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تل أبيب ـ يو.بي.آي: كشف حتقيق 
صحافي إسرائيلي امس عن أن مسؤولني 
إسرائيليني كبارا بينهم رئيسا الوزراء 
السابقان أرييل شارون وايهود أوملرت 
ووزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان تلقوا 
أمواال طائلة تقدر مباليني الدوالرات كرشى 
من رجل األعمال وامللياردير النمساوي 

مارتني شالف.
وأفاد التحقيق الذي نشرت صحيفة 
»هآرتس« ملخصا له امس وستنشره 
كامال اليوم بأن شالف مسؤول عن حتويل 
مبلغ 4.5 ماليني دوالر إلى احلســـابات 
املصرفية املسجلة باسم غلعاد وعومري 

شارون جنلي رئيس الوزراء األسبق.

وكشف التحقيق الصحافي أيضا عن 
أن شـــالف تبرع مبئات آالف الدوالرات 
لتمويـــل محاكمة رئيس حزب شـــاس 
الســـابق والوزير السابق أرييه درعي 
الذي أدين بالفساد وتلقى رشى عندما 
شـــغل منصب وزير الداخلية وسجن 

عدة سنني.

»هآرتس«: شارون وأولمرت وليبرمان تلقوا رشاوى بمبالغ طائلة من ملياردير نمساوي

»دولة العراق اإلسالمية« تفرض غرامات مالية في الموصل

مصادر عراقية: المالكي بصحة جيدة

.. وتوافق أضداد أميركي ـ إيراني على المالكي
بغدادـ  أ.ف.پ: قال سياسيون ومحللون عراقيون 
امس ان ظروفا داخلية وخارجية أسفرت عن توافق 
أضداد أميركي ـ إيراني على رئيس الوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي لتشكيل احلكومة اجلديدة في 
ظل »اقتناع« دول عربية بالتوقف عن تأييد خصمه 
األبرز اياد عالوي بعد ســــتة أشهر على االنتخابات 

التشريعية.
ونقل قيادي في ائتالف دولة القانون عن املالكي 
تأكيــــده خالل اجتماع للقائمــــة امس األول ان نائب 
الرئيس األميركــــي جو بايدن »قال ان لدى العراقية 
العديد من املشاكل والتعقيدات أكدت لألتراك واألردن 
ومصــــر وقطر واإلمارات ضرورة التوقف عن تقدمي 

الدعم لعالوي فاقتنعت باستثناء السعودية«.
يشــــار الى ان الرئيس اإليرانــــي محمود احمدي 
جناد أنهى امس االول زيارة الى قطر وانتقل أميرها 
الشــــيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى السعودية فور 

مغادرة احمدي جناد.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة املستنصرية ببغداد عزيز جبر الى »احتمال 
حصول تقارب سعوديـ  إيراني يسمح بتركيبة ترضي 

اجلميع وخصوصا بعد دخول قطر على اخلط«.
وردا على ســــؤال حول تهديد كتلــــة »العراقية« 
بزعامة عالوي مبقاطعة العملية السياسية في حال 
استبعادها، قال لـ»فرانس برس« »ال اعتقد ان عالوي 

يريد االنسحاب نظرا للمحاذير«.
وأضاف ان »املقاطعة ليست في صالح من ميثلهم 
)العرب السنة( لقد سبق ان جربوا ذلك وأدركوا انهم 
لم يجنوا شيئا. فاملشــــاركة في العملية السياسية 
ضرورة ملن يســــعى الى التغيير وإذا لم يتمكن من 

ذلك هذه املرة، فرمبا في املرة املقبلة«.

من جهته، قال ديبلوماسي غربي لـ»فرانس برس« 
»لم يزعجنا املالكي طوال أربع ســــنوات وباإلمكان 

احتماله ألربع أخرى«.
وأضاف رافضا ذكر اسمه ان »عالوي مدرك جيدا 
انه لن يصبح رئيسا للوزراء، لكننا نرغب في رؤيته 
يلعــــب دورا مهما فهو كفؤ للغايــــة وهذا النوع من 

األشخاص نادر جدا في كل األمكنة«.
وختم ان »تركيبة العراق ومصالح قومياته وطوائفه 
ليست في صاحله. فالبعض اليزال يتذكر اخلدمات 
التي قدمها لبالده لكنهم ال يعتقدون« بضرورة توليه 

منصب رئيس الوزراء مرة اخرى.
ولم يتطرق الديبلوماسي الى توافق األضداد في 

هذه املسألة.
لكن أستاذ العلوم السياســــية في جامعة بغداد 
احسان الشمري أوضح ان »ايران العب رئيسي في 
املشهد السياسي العراقي وصاحبة دور إقليمي، لقد 
أحرجت الواليات املتحدة وحشرتها في الزاوية عبر 

عرقلتها تشكيل احلكومة«.
وتابع لـ»فرانس برس« ان »طهران ترد الصفعة 
بسبب العقوبات، لكن عالقاتها مع واشنطن ليست 
متأزمة بشــــكل خطر. فأحمدي جناد اليزال رغم كل 
شــــيء يعرض احلوار عليها ولذا يأتي التوافق على 

املالكي بينهما«.
وأوضح الشــــمري ان املالكي »ميسك بالعصا من 

الوسط فعالقاته جيدة معهما«.
ومع ذلك، أشــــار الى احتمال ان تغير إيران رأيها 
الن »ما يهمها هو بقاء السلطة الفعلية بأيدي ائتالف 
شيعي بغض النظر عن شخصية رئيس الوزراء. لقد 
دفعت االئتالف الوطني الى اختيار مرشــــحه عادل 

عبداملهدي«. 

بترايوس: حرق المصحف يعرض حياة جنودنا للخطر

مسلمو أميركا يقصرون االحتفال بالعيد على الصالة

ميامــــيـ  رويترز: حــــذر قادة عســــكريون أميركيون في 
افغانستان من أن خطة كنيسة اميركية صغيرة في فلوريدا 
الحراق نسخ من القرآن في ذكرى هجمات 11 من سبتمبر قد 

تعرض للخطر حياة القوات االميركية.
جاءت التحذيرات بعد احتجاجات غاضبة إذ احتشد عدة 
مئات من االفغان خارج مسجد في العاصمة االفغانية كابول 
امس االول وهم يهتفون »املوت الميركا« لالحتجاج على خطط 
كنيسة »مركز احلمائم للتواصل العاملي« ومقرها جينسفيل 

بفلوريدا الحراق نسخ من القرآن.
واعلنت الكنيســــة انها ســــتمضي قدما في تنفيذ خطط 
احراق نسخ من القرآن في الذكرى السنوية التاسعة لهجمات 
11 سبتمبر على الواليات املتحدة، وتقول سلطات جينسفيل 

ان ذلك سيخالف قواعد السالمة من احلرائق.
وقال أكبر قائدين عســــكريني أميركيني في افغانستان ان 
خطط احراق القرآن تنذر بافساد خطط الرئيس باراك اوباما 
للتواصل مع العالم االسالمي، وقاال انها قد تفجر ايضا اعماال 

انتقامية من القوات االميركية التي تخدم في افغانستان.
 اجلنرال ديڤيد بيتريوس قائد القوات االميركية وقوات 
حلف شمال االطلسي)الناتو( في افغانستان اصدر بيانا الى 
اجهزة االعالم االميركية قال فيه »ان خطط كنيســــة فلوريدا 
الحراق نسخ من القرآن قد تعرض للخطر القوات وقد تفسد 

املجهود احلربي كله«.
واضاف »انها نفس النوع من االعمال التي تستخدمها حركة 
طالبان وقد تسبب مشكالت كبيرة ال هنا فحسب ولكن في كل 

مكان في العالم ننخرط فيه مع املجتمع االسالمي«.
ورد قس الكنيسة تيري جونز على مخاوف بترايوس بالقول 
انها »ليست في محلها«، وقال القس في بيان نشرته صحيفة وول 
ستريت جورنال »علينا ان نوجه رسالة واضحة الى املتطرفني 

االسالميني، لن نبقى اسيري اخلوف والتهديدات«.
بــــدوره قال اللفتنانت جنرال وليــــام كالدويل قائد بعثة 
تدريب الناتو في افغانستان لشبكة تلفزيون »سي.ان.ان« إن 
أنباء خطط كنيسة فلوريدا حلرق القرآن تثير بالفعل مشاعر 

الغضب الشعبي في افغانستان.
وقــــال »انه كتابهم املقدس ولذا فإنه حينما يقول أحد انه 
سيدمره ويسبب تدنيسا لشئ يحظى لديهم بتقديس شديد فإن 

ذلك يثير بالفعل الكثير من املجادالت والقلق بني الناس«.
واضاف اللفتنانت »نحن نشعر بشدة بان هذا قد يعرض 

للخطر سالمة رجالنا ونسائنا الذين يخدمون هنا«.
 من جانبها، اعلنت السفارة االميركية في كابول ان »حكومة 
الواليات املتحدة ال تســــمح بأي حال مبثل هذه االعمال التي 
تنم عن عدم احترام للدين االسالمي وتشعر بقلق بالغ بشأن 
احملاوالت املتعمدة لالســــاءة الى اعضــــاء جماعات دينية أو 

عرقية«.
واصدرت الســــفارة بيانا جاء فيه: »االميركيون من كافة 
الطوائــــف الدينية والعرقية يرفضون هذه املبادرة العدائية 
من جانب هذه املجموعــــة الصغيرة في فلوريدا وهناك عدد 
كبير من االصــــوات االميركية التي حتتج على التصريحات 

املسيئة التي تصدر عن هذه املؤسسة«.

واشنطن ـ أ.ش.أ: تقتصر احتفاالت املسلمني في أميركا 
بعيـــد الفطر هذا العام على إقامـــة صالة العيد فقط وذلك 

بسبب حلول العيد في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.
وقال رشـــيد مخدوم عضو مجلـــس املديرين في مركز 
اجلالية اإلسالمية في منطقة »سيلفر سبرينغ« إن حوالي 
8 إلى 10 آالف مسلم قد اعتادوا على االحتفال بهذه املناسبة 

بأداء الصالة وتناول اإلفطار والتكبير.
وأشـــار إلى أن املســـلمني حريصون بشكل خاص على 
عدم إقامة أي احتفاالت يوم 11 ســـبتمبر وهو يوم املأساة 
والبد من مراعاة ذلك. وكانت املساجد في الواليات املتحدة 
قـــد أعلنت بوضوح إدانتها لإلرهـــاب، وقد تناولت العديد 

مـــن اخلطب هذا العام تأبني ضحايا هـــذه االعتداءات مبن 
فيهم املسلمون.

وقال إبراهيـــم هوبر املتحدث باســـم مجلس العالقات 
األميركية اإلسالمية في واشنطن إن البعض يروج أن املسلمني 
سيحتفلون يوم 11 سبتمبر ألنه »يتناسب مع أجندتهم املليئة 

بالكراهية« وهؤالء ميكن أن ينتهزوا هذه الفرصة.
ولتفادي أي سوء فهم، فقد دعا مجلس املنظمات اإلسالمية 
في واشنطن الكبرى أعضاءه الـ 147 إلى جتنب االحتفاالت 
لتفادي إقامتها في 11 سبتمبر، وشجعت القيادات اإلسالمية 
املسلمون على التوضيح ألصدقائهم وجيرانهم غير املسلمني 

أن حلول العيد في هذا التوقيت مجرد صدفة.

التابعة لتنظيم القاعدة في املوصل غرامات مالية على 
اجلميع وخصوصا التجار بغرض متويل انشطتها، 
وفقا لعدد من الســــكان وضباط عراقيني واميركيني 

منتشرين في شمال العراق.
وفي هذا الســــياق، قال عبــــداهلل احمد علي )44 
عاما( »الكل يدفع ويوزع التاجر املبلغ على البضاعة 
التي ينقلها وال احد يقول ال او يتأخر في الدفع ألنهم 
يحجزون ســــيارته او يغلقون محله الى ان يدفع ما 

عليه«.

بغدادـ  وكاالت: قرر االئتالف الوطني 
العراقي بزعامة عمار احلكيم امس تأجيل 
محادثاته مع الكتل السياسية استعدادا 
خلوض مفاوضات »الفرصة األخيرة« 
مع ائتالف دولة القانون بزعامة نوري 
املالكي رئيس الوزراء املنتهية واليته 
لتحديد مصير حتالفهما الوطني وتسمية 

مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.
واكدت مصــــادر من داخل االئتالف 
الوطني لـ »الشرق االوسط« ان املالكي 
مرشــــح دولة القانون لرئاسة الوزراء 
وعادل عبداملهدي مرشح االئتالف الوطني 
سيخضعان للتنافس وفقا آللية لترشيح 
احدهما للمنصب وانه ســــيتم االتفاق 
على تلك اآللية في اجتماع كان مقررا 

امس االول.
الى ذلــــك، نفى مصــــدر باحلكومة 
العراقية امس األنباء التي ترددت بشأن 
تردي احلالة الصحية لرئيس الوزراء 

املنتهية واليته نوري املالكي ونقله إلى املستشفى. 
وقال املصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة »د.ب.أ« 
إن املالكي بصحة جيدة وميــــارس عمله االعتيادي 
وال صحــــة لألنباء التي ترددت حــــول تردي حالته 

الصحية.
وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن املالكي أصيب 
بغيبوبة نتيجة اإلجهاد الشديد الليلة قبل املاضية 
نقل على إثرها ملستشفى ابن سينا باملنطقة اخلضراء 
بوسط بغداد. الى  ذلك تفرض دولة العراق االسالمية 

البرادعي يدعو لمقاطعة االنتخابات 
ويلوح بالعصيان المدني 

 القاهرةـ  رويترز: توقع محمد البرادعي املرشح 
الرئاسي احملتمل في االنتخابات القادمة حدوث 
تغيير في احلكم في مصر العام القادم ودعا الى 
مقاطعة االنتخابات البرملانية التي ستجري في 

نوفمبر القادم قائال انها ستزور.
 وصرح البرادعي بأن العصيان املدني السلمي 
ســـيكون الورقة االخيرة اذا استمرت الدولة في 
جتاهل مطالبـــات باالصالح. وحث انصاره على 
جمع ما بني مليونني او ثالثة ماليني توقيع بحلول 

نهاية العام.
 وقال البرادعي ملئات من انصاره امس االول 
مبناســـبة مرور عام على بدء حملتـــه املطالبة 
باالصالح »الســـنة والشـــهور القادمة ستكون 
حاسمة وسنرى تغييرا في حكم مصر«، وأضاف 
»االنتخابـــات البرملانية على االبواب والنظام لم 
يستجب ملطالبنا. اي شخص يشترك في االنتخابات 
سواء مرشح او ناخب يخالف ضميره القومي«. 
وصرح بأن مقاطعة االنتخابات ستنزع الشرعية 

عن النظام. 
 وكرر البرادعي املدير العام الســـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رفضه خوض االنتخابات 
الرئاسية عام 2011 دون اجراء تعديالت دستورية. 
وحمل البرادعي احلزب احلاكم مسؤولية انتشار 

الفقر في مصر وعدم احترام حقوق االنسان.
 وقـــال »نحن املصريني شـــعب صبور ولكن 
للصبر حدود.. والعصيان املدني السلمي هو الورقة 

االخيرة اذا لم يستجب النظام للتغيير«.
وقـــال البرادعي »لدينا ما يقـــرب من مليون 
توقيع ونرى انه في نهاية العام ســـنحصل على 

اثنني الى ثالثة ماليني توقيع«.
 وبحسب بيان اصدره البرادعي فان مطالبه 
للتغيير هي سبعة منها السماح للمستقلني بخوض 
االنتخابات الرئاســـية واالشراف القضائي على 
االنتخابات وانهاء قانون الطوارئ املفروض في 
مصر منذ 3 عقود والذي يقول منتقدون انه يستغل 

الخماد املعارضة.
 واســـتأنف البرادعي الذي قضى في اخلارج 
شهرين حملته لكســـب تأييد الناخبني بلقاء مع 

العمال في القاهرة امس كما هو مقرر.

بنك اإلمارات المركزي 
يجمد 4 حسابات مصرفية إيرانية

أبوظبيـ  يو.بي.آي: جمد مصرف اإلمارات املركزي 
4 حسابات مصرفية إيرانية لدى البنوك العاملة في 
الدولـــة التزاما بالعقوبات التي فرضها مجلس األمن 

الدولي على طهران في يونيو املاضي.
وقالت صحيفة »االحتاد« امس ان قرار مجلس األمن 
يتضمن الئحة تشمل 41 حسابا مصرفيا يتطلب جتميدها 

وفقا للعقوبات التي فرضها املجلس على إيران.
ونســـبت الصحيفة الى مصدر مسؤول في البنك 
املركزي اإلماراتي قوله أمس »ان 4 أســـماء فقط من 
ضمـــن الالئحة الواردة في قرار مجلس األمن الدولي 
املطلوب جتميدها لها حسابات لدى القطاع املصرفي 
في الدولة أما األسماء الـ 37 األخرى الواردة في الالئحة 

فال توجد لها حسابات مصرفية«.
وأضـــاف املصدر أن املبالـــغ التي مت جتميدها في 

تلك احلسابات 

رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي

أشادت بزيارة خادم الحرمين والرئيس السوري »التاريخية« للبنان ودعت إيران لالستجابة للجهود المبذولة لحل أزمة ملفها النووي بالطرق الديبلوماسية

دول الخليج تدعو بريطانيا لطرد اإلرهابيين.. وعدم منح اللجوء لمعارضين بحرينيين
جـــدة ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: دعا 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
اخلليجي امس السلطات البريطانية 
الى عـــدم منح اللجوء السياســـي 
ملعارضني بحرينيني متهمني بالضلوع 
في مخطط يهـــدف الى قلب النظام 
في البحرين، وإلـــى طرد املجاميع 
الداعمني  اإلرهابيـــة واألشـــخاص 

لإلرهاب من أراضيها.
وقال وزراء الدول الـ 6 األعضاء 
فـــي بيان بعـــد اجتماعهم في جدة 
الليلـــة قبل املاضيـــة ان »املجلس 
دعا جميـــع دول العالم وباألخص 
اململكة املتحدة الى التعامل بجدية مع 
تلك املجاميع اإلرهابية واألشخاص 
الداعمني لإلرهـــاب، وإبعادهم عن 
أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء 
السياسي او السماح لهم باستغالل 
مناخ احلرية للضرر بأمن واستقرار 

الدول االعضاء«. 
وذكر البيان ان الوزراء اطلعوا من 
قبل وزير اخلارجية البحريني الشيخ 
خالد بن احمد آل خليفة على تفاصيل 
»كشـــف وتفكيك شـــبكة تنظيمية 
ضمن مخطط ارهابي يستهدف امن 

واستقرار مملكة البحرين«.
وأكد املجلـــس الوزاري »وقوف 
وتضامن الدول األعضاء الى جانب 
مملكة البحريـــن ودعمها وتأييدها 
املطلق جلميع االجراءات التي اتخذتها 
ملواجهـــة االعمال اإلرهابية وجميع 
أنواع التحريض والتخريب التي تهدف 

الى زعزعة النظام واالستقرار«.
كما أعربت دول مجلس التعاون 
اخلليجي مجددا عن أملها ان تستجيب 
طهران للجهود الدولية املبذولة حلل 
أزمة امللف النووي اإليراني بالطرق 

استخدام الطاقة النووية لالغراض 
السلمية في إطار االتفاقية الدولية 
ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتت 
إشرافها وتطبيق هذه املعايير على 
جميع دول املنطقة من دون استثناء 

مبا فيها إسرائيل.
أكـــدت دول مجلس  إلى ذلـــك، 
التعـــاون اخلليجـــي أن اســـتمرار 

تستجيب إيران لهذه اجلهود«.
وبشـــأن العالقات مع إيران أكد 
املجلس اخلليجي »مجددا على أهمية 
االلتزام باملرتكزات األساسية لعالقات 
حسن اجلوار واالحترام املتبادل وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية وحل 
اخلالفات بالطرق الســـلمية وعدم 
استخدام القوة أو التهديد بها«. وأكد 
املجلس علـــى حق دول املنطقة في 

مببـــادئ الشـــرعية الدولية وحل 
النزاعات بالطرق السلمية وموقفه 
الرامـــي إلى جعل منطقة الشـــرق 
األوســـط مبا فيها منطقة اخلليج 
منطقـــة خالية من أســـلحة الدمار 
النووية، مرحبا  الشامل واألسلحة 
في الوقت ذاته باجلهود الدولية حلل 
أزمة امللف النووي اإليراني بالطرق 
الديبلوماسية، معربا عن األمل في أن 

الديبلوماسية داعية إيران لالستجابة 
ملساعي دولة اإلمارات العربية املتحدة 
حلل قضية اجلزر اإلماراتية عن طريق 
املفاوضات املباشرة أو اللجوء إلى 

محكمة العدل الدولية.
وأضافت ان مجلسها الوزاري تابع 
مســـتجدات امللف النووي اإليراني 
التأكيد على  بـ»قلق بالغ« مجـــددا 
مواقفه الثابتة بشأن أهمية االلتزام 

الشمالي: إنجاز الوحدة 
الجمركية الخليجية قد 

يستغرق ثالث سنوات
جـــدة ـ رويترز: قال وزيـــر املالية مصطفى 
الشمالي إن مجلس التعاون اخلليجي حقق تقدما 
كبيرا في إزالة العقبات التي حتول دون اجناز 
الوحدة اجلمركية للمجلس التي طال انتظارها 
لكن امتام هذه الوحدة سيســـتغرق سنتني الى 

ثالث سنوات.
وكان االعالن عن خطة اقامة وحدة جمركية 
في عام 2003 قد اشـــاد به املسؤولون بوصفه 
اجنازا كبيرا يفند مزاعم املنتقدين بأن املجلس 
املؤلف من السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان سيعجز 
عن حتقيق التكامل االقتصادي في أكبر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم.
وقال الشمالي - الذي تتولى الكويت الرئاسة 
الدورية ملجلس التعاون اخلليجي للصحافيني بعد 
اجتماع لوزراء مالية املجلس في جدة بالسعودية 
في وقت متأخر امس - ال اقول انه توجد عقبات 
في طريق تنفيذ االتفاق لكن توجد خالفات في 

الرأي بيننا.
واضاف قوله اننا نحتاج الى مزيد من الوقت 
لتنفيذ البنود الباقية، واشـــار الى احلاجة الى 
االتفاق على التفاصيل اخلاصة بتطبيق بعض 

الرسوم اجلمركية وذلك بني قضايا اخرى.
ويسعى مجلس التعاون اخلليجي منذ 29 عاما 
الى محاكاة منوذج التكامل االقتصادي لالحتاد 
األوروبي وتعثرت هذه املساعي بسبب تأخيرات 
في خطة الوحدة النقدية واملنافسات االقليمية 
والشكوك بني اكبر اقتصادين في املجلس وهما 

السعودية واالمارات العربية املتحدة.

محمد الصباح: مسيرة »التعاون الخليجي« ثابتة وراسخة
في طريقه الى االنتهاء اذ انه ال ينسجم 
مع قوانني منظم��ة التجارة الدولية. 
والحظ الش��يخ د.محمد الصباح ان 
املجلس حقق نقالت نوعية ضخمة في 
سبيل حتقيق السوق اخلليجي املشترك 
مش��يرا الى ان التوصل الى الوضع 
النهائي لالحتاد سيعزز من دور دول 
املجلس مبنظمة التجارة العاملية لتكون 
لها مجتمعة مشاركة فعالة في حتديد 
مسار السياسات التجارية الدولية مبا 
يتناسب ومكانتها االقتصادية املهمة 
على املستوى الدولي. وبني ان البدايات 
في االتفاق على انشاء احتاد جمركي 
كان يشوبها تباين واختالف شديدان 
ومت جتاوزها وتقليص فجوتها متوقعا 
ان يتم االنتهاء من هذا االمر في وقت اسرع مما 
هو متوقع. واشار الى ان وزراء املالية سيرفعون 
تقريرا للقادة في اجتماعهم املقبل في قمة ابوظبي 
حول هذا املوضوع معربا عن ثقته بتحقيق تطلعات 
قادة وشعوب دول املجلس السيما ان ما حتقق من 

اجنازات حتى اآلن ليس باالمر البسيط.

دول املجلس.
واعتبر هذه اخلط��وة مهمة جدا في التعجيل 

بالصيغة النهائية للوحدة اجلمركية اخلليجية. 
وردا على س��ؤال آخر ح��ول االجراءات التي 
س��تتخذ حلماية وكيل املنتجات في دول املجلس 
اوضح الش��يخ د.محمد الصباح ان هذا املوضوع 

ج��دة � كونا: ق��ال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح امس ان »مسيرة دول 
مجلس التع��اون اخلليجي قد تكون 
بطيئة ولكنها ثابتة وراسخة«. وشدد 
الش��يخ د.محمد الصباح في مؤمتر 
صحافي عقده بعد ترؤسه الدورة ال� 
116 للمجلس الوزاري مع االمني العام 
ملجلس التع��اون عبدالرحمن العطية 
على اهمية االجتماع الذي جاء مشتركا 
مع وزراء املالية والتجارة والصناعة 
وبتوجي��ه م��ن ق��ادة دول املجلس 
للتدارس في تعجيل انش��اء السوق 
اخلليجي املشترك والعمل على ازالة 
العوائق التي تعترض مس��يرة العمل 

التعاوني. وردا على سؤال حول توزيع احلصيلة 
اجلمركية الستكمال حتقيق االحتاد اجلمركي بني 
دول املجلس قال الش��يخ د.محمد الصباح انه مت 
االتفاق على ان تكون هناك مراجعة س��نوية آللية 
عمل هذا النظام، مش��يرا الى انه مت االتفاق كذلك 
على املقاصة االلكترونية للسلع التي تتداول بني 

الشيخ د.محمد الصباح مترئسا الدورة ال� 116 للمجلس الوزاري اخلليجي  )أ.ف.پ(

إســـرائيل في اعتداءاتها على أبناء 
الفلســـطيني سيؤثر على  الشعب 
سير املفاوضات املباشرة وسيقوض 
املســـاعي املبذولة إلحالل الســـالم 
وأعلنت تضامنها »الكامل« مع لبنان 
في مواجهة االستفزازات اإلسرائيلية 
مشيدة بالزيارة التي قام بها العاهل 
الســـعودي عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس السوري بشار األسد إلى 
بيروت. وأعرب املجلس عن إدانته 
لالعتداء اإلسرائيلي الذي تعرضت 
له األراضي اللبنانية، في إشارة إلى 
االشتباكات التي وقعت في منطقة 
العديســـة على احلدود بني البلدين 
الشهر املاضي، مؤكدا أن هذا »االعتداء 
يعد خرقا للقـــرار الدولي رقم 1701 
ويستهدف اجلهود املبذولة لتثبيت 

أمن وسالمة واستقرار لبنان«.
ودعا املجلس املجتمع الدولي إلى 
االضطالع بدوره ملنع تكرار العدوان 
اإلســـرائيلي على لبنـــان وانتهاك 

سيادته.
وأشاد املجلس الوزاري بالزيارة 
»التاريخية« التي قام بها امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس بشار األسد 
للبنان الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني 
واالســـتقرار الداخلـــي فـــي لبنان 
وحتســـني فرص النمو االقتصادي 
واالجتماعي فيه والتضامن معه في 

مواجهة التهديدات اإلسرائيلية.
وجدد املجلس اخلليجي »دعمه 
الكامل الستكمال بنود اتفاق الدوحة 

بني األطراف اللبنانية«.
وأكد ما تضمنـــه اتفاق الطائف 
مشـــيدا بجهود احلكومة اللبنانية 
لدعم األمن واالســـتقرار في لبنان 

وتعزيز وحدته الوطنية.

الوكالة الذرية تحذر من احتمال قيام إيران بإنتاج صاروخ نووي
ڤيينـــا ـ وكاالت: حذر تقرير 
للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
مـــن أن إنتاج إيران اإلجمالي من 
اليورانيوم املنخفض التخصيب 
زاد بنسبة 15% منذ مايو ليصل 
إلى 2.8 طن األمر الذي يكشـــف 
عن مضي إيران قدما في نشاطها 
العقوبات  النووي برغم تشديد 

املفروضة عليها.
وقال التقرير السري إن الوكالة 
التابعـــة لألمم املتحـــدة مازالت 
تشعر بالقلق بخصوص احتمال 
وجود نشـــاط في إيران لتطوير 
شحنة نووية ميكن تركيبها على 

صاروخ.

اعتراض متكرر

كما عبـــرت الوكالة عن قلقها 
بخصوص ما وصفته »باالعتراض 

إيران على  املتكرر« من جانـــب 
الذين  الوكالة للمفتشني  اختيار 
يعملون فـــي البالد بعدما منعت 
طهران اثنني من املفتشني النوويني 
التابعني لألمم املتحدة من دخول 

البالد.
وأشار التقرير إلى رفض الوكالة 
لألساس الذي تستند إليه إيران 

في تبرير اعتراضها.
الوكالة  التقرير قلق  وأضاف 
بخصـــوص إمـــكان أن يعرقـــل 
املتكـــرر على تعيني  االعتراض 
مفتشـــني ذوي خبـــرة عمليـــة 
التفتيش ويقلل من قدرة الوكالة 
النووية  على تطبيق الضمانات 

في إيران.
ومـــن املرجح أن تنظر القوى 
الغربية إلى نتائج التقرير على أنها 
تبرر االشتباه في أن طهران تسعى 

لصنع قنابل نووية وتبرز ضرورة 
دخولها في مفاوضات جادة للحد 

من برنامجها النووي.
مـــن جانبها، وصفـــت وزارة 
التقرير  اخلارجيـــة االيرانيـــة 
الذي أصدره املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو 
بشـــأن ملفها النووي االيراني بـ 

»املسيس«.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرست في 
مؤمتره الصحافي األسبوعي »مت 
تسييس جانب من التقرير الذي 
أصدره املدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يوكيا آمانو بشأن 
ملفنا النووي«، مضيفا أن »احدى 
نقاط ضعف مثـــل هذه التقارير 
هي تأثرها باملسائل والضغوط 

السياسية«.


