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 برلنيـ  كونا: كشف وزير الداخلية االحتادي 
االملاني توماس دي ميزير امس عن انه تتوافر 
للسلطات االمنية قرائن حول احتمال القيام 
باعتداءات ارهابية في املانيا بنهاية شـــهر 

نوفمبر اجلاري.
  وأوضح دي ميزيـــر في مومتر صحافي 
امس ان السلطات االملانية املختصة حصلت 

على هذه القرائن من مصادر اســـتخباراتية 
اجنبية لم يحددها، مشيرا في الوقت نفسه 
الى ان املانيا تشهد االن «وضعا امنيا جديدا» 

يستدعي احلذر واالنتباه.
  واضاف انـــه يوجد االن علـــى الصعيد 
االمني «مـــا يدعو الى القلق ولكن ليس الى 
ما يدعو الى التهور والهيســـتريا» مبينا ان 

القرائن واملعلومـــات املذكورة تلقتها املانيا 
بعد وصول الطرود املفخخة الى البالد قبل 

اكثر من اسبوعني.
  وأوضح انه قام باالعالن عن تلك االعتداءات 
احملتملة منبهـــا املواطنني واملواطنات لعدم 
االستغراب من مشاهدة تواجد مكثف لرجال 

االمن في بعض االماكن. 

 ألمانيا تؤكد توافر قرائن حول احتمال وقوع هجمات إرهابية فيها

(رويترز)   الرئيس األذربيجاني مستقبال نظيره اإليراني أمس  

(أ.پ)   «عراب اإلفك» طارق عزيز متحدثا في مقابلة صحافية بتاريخ ٥ سبتمبر املاضي 

 عواصمـ  وكاالت: اكد الرئيس العراقي جالل 
طالباني انه «لن يوقــــع ابدا» على قرار اعدام 
عراب اإلفك طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء 
العراقي السابق في عهد املقبور صدام حسني 

واحملكوم عليه باالعدام.
  وقال طالباني امس في مقابلة مع شــــبكة 
«فرانس ٢٤» الدولية الفرنســــية «ال، لن اوقع 

امر اعدام طارق عزيز النني اشتراكي».
  واضاف بحسب املوقع االلكتروني للشبكة 
«انا متعاطف مع طارق عزيز النه مســــيحي 
عراقــــي، وعالوة على ذلك فهــــو رجل جتاوز 

عمره السبعني».
  واصدرت احملكمة اجلنائية العليا ببغداد في 
٢٦ اكتوبر املاضي احكاما باالعدام «شنقا حتى 
املوت» على طارق عزيز ومســــؤولني سابقني 
آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم 

في قضية «تصفية االحزاب الدينية».
  وكان عزيز (٧٤ عاما)، املسيحي الوحيد في 
فريق املقبور صدام حســــني، الواجهة الدولية 
للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم اوروبية 
ملنع احلرب ضد العراق، وقام عزيز بتســــليم 
نفســــه للقوات االميركية في ٢٤ ابريل ٢٠٠٣ 
بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته 
باستمرار باطالق سراحه بسبب وضعه الصحي 

املتدهور.
  من جهة اخرى جدد الرئيس العراقي ادانته 
لالعتداءات التي تعرضت لها االقلية املسيحية 
في العراق مؤخرا، مؤكدا ان «املســــيحيني في 
العراق هم مواطنون اصالء عاشوا في العراق 
منذ ظهور املسيح» وان «الشعب العراقي كله 

كان متأملا» ملا تعرضوا له من هجمات.
  وفي ٣١ املاضي قتل ٤٤ مصليا، معظمهم من 
النساء واالطفال، وكاهنان، اضافة الى سبعة 

من عناصر االمن في اعتداء تبنته «دولة العراق 
االسالمية» التابعة لتنظيم القاعدة اثناء قداس 
في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك 

في بغداد.
  واعقــــب هذا االعتــــداء وعيد مــــن القاعدة 
ملســــيحيي العراق خصوصا وهجمات اخرى 
اســــتهدفتهم. من جهة اخرى قال طالباني ان 
املجلس الوطني للسياسات االستراتيجية العليا 
الذي اتفق القادة العراقيون على تشكيله في 
اطار اتفاق تقاســــم السلطة سيرى النور بعد 

صدور قانون انشائه عن البرملان.
  وقال «هنالك اتفاق بني قادة القوى السياسية 
العراقية على تشــــكيل هــــذا املجلس بقانون 
سيصدره البرملان ويتضمن واجبات هذا املجلس 

ودوره في احلياة السياسية العراقية».
  واضاف ان «واجبات هذا املجلس مهمة جدا 
وسيكون ممثال جلميع القوى الفاعلة واملمثلة 
في البرملان وقراراته التي تصدر باالجماع او 
االكثرية الساحقة تكون ملزمة وواجبة التنفيذ»، 
وشدد على ان «قرارات املجلس املتخذة باالجماع 
او باكثريــــة الثلثني قــــرارات ملزمة أي لديها 
صالحيات تنفيذية». في سياق اخر، قال الرئيس 
العراقي إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة القتسام 
الســــلطة يدعمها تكتل القائمة العراقية ولكن 
زعيم تكتل العراقية إياد عالوي قال في لندن 
ان احلكومة اجلديدة ال جتسد ترتيبا حقيقيا 

القتسام السلطة ولن تستمر طويال.
  وقال الطالباني لرويترز عقب اجتماع مع 
رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في 
باريس «رشحنا عالوي لرئاسة املجلس الوطني 
للسياســــات...انه منصب مهم للغاية لكن ال 

اعرف بشأن مشاركته».
  واضاف الطالباني ـ وهو كردي ـ إن قيادة 

العراقية «اكدت» له انها ستشارك في العملية 
السياسية بعد اشهر من املساومات التي اذكت 

املخاوف من جتدد العنف الطائفي.
  وقال بعد حضور اجتماع مجلس االشتراكية 
الدولية «سيحدث وينتهي العنف»، من جانبه، 
قال عالوي في مقابلة في لندن انه ال يتوقع ان 
يؤدي االتفاق الى حكومة مستقرة النها لن تكون 

حكومة تقاسم السلطة التي مت تصويرها.
  وقال لرويترز «صيغة اقتسام السلطة شوهت 
وقضية التداول شوهت لذلك لست واثقا اذا كان 
من املمكن تشكيل حكومة متماسكة»، واضاف 
«اليزال لدينا بعض الوقت ملناقشــــة القضايا 
ولرؤية اذا كان ذلك سيحدث ام ال»، وسئل هل 
ستستمر احلكومة طويال فقال «ال»، وقال انه 
لن يشارك في احلكومة اجلديدة، وتابع بقوله 
«لن اكون جزءا من مجلس الوزراء على اي حال، 
االمر ليــــس مطروحا او معروضا حاليا او ان 

قائمة العراقية تريدني أن أكون عضوا».
  وأضاف عالوي انه لم يقرر ان كان سيقبل 
دورا كبيرا جديدا عرض عليه يفترض ان يكون 
رئيس مجلس السياسات الذي لم يتشكل بعد. 
وأنشــــئ ذلك املنصب خصيصا له كوســــيلة 
لكســــر اجلمود السياســــي بني الكتل السنية 
والشــــيعية والكردية والذي ترك العراق دون 
حكومة منذ اشــــهر، غيــــر ان عالوي هون من 
شأن انســــحاب اعضاء من تكتله من البرملان 
االسبوع املاضي قائال ان اخلالفات التي كانت 

وراء ذلك سويت.
  وقال انه لن يعود لبغداد حلضور افتتاح 
البرملــــان يوم ٢١ من نوفمبر، وأشــــار إلى انه 
ســــيكون في لندن حلضور زفاف ابنته، وقال 
بعض نواب العراقية انهم فوجئوا بتركه العراق 

في هذا التوقيت وانه لم يبلغهم بذهابه.  

 روماـ  كونا: أكد رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني انه 
ال مجال لقيام حكومة بديلة في حال فقدت حكومته ثقة البرملان 
منتصف الشهر القادم وان الطريق الوحيد هو انتخابات تشريعية 

مبكرة فيما توقع حلفاؤه أن تستمر احلكومة حتى مارس.
  وقال برلســـكوني في تصريح له بعد االتفاق على التصويت 
على طرح الثقة في حكومته يوم ١٤ ديسمبر ان ذلك سيكون اليوم 
الذي سيتقرر اذا كان بامكان ايطاليا أن حتصل على ما حتتاجه 
من اســـتقرار مهم للصمود أمام األزمة االقتصادية متهما غرميه 
رئيـــس مجلس النواب وحزبه اجلديد الذي يطالب باســـتقالته 

مبسؤولية فتح األزمة احلالية.
  واســـتبعد رئيس الوزراء الذي فقدت حكومته عدديا أغلبية 
مجلس النواب امكان تشكيل حكومة ثانية يقودها بنفسه كما يقترح 
حلفاؤه الســـابقون موضحا ان البلد بحاجة الى الثقة وحلكومة 
راســـخة مشـــددا بالقول «ال ميكننا التعويل على من ال يضمن 

االستقرار فمن غير ثقة البرملان سنتجه الى االنتخابات».
  ورغم ان قرار حل البرملان والدعـــوة الى انتخابات تشريعية 
مبكـــرة ينحصر فقط في يد رئيــــــس اجلمــــهورية وحده فقد 
أكد زعيم حزب رابطة الشـــمال وزير االصالحات الدســـتورية 
أومبيرتو بوســـي احلليف الرئيسي لبرلسكوني والذي يسعى 
الـــى اقرار قانون تعديل نظام الدولة الى الفيدرالية أن احلكومة 
ستســـتمر حتى يوم ٢٧ مارس متوقعا أن تتمكن من احلصول 

على ثقة البرملان.  

 عواصمـ  يو.بي.آي: قال وزير إسرائيلي كبير إنه 
توجد خالفات بني إسرائيل واإلدارة األميركية حول 
رسالة الضمانات بسبب معارضة أميركية للتعهد 
خطيا بعدم سريان جتميد البناء االستيطاني على 
مستوطنات القدس الشرقية فيما وقع أكثر من نصف 
أعضاء الكنيســــت من حزب الليكود على عريضة 

تعارض جتميد االستيطان في الضفة الغربية.
  ونقل موقع «يديعــــوت أحرونوت» االلكتروني 
امس عن الوزير اإلسرائيلي قوله إن أحد اخلالفات 
املركزية بني إسرائيل واإلدارة األميركية هو «معارضة 
الفلسطينيني ألن يكتب بشــــكل واضح في رسالة 
الضمانــــات التي تطلبها إســــرائيل أن التجميد لن 

يكون في القدس».
  لكن إذاعة اجليش اإلسرائيلي نقلت عن مصادر 
سياســــية إســــرائيلية قولها إن السياسة الرسمية 
األميركية منذ احتالل القدس الشرقية في العام ١٩٦٧ 
تعارض البناء االســــتيطاني ولذلك فإنه لن تتمكن 
اآلن من السماح بذلك بناء على طلب رئيس وزراء 

إسرائيل بنيامني نتنياهو.
  وادعى نتنياهو بعد عودته من الواليات املتحدة في 
نهاية األسبوع املاضي أنه اتفق مع وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون على أن تشــــمل رزمة 
الضمانات األميركية عدم شمل القدس الشرقية في 

جتميد البناء االستيطاني.
  وقال مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» إن نتنياهو «يصر على احلصول على 
الشروط الهامة ألمن الدولة ومصاحلها السياسية 
وإذا حصلت إسرائيل على الورقة التي تتضمن كافة 
هذه املركبات ومثلما اتفق مع كلينتون فإن نتنياهو 
سيطرح الورقة على الكابينيت (املجلس الوزاري 
األمنــــي املصغر) بإصرار وقوة ألنه مقتنع بأن هذا 
هو األمر الصحيح بالنسبة لدولة إسرائيل وإذا لم 
يحصل على األمور الهامة لألمن واملصالح القومية 

فإنه لن يطرح الرسالة على الكابينيت».
  ووفقا للمعلومات التي تروجها إســــرائيل فإنه 
يتوقع أن تتضمن رسالة الضمانات األميركية ثالث 
نقاط أوالها تزويد إسرائيل بعشرين طائرة مقاتلة 

من طراز «اف ٣٥» بتكلفة ثالثة مليارات دوالر.
  وتتعلق النقطة الثانية مبوضوع جتميد االستيطان 
في الضفة الغربية ملدة ثالثة شهور وستتعهد الواليات 
املتحدة بأن هذا التجميد سيكون ملرة واحدة لكنها 
ترفض إضافة جملة تقول إن التجميد ال يسري على 

القدس الشرقية.
  أما النقطة الثالثة فتنص على أن الواليات املتحدة 
ستعمل ضد قرارات أحادية اجلانب متعلقة بالصراع 
اإلسرائيليـ  الفلسطيني لكنها لن تتعهد باستخدام 

الڤيتو.
  من جانبه، حمل كبير املفاوضني الفلسطينيني 
صائــــب عريقات امس اســــرائيل مســــؤولية وقف 
مفاوضات السالم بعد تصريحات اسرائيلية قالت 
ان سبب «التأخير» في صياغة الضمانات االميركية 

يعود لـ «اعتراضات فلسطينية».
  واضاف عريقــــات معلقا علــــى صياغة خطية 
ملقترحات الدعم السياســــي والعســــكري االميركي 
عرضتها في ١١ من اجلاري وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون على رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
لقاء متديد جتميد االستيطان في الضفة الغربية ٩٠ 

يوما، «لم نر االقتراح ولم نطلع على الوثيقة».
  وقال مســــؤول اسرائيلي كبير طلب عدم كشف 
اسمه ان «االعتراضات الفلسطينية على الضمانات 
التي حصلت عليها اســــرائيل ســــبب التأخير في 
صياغة الوثيقة االميركية»، واضاف عريقات «يعرف 
االســــرائيليون موقفنا ان مفتــــاح املفاوضات بيد 
نتنياهو، نأمل في ان يوقف االستيطان في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية الســــتئناف املفاوضات 

فورا». 

 واشنطنـ  أ.ش.أـ  أ.ف.پ: أعلن روبرت غيتس 
وزير الدفاع األميركى أن بالده ترغب في مساعدة 
اليمن في التصدى لتنظيم القاعدة االرهابى بدال 

من الدخول في حرب أخرى في تلك الدولة.
  وذكرت قناة «فرانس - ٢٤ » االخبارية الفرنسية 
أن غيتس اوضح في كلمة ادلى بها امس في مؤمتر 
نظمته صحيفة «ول استريت جورنال األميركية» 
أن تقدمي االمدادات واالجهزة والتدريب الى قوات 
االمن اليمنية يعتبر افضل السبل ملساعدتها في 
مواجهة التهديدات الناجتـــة عن تنظيم القاعدة 
االرهابى وقال «النرغب في دخول حرب جديدة 

في اليمن».
  وأشارت «فرانس - ٢٤ » إلى ان اجليش األميركى 
يشرف في الوقت الراهن على تنفيذ برنامج تبلغ 
تكاليفه ١٥٥ مليـــون دوالر لدعم حملة مكافحة 
االرهـــاب في اليمن، الذي يتضمن تقدمي طائرات 
مروحية ومعدات والتدريب املقدم من جانب قوات 

أميركية خاصة.

  الى ذلك، حذر وزير الدفـــاع االميركي من ان 
مخاطـــر التعرض لهجمات الكترونية ســـيكون 
«هائال» في املستقبل، داعيا الى تعاون الوكاالت 

العسكرية واملدنية للتصدي له.
  وقال غيتس ردا على سؤال حول اخلطر احملدق 
بالشبكات املعلوماتية «سيكون هناك خطر هائل 
في املســـتقبل، واخلطر حاليا كبير، هذا هو بكل 

بساطة الواقع الذي نواجهه.
  واضـــاف ان الپنتاغون عزز امن الشـــبكات 
املعلوماتية العســـكرية ويأمل كذلك في تعزيز 
امـــن الصناعات الدفاعية. وقـــال «اننا نعمل مع 
شركائنا في مجال الصناعات الدفاعية، الدخالهم 
حتت هذه املظلة وتأمني احلماية لهم»، وقال غيتس 
ان التحـــدي في وجه جهود االمن املعلوماتي في 
الواليات املتحدة هو ان املوارد واخلبرات محصورة 
في أيدي اجليش ووكالة االمن القومي التي يحاط 
عملها بكثير من السرية، ما يطرح مسائل قانونية 

متعلقة باحترام احلريات واحلياة اخلاصة.

 كابول ـ رويترز: قال مسؤول كبير بحلف شمال 
األطلســــي في أفغانســــتان امس إن نقل املسؤولية 
العسكرية من القوات التي يقودها احللف لألفغان 
قد ميتد الى ما بعد الهدف احملدد بنهاية عام ٢٠١٤ في 

بعض املناطق بسبب استمرار املشاكل األمنية.
  وسيكون انسحاب القوات األميركية وقوات احللف 
من أفغانستان من بني األولويات التي ستتم مناقشتها 
حني يجتمع قادة احللف حلضور قمة ســــنوية في 

لشبونة يومي اجلمعة والسبت.
  وحــــدد الرئيس األفغاني حامد كرزاي عام ٢٠١٤ 
لتتسلم القوات األفغانية املسؤولية األمنية الكاملة 

من القوات األجنبية.
  ويشك آخرون في أنه ستكون هناك قوات أفغانية 
جاهزة بالعدد الكافي في هذا املوعد لكن وزير الدفاع 
األميركي روبرت غيتس ووزيرة اخلارجية األميركية 

هيالري كلينتون وصفا هذا الهدف بأنه واقعي.
  وقال مارك سدويل اكبر ممثل مدني للحلف في 
افغانستان إن نقل املسؤولية قد ميتد الى عام «٢٠١٥ 
وما بعــــده» في بعض املناطق التــــي قد تظل فيها 

مشاكل أمنية.

  وأضاف «نتوقع أن يكون لنا إشراف استراتيجي 
في أجزاء كبيرة من البالد بحلول هذا املوعد» في حني 
تســــلم قوات حلف األطلسي التي تقودها الواليات 
املتحدة املسؤولية األمنية تدريجيا للقوات األفغانية 

وتعقب ذلك إدارة مدنية.
  ومضى يقول «نهاية عام ٢٠١٤ ال تعني أن املهمة 
انتهت لكن املهمة تتغير»، وحدد الرئيس األميركي 
باراك أوباما الذي سيراجع استراتيجية بالده للحرب 
في أفغانستان في ديسمبر املقبل موعدا في يوليو ٢٠١١ 
لبدء االنسحاب التدريجي للقوات األميركية ويتبع 

الزعماء االوروبيون نفس اجلدول الزمني.
  وقال سدويل إن اجلدول الزمني لتسليم املسؤولية 
األمنية سيتفاوت من منطقة الى أخرى في أفغانستان 

ويتوقف هذا على الظروف.
  وأحجم عن الكشف عن تفاصيل نقل املسؤولية، 
مشيرا الى مسائل أمنية، وقال إنه هو واجلنرال ديڤيد 
بتريوس قائد القوات األميركية وقوات حلف األطلسي 
في أفغانستان لهما تقييمهما اخلاص باملناطق التي 
ميكن تســــليمها وإنهما سيناقشان هذه املسألة مع 

جلنة وزارية افغانية في فبراير. 

 عواصمـ  وكاالت: واصلت إيران 
امس مناوراتها لليوم الثاني لقوات 
الدفاع اجلوي والتي ستســــتمر 
خمســــة أيام مبشــــاركة اجليش 
واحلرس الثوري وقوات التعبئة 

الشعبية.
  وقالت شبكة «إريب» االيرانية 
الرســــمية إن «هذه  التلفزيونية 
املناورات التي اعتبرت االولى من 
نوعها في إيران تهدف إلى اختبار 
الدفاعــــات الصاروخية  منظومة 
حلماية املراكز احلساسة في البالد»، 
وأكد عضو جلنة الشؤون اخلارجية 
واالمن القومي في البرملان االيراني 
محمود أحمــــدي بيغش ان بالده 
ترمي من خــــالل مناورات الدفاع 
اجلوي إلى إظهار قدراتها ومواجهة 
أي تهديد قد تتعرض له محطاتها 
النووية، مؤكدا «أي حماقة يقدم 
عليها االعداء ســــتقابل برد غير 

مسبوق».
  الى ذلــــك، يلتقي الرئيســــان 
الروســــي وااليراني في العاصمة 
اليوم امال في  االذربيجانية باكو 
انهاء ازمة غير مسبوقة في العالقات 

بني احلليفني التقليديني.
  والقمة التي جتمع قادة الدول 
اخلمس املطلــــة على بحر قزوين 
تسعى ملناقشة مطالبة مختلف قوى 
املنطقة بحقوقها في مصادر الطاقة 

وقت ســــابق هذا الشــــهر روسيا 
بالوقوع «حتت تأثير الشيطان» 
اي الواليات املتحدة بحسب التعبير 

االيراني واالنصياع «العدائنا».
  وقالــــت ايران انها ســــتختبر 
طرازهــــا احمللــــي مــــن صواريخ 
اس-٣٠٠ وهو ما لم تقم به بعد.
لكن احملللني يشــــككون في قدرة 
اجلمهورية االسالمية على التعافي 
الروسية،  بســــرعة من الصفعة 
وقضية صواريخ اس-٣٠٠ ليست 
سوى مؤشر على تراجع موسكو 

عن دعمها املطلق اليران.
  وسبق ان ايدت روسيا سلسلة 
من العقوبات الدولية على ايران، 
ومدڤيديڤ نفســــه عبر عن قلق 
متزايد جتاه الطموحات النووية 
االيرانية. الى ذلك، نفى املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية في 
حديث لقناة تلفزيونية رسمية امس 
جلوء رجال أمن ايرانيني للعنف 
مع موظفني بالســــفارة الفرنسية 
في طهران. وقالت فرنســــا امس 
االول إن موظفــــني في ســــفارتها 
بطهران تعرضــــوا «ألعمال عنف 
غيــــر مقبولة» على أيدي عناصر 
من جهاز أمني لم حتدده عرقلوا 
وصول أشــــخاص دعاهم السفير 
الفرنســــي حلضور حدث ثقافي 

بالسفارة في ١٤ نوفمبر.

احلديث»، وازداد التوتر الروسي-
االيراني في سبتمبر املاضي عندما 
اعلنت موسكو، وبعد تأخير متكرر، 
الغاءها رســــميها خططا لتزويد 
طهران بصواريخ اس-٣٠٠ البالغة 
الدقة وحزمة اخرى من االسلحة 
احلساســــة، ولم تتردد ايران في 
اخفاء استيائها من عودة روسيا 

عن قرارها.
  فقد اتهم الرئيس االيراني في 

مــــع املجتمع  لتحســــني وضعها 
الدولي»، ويوافق رجب سفاروف 
الدراســــات االيرانية  من مركــــز 
املعاصرة في موســــكو على هذا 
التحليل، ويقول «انه اجتماع في 
غاية االهمية كونه يأتي وســــط 
تدهور غير مسبوق في العالقات 

الثنائية».
  ويضيف «لم تشهد عالقاتنا هذا 
التراجع على االطالق في تاريخنا 

الهائلــــة التي يعتقد انها مختزنة 
اللقاء في  قبالة الســــواحل. لكن 
باكو بني الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ ونظيره االيراني محمود 
احمدي جناد سيلقي بالتأكيد بظالله 
على قمة يعــــرف عنها خروجها 

بالقليل من النتائج.
  وقال دميتري ترينني من مركز 
كارنيغي-موسكو لالبحاث ان هذه 
القمة «متثل فرصة ايران االخيرة 
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