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  واشنطنـ  ا.ف.پ: اعلن مسؤول في الرئاسة االميركية امس ان احلسن 
وتارا هو في عيون البيت االبيض «الفائز الشرعي» في االنتخابات الرئاسية 
التي جرت في ساحل العاج.  وقال هذا املسؤول الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته «بالنســــبة للبيت االبيض، احلسن وتارا هو الفائز الشرعي 
في االنتخابات». كما أعلن مســــؤول في البيت االبيض االثنني املاضي ان 
الرئيس باراك اوباما حذر رسميا الرئيس العاجي املنتهية واليته لوران 
غباغبو من «عزلة متزايدة» وقال انه سيتحمل «نتائج اعماله اجلائرة» 

في حال متسكه بالســــلطة.  وقال هذا املسؤول الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته ان الرئيس االميركي بعث برسالة الى غباغبو بواسطة الطرق 
الديبلوماسية نهاية االسبوع املاضي طالبا منه انتهاز اخليار املتاح امامه 

والذي يبقى قائما بالرغم من تنصيبه.
   واضاف ان هذا اخليار يقوم «إما على احترام نتائج هذه االنتخابات 
وابتعادكــــم» واما «مواجهة عزلة متزايدة على املســــرح الدولي» وكذلك 

«حتمل نتائج اعمالكم اجلائرة». 

 واشنطن: الحسن وتارا «الفائز الشرعي» في ساحل العاج وأوباما حّذر غباغبو من «عزلة متزايدة»

 واشنطن: الرياض تسعى إلنتاج
   الطاقة النووية خالل عشر سنوات 

 خاتمي في «يوم الطالب»: استمروا
   في االحتجاج على الظلم واالستبداد

 الرياضـ  أ.ف.پ: أعلن مســـاعد وزير اخلارجية 
األميركية للشؤون التجارية فرانشيسكو سانشيز 
أمس األول في الرياض ان الســـعودية تنوي إنتاج 
الطاقة النووية بحلول عشر سنوات لتنويع مصادر 
التزود بالطاقة.  وقال سانشيز للصحافيني بعد لقاء 
مع مسؤولني سعوديني ان «السعوديني يريدون إنتاج 
الطاقة النووية لالســـتعمال املدني كجزء من تنوع 
مصادرهم، بأسرع وقت ممكن» أي «بحلول السنوات 
العشر املقبلة».  وأوضح سانشيز الذي زار الرياض 
على رأس وفد من رجـــال األعمال املتخصصني في 
قطاعات البنى التحتية والطاقة، وأن الرياض تنوي 
إنفاق من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ مليار دوالر خالل الفترة بني 
٢٠٠٩ و٢٠١٤ على البنـــى التحتية ومصادر الطاقة 
البديلة.  ونظرا لتنامي الطلب على الكهرباء تضطر 
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى دراسة كل 
مصادر الطاقة، وقال مسؤول حكومي في أكتوبر إن 
اململكة ستحتاج الى ٤٠ غيغاواط من كهرباء احلمل 
األساسي بحلول عام ٢٠٣٠ وميكن سد هذه احلاجة من 
خالل احملطات النووية.  وجاءت تصريحات سانشيز 

بعد اجتماعه مع مســـؤولني في مدينة امللك عبداهللا 
للطاقة الذرية واملتجددة وبصحبته وفد أميركي يضم 
شركات نشطة في قطاع الطاقة النووية املدنية مثل 
شو جروب.  وقال سانشيز إنه يرى «فرصا رائعة» 
للشركات األميركية العاملة في الطاقة النووية املدنية 
رغم محادثات السعودية مع دول أخرى مثل فرنسا 

وروسيا بشأن توقيع اتفاقات نووية محتملة.
   واضاف «الســـعوديون يعلمون أن األميركيني 
يقدمون تكنولوجيا جيدة جدا جدا، وأعتقد أن األمر 
كذلـــك في مجال الطاقة النوويـــة املدنية على وجه 
اخلصوص».  وأضاف «لدينا مفاعالت نووية عاملة أكثر 
مما لدى أي بلد آخر في العالم وأعتقد أن السعوديني 
يريدون االختيار من بني أفضل التكنولوجيات». وكانت 
السعودية التي تعتبر اكبر مصدر للمحروقات في 
العالم والتي تعمل معامل الكهرباء فيها حتى االن على 
النفط والغاز، وقعت في العام ٢٠٠٨ اتفاق تعاون مع 
الواليات املتحدة حول التكنولوجيا النووية املدنية 
واجرت الرياض العام املاضي محادثات مع فرنســـا 

ومع روسيا في اإلطار نفسه. 

 دبي ـ عربية نت: وجه الرئيس اإليراني السابق 
محمد خامتي نداء متلفزا للطالب اجلامعيني في «يوم 
الطالــــب»، امس، دعاهم فيه إلى الصمود ومواصلة 

االحتجاج على الظلم واالستبداد والديكتاتورية.
  وخاطب خامتي الطالب في النداء «قائال «اليوم 
يجب أن يكون اعتراضكم هو األســــرع في إيصال 
رسالة االحتجاج وااللتزام بنهج اإلصالحات وجتنب 
العنف ونبذه من أي جهة كانت». مؤكدا أن احلركة 
اإلصالحية ملتزمة باملعارضة السلمية واالعتراض 

املدني ولن حتيد عن هذا اخلط.  وتابع «ال تخافوا وال 
تيأسوا واستمروا في االحتجاجات السلمية والتقيد 
مبعايير احلركة اإلصالحية السلمية واالعتراضات 
املدنية». ودعا خامتي الطالب إلى اليقظة واحلذر من 
«املؤامرات الداخلية واخلارجية»، مشيرا الى اغتيال 
العلماء النوويني واألساتذة اجلامعيني، وقال إنه ال 
ميكن جتاهل أن تكون األيادي األجنبية ضالعة، ملمحا 
وبقوة إلى التآمر على نظام اجلمهورية اإلســــالمية 

من الداخل. 

فرضتموها فان احملادثات ستكون 
مثمرة بالتأكيد».

  ودعا الرئيس االيراني ايضا 
القوى الكبرى الــــى ان «تكون 
نزيهــــة وان حتتــــرم القوانني» 
الى  التوصل  ارادت  اذا  الدولية 

اتفاق مع ايران.
  وقد اجرى ممثلو الدول الست 
وايران ووزيرة خارجية االحتاد 
االوروبي سلسلة محادثات في 
جنيــــڤ للمرة االولــــى منذ ١٤ 
شهرا. واعتبر املشاركون نتيجة 
أمس األول أن «احملادثات كانت 

«بناءة».
  وكانت محادثات اليوم األول 
كانت مكثفة واستمرت اكثر من 

عشر ساعات. 

الوقود النووي.
  من جهتها، صرحت أشتون 
بــــأن احملادثــــات بــــني الــــدول 
الكبرى وإيران حول طموحات 
ايران النوويــــة كانت «مفصلة 

وجوهرية».
  وقالت اشتون التي لعبت دور 
وســــيط في احملادثات «اجرينا 
يومني من احملادثــــات املفصلة 
واجلوهريــــة التي تركزت على 
البرنامــــج النــــووي االيرانــــي 
وضرورة ان تفي ايران بالتزاماتها 

الدولية».
  واضافــــت «نعترف بحقوق 
ايــــران لكننا نصر على ان تفي 
ان  الى  بالتزاماتهــــا» مشــــيرة 
الدول الست مستعدة «للبحث 

عن قواعد مشتركة ملسائل ذات 
اهتمام مشترك».

املفاوضــــات  ان    واكــــدت 
ستتواصل في نهاية يناير في 

اسطنبول بتركيا.
الرئيس  ايــــران دعــــا    وفي 
االيراني محمــــود احمدي جناد 
القوى الكبرى الى رفع العقوبات 
ارادت  اذا  املفروضة على بالده 
ان تؤدي املفاوضات حول امللف 

النووي الى نتيجة.
  وقال احمدي جناد في خطاب 
بثه التلفزيون االيراني «اذا اتيتم 
الى املفاوضات مع الغاء كل االمور 
الســــيئة والقــــرارات اخلاطئة 
التي اتخذمتوها ورفع القرارات 
والعقوبات وبعض القيود التي 

باالحتاد األوروبي كاثرين أشتون 
الواليات  التي ترأســــت ممثلي 
املتحــــدة وبريطانيا وفرنســــا 
وأملانيا وروســــيا والصني في 

احملادثات.
  وكانــــت الوفــــود قدمت إلى 
سويسرا يحدوها أمل بسيط في 
بناء نوع من الثقة املتبادلة ووضع 

إطار حلل األزمة النووية.
  لكن مصــــدرا إيرانيا قال إن 
جليلي شدد أمس االول على أنه 
أيا ما كان احلل، فإن أي مبادرة 
حسن نية من بالده البد وأن تقابل 

برفع العقوبات الدولية.
  ووفقا للتلفزيون الرســــمي 
اإليرانــــي فإنــــه ســــيجري في 
اتفاقية تبادل  اسطنبول بحث 

 عواصــــم ـ وكاالت: اختتمت 
في جنيڤ أمس احملادثات التي 
بدأتها مجموعة «٥+١» مع طهران 
بعد يوم من انطالقها أمس االول، 
بشأن البرنامج النووي لطهران، 
وذلك باالتفاق على عقد جولة 
جديدة من احملادثات في مدينة 
اســــطنبول التركيــــة في يناير 

املقبل.
  وقد أعرب كبير مفاوضي امللف 
النووي اإليراني سعيد جليلي 
للصحافيني عن أمله في إجراء 
املزيد من احملادثات في اسطنبول 

مطلع العام اجلديد.
  ولم يتطــــرق جليلي إلى أي 
نتائج للقــــاءات التي عقدها مع 
الشــــؤون اخلارجية  مسؤولة 

 تنوي إنفاق ٥٠٠ إلى ٧٠٠ مليار دوالر

(أ.ف.پ)   فلسطينيتان متران امام العلم البرازيلي في احد اسواق رام اهللا أمس  

 الرئيس االيراني محمود احمدي جناد يحيي اجلماهير في اراك أمس  (رويترز) 

 إسرائيل تنتقد اعتراف البرازيل واألوروغواي واألرجنتين بـ«فلسطين»
 عواصم ـ وكاالت: انتقدت إســـرائيل بقوة األرجنتني 
والبرازيل وأوروغواي إلعالنها االعتراف بدولة فلسطينية 
قائلة إن هذا «تدخل مضر للغاية» من جانب دول لم تكن 

قط طرفا في عملية السالم بالشرق األوسط.
  وقال املتحدث باســـم اخلارجية اإلســـرائيلية ايغال 
باملور إن هذه الدول «لم تقدم قط أي إسهام في العملية، 
وجتيء اآلن لتتخذ قرارا يتناقض متاما مع كل ما اتفق 

عليه حتى اآلن، هذا عبث».
  وقال باملور إن إسرائيل ستنقل شعورها بخيبة األمل 
حلكومات الدول املعنية وإنها حتذر «أي دولة تســـلك 
نفس املسلك» من أنها تخاطر بإثارة مزيد من التشويش 

بشأن إمكانات السالم.
  وذلك تعليقا على اعـــالن األرجنتني أمس األول انها 
تعترف «بفلســـطني كدولة حرة مســـتقلة» وقالت إنها 
سلكت نفس مسلك أوروغواي والبرازيل اللتني اعترفتا 
الشـــهر املاضي «بدولة فلســـطني على أساس حدود ما 

قبل ١٩٦٧».
  مـــن جهته، قال داني أيالـــون نائب وزير اخلارجية 
اإلســـرائيلي «مثل هذا اإلعالن لن يؤدي إال إلى اإلضرار 
بعملية السالم ألنه يشجع الفلسطينيني فقط على مواصلة 
التشـــبث مبوقفهم أمال في أن تهبط من الســـماء أو من 
املجتمع الدولي معجزة تفـــرض نوعا من االتفاق على 
إسرائيل». وأضاف لراديو اجليش اإلسرائيلي «املهم هو 

أن األميركيني ال يقبلون هذا».

  وقال باملور «هناك كيان فلسطيني في الضفة الغربية 
حتكمه السلطة الفلسطينية وكيان فلسطيني آخر في غزة 

حتكمه حماس وكل منهما ال يعترف حتى باآلخر».
  ومضى قائال «أي دولة فلسطينية تلك التي يعترف 
بها البرازيليون واألرجنتينيون؟ هذا غير واضح حتى 

بالنسبة للفلسطينيني أنفسهم».
  «شارك في التغطية محمد السعدي من رام اهللا ومايان 

لوبل ودوجالس هاميلتون من القدس».
  في ســـياق آخر، قالت تقارير إسرائيلية إن إسرائيل 
وافقت من حيث املبدأ علـــى االعتذار لتركيا وتعويض 
عائالت قتلى أسطول احلرية الذين سقطوا جراء اعتداء 

الكوماندوس االسرائيلي على السفينة التركية.
  واوضحت انـــه التزال هناك مفاوضات بني اجلانبني 

حول مضمون االعتذار وشكل التعويض.
  وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل وافقت بشكل 
مبدئي على االعتذار والتعويض وأن تركيا وافقت على أنه 
في حال تطبيق هذين الشرطني فإنهم سيعيدون تطبيع 

العالقات وإعادة السفير التركي إلى تل أبيب.
  ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي مطلع على 
تفاصيل االتصـــاالت التي جرت في جنيڤ بني مندوبي 
إسرائيل وتركيا قوله إن مسألتي االعتذار والتعويض 

تنطويان على إشكالية.
  وأوضح الديبلوماسي األوروبي أن اجلانبني يحاوالن 
االتفاق على صيغة متكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

أردوغان من االدعاء بأن إسرائيل اعتذرت عن األحداث التي 
رافقت اعتراض قواتها البحرية لسفن أسطول احلرية 
وفي املقابل متكن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو من االدعاء بأن احلديث ال يدور عن اعتذار وإمنا 
هو تعبير عن تقدير إســـرائيل للمساعدات التي قدمتها 

تركيا في إلخماد حريق جبل الكرمل.
  إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تريد التوصل إلى صيغة 
مفادهـــا أنه حتى لو اعتذرت إســـرائيل فإنها ال تتحمل 

وحدها مسؤولية أحداث أسطول احلرية.
  وقالت «هآرتس» إن مسألة التعويض تنطوي على 
إشكالية هي األخرى من الناحية القانونية ألن إسرائيل 
تريد تقدمي التعويض كمنحة إنســـانية بحيث ال يظهر 

أنه تعويض بصورة قانونية.
  وقد كشفت مصادر ديبلوماسية تركية أمس عن عقد 
لقاء ثـــان بني وكيل وزارة اخلارجية التركية الســـفير 
فريدون ســـينرلى أوغلو والســـفير يوسف كيشانوفر 
عضو جلنة التحقيق في الهجوم اإلسرائيلي على سفن 

أسطول احلرية لغزة في جنيڤ أمس االول.
  ورأت املصادر أن عقد هذا اللقاء الثاني يظهر إصرار 
اجلانبني التركي واإلسرائيلي على التوصل حلل للمشاكل 
بينهما، مشيرة إلى أن تركيا أصرت على اعتذار رسمي 
وتقدمي التعويضات املناسبة ألسر الضحايا، فيما أصرت 
إسرائيل على اإلعراب عن أسفها للشعب التركي واالعتذار 

ألسر الضحايا. 

 وافقت مبدئيًا على االعتذار لتركيا وتعويض عائالت قتلى «أسطول الحرية»

 طهران تشترط على الدول الكبرى رفع العقوبات للتوصل إلى نتائج بناءة 
 اختتام محادثات جنيڤ النووية باالتفاق على لقاء في إسطنبول في يناير 

 بغداد ـ وكاالت: قال ديبلوماسيون ان 
مجلس األمن الدولي بصدد التصويت على 
ثالثة مشاريع قرارات واملصادقة على بيان 
رئاسي حول العراق عندما يعقد اجتماعا 
وزاريا في ١٥ ديسمبر اجلاري برئاسة نائب 
الرئيس األميركي جو بايدن الذي تتولى 
بالده الرئاسة الدورية احلالية للمجلس.

الديبلوماسيون في تصريح    وأضاف 
لـ «كونا» ان مشروع القرار األول سيمدد 
مـــن احلصانة التي يتمتـــع بها صندوق 
تنمية العراق ســـتة أشهر اخرى رغم ان 
العراق طلب التمديد ملدة عام حيث تنتهي 
احلماية احلالية في وقت الحق من الشهر 

اجلاري.
  وأشاروا الى ان مشروع القرار الثاني 

سيغلق كل امللفات العالقة حول برنامج 
النفط مقابل الغذاء فيما سيخرج مشروع 
القرار الثالث العراق من الفصل السابع من 
ميثاق االمم املتحدة املتعلق بأسلحة الدمار 
الشامل. وأشار الديبلوماسيون الى ان البيان 
الرئاسي ســـيقدم تلخيصا كامال للوضع 

املتعلق بعالقة العراق واألمم املتحدة.
  وقالوا ان العراق لن يخرج من الفصل 
السابع فيما يتعلق بقضايا الكويت مثل 
احلدود واملفقوديـــن واملمتلكات اال بعد 
حل هذه القضايـــا اوال. ومن املقرر عقد 
اجتماع للمجلس حول املفقودين الكويتيني 

واملمتلكات في ١٧ ديسمبر اجلاري.
  ويتوقع الديبلوماسيون أن ميثل العراق 
فـــي االجتماع بوزيـــر اخلارجية او على 

مستوى أعلى كما انهم يتوقعون حضور 
وزراء آخرين بدول املجلس.

  إلــــى ذلك أكد عضــــو التحالف الوطني 
العراقي النائب حسن السنيد حصول حتالفه 
على نصف وزارات احلكومة اجلديدة و١٢ 
جلنة برملانية أبرزها االمن والدفاع، والنزاهة 
والعالقات اخلارجية، والتربية إضافة للجنة 
املرأة، مشيرا إلى أن الكتل البرملانية األخرى 

حصلت على ١٤ جلنة.
  وأضاف السنيد في تصريح له أمس إن 
االثنتي عشرة جلنة ستوزع على جميع 
مكونات التحالف الوطني ولن حترم أي 
كتلـــة داخل التحالف مـــن ترأس اللجان 
«التي ســـتعمل مبهنية وحيادية وتقوم 
بدورها الرقابي والتشريعي بطريقة بعيدة 

عن التقاطعات السياســـية التي شهدتها 
املرحلة السابقة». وأشار إلى أن حتالفه 
ســـيحصل على نصف وزارات احلكومة 
اجلديدة بينما حتصل الكتل األخرى على 
النصف اآلخر «ألن استحقاق التحالف ١٥٩ 
مقعدا هي نصف البرملان».. وقال «ليس 
بالضرورة تولي الـــوزراء من املنتخبني 
أو الوزراء الســـابقني ولكن سندرس كل 
الكفاءات املقدمـــة بطريقة مهنية». وعن 
مطالب قائمة «العراقية» بأن يكون املجلس 
الوطني للسياســـات االستراتيجية الذي 
سيتواله زعيم القائمة اياد عالوي «ذا طابع 
تنفيذي»، قال السنيد «نحن نعمل وفق 
توافقاتنا وليس وفق اإلصرار واملواقف 

املتشددة»..

 ديبلوماسيون: العراق لن يخرج من الفصل السابع إال بعد حل القضايا العالقة مع الكويت
 تحالف المالكي سيحصل على نصف الوزارات و١٢ لجنة برلمانية

  دعا املرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني السياسيني العراقيني الى تعديل أي مسار منحرف عن 
الدستور العراقي وتثبيت حكومة الشراكة الوطنية وتفعيل دور مجلس النواب. جاء ذلك اثناء اجتماعه مع 
رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي والوفد النيابي املرافق له أمس األول حيث شدد السيستاني 
ــيحيني في العراق. ونقل  ــتورية مؤكدا على وجوب توفير احلماية للمس ــس الدس على اهمية التقيد باألس
ــتاني تأكيده على وجوب تفعيل دور البرملان  ــي خالل مؤمتر صحافي عقده في النجف عن السيس النجيف
العراقي وآليات تعاونه مع السلطات االخرى وفق معايير دستورية ومن دون ان يتقاطع ذلك مع الصالحيات 
ــتور لكل سلطة. وقال النجيفي «حملنا رسالة واضحة الى املرجع الديني علي السيستاني  التي اقرها الدس
باسم مجلس النواب بأننا جادون في منهج االصالح وانصاف املظلومني وترسيخ العدالة». وشدد النجيفي 
على متسكه بتوصيات املرجع السيستاني والسير عليها والعمل بها ألهمية رأيه في تثبيت الدولة العراقية 

احلديثة. 

 السيستاني يدعو إلى تعديل أي مسار منحرف 
  عن الدستور وحماية المسيحيين في العراق


