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سراييڤوـ  كونا: طلبت حكومة كوسوڤو من 
الدول العربية اإلسراع باالعتراف بجمهورية 
كوسوڤو السيما بعد تأييد اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة قــــرار محكمة العدل الدولية 
االعتراف بشرعية استقاللها رافضة بذلك 

مطالب صربيا بعرقلة ذلك االعتراف.
وابلغ مستشار حكومة كوسوڤو للعالقات 

اخلارجية عازم فالســــي »كونا« امس بأن 
رئيس كوسوڤو فامتير ســــيدو التقى في 
نيويورك امس األول سفراء الدول العربية 
املعتمدين لــــدى األمم املتحدة وحثهم على 
االعتراف ببالده خصوصا بعد قرار محكمة 
العدل الدولية الذي أكد شــــرعية استقالل 

اإلقليم اليوغوسالڤي السابق.

 كوسوڤو تطالب الدول العربية باالعتراف باستقاللها
ميونيخـ  وكاالت: فازت جامعة توبينغن بوالية بادن فورمتبرغ 
بسباق تنفيذ برنامج تدريب أئمة املساجد املدعوم من احلكومة 
األملانية في سابقة تعد األولى من نوعها على مستوى الواليات 
األملانية. وذكرت مجلة »فوكوس« األملانية املقرر صدورها غدا 
استنادا إلى تصريحات املسؤولني باحلكومة احمللية بالوالية 
الواقعة جنوب غرب أملانيا إنه مت اتخاذ قرار داخلي بأن تقوم 

جامعة توبينغن بتقدمي »دراسات إسالمية« في املستقبل.

جامعة ألمانية تفوز في سباق تدريب أئمة المساجد

»الپنتاغون« تحاول منع مذكرات ضابط عمل بأفغانستان

»ويكيليكس« يستعد لنشر أسرار حرب العراق: أكبر تسريب استخباراتي

)أ.ب( طفالن عراقيان يلهوان باأللعاب خالل االحتفال بعيد الفطر 

وأضـــاف أن »هذا األمر يربك 
التي جتـــري بني  املفاوضـــات 
القوى السياسية لصعوبة إيجاد 
وحدة في القرار السياسي للقوى 
واألحزاب، ويزيد من عمر تشكيل 
احلكومة اجلديدة«، مشيرا إلى أن 
»السبب الرئيسي في حصول ذلك 
هو صعوبة إيجاد صيغة توافقية 
القوى السياسية  ترضي جميع 
بينما يتم جتاهل احلق االنتخابي 

والدستوري«.

الشـــيخ عن جتربة  ويقول 
ائتالفه  التي أجراها  املفاوضات 
مع االئتالفات األخرى إن »عددا من 
القوى السياسية يؤكدون دعمهم 
وإسنادهم حق العراقية في تشكيل 
احلكومة ويعرضون لنا تأييدهم 
الكامل في البرملان للحصول على 
هذا احلق، لكننا نفاجأ بتصريحات 
في وسائل اإلعالم عن ممثلي هذه 
القوى السياسية مبواقف مغايرة 

بشكل كامل«.

احلكومة اجلديدة.
الشـــيخ لصحيفـــة  وقـــال 
اللندنيـــة، امس إن  »احليـــاة« 
»بعض االئتالفات السياسية تتخذ 
مواقف متباينة، ففي االجتماعات 
البعيدة عن وسائل اإلعالم التي 
تناقش أزمة تشـــكيل احلكومة، 
تكون هناك مواقف معينة لكن 
في وسائل اإلعالم جند أن هناك 
مواقف مغايرة متاما عما يطرح 

داخل االجتماعات املغلقة«.

معلومـــات تعد ســـرية في هذا 
الكتاب.

ان »الپنتاغـــون«  واضـــاف 
»تعمل بشـــكل وثيـــق مع دار 
النشر واللفتنانت كولونيل شافر 

ومحاميه حلل املشكلة«.
الى ذلك، أكـــد عضو ائتالف 
الشـــيخ أن  »العراقيـــة« فتاح 
التصريحـــات اإلعالمية للكتل 
فـــي االنتخابات تلعب  الفائزة 
دورا في عرقلة مفاوضات تشكيل 

آالف نسخة هي االولى من كتاب 
»اوبريشن دارك هارت« )عملية 

القلب االسود( النطوني شافر.
وشـــافر لفتنانت كولونيل 
االحتياط في اجليش االميركي 
الوكالة  عمل فـــي املاضي فـــي 
االميركية لالستخبارات العسكرية 

)دي.آي.ايه(.
وقال الكولونيل ديڤيد البان 
احد الناطقني باسم وزارة الدفاع 
االميركية ان سبب القلق وجود 

اميركـــي اول من امس ان وزارة 
الدفاع االميركيـــة )الپنتاغون( 
طلبت من دار للنشر وقف اصدار 
مذكرات عميل سابق لالستخبارات 
االميركية يروي فيها جتربته في 
افغانستان، بحجة احلفاظ على 

اسرار دفاعية.
وذكرت صحيفة »نيويورك 
تاميـــز« ان وزارة الدفاع جتري 
مفاوضات مع دار النشر »سانت 
مارتن برس« لشراء واتالف عشرة 

اساجن مؤسس موقع »ويكيليكس« 
في هذه العملية.

ويواجه اســـاجن )39 عاما( 
حاليا اتهام القضاء الســـويدي 
له باالغتصـــاب، وهو ما ينفيه 

بشدة.
وقال اساجن ان »القضية في 
الســـويد ادت الى تأخير في كل 
مشـــاريعنا«، مؤكدا انها »كانت 

سببا كبيرا النقطاع العمل«.
من جهة اخرى، قال مسؤول 

عواصمـ  وكاالت: ذكرت مجلة 
»نيوزويـــك« االميركية اول من 
امـــس ان موقـــع »ويكيليكس« 
االلكتروني املتخصص في نشر 
وثائق ســـرية ينوي نشر عدد 
من الوثائق العسكرية االميركية 
حول احلرب فـــي العراق، على 
غرار ما فعله بشـــأن احلرب في 

افغانستان.
ونقلت املجلة االميركية عن 
ايان اوفرتن رئيس حترير »مكتب 
الصحافة االستقصائية« ـ وهي 
جمعية مقرهـــا في لندن ـ قوله 
الوثائق سيمثل  ان نشـــر هذه 
»اكبر تسريب ملواد استخبارية 

عسكرية«.
واضافـــت ان الوثائـــق التي 
ستنشـــر يفوق عددهـــا بثالثة 
اضعـــاف عـــدد الوثائـــق التي 
نشـــرها »ويكيليكـــس« عـــن 
حرب افغانســـتان بالتعاون مع 
صحيفتي »الغارديان« البريطانية 
و»نيويورك تاميـــز« االميركية 

ومجلة »دير شبيغل« االملانية.
ونشر املوقع حوالي 77 الف 
وثيقة عسكرية في يوليو وقال 
انه سينشر 15 الف وثيقة اخرى 

قريبا.
اوفرتـــن ان موقـــع  وقـــال 
»ويكيليكس« ســـيتعاون هذه 
املرة ايضا مع وســـائل اعالمية 
من دول مختلفة ستنشر الوثائق 
من دون الكشف عن اسماء محطات 
التلفزيون والصحف التي ستتولى 

عملية النشر.
واوضح ان الوثائق ستنشر 

في وقت واحد خالل اسابيع.
واكد اوفرتن ان منظمته تدرك 
ان الوثائق ميكن ان تعرض حياة 
اشخاص للخطر، موضحا »لكننا 

نأخذ ذلك على محمل اجلد«.
واشارت »نيوزويك« الى انها 
جتهل الدور الذي يلعبه جوليان 

»العراقية«: كيف يمكن اعتبار 
الديكتاتور والمجرم صدام شهيدًا؟

أعلنت تراجعها عن اإلفراج عن األميركية »شورد«

إيران: سيتم ضخ الوقود النووي إلى »بوشهر« بعد أسبوعين

تعديل هيكل السلطة القضائية أبرز اإلصالحات المقترحة

ناخبو تركيا يصوتون اليوم على استفتاء دستوري حاسم

عواصمـ  وكاالت: أعلن رئيس منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية علي اكبر صاحلي 
امس ان عملية ضخ الوقود النووي إلى 
قلب مفاعل بوشـــهر 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 املقبلة وان يجري 
ضخ الوقود النووي الى قلب مفاعل محطة 

بوشهر بعد نحو اسبوعني«.
وأعرب مســـاعد رئيس اجلمهورية 
عن امله فـــي ربط الطاقـــة الكهربائية 
التي ستنتج بعد تدشني محطة بوشهر 
بشبكة الكهرباء الوطنية في شهر ديسمبر 

القادم.
الى ذلك بدأ وزراء خارجية دول االحتاد 
األوروبي اجتماعا غير رسمي امس ملناقشة 
املشـــكالت احلالية املتعلقة بالسياسية 
اخلارجية للكتلة األوروبية املكونة من 
27 دولة عضوا السيما العالقات مع تركيا 
والتطورات في الشرق األوسط وباكستان 

وامللف اإليراني.
ويعقد االجتماع غير الرسمي املعروف 
باســـم »جيمنيش« مرة كل ستة اشهر 
في الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية 

لالحتاد األوروبي.
وقال وزير الشؤون اخلارجية والهجرة 
في لوكسمبورغ جان اسلبورن للصحافيني 
لدى وصوله حلضور االجتماع »انني أؤيد 
مواصلة مفاوضات مجموعة »خمسة زائد 

واحد« مع إيران«.
وأضاف »مع األخذ في االعتبار اننا 
نعيش في عالم متعدد االقطاب فان علينا 
ان ننظر الى دول مثل البرازيل وتركيا 
علـــى انها ذات أهمية كبيـــرة، وآمل ان 

تواصل تركيا تأثيرها في املنطقة«.
ومن جانبها قالت منســـقة العالقات 
اخلارجية واألمنية في االحتاد األوروبي 
كاثرين اشتون ان وزراء خارجية دول 
االحتاد يريدون ان يروا حدوث تقدم من 
شـــأنه أن يدعم فعليا باكستان في هذا 

الوقت بالذات.
وأضاف »سوف يتحول هذا اآلن الى 

ما نقوم به من حيث العمل السيما االعداد 
الجتماع األمم املتحدة وأصدقاء باكستان 
الدميوقراطية في أكتوبـــر املقبل الذي 
سأترأسه مع وزير اخلارجية الباكستانية 
شاه محمود قريشي ومن ثم الى مؤمتر 

املانحني«.
وقال وزير اخلارجية الفنلندي الكسندر 
ستوب للصحافيني »آمل ان يكون لدينا 

فهم واضح ملدى أهمية تركيا«.
وأضاف »اقول انها واحدة من الدول 
اخلمس الرائدة في العالم اليوم من حيث 
السياســـة اخلارجية ونحن في االحتاد 

األوروبي نحتاج ان نفهم ذلك«.
الى ذلـــك، اعلن مدعي عـــام طهران 
ان االفراج عن األميركية ســـارة شورد 
احملتجزة في ايران والـــذي كان مقررا 
امس مت إلغاؤه، وذلك بحسب ما نقلت 

عنه وكالة األنباء العمالية )ايلنا(.
وصرح عباس جعفري دولت ابادي 
للوكالة »بسبب عدم امتام اآللية القضائية 
في قضية االميركية املوقوفة فان االفراج 

عنها مت إلغاؤه«.

وتعليقـــا على معلومـــات صحافية 
حتدثت عن قـــرب االفراج عن ســـارة 
شـــورد، قال دولت ابادي ان »االدعاء ال 
يأخذ باملعلومات املنشورة، وتاليا فان 
اي قرار في شـــأن املعتقلني يظل رهنا 

بإمتام اآللية القضائية«.
وكان مسؤولون إيرانيون اعلنوا امس 
األول ان سلطات بالدهم »ستفرج قريبا« 
عن شـــورد املوقوفة مع اميركيني اثنني 
آخرين منذ عام بتهمة الدخول بطريقة 
غير مشروعة والتجسس، على األرجح 

امس.
ومت توقيف سارة شورد )31 عاما(، مع 
شاين باور وجوش فتال بأيدي القوات 
اإليرانيـــة في 31 يوليـــو 2009 بعد ان 
اجتازوا مشيا احلدود االيرانية قادمني 

من كردستان العراق املجاور.
واتهم الثالثة الذين يبلغ كل منهم ثالثني 
عاما بالتجسس ودخول إيران بطريقة 
غير مشروعة بالرغم من تأكيدهم انهم 
دخلوا ايران خطأ بعد ان ضلوا طريقهم 

أثناء رحلة في كردستان العراق.

اسطنبولـ  د.ب.أ: يدلي الناخبون 
األتراك اليوم بأصواتهم في استفتاء 
على حزمة من التعديالت الدستورية 
تستقطب االهتمام وحتمل إمكانية 
إدخال تغييرات بعيدة املنال على 
السلطة القضائية ذات النفوذ القوي 

في البالد.
وينظر إلى االستفتاء، املتوقع 
أن ميرر بفــــارق ضئيل، على أنه 
اقتراع بالثقة على شــــعبية حزب 
العدالة والتنمية احلاكم قبل إجراء 

االنتخابات العامة العام املقبل.
ويقول مؤيدو االســــتفتاء إن 
اإلصالحات الدستورية سوف تدعم 
الدميوقراطية في تركيا واحلقوق 
األساسية لألفراد، وجتعل البالد أكثر 
متاشيا مع معايير االحتاد األوروبي 
الذي أعرب االحتاد األوروبي بدوره 
عن تأييده لإلصالحات املقترحة.

أما املعارضون فيرون أن بعض 
التعديالت لــــن حتقق الفصل بني 
الســــلطات وســــتمنح اجلهازين 
التشريعي والتنفيذي للحكومة، 
ومن ثم احلزب احلاكم، مزيدا من 

السيطرة على السلطة القضائية.
وتتضمن احلزمــــة 26 تعديال 
جديدا أو معدال من شــــأنها حماية 
حقوق النساء واألطفال واملعاقني، 
وتأســــيس جهاز حتقيق مستقل، 
والسماح بالعضوية في أكثر من 
نقابة عمال واحدة، وتخفيف القيود 
العمالية  احلالية على اإلضرابات 
ومنح املوظفني املدنيني احلق في 
املســــاومة اجلماعية ضمن أشياء 

أخرى.
وتتضمن أيضا تعديالت مثيرة 
للجــــدل والتي من شــــأنها إعادة 
تشكيل أعلى محكمة في البالد وهي 
احملكمة الدستورية واملجلس األعلى 

للقضاة.
وممثلي االدعاء وذلك بزيادة عدد 
النظام  أعضاء اجلهازين وتغيير 

الذي يعينون على أساسه.
وقال جاريــــث جينكنز، وهو 
صحافي بريطانــــي ومحلل مقيم 
في تركيا، لوكالة األنباء األملانية 
ان »هذه اإلصالحات سوف متكن 
احلكومة من تغيير تركيبة السلطة 

القضائية لصاحلها« واســــتبدال 
القضــــاة املؤيديــــن للعلمانيــــة 
بأولئك األكثر تعاطفا أليديولوجية 
العدالة والتنمية اإلسالمي  حزب 

املعتدل.
وقال إن »احلكومة تصف ذلك 
بأنه عملية حتــــول دميوقراطي، 
ولكننــــي أرى ذلــــك فــــي جانبه 
األعظــــم أنه تغيير فــــي احلماية 

األيديولوجية«.
القضائية  الســــلطة  وتركيبة 
متثل أهمية خاصة حلزب العدالة 
والتنمية بعد إلغاء احلزب تقريبا 

في إجراءات قضائية عام 2008.
وقــــام رئيس الــــوزراء رجب 
طيب أردوغــــان، زعيــــم احلزب 
احلاكم، بحملــــة رأي عام ضخمة 
لدعم االستفتاء ونظم جتمعات في 
التصويت  أن  البالد وأعلن  أنحاء 
بـ »نعــــم« هو تصويــــت لصالح 

الدميوقراطية.
باملقابــــل قام حزبــــا املعارضة 
الرئيسيان، حزب الشعب اجلمهوري 
العلمانــــي وحزب العمل الوطني، 

بحمالت مكثفة ضد االســــتفتاء، 
بينما قاطعه متاما حزب الســــالم 

والدميوقراطية املوالي لألكراد.
أما جماعات العمال واجلمعيات 
املهنية واملنظمات غير احلكومية 
فهي منقسمة بشدة حول املوضوع، 
فبعضها يقر االستفتاء والبعض 
اآلخر يقف بقوة ضده، بينما اختار 

فريق آخر الوقوف على احلياد.
ولن يكون مبقــــدور الناخبني 
التصويت علــــى تعديالت فردية، 
ولكنهم يجب أن يدلوا بأصواتهم 
اما لصالح أو ضد احلزمة ككل، وهو 

ما انتقده بعض املراقبني.
وقال إيلتر توران، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بيلجي، لوكالة 
األنباء األملانية إن »احلكومة لم تكن 
متأكدة مــــن املوافقة على البندين 
القضائيني، ولذا جلأت لتضمينهما 
في حزمة مــــع كافــــة التعديالت 

األخرى«.
ويشــــعر البعض أيضــــا بأن 
التعديالت املقترحة لم تشرح بشكل 

كاف للناخبني.

وبدون إمكانية التصويت على 
التعديالت بشكل فردي وعدم وضوح 
ما تتضمنه التعديالت الدستورية 
لدى الكثير من الناخبني، فإن أغلبية 
الناخبني األتراك البالغ عددهم 50 
مليون ناخب أصبحوا منقســــمني 

عبر اخلطوط احلزبية.
واضــــاف توران انــــه »بتقدمي 
حزمة تضم كثيرا من العناصر غير 
املترابطة ومطالبة الناس بالتصويت 
بنعم أو ال، فإن احلكومة جعلت من 
هذا االستفتاء تقريرا عاما على الثقة 

في احلكومة«.
ويستعد حزب العدالة والتنمية 
املوجود في السلطة منذ عام 2002، 
لالنتخابات العامة املقررة في العام 
املقبل. وتتوقع بيانات استطالعات 
الرأي أن ميرر االســــتفتاء بهامش 

ضئيل.
يذكر أن حزمة االستفتاء احلالي 
مت إقرارها فــــي البرملان في مايو، 
ولكنهــــا لم حتصل علــــى أغلبية 
الثلثني كي تصبح قانونا، مما تطلب 

إجراء استفتاء وطني.

القاهـــرة ـ وكاالت: نفت قائمة العراقية 
بزعامة رئيس الوزراء العراقي االسبق اياد 
عـــالوي انها تعتبر املقبور صدام حســـني 

شهيدا.
وقال محمد عالوي عضو جلنة املفاوضات 
عن قائمة العراقية مع الكتل األخرى، لصحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية امس »كيف ميكن 
اعتبار ديكتاتور ومجرم ارتكب آالف اجلرائم 
في حق العراقيني شهيدا؟ ومن يعقل ذلك؟  
واضاف ان اياد عالوي نفسه عارض النظام 
منذ عام 1970، وشكل حركة معارضة )الوفاق 
الوطني(، وقارع املقبور صدام حسني في 
أوج قوته، وقدم الضحايا من أفراد عائلته، 
بل ان عـــالوي كاد يكون ضحية محاوالت 

اغتيال.
ووصف التصريحات التي أدلى بها بعض 
قياديي دولة القانون التي اتهموا فيها قائمة 
العراقية بترويجها ألفكار حزب البعث، بأنها 
محض افتراءات وأكاذيب، ومحاولة مكشوفة 

لتضليل الرأي العام العراقي.
وقال »إن احلقيقة هي عكس ما روج له 
قياديو دولة القانون فنحن طالبنا منذ البداية 

وال نزال، بأن تتـــم معاقبة كل من ارتكب 
جرائم بحق العراقيني، وإحالتهم إلى القضاء، 
فهناك اآلالف من الضحايا األبرياء من أبناء 
شعبنا الذين دفنوا في املقابر اجلماعية، أو 
الذين مت تعذيبهم في أقبية سجون دوائر 

األمن في عهد النظام السابق«.
وأضاف قائال: »إن قائمة دولة القانون 
تصر على تسييس قضايا األبرياء من ضحايا 
النظام الســـابق، وحتويل قانون املساءلة 
والعدالة إلى ســـلطة سياسية تضغط بها 
على منافسيها، فتجتث من تراه يقف ضد 
مصاحلها، وتبقي مـــن يكون معها، بغض 

النظر عن تاريخه الوطني املشرف«. 
ومن جهة اخرى، كشف قيادي في االئتالف 
الوطني العراقي، الذي يتزعمه عمار احلكيم 
رئيـــس املجلس األعلى اإلســـالمي، عن أن 
احلكيم أعلن داخل االئتالف أن املجلس األعلى 
لن يشارك في حكومة يترأسها املالكي. وقال 
إن احلكومة التي ال يشـــارك فيها املجلس 
األعلى والعراقية لـــن ترى النور، مضيفا 
ان احلكيـــم أبلغ املراجـــع الدينية بفحوى 

قراره.

طالبان: ال خيار أمام أميركا  إال االنسحاب من أفغانستان

مشرف يؤكد عودته إلى المسرح السياسي في باكستان

16 مليون يورو مكتسبات بلير بعد الرئاسة

قندهارـ  أ.ف.پ: اكدت حركة طالبان امس 
في الذكرى التاســـعة العتداءات 11 سبتمبر 
2001، ان الواليات املتحدة خسرت كل فرصة 
الحالل السالم في افغانستان، ولم يعد لديها 

حل آخر غير االنسحاب غير املشروط. 
واكـــدت احلركة في بيان عن االميركيني 
الذين يقودون حتالفا عسكريا دوليا ينتشر 
في البالد منذ اواخر 2001، »بعد تسع سنوات 
على 11 سبتمبر، وبعدما جربوا كل احللول 
العسكرية املمكنة في افغانستان، خسروا 

كل فرصة الحالل السالم فيها«.
واضاف البيان املكتوب باللغة الباشتونية 
»لـــم يعد امام الواليات املتحدة بعد اآلن اال 
خيار واحد هو سحب قواتها من افغانستان 
من دون شروط مســـبقة«. ويحمل البيان 
توقيع »امارة افغانستان االسالمية«، اسم 
نظام طالبان السابق )1996-2001( وصدر في 
قندهار )جنوب( عاصمتها في تلك الفترة.

واوضح البيان »ال يحق لها 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 شكلته معها في البداية، يدرك االن حقيقة 
الوضع وبدأ بســـحب قواته من افغانستان 

للتخلص من هذه املشكلة«. 
وذكر البيان »بدال من ان يختار االميركيون 
حال منطقيا باالنسحاب«، »يواصلون االصرار 
على تطبيق خطط تغذي االضطراب السياسي 
واالقتصادي واالمني في افغانستان واملنطقة 

وحتى اميركا نفسها«.
 واكدت حركة طالبان ان هذه »السياسة 
السيئة« في افغانستان تغذي من جهة اخرى 
في العالـــم،  العداء حيال الواليات املتحدة 
واالميركيـــني الذين باتوا يواجهون اخلطر 
في بالدهم كما في اخلارج. وخلص البيان 
الى القول »ان تكون اميركيا بات خطرا لكل 
شـــخص في كل مناطق العالم، وقد انتزع 
ذلك من االمة االميركية نعمة العيش حياة 
هانئة في بالدهـــا، وباتت منازلهم ومدنهم 
ومكاتبهم ومطاراتهم وقواعدهم العسكرية، 
ساحات قتال لهم. ولم يعد في وسعهم الشعور 
باألمـــان في اي مكان.. لقـــد باتوا غزاة في 

نظر العالم«.

لندنـ  أ.ف.پ: يعتزم الرئيس الباكستاني 
السابق اجلنرال برويز مشرف العودة الى 
املعترك السياسي في باكستان بغية إعادة 
الثقة الى البالد، كمـــا يعتقد ان بإمكانه ان 
يصبح رئيسا من جديد. وأكد اجلنرال املتقاعد 
لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( انه 
ينوي تشكيل حزب سياسي جديد والترشح 
لدخول البرملان الى االنتخابات العامة املقبلة 
املرتقبة في العام 2013. وقال الرئيس السابق 
انه يود العودة الى باكستان قبل ذلك وهو 

يعلم ان ذلك قد يعرض حياته للخطر.
وقال مشرف )67 عاما( انه ال يتخوف من 
مالحقات قضائية محتملة ضده وان ال خيار 
آخر أمامه غير السعي الى إخراج باكستان 
»من الظلمة« و»الوضع احملزن« الذي تتخبط 

فيه على حد قوله.

وأقر بان شعبيته قد تراجعت لكنه يعتقد 
انـــه مازال يحظى بدعم كبيـــر لدى غالبية 

الباكستانيني الذين لم يصوتوا.
وقال مشـــرف في لنـــدن حيث يقيم في 
املنفى انه سيشارك »200% في االنتخابات 
املقبلة. سأترشح عن نفسي، سأترشح عن 

احلزب الذي سأقوم بتأسيسه«.
وأوضح »اعتزم حقا إنشاء حزب جديد 
ألنني اعتقد ان الوقت قد حان في باكستان 
حيث نحن بحاجة إلدخال ثقافة سياســـية 
جديدة، ثقافة بإمكانها ان تقود باكســـتان 
الـــى مســـار دميوقراطي صحيـــح وليس 

مصطنعا«.
وقال مشرف انه يود إطالق احلزب اجلديد 
»في مستقبل قريب جدا« لكنه لن يعود الى 

البالد في الوقت احلاضر.

باريــــس ـ وكاالت: متكن 
رئيــــس وزراء بريطانيــــا 
السابق توني بلير من جمع 
ثروة بلغت قيمتها 16 مليون 
يورو منذ أن أجبر على ترك 
منصبه في عام 2007 بسبب 
مشاركته في احلرب األميركية 
على العراق.  وذكرت مجلة 
»لوبوان« الفرنسية أن بلير 
متكن من جمــــع هذه الثروة 

التــــي  نظيــــر احملاضــــرات 
ألقاهــــا واملذكــــرات والكتب 
التي أصدرهــــا ليحتل بذلك 
املركز األول على قائمة أكثر 
السياسيني السابقني حتقيقا 
لألرباح فــــي األعوام الثالثة 

األخيرة. 
 وعلى الرغم من أن الرئيس 
األميركي السابق بيل كلينتون 
جمع ثروة بلغت 32 مليون 

يــــورو إال أنه اســــتغرق في 
جمعها 9 سنوات كاملة.  ويأتى 
جيرهارد شرودر املستشار 
األملاني الســــابق فــــي املركز 
الثالث بثروة بلغت 5.1 ماليني 
يورو حقق معظمها أيضا من 
محاضــــرات عن احلرب على 
التي عارضها بشدة  العراق 
عندما كان مستشارا ألملانيا 

حتى عام 2005.


