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 دافوسـ  أ.ف.پ: اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان 
أمس في دافوس أن االحتاد االوروبي «ناد مسيحي»، معربا عن 

اسفه لعدم احراز تقدم في مسار انضمام تركيا الى االحتاد.
  وقال باباجان خالل مشاركته في املنتدى االقتصادي العاملي 
في دافوس شرق سويسرا ان «سياسة االبواب املفتوحة لم تعد 
معتمدة» في االحتاد االوروبي.واضاف «لطاملا اعتقدنا ان االحتاد 
االوروبي مشـــروع كبير للسالم، لكن ما لبث ان تعطلت عملية 

توسعة» االحتاد.ورأى باباجان ان «احد اهم االسباب التي حتول 
دون عضويـــة تركيا في االحتاد االوروبي هو ان هذا االخير ناد 
مســـيحي، هذا االمر بنظرنا خطير جدا».وكانت انقرة بدات عام 
٢٠٠٥ مفاوضات االنضمام الى االحتاد االوروبي اال ان هذه العملية 
تراوح مكانها بسبب معارضة دول اساسية مثل فرنسا واملانيا 
اللتني تفضالن اتفاق شـــراكة مميزة، لكن ايضا بسبب املشكلة 

القبرصية وغياب التقدم على صعيد االصالحات الداخلية.

 وزير تركي يأسف لتحول االتحاد األوروبي إلى «ناد مسيحي»

 أكدت حرصها على «تعزيز وتطوير عالقة األخوة التاريخية مع السلطنة» 

 اإلمارات تنفي «جملة وتفصيالً»  صلتها بشبكة التجسس المكتشفة في  عُمان 

 راشد الغنوشي  ال ينوي الترشح لالنتخابات الرئاسية 
واآلالف  يستقبلونه  في تونس بعد ٢٠ عاماً بالمنفى  

 طهرانـ  وكاالت: اعلن التلفزيون 
االيراني ان مجلس الشورى االيراني 
صادق امس علــــى تعيني رئيس 
البرنامج النووي االيراني علي اكبر 

صاحلي وزيرا للخارجية.
  وصادق على هذا التعيني ١٤٦ 
نائبا من اصل ٢٤١ شــــاركوا في 
التصويت في البرملان الذي يسيطر 
عليه احملافظون، بحســــب موقع 

التلفزيون االلكتروني.
  وصرح صاحلي امام النواب قبل 
التصويت بأن امللف النووي «من 
اهم مسائل سياستنا اخلارجية»، 
مؤكــــدا ان برنامج ايران النووي 
الديبلوماســــية  يبقى في صلب 

االيرانية.
  ويتولى صاحلي (٦١ عاما) منذ 
يوليو ٢٠٠٩ مسؤولية البرنامج 
النووي االيراني الذي هو في صلب 
اخلالف مع املجتمع الدولي والدول 
الكبرى.ويعتبر صاحلي وهو يحمل 
دكتوراه في الفيزياء النووية من 
املسؤولني االيرانيني النادرين الذين 
تولوا املســــؤولية تباعا في عهد 
الرئيس االصالحي محمد خامتي 
ثم في عهد الرئيس احملافظ محمود 

احمدي جناد.
  وهو معروف ويحظى عموما 
بتقديــــر الغربيني الذين حاوروه 
لسنوات عدة في ڤيينا كمندوب 
اليران لدى الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
  وكان صاحلــــي عــــني في ١٣ 
ديســــمبر علــــى رأس اخلارجية 

 تونــــس ـ أ.ف.پ: عاد الزعيم اإلســــالمي 
التونسي املعارض راشد الغنوشي إلى تونس 
بعد ظهر أمس بعد أكثر من ٢٠ عاما في املنفى 
في خطوة تشكل اختبارا ملرحلة ما بعد زين 
العابدين بن علي الرئيس املخلوع الذي قمع 
بعنف اإلسالميني مطلع التسعينيات. وأعلن  
لآلالف من انصاره احتشدوا  الستقباله في املطار 

أنه لن يترشح النتخابات الرئاسة املقبلة.
  وقال الغنوشي (٦٩ عاما) قبيل مغادرته 
لندن أمس ترافقه واحدة من بناته «انني سعيد 
جــــدا». وأضاف «أعود اليوم الى بيتي لكنني 

أعود ايضا الى العالم العربي».
  وأوضح ناطق باسم الغنوشي ان عودته التي 
تخشى قطاعات عديدة من املجتمع التونسي 
وخصوصا دعاة حترر املرأة واألوساط العلمانية 

لن جتري وسط «احتفاالت».
  وتابع ان الزعيم اإلسالمي يريد ان ينقل قيادة 

احلركة الى الشباب ويعود «رجال حرا».
  لكن قبل ان يغادر منفاه وبعدما التقطت له 
صور مع العلم التونسي، لم يتجنب السياسة 
بل قال ردا على سؤال عن نواياه ان حزبه ينوي 

املشاركة في االنتخابات التشريعية املقبلة.
  وأضاف «اذا نظمت انتخابات حرة وعادلة 

فسيشــــارك فيهــــا النهضة. فــــي االنتخابات 
التشريعية وليس في االنتخابات الرئاسية». 
وحــــول الوضع في تونس بعد ســــقوط بن 
علي، قال ان «الوضع مازال ملتبسا. احلكومة 
االنتقالية تغير الوزراء كل يوم. الوضع ليس 
مستقرا وسلطاتها لم حتدد بوضوح. ال نعرف 

بوضوح كم من الوقت ستبقى».
  وردا على سؤال عن معلومات حتدثت عن 
احتمال اســــتقباله بتظاهرات معادية له عند 
وصوله الى تونس، قال «انها مخاوف نابعة 
من اجلهل». وتابع ان النظام التونسي السابق 
حاول «تشويه صورة كل معارضيه ووصفهم 

باإلرهابيني».
  وأكد ان «الشريعة ال مكان لها في تونس». 
وشاركت مئات التونسيات في تظاهرة للتأكيد 
على عزمهن على الدفاع عن املكاسب التي حققتها 

املرأة في هذا البلد منذ أكثر من نصف قرن.
  وكرســــت مجلة األحوال الشخصية منذ 
صدورها العام ١٩٥٦ للمرة األولى في بلد إسالمي 
مســــاواة املرأة بالرجل والزواج املدني، ومنع 
تعدد الزوجات وحق املرأة في طلب الطالق.

  ورفعت متظاهرات شــــابات الفتات كتب 
عليها «ال للظالمية نعم للحداثة» و«من أجل 

جمهورية دميوقراطية علمانية».
  وصبــــاح أمس قالت نعيمــــة التي ترتدي 
احلجــــاب انها «ترفض رفضــــا قاطعا» عودة 

الغنوشي.
  وأضافت ان «عددا كبيرا من األشــــخاص 
اعتقلوا بســــببه وحرم شبان من مستقبلهم. 
ال احد تســــره عودته. لقد عاش بســــالم في 
لندن بينمــــا كان آخرون يدفعون ثمنا باهظا 

في تونس».
  وكان الغنوشي (٦٩ عاما) أسس في ١٩٨١ 
حزب النهضة مع مثقفني استوحوا مبادئه من 

جماعة اإلخوان املسلمني املصرية.
  وهو يقول انه ميثل اليوم تيارا إســــالميا 
معتدال قريبا من حزب العدالة والتنمية التركي. 
وقد غض بن علي النظر عنه عند وصوله الى 

السلطة في ١٩٨٧.
  لكن احلزب قمع بعد انتخابات ١٩٨٩ بعدما 
حصلت الالئحة التي يدعمها على أصوات ١٧٪ 
من الناخبني.وغادر الغنوشي تونس حينذاك، 

متوجها الى اجلزائر ومنها الى لندن.
  وفي ١٩٩٢ حكم عليه غيابيا بالسجن مدى 
احلياة مع مســــؤولني دينيــــني آخرين بتهمة 

التآمر ضد النظام.

االيرانية باالنابة بعد اقالة منوچهر 
متكي.

  ويشتبه الغربيون في ان تسعى 
ايران الى امتالك السالح النووي 
حتت غطاء برنامج مدني وهو ما 

تنفيه طهران على الدوام.
  الى ذلك، أعلن وزير اخلارجية 
الهولندي يوري روزنتال جتميد 
عالقات هولندا الديبلوماسية مع 

ايــــران احتجاجا على تنفيذ حكم 
االعدام باملواطنة الهولندية املتحدرة 

من أصول ايرانية زهرة بهرمي.
السفارة    من جانبها، اصدرت 
االيرانية في هولندا بيانا أعلنت 
فيه أن اعدام بهرمي «شأن ايراني 
داخلي»، معربة عن املها بأال تؤثر 
هذه القضية على العالقات االيرانية 

ـ الهولندية». 

 عواصم ـ  وكاالت: نفت االمارات العربية املتحدة أمس 
«جملة وتفصيال» ما اعلنته ســـلطنة عمان عن تفكيك 
«شبكة جتسس» اماراتية، مؤكدة انها تلقت هذا اخلبر 
«بصدمة ودهشة»، على ما أعلنت اخلارجية االماراتية. 
جـــاء ذلك ردا علـــى ما اعلنته وكالة االنبـــاء العمانية 
ســـابقا عن تفكيك شبكة جتســـس اماراتية تستهدف 
«نظام احلكم» و«آلية العمل احلكومي والعسكري» في 

السلطنة، حسبما أفادت.
  حيث نقلت الوكالة عن مصدر امني مســـؤول قوله 
ان «االجهزة االمنية متكنت من اكتشاف شبكة جتسس 
تابعة جلهاز امن الدولة بدولة االمارات العربية املتحدة 

مستهدفة نظام احلكم في عمان وآلية العمل احلكومي 
والعسكري».

  واكد املتحدث انه «ســـوف يتم تقـــدمي املتهمني الى 
احملاكمة حسب االجراءات املتبعة في هذا الشأن».

  لكن وزارة اخلارجية االماراتية قالت في بيان نقلته 
وكالـــة االنباء االماراتية الرســـمية (وام) «تلقت دولة 
االمارات العربية املتحدة مبشاعر الصدمة والدهشة ما 
أوردته وكالة األنباء العمانية» في هذا الصدد وتنفي جملة 
وتفصيال أي علم أو صلة مبثل تلك الشبكة املزعومة».

وأكدت الـــوزارة حرص اإلمارات على «تعزيز وتطوير 
عالقة األخوة التاريخية مع سلطنة عمان». 

  وأعلنت «اســـتعدادها الكامل للتعاون مع ســـلطنة 
عمان الشـــقيقة فـــي أي حتقيقات تقـــوم بها مبنتهى 

الشفافية».
  وكان بيان رســـمي صادر عن حكومة سلطنة عمان 
قال ان أجهزتها األمنية متكنت من اكتشـــاف «شـــبكة 
جتســـس تابعة جلهاز أمن الدولة في اإلمارات العربية 
املتحدة يســـتهدف نظام احلكم في عمان وآلية العمل 
احلكومي والعسكري».ولم يذكر البيان عدد املتورطني 
في الشـــبكة أو مناصبهم إال أن مصادر مطلعة أكدت لـ 
«د.ب.أ» أنهم عمانيون يتبوأون مناصب عليا في جهاز 
أمن الدولة في عمان وفي املكتب السلطاني (أكبر جهاز 

أمني في ســـلطنة عمان) وفي القوات املســـلحة وفي 
القصر السلطاني.وقالت املصادر بحسب وكالة األنباء 
الفرنسية، إن الشبكة قد اكتشفت منذ أشهر لكنها كانت 
مراقبة قبل ذلك مبدة ومت إعطاؤها مســـاحات للحركة 
للتأكد من أهدافها وأعضائهـــا وكانت األجهزة األمنية 
قد سربت اخلبر قبل ثالثة أشهر للمنتديات احلوارية 
العمانية ملعرفة رد فعل الشارع إال أنها ظلت متحفظة 
على املستوى الرسمي وانتظرت انتهاء التحقيقات لتعلن 
عن اخلبر.وكانت األجهزة األمنيـــة قد عقدت اجتماعا 
ألعضاء مجلس عمان (مجلس الشورى + مجلس الدولة) 

وأبلغتهم باكتشاف اخللية وأهدافها.

  وكما قالت املصادر مطلعة فإن الشـــبكة هدفت إلى 
تعطيل الكثير من املشاريع االقتصادية والتنموية في 
سلطنة عمان كما أنها كانت جتمع معلومات من داخل 
القصر وحسب البيان فإن املتورطني في شبكة التجسس 
سيقدمون للمحاكمة في وقت كانت فيه سلطنة عمان قد 
ألغت محكمة أمن الدولة األمر الذي سيمثل معه هؤالء 

أمام احملاكم املدنية مبختلف درجاتها.
  وينص القانون األساسي العماني الذي مت اعتماده 
في ١٩٩٦ على ان جتتمع األســـرة احلاكمة عند شغور 
سدة احلكم من اجل اختيار خليفة للسلطان في غضون 

ثالثة أيام. 

 علي أكبر صاحلي في البرملان اإليراني بعد املصادقة على تعيينه وزيرا خلارجية إيران     (أ.ف.پ) 

 آالف التونسيني خالل استقبال القيادي اإلسالمي راشد الغنوشي لدى عودته إلى تونس امس  (أ.ف.پ) 

 السفير الفرنسي لدى العراق بوريس بويليون متحدثا للصحافيني 
قبيل ذهابه إلى تونس للحلول محل سفير فرنسا هناك       (أ.ف.پ) 

 تقرير يشير إلى أن فساد وضعف قدراتها اللوجستية يعيقان تطورها

 ثغرات في القوات العراقية تشكل تهديدًا لإلنجازات األمنية

 الخرطوم تنفي منح دارفور صالحيات خاصة
   ومنصب نائب رئيس الجمهورية  

 عواصمـ  وكاالت: ردا على ما اوردته بعض 
وسائل االعالم ان احلكومة قد وافقت في اطار 
مباحثات الدوحة، على تخصيص منصب نائب 
رئيس جمهورية لدارفور، وانها ايضا وافقت 
على انشاء اقليم لدارفور بصالحيات خاصة، 
اكد مستشار رئيس اجلمهورية السودانية 
غازي صالح الدين ان املوقف املبدئي للحكومة 
هو املساواة الكاملة في احلقوق الدستورية 
لكل املواطنني وكل الواليات، وهو ما يعني 
عدم استحداث اوضاع استثنائية ألي والية 
او جهة أو جماعة، وفي ظل هذا املبدأ هناك 
متسع الجراءات خاصة تعالج املشكالت القائمة 
في اي منطقة تضررت من احلرب واخلالف 
السياســـي، مثل دارفور، هـــذه االجراءات 
ستشمل بالضرورة النصفة في قسمة الثروة 

واملشاركة في السلطة والتنمية وجبر الضرر، 
والعدالة، واملصاحلات وهذا كله ممكن دون 
ابتداع ترتيبات دستورية تنشئ متايزا بني 

السودانيني اواجلهات التي ينتمون اليها.
  وأكد في بيان تلقت نسخة منه «األنباء» 
انه ال يوجد في الدستور احلالي، ولن يوجد 
في اي دســـتور قادم نص يحرم مواطنا من 
دارفور او من أي منطقة او والية اخرى من 
ان يصبح رئيسا للجمهورية اذا استحق هذا 
التكليف من خالل االنتخابات العامة، كما انه 
ال يوجد نص مينع اي رئيس منتخب من ان 
يعني نائبا له من بني املواطنني السودانيني 
من اي والية جاء، يستوي في ذلك من جاء 
من دارفور او من غيرها وأي رئيس او نائب 
رئيس جاء بهذه الكيفية فسينظر اليه على 

اساس انه ممثل للسودان والسودانيني جميعا، 
بغيـــر محاباة ملن جاءوا بـــه او اجلهة التي 

ينتمي اليها.
  واضاف: هكذا تتحقق العدالة بني جميع 
السودانيني، اما ان يخصص الدستور، فوق 
احلقـــوق املذكورة جلميـــع املواطنني بغير 
استثناء، منصبا لنائب رئيس على اساس 
جهوي فهذا مما يخالف مبدأ العدل مخالفة 
صريحة ويحدث من املشكالت واخلالفات اكثر 
مما يعالج.وتابع: ليس صحيحا ما اوردته 
وسائل االعالم عن موقف احلكومة في هذه 
القضية، ومبا انه موقـــف مبدئي فهو غير 
خاضع للمســـاومات او املجامالت طمعا في 
ســـالم هش يضع اساسا خلالفات وحروب 

اخرى اشد مما مضى. 

 الجنوب ينفصل عن السودان بـ ٩٩٪ وسلفاكير يهنئ
 جوباـ  رويترز: قال مسؤول في 
مفوضية استفتاء جنوب السودان 
إن النتائج األولية تظهر أن أكثر 
من ٩٩٪ من الناخبني في جنوب 
السودان اختاروا االنفصال عن 
الشمال في استفتاء يهدف الى إنهاء 

عقود من احلرب األهلية.
  وقال تشان ريك مادوت نائب 
رئيس املفوضية املنظمة الستفتاء 
الذي استمر  التاســـع من يناير 
أسبوعا للحشود املهللة في أول 
إعالن رسمي للنتائج «التصويت 
لصالح االنفصال بلغ ٩٩٫٥٧٪».

  ولم يشمل العدد من صوتوا 
في شمال السودان والدول الثماني 
التي شارك املهاجرون اجلنوبيون 
املقيمون بها في االستفتاء وهم 

نسبة صغيرة من الناخبني.
  وذكر موقـــع املفوضية على 
شبكة االنترنت أمس ان النتائج 
االجمالية لالستفتاء مبا فيها نتائج 
تصويت املشـــاركني اجلنوبيني 

املقيمني في شمال السودان ودول 
أخرى بلغت ٩٨٫٨٣٪ لكنه أضاف أن 
تلك النسبة من املمكن أن تتغير. 
النتائج  ومن املتوقـــع أن تعلن 

النهائية اوائل الشهر املقبل.
  وأجري االســـتفتاء مبوجب 
اتفاقية الســـالم التي وقعت عام 
٢٠٠٥ وأنهت عقودا من الصراع 
بني الشـــمال واجلنوب قتل فيه 
ما يقدر مبليوني شخص وشرد 

أربعة ماليني آخرين.
  وصوت ٩٩٫٩٪ في خمس من 
الواليات العشر في جنوب السودان 
املنتج للنفـــط لصالح االنفصال 
وكان اقل نســـبة هي ٩٥٫٥٪ في 
والية بحر الغزال الغربية املجاورة 
لشمال السودان.هذه النتائج وال 
شك، مبعث سرور للنائب األول 
للرئيس السوداني رئيس حكومة 
اجلنوب سلفاكير ميادريت الذي 
هنأ اجلنوب مبناسبة فوز خيار 
االنفصال في االستفتاء املصيري 

لتقرير مصير االقليم.
  وقال سلفاكير في كلمة ألقاها 
بعاصمـــة اجلنوب (جوبا) عقب 
إعالن فوز خيار االنفصال «هذه 
النتيجـــة مقبولـــة لدينا ونهنئ 
الذي استطاع بعد حرب  شعبنا 
دامـــت لـ ٢١ عاما ان يحقق حلمه 

باالستقالل».
  وأضاف «االنفصال ليس نهاية 
املطاف امنا هـــو البداية فأمامنا 
حتديـــات صعبة وعمل شـــاق 
وطويـــل من اجل احداث التنمية 
التي يحتاجها اجلنوب بشدة ولن 
ننتظر ان يأتي اخرون للقيام بهذه 
املهمة التي يتعني علينا التكاتف 

الجنازها».
  وأعلن سلفاكير عن اتفاقه مع 
البشير  الرئيس السوداني عمر 
علي املضي قدما في تنفيذ اتفاق 
السالم الشامل حتى آخر محطاته 
لبدء الدولة اجلديدة في التاسع 
من يوليو املقبل، الفتا الى ان ما 

يثار عن طرد اجلنوبيني في الشمال 
من مناصب رسمية ونيابية وفي 
اخلدمة العامة فور إعالن نتيجة 
االستفتاء «ليس صحيحا وانهم 
مستمرون حتى انطالق دولتهم 

اجلديدة».
  وأكـــد ان «اجلنـــوب يحتاج 
الى الشمال خالل املرحلة املقبلة 
وكذلك احلال بالنسبة للشمال لذا 
العمل سويا بروح  يتعني علينا 
االخوة من اجل مســـتقبل أفضل 

لنا جميعا».
النتائج  املقرر ان تعلن    ومن 
اخلاصة باقتراع شمال السودان و٨ 
من دول املهجر بعد غد بالعاصمة 
السودانية.وسيعقب إعالن تلك 
النتائـــج فترة اســـبوع لتقدمي 
الطعون علـــى ان تعلن النتائج 
النهائية في اخلرطوم في األسبوع 
االول من فبراير املقبل إال اذا كانت 
توجد هناك طعون فحينها سيتم 

اإلعالن عنها في ١٤ منه. 

 عواصمـ  وكاالت: اعتبر تقرير للمفتش العام إلعادة إعمار 
العراق ان الثغرات التي تواجهها القوات املسلحة في هذا 
البلد قد تشكل تهديدا لإلجنازات األمنية املهمة بعد االنسحاب 

النهائي املقرر للجيش األميركي نهاية العام ٢٠١١.
  ويؤكد التقرير ان القوى األمنية العراقية حققت تقدما 
مهما لكن قدراتها اللوجســــتية خصوصا التزال ضعيفة، 
فضال عن ان الفســــاد املستشري داخل الشرطة واجليش 

يشكل عائقا امام تطورهما.
  ويضيف انــــه «خالل الفصل األخير مــــن العام ٢٠١٠، 
كشــــف العديد من اخلبراء األميركيني عن الوهن احلقيقي 
في قدرات القوات العراقية، األمر الذي بإمكانه ان يؤثر في 

قدرتها على االحتفاظ باملكتسبات األمنية».
  وينســــب التقرير الى تقديرات وزارة الدفاع االميركية 
قولها ان «القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع متأخرة 

عن االمكانيات الضرورية الدنيا».
  واإلمكانيات الضرورية الدنيــــا معيار أميركي لقياس 
قــــدرات القوى األمنية على تلبية متطلبات األمن الداخلي 
بشكل كاف لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها مبواجهة 

األخطار اخلارجية.
  وبعــــد تراجع أعمال العنف خــــالل الفصل األخير من 
العام ٢٠١٠، عادت الهجمات بشــــكل تصاعدي في الشــــهر 

األول من العام ٢٠١١.
  ويشـــير التقرير الى ان اجليش العراقي «سيشهد 
نقصا» في الناحية اللوجســـتية بعد انسحاب القوات 
االميركية في حني ستواجه القوات التابعة لوزارة الداخلية 
«نقصا من حيث التمويل والقيادة والسيطرة والنواحي 

اللوجستية».
  ويتابع ان القوة االميركية املكلفة بتدريب القوات العراقية 
«كشفت عن فساد داخل هذه القوى يعرقل تطويرها ويؤدي 
كذلك الى توزيــــع غير فعال للموارد البشــــرية واملالية، 
وغيــــاب التخطيط في صيانــــة البنى التحتيــــة األمنية 

والتجهيزات».
  وينقل تقرير املفتش عن القــــوات االميركية قولها ان 
الواليات املتحدة «تواجه معضلة، فإما يتعني عليها القيام 

باســــتثمارات إضافية لســــد النواقص، او قبول مخاطرة 
ان القــــوات العراقية تعاني من صعوبات في ضمان األمن 

مبواجهة اخطار داخلية وخارجية بعد مغادرتنا».
  وفــــي حني قال ضباط أميركيون في العراق ان القوات 
العراقية تستطيع ضمان األمن، أكد رئيس أركان اجليش 
العراقي ابا بكر زيباري لـ «فرانس برس» في أغســــطس 
املاضي ان بالده ستظل بحاجة ملساعدة الواليات املتحدة 

حتى العام ٢٠٢٠.
  الى ذلك، طالبت حركة سياسية كردية معارضة امس 
بضرورة حل حكومة إقليم كردستان العراق وبرملان اإلقليم 
وتهيئة األجواء إلقامة انتخابات برملانية فيما أكدت رئاسة 
اإلقليــــم ان اي تغييــــر على الوضع يجــــب ان يكون عبر 

صناديق االقتراع.
  واتهمت حركة «كوران» في بيان صحافي السلطة في 
االقليم بـ «إهمال نبض الشــــارع» ودعت الى منع قيادتي 

احلزبني احلاكمني وهما احلزب الدميوقراطي الكردستاني 
بزعامة مســــعود بارزاني واالحتاد الوطني الكردســــتاني 
بزعامة الرئيس العراقي جالل طالباني «من اي تدخل في 
شؤون الدوائر احلكومية وبرملان كردستان واحملاكم واألمن 

والبيشمركة» على حد قولها.
  كما طالبت احلركة بـ «منع املؤسسات األمنية التابعة 
لالحتاد الوطني (زانياري) واحلزب الدميوقراطي الكردستاني 
(بارســــنت) من التدخل في احلياة السياسية والنشاطات 
اجلماهيرية عالوة على تغيير مديري املؤسسات األمنية 

وتعيني شخصيات مستقلة بدال عنهم».
  ونادت كذلك الى «حل حكومة اإلقليم وبرملانه وتهيئة 
األجواء النتخابات نزيهة خالل مدة ال تزيد على ٣ اشهر وإعادة 
االمالك املســــتغلة من قبل احلزبيني احلاكمني واملسؤولني 
للحكومة وسحب مسودة دستور اإلقليم والقوانني املتعلقة 

بنظام احلكم فيه وإحالتها للبرملان املقبل».
  من جانبها، شددت رئاسة اإلقليم في بيان لها على ان 
«اي تغيير على وضع االقليم يجب ان يكون عن طريق 
صناديق االقتراع وليس بصورة غير دستورية وغير 
قانونية». الفتة الى ان الوضع الذي يشهده االقليم في 

الوقت احلالي يأتي نتيجة «االنتخابات احلرة».
  واضاف بيان الرئاسة انه «لن يسمح ألي طرف بتعكير 
وزعزعة وضع اإلقليم وحياة املواطنني» داعيا شعب كردستان 
جميع واملؤيدين وأعضاء االحزاب واالطراف السياســــية 
الكردستانية الى اخذ احليطة واحلذر مما وصفته بـ «املؤامرة 
التي تهدف الى ضياع جميع املكتســــبات التي أتت نتيجة 
لدماء الشهداء»، وشددت قائلة «سنجيب عن هذه الدعوة 

التخريبية للتغيير بأسرع وقت ممكن».
  وكانت حركة «كوران» التي يرأســــها القيادي السابق 
واملنشــــق عن االحتاد الوطني نوشيروان مصطفى فازت 
خالل انتخابات إقليم كردستان في صيف عام ٢٠٠٩ بواقع 
٢٥ مقعدا من أصل ١١١ في برملان كردســــتان وباتت تشكل 

القوة املعارضة االكبر فيه.
  وفازت بـــــ ٨ مقاعد من أصل ٣٢٥ فــــي مجلس النواب 

االحتادي خالل انتخابات السابع من مارس ٢٠١٠.

 «الشورى» اإليراني يصادق على تعيين
   صالحي وزيراً للخارجية  


