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Al-Anbaa Sunday 12th September 2010 - No 12387يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 3 من شوال 1431 ـ 12 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

ابنة القس جونز: أبي فقد عقله.. ويحتاج للمساعدة
كنيسة ثانية تهدد بحرق نسخ من المصحف وأوباما يؤكد أن أميركا لم ولن تكون أبدًا في حرب ضد اإلسالم

مصادر مطلعة لـ »األنباء«: نشكك في ربط زيباري 
بين التعويضات وإعادة ترسيم الحدود

 الكندري لـ »األنباء«: 400 باص وسيارة 
أول أكتوبر لحل مشكلة النقل في  »الشؤون«

طالبان: ال خيار أمام أميركا المهزومة إال االنسحاب من أفغانستان إيران: ضخ الوقود النووي إلى »بوشهر« بعد أسبوعين
قندهارـ  أ.ف.پ: اكدت حركة طالبان امس في الذكرى 
التاسعة العتداءات 11 سبتمبر 2001، ان الواليات املتحدة 
خسرت كل فرصة الحالل السالم في افغانستان، ولم 

يعد لديها حل آخر غير االنسحاب غير املشروط.
واكدت احلركة فــــي بيان »ال يحق ألميركا فرض 
شروط او شروط مسبقة النسحابها من افغانستان، 

النها من جهة اجتاحت البالد واحتلتها بطريقة غير 
شرعية ومن جهة ثانية النها هزمت«.

واشار البيان ايضا الى ان »التحالف الدولي الذي 
شــــكلته معها في البداية، يدرك االن حقيقة الوضع 
وبدأ بسحب قواته من افغانستان للتخلص من هذه 

املشكلة«.

عواصم ـ وكاالت: أعلن رئيــــس منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية علي اكبر صاحلي امس ان عملية ضخ 
الوقود النووي إلى قلب مفاعل بوشهر ستجري بعد 
نحو اسبوعني. وفيما يخص تشغيل محطة بوشهر، 
قال صاحلي في تصريح ملراسل وكالة مهر لألنباء 
»نتوقع ان تتم املراحل النهائية للتشغيل خالل األيام 

املقبلــــة وان يجري ضخ الوقــــود النووي الى قلب 
مفاعل محطة بوشهر بعد نحو اسبوعني«.

وأعرب مســــاعد رئيس اجلمهورية عن امله في 
ربط الطاقة الكهربائية التي ســــتنتج بعد تدشــــني 
محطة بوشهر بشــــبكة الكهرباء الوطنية في شهر 

التفاصيل ص22التفاصيل ص22ديسمبر القادم.

واشــــنطن ـ نيويــــورك ـ وكاالت: 
مـــع انشـــغال أميـــركا والعالم 
أحـــداث ذكـــرى   بإحيـــاء 
11 سبتمبر لم تهدأ بعد العاصفة 
التـــي أطلقها القس تيري جونز 
بتهديده بحرق نسخ من القرآن. 
وبعـــد أيـــام مـــن التصريحات 
املتناقضة، تخلى القس األميركي 
عـــن خططـــه املوتـــورة حلرق 
املصحف، وقال فـــي مقابلة مع 
شبكة »ان بي سي« التلفزيونية إن 
كنيسته لن حترق أبدا املصحف، 
وزاد: قطعا لن نحرق القرآن، كال، 

ال اليوم وال أبدا.
الالفت كان تعليق اميا جونز 
ابنة القس التي اكدت في مقابلة 
مع »شبيغل أونالين« األملانية أن 
أباها فقد عقله وانه بحاجة الى 
انها ارسلت  املساعدة، واضافت 
البريد  أبيها عبـــر  إلى  رســـالة 
اإللكتروني حتثه على ترك خططه 
بحرق املصحف وقالت له »لتدع 

عنك هذا األمر يا أبي«.
وبدد األمل فـــي اخلروج من 
نفق هـــذا اجلنون، مـــا أعلنته 
أنها  أميركية جديدة من  كنيسة 
ستشعل النار بنسخ من القرآن 
ظهر أمس السبت في فناء مقرها 
الواقع بأرياف مدينة توبيكا بوالية 
كنساس األميركية. وتفخر هذه 

الكنيسة بأنها تكره كل شيء تقريبا 
من يهود ومســـلمني ومسيحيني 
تقليديني وحتى جنود أميركيني 
سقطوا في حروب الواليات املتحدة 
باخلارج، إذ يشارك أعضاؤها في 
جنازاتهم وهم يحملون الفتات 
بشعارات للتذكير بأن اهلل يكره 
معهم اجلنود القتلى أيضا. وعودة 
الى إحياء ذكرى 11 سبتمبر، أكد 
الرئيس األميركـــي باراك أوباما 
ان أميـــركا لم ولن تكـــون ابدا 
في حـــرب ضد االســـالم. وقال 
إن الـــروح احلقيقية لذلك اليوم 
تتمثل في قدرة الناس على فعل 
اخلير، متعهدا فـــي الوقت ذاته 
بعدم التـــردد ابدا في الدفاع عن 

الواليات املتحدة.
واضاف أوبامـــا انه في هذه 
الذكرى »يجدد األميركيون عزمهم 
ضد أولئك الذين ارتكبوا هذا العمل 
اإلرهابي الوحشي والذين ال يزالون 
يتآمرون ضدنـــا ألننا لن نتردد 
في الدفاع عن هذه األمة وجندد 
التزامنـــا جتـــاه قواتنا وجميع 
الذين يعملون حلماية هذا البلد«. 
وأضاف »لكن األميركيني يجددون 
ايضا روحهم احلقيقية لهذا اليوم 
وهي قدرة اإلنسان على فعل اخلير 
وليس الرغبة في التدمير.. لكن 

الدافع لإلنقاذ«.

بيان عاكوم
شككت مصادر مطلعة فيما 
ورد على لسان وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري خالل 
لقائه مع جريدة »احلياة« والذي 
نشر أمس األول واكتفت بالقول 
»نشكك في ذلك وغير صحيح ألن 
زيباري ال يقول مثل هذا الكالم« 
وأضافت املصادر: »ننتظر رده 

على هذه التصريحات«.
وكان اللقـــاء املطـــول الذي 
نشرته »احلياة« تضمن تأكيد 
زيباري على ان مشكلة تسوية 
التعويضات الكويتية لم حتل 
على الرغم من وجود تقدم في 

بعض املجاالت بني اجلانبني.
واشار زيباري الى ان انهاء 

هذا امللف يحتاج الى قرار سياسي 
التسوية االساسية مع  الجناز 
الكويـــت وهو يتعلـــق بإعادة 
االعتـــراف بالقـــرار 833 وهو 
الذي يتعلق باالعتراف  القرار 
بالسيادة واحلدود املرسومة في 
هذا القرار. وبني زيباري ان اعادة 
االعتراف بالقرار 833 يعد املفتاح 
الرئيسي النهاء وتسوية املشكلة، 
واحلكومة العراقية احلالية لم 
تستطع ألســـباب كثيرة اتخاذ 
مثل قرار كهذا لذا مت تأجيله الى 
احلكومة املقبلة التي سنقدم لها 
ورقتني ال اكثر تتضمنان العمل 
املتبقي والواجب امتامه الخراج 
العراق بشكل نهائي من الفصل 

السابع.

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري عن أن الوزارة 
عاجلت مشكلة توفير وسائل 
النقل جلميع قطاعاتها، واشار 
الكندري إلى توقيع عقود مع 
3 شركات وجتزئة املناقصة 
إلى 4 عقود، موضحا أن هناك 
عقدا خاصــــا بقطاع الرعاية 
االجتماعيــــة لتوفير جميع 
القطاع من  احتياجات هــــذا 

الســــيارات، وقال: في بداية 
اكتوبر املقبل ستصل جميع 
السيارات الـ 400 لكل قطاعات 
الوزارة، مؤكــــدا عدم وجود 
مشكلة نقل بعد اآلن وخصوصا 
بعد جتزئة العقود وإرســــاء 
املناقصة على 3 شركات بدال 
من شركة واحدة، األمر الذي 
يساعد في توفير وسائل النقل 
دون اي إشكالية، كما حصل 

في الفترة االخيرة.

الرئي��س األميرك��ي ب��اراك أوباما يضع إكليال م��ن الزهور على النص��ب التذكاري ف��ي الپنتاغون لقتلى هجمات 11 س��بتمبر 2001 مبناس��بة الذكرى التاس��عة للهجمات.. 
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