
 الثالثاء
  ١٦  نوفمبر ٢٠١٠ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  26 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية 
 العالمية 
 و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  و  و  العالمية  العالمية  و  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  العالمية  و  العربية 

 مدريــــد ـ أ.ف.پ: أعلنــــت احلكومــــة 
االســــبانية امس ان قمة االحتاد من اجل 
املتوسط التي كانت مرتقبة في ٢١ نوفمبر 
في برشلونة (اسبانيا) أرجأت مرة أخرى 
بسبب «تعثر» عملية السالم في الشرق 
األوسط.وقالت في بيان «نظرا الن عملية 
السالم املتعثرة في الشرق االوسط ستجعل 

من غير املمكن حصول مشاركة مرضية في 
القمة املقررة في ٢١ نوفمبر، فان الرئاسة 

املشتركة واسبانيا قررت تأجيلها».
  وتشــــارك مصر وفرنســــا في رئاسة 
االحتاد من اجل املتوسط الذي يضم ٤٣ 
دولة فيما تســــتضيف اسبانيا مقره في 

برشلونة.

 إرجاء قمة االتحاد من أجل المتوسط بسبب «تعثر» عملية السالم

  طهران وكابول: الحل العسكري وحده ليس كافياً 

 واشنطن تستنسخ خطة االنسحاب من العراق وتنهي مهامها في أفغانستان ٢٠١٤

 عواصمـ  وكاالت: قال مسؤولون 
أميركيون إن إدارة الرئيس باراك 
أوباما قامـــت بإعداد خطة للبدء 
في نقل املهام األمنية في مناطق 
محددة بأفغانستان إلى قوات األمن 
احمللية خـــالل فترة تتراوح بني 
١٨ و٢٤ شـــهرا مع العمل إلنهاء 
املهام القتالية للقوات األميركية 
والدولية في هـــذا البلد بحلول 

عام ٢٠١٤.
  ونقلت صحيفة نيويورك تاميز 
عن مسؤولني أميركيني لم تسمهم 
القول إن اخلطة ســـيتم عرضها 
أمام قمة حلف شـــمال األطلسي 
في لشـــبونة في وقت الحق من 
األســـبوع اجلاري وتســـتهدف 
تقليص مشاركة القوات األميركية 
والدولية في أفغانستان، بحسب ما 

ذكره راديو «سوا» األميركي.
  وأضافوا ان هذه اخلطة تشكل 
الرؤية األكثر متاسكا حتى اآلن 
لنقـــل املســـؤوليات األمنية في 
أفغانستان ومت إعدادها من جانب 
مســـؤولني مدنيني وعسكريني 
منذ تولي الرئيس أوباما مقاليد 

السلطة في العام املاضي.
  وأشـــاروا إلـــى أن اخلطـــة 
تتشابه في العديد من مالمحها 
مـــع اخلطة التي مت تنفيذها في 
العـــراق عندما أســـهمت زيادة 

عدد القـــوات األميركية وتغيير 
اإلســـتراتيجية املتبعـــة هناك 
خـــالل إدارة الرئيس الســـابق 
جورج بوش عام ٢٠٠٧ في نقل 
املسؤوليات األمنية إلى العراقيني 
منطقة تلـــو األخرى.وقالوا إن 
واشـــنطن تقوم حاليا بتقييم 
املناطق التي سيتم نقل السلطة 
فيها إلى القوات األفغانية بشكل 
تدريجي على أن يتم انســـحاب 
القوات املقاتلة بنهاية عام ٢٠١٤ 
إذا ما سمحت الظروف بذلك مع 

اإلبقاء على عشـــرات اآلالف من 
اجلنود ألغراض التدريب وتقدمي 
املساعدة للقوات األفغانية مثلما 
أبقـــت الواليات املتحدة ٥٠ ألف 

جندي في العراق.
  وأضافوا ان جناح هذه اخلطة 
يعتمد بشكل جزئي على بناء قوات 
األمن واجليش في أفغانســـتان 
لتمكينها من الدفـــاع عن البالد 
مشيرين إلى أن عدد هذه القوات 
مجتمعة يصل حاليا إلى ٢٦٤ ألف 
جندي ومن املقرر أن يرتفع عددهم 

إلى ٣٥٠ ألفا بحلول عام ٢٠١٣.
  الى ذلك، ذكر وزيرا خارجية 
إيـــران وأفغانســـتان امـــس أن 
القوة العسكرية وحدها ال ميكن 
أن تتغلـــب علـــى االرهـــاب في 

أفغانستان.
  وقال وزير اخلارجية االفغاني 
زاملاي رسول إن «القوة العسكرية 
ال ميكـــن أن تكون احلل الوحيد 
للتغلب على االضطرابات واالرهاب 
في أفغانستان لكن يتعني إيجاد 
حل سياســـي من خالل التعاون 

االقليمي».
  وفي مؤمتر صحافي مع نظيره 
االيراني منوچهر متكي في طهران 
قال رســـول إن تهديد االرهاب ال 
يقتصر فحسب على أفغانستان 
لكن يضر املنطقة بأسرها، وأضاف 
«بالتالي يتطلب االمر تعاون جميع 
دول املنطقة للسيطرة على مشكلة 

االرهاب».
  وتابع رسول: ان أفغانستان 
مصممة على بدء تولي املسؤولية 
االمنية الداخلية من القوات الدولية 
في عـــام ٢٠١١ واســـتكمال هذه 

العملية بحلول عام ٢٠١٤.
  وقال متكي إن سياسات مكافحة 
االرهـــاب التي تبناها الغرب في 
أفغانستان منذ عام ٢٠٠١ ليست 

مناسبة وال فعالة. 

(أ.ف.پ)  طائرة الرئيس األميركي باراك أوباما حتلق فوق الكونغرس في طريق عودتها للواليات املتحدة بعد جولة رئاسية خارجية  (أ.ڤ.پ) وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي خالل مؤمتر صحافي مع نظيره األفغاني في طهران أمس  

 المقاومة العراقية ترفض عرض المالكي للحوار

 الصومال أوًال والعراق ثالثًا على مؤشر خطر اإلرهاب

 ميانمار: زعيمة المعارضة تستأنف عملها السياسي  

ـ وكاالت: صنفت   عواصـــم 
الدول  الصومال فـــي طليعـــة 
التي تواجه «خطـــرا إرهابيا»، 
متقدمة على باكستان والعراق 
وأفغانستان، وحلت العراق ثالثا، 
فيما صنفت فرنسا في فئة «اخلطر 
املتوسط»، بحسب «مؤشر اخلطر 
الذي نشرته  اإلرهابي» اجلديد 
أمـــس شـــركة «مايبلكروفت» 

البريطانية املتخصصة.
  وأوضحـــت «مايبلكروفت» 
املتخصصة في دراسة املخاطر 
الطبيعية او البشرية ان الصومال 
انتقلت خالل ســـنة واحدة من 
املرتبة الرابعة الى املرتبة األولى 
للمؤشر اثر تعرضها بني يونيو 
٢٠٠٩ ويونيو املاضي لـ ٥٥٦ «عمال 

إرهابيا» أوقعت ١٤٣٧ قتيال.
  وتلـــي الصومـــال فـــي فئة 
«اخلطـــر األقصى» باكســـتان 
والعراق وأفغانستان واألراضي 
الفلســـطينية، فيما أدرج اليمن 
الفئة  للمـــرة األولى في هـــذه 
بتصنيفه في املرتبة التاسعة على 

القائمة التي تضم ١٩٦ بلدا.
  وأوضحت الدراسة ان اليمن 
سجل زيادة «كبيرة جدا في عدد 
االعمال االرهابية» مع وقوع ١٠٩ 
اعتداءات خالل الفترة املذكورة، 
مشيرا الى ان تنظيم قاعدة اجلهاد 
في جزيرة العرب «يثير مخاوف 

متزايدة».

  وفي نهاية اكتوبر، مت العثور 
في دبي وبريطانيا على طردين 
مفخخني مرســـلني مـــن اليمن، 
على منت رحلتني متوجهتني الى 
الواليات املتحدة. وكان احدهما 
مبرمجا لالنفجار فوق الساحل 

الشرقي األميركي.
اليونـــان في طليعة    وتأتي 
الدول األوروبية املعرضة للخطر 
اإلرهابي، وقـــد صنفت في فئة 
انتقالها  «اخلطر املرتفع»، بعد 
من املرتبة الـ ٥٧ الى املرتبة ٢٤ 
اثر وقوع ١٨٠ اعتداء فيها خالل 
سنة، متخطية اسبانيا املصنفة 

في املرتبة الـ ٢٧.
الواليات املتحدة في    وحلت 
املرتبة الــــ ٣٣ في فئة «اخلطر 
املتوسط»، متقدمة على اجلزائر 
(٣٦) وفرنسا (٤٤) وبريطانيا 
(٤٧). وبقـــي تصنيف فرنســـا 
مســـتقرا اذ ان «غالبية االعمال 
االرهابية كانـــت اعتداءات غير 
دامية نفذتها منظمات انفصالية 

في كورسيكا».
  اال ان شركة «مايبلكروفت» 
حذرت من ان فرنسا تبقى هدفا 
لتنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة 
العرب.وصنفت كندا في املرتبة 
الــــ ٦٧ وأملانيـــا (٧٠) واملغرب 
(٨٤) وسويسرا (١١٤) وبلجيكا 
(١١٧) في فئة «اخلطر الضعيف». 
ويتم إعداد قائمة مؤشر اخلطر 

االرهابي كل ســـنة استنادا الى 
عدد االعتـــداءات وقوتها في كل 
بلد، والى تاريخ البلد على هذا 

الصعيد.
  الى ذلـــك، رفـــض املجلس 
بـ«املقاومة  السياسي ملا يعرف 
العراقية» عرضـــا قدمه نوري 
العراقي  الوزراء  املالكي رئيس 
للحوار.ونقلت جريدة «العرب» 
القطرية امس عن الناطق باسم 
املجلـــس عبدالرحمن اجلنابي، 
قوله إن املجلس تلقى عدة دعوات 
من رئيس ائتالف دولة القانون 
إلجراء حوار مع املجلس واملقاومة 
العراقية.وتابع اجلنابي بالقول 
املالكي «تكررت ثالث  إن دعوة 
مرات، وكانـــت عن طريق مدير 
مكتبه طارق جنم، الذي أبلغنا 
بأنه يتحدث باسم املالكي وينقل 

دعوته».
  وبني اجلنابي أن الدعوة وجهت 
إلى املجلس السياسي للمقاومة 
العراقية حتديدا «دون أن نعرف 
إن كانت الدعوة قد وجهت إلى 

فصائل عراقية أخرى».
  وعن موقف املجلس السياسي 
للمقاومة العراقية من هذه الدعوة 
قال اجلنابي: «نحن في املجلس 
العراقية  السياســـي للمقاومة 
رفضنا الدخول في حوارات مع 
املالكي، منطلقني من تأكيدنا أن 
هذه احلكومات غير شرعية، ألنها 

نشـــأت حتت رعاية االحتالل، 
وســـعت إلى شـــرعنة وجوده 
وممارساته، وكبلت البلد باتفاقات 
ودســـتور لها آثار سلبية على 
سيادة ووحدة ومستقبل العراق 
أبنائه».وأضاف: «نحن  وأمـــن 
ملتزمون بثوابت املقاومة ووحدة 
أهدافها،  مشـــروعها وصيانـــة 
وستكون شروطنا التي قدمناها 
إلى إدارة االحتالل األميركي في 
لقاءاتنـــا الســـابقة التي جرت 
منتصف ٢٠٠٩ مقدمة للبدء في 
أي تفاوض نقوم به مســـتقبال، 
متمثلـــة في االعتذار الرســـمي 
للشـــعب العراقـــي، وتعويض 
املتضررين من كل ما حلق بهم، 
وإعادة إعمـــار العراق، وإطالق 
سراح جميع األسرى واملعتقلني. 
واالعتراف باملقاومة العراقية».

  وأوضـــح أن «خطواتنا في 
أي تفاوض لن تكون بعيدة عن 
تفاهماتنا مع اإلخوة في فصائل 
املقاومة، ولن تكون لنا جلسات 
سرية، وسيكون شعبنا شاهدا 
علـــى أي تفاوضـــات يقوم بها 

املجلس».
  وشدد اجلنابي على أن املجلس 
السياسي للمقاومة العراقية لن 
يقيم أي حوارات مع من «ثبت 
بالوثائق أمام العالم أجمع تلطخ 
يديه بدماء العراقيني وتآمره على 

أهلنا وشعبنا». 

 يانغونـ  أ.ف.پ: عاودت الزعيمة البورمية 
املعارضة اونغ سان سو تشي التي أفرج عنها 
السبت بعد سبع سنوات قضتها رهن اإلقامة 
اجلبرية، العمل أمس في مقر حزبها «الرابطة 
الوطنية للدميوقراطية»، وذلك غداة اول خطاب 
سياسي لها منذ ٢٠٠٣.ودعت احلائزة جائزة 

نوبل للســــالم أطياف املعارضة الى االحتاد، 
مؤكدة ألنصارها انها ستأخذ وقتها في االصغاء 
الى مواطنيها قبل ان تقرر اســــتراتيجيتها 
السياســــية.وقال نيوان وين املتحدث باسم 
الرابطة الوطنية للدميوقراطية، احلزب احمللول 
رســــميا بقرار من السلطات بسبب مقاطعته 

االنتخابات في ٧ نوفمبر، ان اونغ سانغ سو 
تشي «ستأتي كل يوم» الى مقر احلزب.وكانت 
الزعيمة املعارضة اعلنت امس االول انها على 
استعداد للقاء اجلنرال ثان شوي، الرجل القوي 
في املجلس العسكري احلاكم، مؤكدة: «ال أكن 

أي ضغينة ألولئك الذين اعتقلوني».

 الحكومة الفرنسية الجديدة: ٣١ وزيرًا 
  بينهم ١١ امرأة وماري بديلة لكوشنير

 باريــــس ـ أ.ف.پ: فيمــــا يلي 
التشــــكيلة الوزاريــــة اجلديــــدة 
التعديل  الفرنسية بعد  للحكومة 
الذي أعلن عنه مساء امس األول، 
وتضم احلكومة التي يترأسها مجددا 
فرنسوا فيون ٣١ وزيرا (اي اقل بـ 
٧ وزراء من سابقتها) من بينهم ١١ 
امرأة، وابرز الوزراء التي لم تضمهم 
الوزارة اجلديدة برنارد كوشنير 

وزير اخلارجية السابق:
  فرنسوا فيون، رئيسا للوزراء
  االن جوبيه، وزير دولة، وزيرا 

للدفاع وللمحاربني القدامى
  ميشــــيل اليو مــــاري، وزيرة 
دولة، وزيرة للشؤون اخلارجية 

واألوروبية
  ناتالي كوسيوسكوـ  موريزيت، 
وزيرة للبيئة والتنمية املستدامة 

والنقل واالسكان
  ميشال ميرسييه، وزيرا للعدل 

واحلريات 
  بريس اورتوفو، وزيرا للداخلية 
ولشؤون املناطق الفرنسية وراء 

البحار وللهجرة
  كريســــتني الغــــارد، وزيــــرة 

لالقتصاد واملال والصناعة
  كزافييه برتران، وزيرا للعمل 

والصحة
  لوك شــــاتيل، وزيرا للتربية 
الوطنيــــة والشــــباب واحليــــاة 

التعاونية
  فرنسوا باروان، وزيرا للموازنة 
واحلسابات العامة والوظائف العامة 
واصــــالح الدولة، متحدثا باســــم 

احلكومة
  فاليري بيكريس، وزيرة للتعليم 

العالي واالبحاث
  برونو لومير، وزيرا للزراعة 
والغذاء والصيد والشؤون القروية 

واستصالح االراضي
  فريديريــــك ميتيــــران، وزيرا 

للثقافة واالتصاالت
  روزلني باشلوـ  ناركني، وزيرة 

للتضامن والتالحم االجتماعي
  موريس لوروا، وزيرا للشؤون 

املدنية
  شــــانتال جوانــــو، وزيــــرة 

للرياضة
  باتريــــك اولييــــه، وزيرا لدى 
رئيس الــــوزراء مكلفا بالعالقات 

مع البرملان
  اريك بيســــون، وزيــــرا لدى 
وزيرة االقتصاد واملال والصناعة 
مكلفا بشؤون الصناعة والطاقة 

واالقتصاد الرقمي
  هنري دي رينكور، وزيرا لدى 
وزيرة الدولة ووزيرة الشــــؤون 
اخلارجية واألوروبية مكلفا شؤون 

التعاون
  فيليب ريشير، وزيرا لدى وزير 
الداخلية ووزير املناطق الفرنسية 
وراء البحار والســــلطات احمللية 
والهجرة مكلفا بالسلطات احمللية

  لوران فوكييز، وزيرا لدى وزيرة 

الدولة ووزيرة الشؤون اخلارجية 
واالوروبيــــة مكلفــــا بالشــــؤون 

االوروبية
  نادين مورانو، وزيرة لدى وزير 
العمل والتوظيف والصحة مكلفة 

بشؤون التعلم والتدريب املهني
  ماري ـ لوس بانشــــار، وزيرة 
لدى وزير الداخلية ووزير املناطق 
الفرنسية وراء البحار والسلطات 
احمللية والهجرة مكلفة بشــــؤون 

املناطق الفرنسية وراء البحار
  بيار لولوش، وزير دولة لدى 
وزيرة االقتصاد واملال والصناعة 
مكلفا بشؤون التجارة اخلارجية

  نورا بيرا، وزيرة دولة لدى وزير 
العمل والتوظيف والصحة مكلفة 

بشؤون الصحة
ابارو، وزيــــر دولة لدى    بنوا 
وزيرة البيئة والتنمية املستدامة 
والنقل واالســــكان مكلفا بشؤون 

االسكان

  جورج ترون، وزير دولة لدى 
وزير املوازنة واحلسابات العامة 
والوظائف العامة واصالح الدولة 

مكلفا بشؤون الوظائف العامة
  ماريـ  آن مونشان، وزيرة دولة 
لدى وزيــــرة التضامن والتالحم 

االجتماعي
  تييري مارياني، وزير دولة لدى 
وزيرة البيئة والتنمية املستدامة 
والنقل واالســــكان مكلفا بشؤون 

النقل
  فريديريك لوفيفر، وزير دولة 
لدى وزيرة االقتصاد واملال والصناعة 
مكلفا بشؤون التجارة والصناعات 
احلرفية واملؤسســــات الصغيرة 
واملتوسطة والسياحة واخلدمات 

واملهن احلرة واالستهالك
  جانيت بوغراب، وزيرة دولة 
لدى وزير التربية الوطنية والشباب 
واحلياة التعاونية مكلفة بشؤون 

الشباب واحلياة التعاونية. 

  إيران تنحي بالالئمة على أميركا 
لنشر ظاهرة «إسالم فوبيا» في العالم

ــالمية االيرانية علي خامنئي امس  ــران ـ كونا: دعا قائد الثورة االس  طه
ــأنه  ــلمني كافة الى الوحدة والتعاضد فيما بينهم ومحاربة كل ما من ش املس
املساس بوحدتهم االسالمية.إلى ذلك وجهت إيران انتقادات حادة ألميركا محملة 
ــؤولية رسم صورة لها بأنها تشكل تهديدا خطيرا للعالم في إجراء  إياها مس
تسعى من ورائه إلى نشر ما وصفته بظاهرتي «إيران فوبيا وإسالم فوبيا» في 
ــاء ذلك في تصريحات أدلى بها اجلنرال يد اهللا جواني رئيس املكتب  العالم.ج
ــي حلرس الثورة اإليراني أمس االول بثتها وكالة «فارس» اإليرانية  السياس
على طبعتها اإلجنليزية، اعتبر خاللها أن إيران من وجهة نظر االستراتيجية 
األميركية هي «التهديد األكبر» وهي تسعى جاهدة لهذا إلى شن حملة دعائية 

معادية إليران في كل أنحاء العالم. 

 مبادرة أوباما حول االستيطان تقسم الحكومة اإلسرائيلية
 عواصمـ  وكاالت: انقسمت احلكومة اإلسرائيلية بشأن اخلطة 
االميركية الداعية الى جتميد جديد لالستيطان والتي يعارضها 
اليمني املتطرف واملستوطنون غير ان رئيس الوزراء بنيامني 

نتنياهو بإمكانه متريرها، كما تؤكد وسائل إعالم.
  وبحســـب حســـابات 
محللني سياسيني فإن ٧ من 
الوزراء الـ ١٥ في احلكومة 
التي  األمنية اإلسرائيلية 
املهمة،  القرارات  حتســـم 
وبينهم نتنياهو، مستعدون 
للتصويت لصالح مقترح 
بـــاراك  الرئيـــس  ادارة 

أوباما.
  ويعارض اخلطة ستة 
وزراء وقد أعرب وزيران 
ينتميـــان حلزب شـــاس 
اليميني املتطرف عن نيتهما 

االمتناع عن التصويت.
  ولم يتم حتديد اي موعد 
لتصويت احلكومة األمنية 

على اخلطة.
  في هـــذه األثناء أطلق 
أبرز منظمات املستوطنني 

وأقصى اليمني غير املشارك في البرملان حملة للضغط تهدف 
الى أقناع حزب شاس مبعارضة جتميد االستيطان.

  إلى ذلك، توصل مستشارو الرئيس األميركي باراك أوباما 
الكبار بعد حوالي أســـبوعني من التأمل إلى نتيجة مفادها ان 
الهزمية الكبرى التي مني 
الدميوقراطيون في  بهـــا 
النصفية كان  االنتخابات 
سببها بشكل كبير فشلهم 
في حتقيق التوقعات التي 
نشأت في احلملة االنتخابية 
عام ٢٠٠٨ ورأوا ان الوضع 

الذي يواجهونه خطير.
  وذكــــرت صحيـفــــة 
«واشنطن بوست» ان أغلب 
مستشاري أوباما بقوا في 
البالد وانكبوا خالل جولته 
في آسيا التي استغرقت ١٠ 
أيام على اكتشاف ما حدث 
من خطأ ومـــاذا يفعلون 
حيالـــه ورأوا أن احلالـــة 
التي يواجهونها هي خطيرة 
وستحتاج لتعديالت كبيرة 

لقلبها. 

 مستشارو الرئيس األميركي: الديموقراطيون في وضع خطير

 بيريز: بن غوريون أول من أيد مبدأ الدولتين
 غزة ـ أ.ش.أ: سعى الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز امس 
إلضفاء املزيد من القوة على تصوره املؤيد حلل النزاع اإلسرائيلي 
ـ الفلسطيني على أساس مبدأ الدولتني، فقال إن دافيد بن غوريون 
مؤسس الدولة العبرية وأول رئيس حلكومة إسرائيل كان أول من 
أيد هذا املبدأ.جاء ذلك في كلمة ألقاها بيريز أمام لفيف من كبار 
املسؤولني اإلسرائيليني من بينهم رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، 
وذلك في احتفالية إلحياء الذكرى الـ ٣٧ لرحيل دافيد بن غوريون 
حسبما أوضحت صحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية على 
موقعها اإللكتروني الليلة قبل املاضية.ونقلت الصحيفة عن بيريز 
ــاس مبدأ  قوله «كان بن غوريون أول من أيد حل النزاع على أس

الدولتني لشعبني». 

 صورة جماعية ألعضاء احلكومة الفرنسية اجلديدة 


