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 اجلزائرـ  كونا: أعلن األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
أمس ان القمة العربية االقتصادية الثانية املقرر عقدها في شرم الشيخ 
خالل شــــهر يناير املقبل ستعمل على مراجعة شاملة ملدى تنفيذ الدول 
العربية ملقررات القمة العربية االقتصادية واالجتماعية األولى التي عقدت 
بالكويت في شــــهر يناير ٢٠٠٩. وقال موسى في تصريح صحافي قبيل 
بدء أعمال الندوة الدولية حول الالئحة األممية املتعلقة بتقرير املصير 
والتي حتتضنها اجلزائر ان جدول أعمال القمة العربية االقتصادية الثانية 

الشهر املقبل ســــتبحث اضافة الى ذلك امكان اقامة خط للسكك احلديد 
يربط بني الدول العربية. وأكد موســــى ان القمة ستناقش أيضا مقترح 
وضع خطة لفتح قنوات نقل بحرية واجناز طرق برية ســــريعة تربط 
بني الدول العربية على غرار ما هو معمول به في أوروبا. وأضاف األمني 
العام جلامعة الدول العربية ان القمة العربية االقتصادية املقبلة ستناقش 
نقاطا أخرى تتعلق باالحتاد اجلمركي والسوق املشتركة وبرنامج البنك 

الدولي للعالم العربي والوضع االقتصادي في فلسطني. 

 موسى: قمة شرم الشيخ االقتصادية ستراجع مقررات قمة الكويت ٢٠٠٩

 طهران ترد االتهام إلى واشنطن بـ «تأجيج» الحروب

 نجاد يقيل متكي «غيابيًا» ويعين صالحي «مشرفًا» على الخارجية

 االنتحاري املفترض في تفجير ستوكهولم العراقي تيمور عبدالوهاب العبدلي  (أ.ف.پ) 

 صورة أرشيفية للرئيس اإليراني أحمدي جناد ووزير خارجيته األسبق منوجهر متكي 

 االتحاد األوروبي مستعد لالعتراف بالدولة 
الفلسطينية «في الوقت المناسب»

  عواصمـ  وكاالت: طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيرة 
خارجية االحتاد االوروبي كاترين اشــــتون االعتراف بدولة فلسطني 

على حدود االراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام ١٩٦٧.
  وقال كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات لوكالة «فرانس 
برس» ان ذلك حصل خالل مكاملة هاتفية بني اشتون والرئيس عباس 
وطالب فيها «االحتاد االوروبي باتخاذ خطوة الى االمام باالعتراف بدولة 

فلسطني على حدود االراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام ١٩٦٧».
  واضاف عريقات «نأمل ان يتخــــذ االحتاد االوروبي هذه اخلطوة 
للحفاظ على متطلبات جناح عملية السالم التي افشلتها اسرائيل».

  لكن طلب عباس لم يلق آذانا مصغية على ما يبدو، اذ وبحســــب 
مسودة بيان فإن وزراء خارجية دول االحتاد االوروبي، جددوا استعدادهم 

لالعتراف بالدولة الفلسطينية لكن «عندما يحني الوقت املناسب».
  وجاء في نص البيان الذي توصلت اليه الدول االعضاء في االحتاد 
بعد مفاوضات شاقة بدأت االسبوع املاضي، ان االحتاد «يأسف» لرفض 
اسرائيل متديد فترة جتميد االستيطان اليهودي في الضفة الغربية 
احملتلة، وهو استيطان يبقى «غير شرعي» في نظر القانون الدولي، 

على ما نقلت وكالة «فرانس برس».
  وأضاف البيان ان االحتاد االوروبي مســــتعد للمساهمة «في حل 
تفاوضي» شامل بني االسرائيليني والفلسطينيني يتم التوصل اليه في 
غضون «فترة الـ ١٢ شهرا التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية» من 
اجل الشرق االوسط، اي بحلول نهاية ٢٠١١. بيد أن االحتاد االوروبي 
جدد التأكيد على انه لن يعترف بأي تغيير في حدود العام ١٩٦٧ للدولة 
الفلســــطينية املقبلة ما لم يكن هذا التغيير متفقا عليه بني الطرفني 
االســــرائيلي والفلسطيني، مشددا على ان «هذا االمر ميكن ان يشمل 
تبادال في االراضي يتم االتفاق عليها» بني االسرائيليني والفلسطينيني. 
ودعم البيان ايضــــا تقريرا اصدره مؤخرا البنك الدولي الذي اكد انه 
في حال استمرت السلطة الفلسطينية في منحاها احلالي فهي قادرة 

«في املستقبل القريب» على اقامة دولة فلسطينية.
  واضــــاف البيان انه في هذا االطار فــــإن االحتاد االوروبي «يجدد 
استعداده، عندما يحني الوقت املناسب، لالعتراف بالدولة الفلسطينية»، 

مذكرا باعالن اوروبي في هذا الشأن صدر في برلني في ١٩٩٩. 

 قائمة عالوي: حصتنا ٩ وزارات
   بينها «الدفاع» و«المالية»

  بغــــداد ـ يو.بي.آي ـ د.ب.أ: أعلن مصدر رفيع في القائمة العراقية 
التي يتزعمها رئيس احلكومة األسبق إياد عالوي عن حسم وزارات 
الدفــــاع والعمل واالتصاالت والرياضة والشــــباب والكهرباء واملالية 
والهجــــرة واملهجريــــن والزراعة والتربية للقائمــــة التي قبلت بهذه 
الوزارات قبل تشريع قانون للمجلس الوطني للسياسات االستراتيجية 
املخصص لعالوي. وأضاف املصدر في تصريح لصحيفة «الشــــرق 
األوســــط» اللندنية أمــــس أن هناك بعض املرشــــحني لهذه الوزارات 
وهم فالح النقيب وإســــكندر وتوت ومحمــــد عالوي وجمال البطيخ 
وقتيبة اجلبوري، من دون أن يحدد أي الوزارات التي قد يتســــلمها 
هؤالء باستثناء البطيخ الذي قال إنه ميكن أن يتسلم وزارة الزراعة، 

والنقيب وتوت لوزارة الدفاع.
  ميدانيا، أعلنت وزارة الداخليــــة العراقية أمس عن إلقاء القبض 
على ٣٤ قياديا ميثلون الصفني األول والثاني لوالية شــــمال العراق 

فيما يسمى بدولة العراق االسالمية.
  وقال وزير الداخلية جواد البوالني في مؤمتر صحافي عقده أمس 
في بغداد إن األجهزة األمنية متكنت «من إلقاء القبض على ٣٤ قياديا 
من الصفني األول والثاني فيما يسمى بدولة العراق اإلسالمية التابع 
لتنظيم القاعدة اإلرهابي»، مضيفا أن «املعتقلني ينتمون إلى ما يسمى 
بوالية شــــمال العــــراق التي تضم محافظات نينــــوى وصالح الدين 
وكركوك». وأوضح أن الفترة أألخيرة شــــهدت إصدار أحكام قضائية 

مختلفة بحق ١٤٥٠٠ مدان حكم على ٨٣٥ منهم باإلعدام.
  وأوضح الوزير ان هؤالء استهدفوا األحزاب واالقليات ونفذوا ١٠٠ 
عملية بحسب التحقيقات األولية بدأت باستهداف األماكن العسكرية 
بالهاونات واملدنيني واغتيال شــــخصيات امنيــــة وأعضاء باملجالس 
البلدية وتفجير بواسطة العبوات. في غضون ذلك، قال الفريق أيدن 
العسكري مســــاعد وزير الدفاع العراقي للشؤون األمنية ان بالده ال 
حتتاج إلى القــــوات األميركية حلماية وتأمني القمــــة العربية املقرر 
عقدها في العراق في مارس املقبل. وأضاف العســــكري في تصريح 
للصحافيني أمس األول عقب لقاء الســــفير سمير سيف اليزل األمني 
العام املساعد للجامعة العربية للشؤون املالية واإلدارية إن «العراقيني 

هم من يتولون تأمني األمن في بالدهم حاليا». 

 السعودية تنفي سعيها 
  لسباق التسلح في المنطقة

  الرياض ـ يو.بي.آي: نفى مسؤول سعودي رفيع املستوى سعي 
اململكة إلى سباق التسلح في املنطقة مؤكدا أن امتالك أسلحة الدمار 

الشامل ليس من مصلحة اي دولة في املنطقة.
  وقال األميـــر د.تركي بن محمد بن ســـعود الكبير وكيل وزارة 
اخلارجية للعالقات متعددة األطراف ردا على ســـؤال حول ســـباق 
التسلح في املنطقة، إن «اململكة العربية السعودية ال تسعى إلى ذلك 
وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق األوسط 
خالية من أســـلحة الدمار الشامل»، مؤكدا ان «التسابق نحو امتالك 

هذه األسلحة ليس من مصلحة أي دولة».
  وخالل مؤمتر صحافي ليل أمس األول عقب افتتاح ورشة العمل 
التـــي نظمتهـــا وزارة اخلارجية بالتعاون مع مجلـــس األمن التابع 
لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح في الرياض 
مبشاركة عدد كبير من اخلبراء واملختصني من داخل اململكة وخارجها، 
قال األمير د.تركي بن محمد بن سعود الكبير في معرض إجابته عن 
سؤال حول امللف النووي اإليراني «إننا نأمل حل هذا امللف على نحو 
سلمي وودي وباألساليب الديبلوماسية مع إمياننا بأحقية أي دولة 

في استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية».
  من جانبه قال األمني العام لدول مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطية «إن دول املجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج 
النووي اإليراني وأنها ترى أن سبيل حل هذا امللف هو بالعمل السلمي 
والتباحث الديبلوماسي». وأوضح «ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
تشـــعر بالقلق إزاء البرنامج النووي اإليراني الذي قد تكون له آثار 
سلبية على البيئة وخطط التنمية في املنطقة خاصة أن مفاعل بوشهر 
يعد األقرب إلى دول املجلس». وأكد «أن هناك دراسات تقوم بها دول 
املجلس الست حول االستخدام الســـلمي للطاقة النووية» مؤكدا أن 
«هذه الدراسات ستنتهي خالل ثالث ســـنوات بعدها سيبدأ التنفيذ 
الفعلي لهذا البرنامج الســـلمي اخلليجي الذي يسير بشكل مدروس 

ووفق برنامج زمني محدد بدقة».

  استهدف تجمعات كبيرة وكان لديه أعوان .. وبريطانيا تحقق في ارتباطه بمتشددين فيها

  انتحاري ستوكهولم وعد دولة العراق اإلسالمية بتنفيذ الهجوم
 عواصم ـ عاصم علي والوكاالت

  فتشت الشرطة البريطانية منزال في منطقة 
بدفوردشير في أعقاب اعالن أن االنتحاري في 
تفجير ستوكهولم هو العراقي تيمور عبدالوهاب 
العبدلي (٢٩ عاما) الذي كان يقيم في منطقة 
لوتن شمال لندن مع زوجته وأطفاله الثالثة. 
وبدأت الشرطة حتقق في االدعاءات بارتباط 
العبدلـــي بفرع تنظيم «القاعـــدة» في اليمن 
ومبتشـــددين محليني في منطقة لوتن التي 
تضم مزيجا من اإلسالميني املتطرفني وأنصار 
اليمني املتشدد في آن.  وأفادت تقارير متطابقة 
بأن االنتحاري العبدلي أراد الزواج من امرأة 
ثانية ووضع اعالنا على موقع «مسلمة» على 
االنترنت قال فيه إنه ولد في بغداد وانتقل الى 
السويد عام ١٩٩٢ ثم الى اململكة املتحدة عام ٢٠٠١ 
حيث درس التدليك في جامعة بردفوردشير 
(محافظة بريطانية عاصمتها لوتن). وأضاف 
أنه تزوج عام ٢٠٠٤ «وأرغب في التزوج مجددا 
وبناء عائلة كبيرة، وزوجتي وافقت على ذلك»، 
الفتا الى أنه يفتش عن امرأة تتوق الى اجلنة. 
كما انضم الى مجموعة على موقع الـ «فيس 
بوك» اسمها يوم القيامة، أبدى فيها، بحسب 

بعض التقارير، شوقه لهذا اليوم. 
  واعلنت الشـــرطة البريطانية أنها فتشت 
شقة لم تعتقل أحدا اثر دهمها املنزل ولم تعثر 
على مواد خطرة، وقالت ناطقة باسم وزارة 

الداخلية «نبقى على اتصال دائم بالسلطات 
السويدية، ومن غير املمكن االدالء بأي تعليق 
اآلن في خصوص التحقيق». وكان شخصان 
أصيبا بعدما حاول العبدلي تفجير ســـيارة 

مفخخة في شارع مزدحم في ستوكهولم.
  من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة «سايت» التي 
ترصد املواقع االسالمية ان انتحاري ستوكهولم 
املفتـــرض قال في وصيتـــه االخيرة انه نفذ 
وعدا قطعه تنظيم دولة العراق االسالمية في 
العراق، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة. وبحسب 
سايت، فان تيمور عبد الوهاب العبدلي الذي 
كشف عن هويته وعن صوره مبوقع شموخ 
اإلسالم، قال ان عمليته متثل تنفيذا لوعد من 
التنظيم وقال ان «دولة العراق االسالمية وفت 
بوعدها». وكان زعيم التنظيم ابوعمر البغدادي 
دعا في ٢٠٠٧ الى االنتقام من السويد بسبب 
نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد 
ژ. كما وعد مبكافأة مالية ملن يقتل الرسام 

الكاريكاتوري السويدي الرس فيلكس.
  وبحســـب صحيفة «ديلي تلغراف»، فان 
تيمـــور عبدالوهـــاب غادر بغـــداد عام ١٩٩٢ 
الى الســـويد ثم انتقل الى بريطانيا في ٢٠٠١ 

للدراسة.
   وفـــي جديـــد التحقيقات، قـــال توماس 
ليندســـتراند، ممثل االدعاء أن املسؤول عن 
الهجوم االنتحاري في ستوكهولم كان له أعوان 

على األرجح. وأضاف في مؤمتر صحافي أن 
الهجوم كان «معدا بشـــكل جيد» على الرغم 
من أنه كان فاشال، وبالتالي فإنه يشتبه أنه 
كان هناك مزيد من املساعدين، لكنه لم يؤكد 
وجود مشتبهني محددين ولم تتم أي عملية 

اعتقال إلى اآلن.
  وأكد أن رسالة بريد إلكتروني حتمل تهديدات 
أرسلها االنتحاري قبل عشر دقائق من وقوع 
االنفجار، وأرسلت من هاتفه احملمول عبر قناة 

للنطاق العريض.
  وقال كبير املدعني ليندستراند إن الرجل 
كان يضع حزاما ناســـفا وإن من املرجح أنه 
كان يعتزم مهاجمة محطة قطارات مزدحمة 
أو متجر عندما انفجرت العبوة الناسفة قبل 
املوعـــد املفترض، وصرح بـــأن الرجل كانت 
بحوزته كمية كبيرة مـــن املتفجرات مبا في 

ذلك احلزام الناسف.
  وأضاف «لو انفجرت املواد الناسفة كلها في 
نفس الوقت ألحدثت أضرارا جسيمة للغاية»، 
وتابع: إن املهاجم كان متجها على األرجح «إلى 
مكان يوجد به أكبر عدد ممكن من الناس، رمبا 
احملطة املركزية، رمبا متجر أهلنز». ومضى 
يقول إنه مت حتديد هوية الرجل «بنسبة ٩٨٪»، 
وعندما ســـئل عما إذا كان املهاجم هو تيمور 
عبد الوهاب الذي تردد اسمه كثيرا في وسائل 

اإلعالم رد باإليجاب.

 هاشم تاتشي ومنافسه  يعلنان الفوز 
  بأول انتخابات برلمانية في كسوفو 

 «نيويورك تايمز» تحّذر من انقراض مسيحيي العراق

 مفتي سورية: اإلسالم يحمي مسيحيي الشرق
 بريشــــتينا ـ وكاالت: وسط 
توقعات بأن تتمخض أول انتخابات 
برملانية تخوضها كوسوڤو منذ 
إعالن اإلقليم استقالله عن صربيا 
قبل نحو ثالث سنوات، عن حكومة 
غير مستقرة، أعلن كل من الفريقني 
املتنافسني تقدمه، فقد أكد رئيس 
املنتهية واليته  وزراء كوسوڤو 
هاشم تاتشي فوز حزبه كما أعلنت 
الدميوقراطية  رابطة كوســــوڤو 
بزعامة رئيس بلدية بريشــــتينا 
عيسى مصطفى انها متقدمة في 
التشــــريعية  نتائج االنتخابات 

املبكرة التي جرت أمس األول. 
  وقد ذكــــر تليفزيــــون «بي.
بي.سي» أمس أن أنصار احلزب 
الدميقراطي الذي يتزعمه تاتشي 
خرجوا للشوارع الليلة قبل املاضية 
لالحتفال بفوزهم في االنتخابات. 
ونقلت اإلذاعة عن تاتشي قوله ـ 
في خطاب ألقاه أمام أنصاره في 
العاصمة بريشتينا بعد ساعات من 
إغالق صناديق االقتراع ـ «إن ما 
سماها بالقيم األوروبية األطلسية 

هي التي انتصرت».
  ويشار إلى أن استطالعا للرأي 

أجرته منظمــــة غير حكومية قد 
أظهر أن احلزب الدميقراطي الذي 
يرأسه تاتشى قد فاز بـ ٣١٪ من 
األصوات متقدما بـ ٦٪ عن حزب 

الرابطة الدميوقراطية املنافس.
  لكن منافسي تاتشي رفضوا 
االعتراف بالهزمية وحتدثوا عن 
ارتكاب مخالفات في  اشتباه في 
بلدتني من معاقل رئيس الوزراء. 
والليلة املاضية احتفل أنصار كل 
من احلزب وانصار حليف تاتشي 
السابق في االئتالف احلاكم حزب 
الدميوقراطية  رابطة كوســــوڤو 
باطالق األلعاب النارية واألبواق 

وهم يجوبون الشوارع.
  ويعتبــــر االحتــــاد األوروبي 
املتحــــدة االنتخابات  والواليات 
املبكــــرة اختبارا ملــــدى النضج 
الدميوقراطي في كوســــوڤو، كما 
أن نزاهة التصويت شرط النضمام 
إلى عضوية االحتاد  كوســــوڤو 
األوروبي. ويتعني على احلكومة 
اجــــراء محادثات مع  اجلديــــدة 
صربيا التي لم تعترف باستقالل 

كوسوڤو.
  وقال تقي ألنصاره قبل منتصف 

الليل بقليــــل «النصر لنا.. حقق 
حزب كوسوڤو الدميوقراطي الليلة 

فوزا تاريخيا حاسما».
  وأضاف «كانــــت االنتخابات 
استفتاء على مستقبل كوسوڤو 

في أوروبا».
  وقال مصطفى «ال داعي لكي 
يحتفل انصارنا في الشارع، الن هذا 
قد يؤثر على عملية فرز االصوات. 
الى احلفاظ على  ندعو انصارنا 
هدوئهم واحترام النظام العام».

  مــــن جهتها، اعلنــــت اللجنة 
االنتخابية ان نســــبة املشــــاركة 
بلغت ٤٧٫٨٠٪، مبستوى لنسبة 
البلدية  املشاركة في االنتخابات 

في نوفمبر ٢٠٠٩.
  وفي املقابل، كان انصار لرابطة 
كوسوڤو الدميوقراطية يحتفلون 
ايضا بالفوز ولو باعداد اقل من 

احلزب.
  ودعي نحو ١٫٦ مليون ناخب، 
بينهم ســــبعون الفــــا يقترعون 
للمرة االولى، النتخاب ١٢٠ نائبا 
في البرملان من بني ١٢٦٥ مرشحا 
على ٢٩ قائمة بينها سبع قوائم 

ألبانية وثمانية صربية. 

 عواصــــم ـ وكاالت: مبــــوازاة 
تقارير حذرت من أن املسيحيني 
فــــي العراق مازالــــوا يفرون من 
العراق بشــــكل يهدد مصيرهم، 
قال مفتي ســــورية الشيخ أحمد 
بدر الدين حســــون انه ال يوجد 
ما يشــــكل خطرا على مسيحيي 
العربي والشــــرق، ألن  العالــــم 
اإلسالم يحميهم، داعيا الڤاتيكان 
إلى توجيه خوفه إلى اإلنســــان 
في األراضي الفلسطينية احملتلة 

ومرتفعات اجلوالن السورية.
  وقال حســــون لوكالة األنباء 
األملانيــــة انــــه «ال خــــوف على 
مسيحيي العالم العربي والشرق، 
ألنهــــم في رحاب اإلســــالم، لكن 
اخلوف الشديد على اإلنسان في 
الفلســــطينية احملتلة  األراضي 
وقمــــم اجلوالن الســــورية، ألنه 
هناك يفــــرض اخلوف وميارس 

القهر والتطرف الديني».
  وأضاف أن اجتماع أســــاقفة 
الشرق متخض عن مقررات «كان 
موقفها متميز مع فلسطني، وكان 
لها تخوف على مسيحيي العالم 

العربي والشرق عموما».
  ووجه حديثه للڤاتيكان قائال 

«ال تخافوا على مسيحيي عاملنا 
العربي والشرق، نحن نتعايش، 
ونحن شركاء في األوطان والدين، 
ألن الدين واحد والشرائع ثالث، 
نحن كأسرة ســــورية، في حوار 
متوال، لذلك يجب أن نخاف خوفا 
شديدا على اإلنسان في األراضي 
احملتلة وقمم اجلوالن، ألن هناك 
يفرض اخلوف وميــــارس القهر 
والتطرف الدينــــي من أجل قيام 

دولة عنصرية».
  وكانت وزارة األوقاف السورية 
قد دعت لعقد مؤمتر دولي حلوار 
«اإلخاء اإلسالمي ـ املسيحي» في 
اخلامس عشر من الشهر اجلاري، 
يعقد في دمشق مبشاركة املئات من 
رجال الدين املسيحي واإلسالمي 
والباحثــــني فــــي علــــوم األديان 
واملهتمني من أجــــل التأكيد على 

وحدة اإلميان باهللا.
  وذكر مصدر حكومي سوري 
لوكالة األنباء األملانية أن عشرات 
الدعوات وجهت إلى رجال الدين 
املســــيحي واإلسالمي في أوروبا 
والشرق األوسط مثل البابا شنودة، 
بطريرك الكنيسة األرثوذوكسية 
في مصر، والبطريرك نصراهللا 

صفير في لبنان، وشــــيخ األزهر 
الدين  الطيب وكبار رجال  أحمد 
في سورية وإيران وتركيا وباقي 
العربي واإلســــالمي  العالم  دول 

واملسيحي.
  في غضون ذلك، نشرت صحيفة 
«نيويورك تاميز» األميركية تقريرا 
قالت فيه ان «املزيد من املسيحيني 
في العــــراق يفرون ضمن موجة 
جديدة إلى شــــمال العراق او الى 
اخلارج، وسط حملة من العنف 
ضدهــــم وخوف متزايــــد من ان 
قوات األمن في البالد غير قادرة 
او على نحو أسوأ، غير مستعدة 

حلمايتهم».
  وأضافت الصحيفة «هذا النزوح 
اجلديد، الذي لم يكن األول، يسلط 
الضوء على استمرار فرار العراقيني 
رغم حتسن األوضاع األمنية التي 
يشوبها مأزق سياسي ساد البالد 
بعد انتخابــــات مارس». ومضت 
الصحيفة تقــــول «ان الذعر دفع 
الكثير منهم (املسيحيني) الى الفرار 
من اعمــــال العنف، وهو ما ينذر 
العقيدة املسيحية في  بانقراض 
العراق، على غرار الرحيل اجلماعي 

ليهود العراق في عام ١٩٤٨». 

 عواصمـ  وكاالت: بشكل مفاجئ 
ودون مقدمات، أقال الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد أمس وزير 
خارجيته منوچهر متكي وأصدر 
مرسوما عني مبوجبه رئيس منظمة 
الطاقة الذرية االيرانية علي اكبر 
صاحلي «مشــــرفا» علــــى وزارة 

اخلارجية االيرانية.
  وذكر املوقع االلكتروني للرئاسة 
االيرانية ان جناد اصدر املرسوم، 
متمنيا لصاحلي «النجاح في اداء 

مسؤوليته اجلديدة».
أقــــال جناد وزير    وقبل ذلك، 
اخلارجيــــة منوچهــــر متكي من 
منصبه، بينما كان االخير موجود 
في الســــنغال حامال معه رسالة 
من الرئيــــس االيراني الى نظيره 
الســــنغالي. واعرب احمدي جناد 
في رســــالة وجهها الى متكي عن 
تقديره «للجهود واخلدمات التي 
بذلها خــــالل توليه منصب وزير 
اخلارجية»، معربا في الوقت نفسه 
عن متنياته له بالتوفيق والنجاح 

في خدمة الشعب االيراني.
  من جهة اخرى، وصف وزير 
الدفاع اإليراني العميد أحمد وحيدي 
أمس سياسات واشنطن باملؤججة 
للحروب قائــــال إنها تثير التوتر 
وتزعزع األمن واالستقرار في العالم 

وخاصة في املنطقة.
  وقــــال وحيــــدي ردا علــــى 
تصريحات نظيره األميركي روبرت 
غيتس خالل زيارته األخيرة الى 
منطقــــة اخلليج التي قال فيها ان 
سياسات إيران مدعاة قلق للجميع 
«ان سياسات إيران ذات طابع سلمي 
وتأتي في ســــياق تعزيز السالم 

دول املنطقة».
  وأضاف «ان شــــعوب املنطقة 
غيــــر قلقة من إيران اإلســــالمية 
بل من نظــــام أميــــركا العدواني 
واملؤجج للحروب الذي تســــبب 
في قتــــل املاليني من الناس خالل 
هجومه على العراق وأفغانستان 
وتقدميه الدعم الالمحدود للكيان 

الصهيوني».
  في غضون ذلك، اعلنت وزيرة 
اخلارجية الفرنسية ميشال اليو 
ماري أول مــــن أمس امام املؤمتر 
اليهوديـ  االوروبي ان فرنسا «لن 
تقبل بان تزعزع ايران» الشــــرق 
االوسط والعالم، مؤكدة ان فرنسا 
«صديقة اسرائيل» تبقى ملتزمة 

بالتوصل الى «سالم دائم».
  وقالت اليــــو ماري في كلمتها 
اليهودية  امام ممثلي املجموعات 
في اوروبا والتي خصصت قسما 
منها للوضع في الشرق االوسط 
التي يثيرها  «انا اعرف املخاوف 

النظام االيراني».
  وتابعت الوزيرة الفرنسية ان 
«فرنسا لن تقبل بان يزعزع النظام 
االيراني املنطقة والعالم»، كما ان 
باريس لن تقبل ان «تتزود ايران 

بالسالح النووي».
  واضافت اليو ماري «في حال لم 
يقم املسؤولون االيرانيون بازالة 
الشــــكوك حول نواياهم، فإن كل 
العقوبات ذات الطابع االقتصادي 

تصبح واردة».
  وقالــــت اليو مــــاري ايضا ان 
«فرنسا هي صديقة اسرائيل ونريد 
الضمان الذي يكفل السرائيل امنها 

واندماجها الكامل في املنطقة». 

واالستقرار في املنطقة».
  ونقلت وســــائل إعالم إيرانية 
عن وحيدي قوله ان تدخل أميركا 
«في شــــؤون الدول األخرى أدى 
الى زيــــادة التوتر وزعزعة األمن 

في العالم عامة ومنطقة الشــــرق 
األوسط خاصة».

  ولفت الــــى ان بــــالده «لديها 
عالقــــات جيدة وبنــــاءة مع دول 

املنطقة والدول املجاورة».

  وقــــال «ان قــــادة أميركا ذوي 
النزعات احلربية والتسلطية هم 
الذيــــن يحاولون ضرب العالقات 
اجليدة بني دول املنطقة من خالل 
الفرقــــة واخلالفــــات وطرح  بث 

ذرائع واهيــــة». واعتبر وحيدي 
«ان هذا الســــيناريو يأتي ضمن 
ســــياق توفير الذرائع الستمرار 
التواجد األجنبي غير املشروع وبيع 
األسلحة والتجهيزات احلربية الى 


