجلس النواب العراقي محمال 
في الوقت ذاته الكتل السياسية جميعا مسؤولية 

تأخير تشكيل احلكومة.
وقال الهاشــــمي »جئت الى مجلس النواب 
ألضع يدي بيد أخي عــــادل عبداملهدي الداعي 
الى انهاء اجللســــة املفتوحة واستئناف عمل 

مجلس النواب«.

الهاشمي يدعو إلى إنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب

أديس أبابا ـ رويترز: رفضـــت إثيوبيا امس االول االنتقادات 
ملشـــروعاتها الضخمة لبناء ســـدود لتوليد طاقة بالقوى املائية 
وتعهدت باملضي قدما في خطط لزيادة قدرتها على توليد الطاقة 
من 2000 ميغاوات الى 10 آالف ميغاوات خالل 5 سنوات واستبعدت 

اندالع حرب بشأن مياه النيل.
وأثـــار البرنامج الطموح للدولة الواقعـــة في القرن االفريقي 
لبناء ســـدود انتقادات من جماعات حلقوق االنســـان وايضا من 

مصر ودول أخرى في حوض النيل.
وقـــال وزير الطاقة واملناجم اليمايهو جتينو لـ »رويترز« في 
مقابلة »لدينا خطة للوصول الى 10 آالف ميغاوات خالل االعوام 

الـ 5 املقبلة«.
وأضاف »ســـتأتي أغلـــب الطاقة التي نخطـــط لها من القوى 

املائية«.
وتابع: »ما ســـنبنيه على النهر لن يســـبب مطلقا اي مشاكل 

للمصريني«.
واستدرك قائال »لكن املصريني يقفون دائما ضد التنمية اإلثيوبية. 

ينبغي ان يفهموا بشكل أفضل ما نخططه«.
مستبعدا إمكانية اندالع حرب بشأن النيل.

وقال »لن يحدث ذلك أبدا.. أبدا«.
وجلأت إثيوبيا الى ترشيد استهالك الطاقة لـ 5 اشهر هذا العام 
وأدت انقطاعـــات الطاقة مبعدل كل يوم وآخر الى إغالق مصانع 

وتعطيل الصادرات ونقص العمالت األجنبية.
وقال اليمايهو »ينبغي أال تكون لدينا حاجة لترشـــيد الطاقة 

في 2011 بفضل سدودنا اجلديدة«.
وأضاف: »نشـــيد حاليا البنية التحتية للربط مع الســـودان 

وجيبوتي وينبغي ان يكتمل ذلك خالل 6 اشهر«.
وتقول وكالة الطاقة الدولية ان الطلب على الطاقة في افريقيا 

سيرتفع مبقدار 150 ألف ميغاوات بني عامي 2007 و2030.
وتعتمد اثيوبيا بقوة على السدود لتلبية احتياجاتها من الطاقة 
وافتتحت 3 ســـدود على مدى العام املاضي ليصل إجمالي العدد 

في البالد الى 7 سدود.

دمشـــق ـ رويترز: شقت ســـورية طريق العودة الى حظيرة 
املجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة لكنها مازالت تواجه حتديات 
سياســـية واقتصادية في ظل سعيها لتحسني عالقاتها مع الغرب 

مع التمسك بانتهاج خط متشدد ضد اسرائيل.
وأثارت املزاعم االسرائيلية في ابريل بأن سورية أرسلت صواريخ 
ســـكود بعيدة املدى حلزب اهلل اللبناني شبح جتدد الصراع بني 
البلدين اخلصمني كما ان عالقات دمشق مع طهران ميكن أن جترها الى 

مواجهة أوسع بشأن البرنامج النووي للجمهورية االسالمية.
التحدي اآلخـــر يتمثل في االقتصاد حيـــث مازالت العقوبات 
األميركية املفروضة على سورية لدعمها حزب اهلل تعرقل اجلهود 
املبذولة لرفع مستويات املعيشة وإيجاد فرص عمل للسكان الذين 

يتزايدون بسرعة حيث يبلغ معدل زيادتهم 2.5% في العام.
وفيما يلي املخاطر السياسية الرئيسية اجلديرة باملتابعة في 

سورية:
ـ سورية وإسرائيل

أثار مسؤولون أميركيون مرارا قضية نقل أسلحة متطورة الى 
حزب اهلل مع الرئيس السوري بشار األسد.

ويقول ديبلوماسيون في العاصمة السورية ان اسرائيل نقلت 
عدة رســـائل للنظام احلاكم في دمشق مفادها ان سورية تخاطر 

بالتعرض لهجوم اسرائيلي بسبب امدادات السالح حلزب اهلل.
وردت سورية علنا بأن املدن االســـرائيلية ميكن ان تتعرض 
للهجوم في أي حرب لكنها قالت في وقت الحق ان سعيها للسالم 

مع اسرائيل مازال ميثل أولوية.
ما جتدر متابعته

ـ التوتر بني اسرائيل وحزب اهلل مثل االشتباك احلدودي الذي 
وقع الشـــهر املاضي مما قد يؤدي الى ضربة اسرائيلية محدودة 

لسورية.
ميكن أن تهاجم اســـرائيل ما ميكن أن تصفه بامدادات أسلحة 
مشـــتبه بها حلزب اهلل إلجبار دمشـــق على أن تفكر مرتني قبل 

دعم اجلماعة.
قد ال ترد ســـورية على هجوم اسرائيلي منفرد لكن سيصعب 

عليها الوقوف مكتوفة األيدي إذا ضربت اسرائيل مواقع مهمة.

إثيوبيا ترفض انتقاد مشروعاتها للسدود
وتستبعد حرباً بشأن مياه النيل

المخاطر السياسية الرئيسية
الجديرة بالمتابعة في سورية موسوي: القدس ومعاداة إسرائيل

ذريعة بيد محتكري السلطة بإيران

عواصم ـ وكاالت: أعلن رئيـــس هيئة األركان العامة في القوات 
املسلحة اإليرانية اللواء حســـن فيروز آبادي ان الدخول في حرب 
نووية ليس ضمن سياســـة بالده مشـــددا في الوقت نفسه على ان 
طهران سترد بضرب مفاعل دميونا النووي اإلسرائيلي اذا تعرضت 

االنشطة النووية االيرانية لهجوم اسرائيلي.
ونســـبت وكالة »مهر« اإليرانية شـــبه الرسمية الى آبادي قوله 
»ان الدخول في حرب نووية ليس ضمن سياســـة نظام اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية« مضيفا »نأمل أال نضطر ملهاجمة مفاعل دميونة 

النووي في الكيان الصهيوني )إسرائيل(«.
وقال »ال توجد أي نقطة في األراضي الفلسطينية احملتلة ال تطالها 

قدرات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية«.
الى ذلك، اصدرت احلكومة اليابانية قرارا بفرض عقوبات اضافية 
على ايران بسبب برنامجها النووي وذلك بعد مرور شهر على اعالن 
طوكيو موافقتها على العقوبات التي فرضها مجلس االمن على ايران 

في شهر يونيو املاضي.
 وشملت العقوبات اجلديدة جتميد اصول 88 منظمة و24 شركة 
مرتبطة بانشـــطة نووية او بالطاقة فـــي ايران باالضافة الى حظر 

التعامالت املصرفية مع 15 بنكا ايرانيا.
الى ذلك، أصدر مير حسني موسوي رئيس الوزراء اإليراني السابق 
واملرشح احملتج على نتائج االنتخابات الرئاسية امس بيانا ندد فيه 

بشـــدة بالهجوم على بيت مهدي كروبي واتهم الســـلطات اإليرانية 
بتحويل »احتالل القدس ومعاداة اسرائيل« إلى ذريعة بيد »محتكري 
السلطة« معتبرا أن هذا الهجوم يأتي في سياق الهجوم على بيوت 
املراجع الدينيني في قم وشيراز ويدل على خوف محتكري السلطة 

من انتفاضة الشعب على حد تعبيره.
 واتهم موسوي السلطات اإليرانية باستغالل »جميع الشعارات 
واملراســـم واملناسبات اإلســـالمية والثورية« وحتويلها الى مجرد 

وسائل وأدوات ضد كروبي وسائر األحرار في البالد. 
وكانـــت قوات األمن اإليرانية وقوى الباســـيج قد شـــنت حملة 
اعتقاالت عشوائية في صفوف االصالحيني في العاصمة طهران وذلك 
بالتزامن مع إحياء يوم القدس، بعد قيامها مبحاصرة منزل الزعيم 
اإلصالحي مهدي كروبي أمني عام حزب الثقة الوطنية )اعتماد ملي( 
ملنعه من املشاركة في مراسم يوم القدس التي تقام سنويا في ايران 

في اجلمعة األخيرة من شهر رمضان.
وكان كروبي قد طلب من اإلصالحيني في وقت سابق عدم التظاهر 
أمـــام منزله تفاديا إلراقة الدماء وحـــدوث مواجهة تؤدي الى مقتل 

األبرياء على حد تعبيره.
كما انتشرت قوات األمن بكثافة في شوارع العاصمة واملدن الكبرى 
حتسبا لتظاهرات املعارضة امس مبناسبة يوم القدس الذي يوافق 

اجلمعة األخيرة من شهر رمضان في كل عام

الحرس الثوري منع كروبي من المشاركة في يوم القدس

أص�ول  تجمي�د  إي�ران:  عل�ى  جدي�دة  عقوب�ات  تف�رض  الياب�ان 
88 منظم�ة و24 ش�ركة وحظ�ر التعام�الت المصرفي�ة م�ع 15 بن�كًا

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إياد عالوي الرئيس السوري بشار األسد

األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يدخن السيجار على هامش منتدى 
مدينة  في  واالقتصاد  السياسة  عالم  في  بارزة  شخصيات  يجمع  الذي  امبروسيتي 
تشرنوبيو على بحيرة كومي شمال إيطاليا أمس                                                                )أ.ف.پ(

رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون وزوجته سافلثا يحمالن مولودتهما الجديدة 
فلورنسا روز خارج مقر الحكومة )10 داوننغ ستريت( أمس                                     )رويترز(


