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منافس ميركل: مستشارو أملانيا يتقاضون أقل مما يستحقون
برلني ـ د.ب.أ: أعرب بيير شتاينبروك املرشح املنافس للمستشارة األملانية أجنيال ميركل في االنتخابات 
البرملانية العام املقبل عن اعتقاده بأن مستشاري أملانيا يتقاضون أقل مما يستحقون.
وفي مقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر اجلماينه زونتاجس تسايتوجن« األملانية الصادرة اليوم قال مرشح 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي أكبر حزب معارض في البالد إن راتب أي مدير ملصرف ادخاري في والية 
شمال الراين وستفاليا أكبر من راتب املستشارة. ورأى وزير املالية األملاني السابق أن ما يتقضاه املستشار 
في أملانيا من راتب أقل كثيرا مقارنة بالعمل املنوط إليه ومقارنة كذلك بأنشطة أخرى تقل مسؤوليتها كثيرا 
عن مسؤولية املستشار ويتقاضى أصحابها رواتب أعلى كثيرا مما يتقضاه رئيس احلكومة األملانية. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
»الشرق«: الربيع العراقي قد يؤجل زيارة الوفد السعودي إلنهاء ملف اإلعدام

العربي يدعو من رام اهلل إلى أسلوب جديد حلل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

املالكي يتهم اجليش احلر والقاعدة بتأجيج املظاهرات 
ويوافق على نقل ملف املعتقالت إلى محاكم األنبار

الزهار: حل السلطة قرار فلسطيني ال ميلكه عباس مبفرده

بغــــداد ـ وكاالت: حذر النائب 
عن ائتالف دولة القانون العراقي 
عبد السالم املالكي عشائر االنبار 
مــــن مخطــــط خارجــــي يتضمن 
دخول جماعات من اجليش احلر 
و»القاعدة« في مظاهرات االنبار 
إلفراغهــــا من محتواها الشــــعبي 
ونقلها للمظهر الطائفي خللق أجواء 
تناسب عودة االقتتال الطائفي الى 

البالد.
وقال املالكي في بيان صحافي 
أمــــس ان التظاهر الســــلمي حق 
مشروع كفله الدستور لكل ابناء 
الشعب العراقي، ونحن لسنا ضد 
التظاهر واملطالبة بحقوق املواطن 
بل نشعر بالتعاطف والتضامن مع 
حقوق الشعب ونسعى جاهدين 
لرفع احليف الذي اصابه من نقص 

للخدمات.
وأضاف أن تظاهر عشائر االنبار 
هو أمر ال نرفضه ألننا نشعر ان اهل 
االنبار هم اهلنا وهمهم همنا ولكننا 
نخشى من استغالل بعض اجلهات 
التي ال تريد اخلير للعراق من خالل 
متريرهــــم ألجندات دول معروفة 
مبوقفها السلبي من العراق، الفتا 
الى أن هناك اشارات لوجود مخطط 
مما يسمى اجليش احلر والقاعدة 
إلظهار تلك املظاهرات مبظهر طائفي 
خللق أجواء تناســــب عودة البلد 

الى االقتتال الطائفي.
وانتقد املالكي، بعض الوزراء 
الذين من املفروض  والسياسيني 
أن يكونــــوا جزءا مــــن احلكومة 
ولكنهم لبســــوا ثــــوب املعارضة 
وهم في احلكومة وبدأوا يحرضون 
الشارع االنباري من خالل اخلطابات 
الطائفية وتأجيج النفس العنصري 
وإدخــــال جماعات متشــــددة في 
وسط تلك املظاهرات لرفع الصور 
والشعارات التي تدعو إلراقة دم 

العراقي ألخيه.
ودعا أهالي وعشــــائر االنبار 
الشــــرفاء الى التنبه لتلك اللعبة 
التي يحاول اعداء العراق من خاللها 
جر البلد لدوامة الصراع الداخلي 
وان يعمل ابناء االنبار على طرد 

القيادي  ـ أ.ش.أ: اعتبر  غزة 
البارز في حركة حماس وعضو 
مكتبهـــا السياســـي د.محمود 
الرئيس  الزهـــار امس تهديـــد 
الفلسطيني محمود عباس بحل 
السلطة الفلســـطينية وتسليم 
مفاتيح الضفة الغربية لالحتالل 
اإلسرائيلي، محاولة جلر إسرائيل 

للتفاوض مرة أخرى.
وأكد الزهار في تصريح لوكالة 
أنباء الشرق األوسط بغزة أن حل 
السلطة قرار فلسطيني ال ميلكه 
الرئيس عباس مبفرده، مشددا على 
انه في القضايا املتعلقة بالوطن 
ال بد من استشارة جميع األطراف 
الفلسطينية الفاعلة في املنطقة.

وتابع »ال يجوز للرئيس عباس 
أن يقفز من خطة إلى أخرى دون 
دراسة.. وحل السلطة ال يتم بشكل 

منفرد«.
وأضاف الزهار »هذه السلطة 
شارك فيها كل الشعب الفلسطيني«، 
مســــتدركا »هــــذا ال يعنــــى أننا 
متمسكون بالســــلطة، لكن يجب 
أن يكون هــــذا املوضوع في إطار 
التشــــاور فهو ميس جزءا كبيرا 

من الوطن«.
ورأى القيادي البارز في حركة 
حماس أن الرئيس عباس يستخدم 
الوسائل عندما رفضت  اآلن هذه 

إسرائيل اجللوس معه.
وأضاف: »الرئيس عباس كان 
يقول سابقا لن اجلس للتفاوض 
دون وقــــف االســــتيطان، وبعد 
بــــدأ يقول  تواصل االســــتيطان 
اجلس للتفاوض حتى بأبســــط 

الشروط«.
وعن تطورات ملف املصاحلة 
الفلسطينية بعد السماح حلركة 
فتح بعقد مهرجان انطالقتها بغزة 
واإلفراج عــــن بعض كوادرها من 
سجون القطاع، قال الزهار إن ملف 
املصاحلــــة مرتبط بتطبيق ما مت 
االتفاق عليه، موضحا ان حركته 
قدمت خطوات ايجابية في هذا امللف 
وعلى السلطة الفلسطينية وحركة 
فتح أن تقدم خطوات مماثلة في 

الضفة الغربية.
وتابــــع »هنــــاك خطــــوات مت 

تصريحات خالل مشــــاركته في 
االحتجاجات التي شهدتها مدينة 
الفلوجة بسبب إلقاء القبض على 
افراد من حماية وزير املالية رافع 

العيساوي.
في السياق نفسه، أعلن مصدر 
مطلع في محافظة األنبار أمس األول 
عن موافقة رئيس الوزراء نوري 
املالكي علــــى نقل ملف املعتقالت 
إلى محاكم األنبار وتشكيل هيئة 

للدفاع عنهن من احملافظة.
وقال املصدر إن رئيس الوزراء 
نــــوري املالكي وافــــق في اتصال 
هاتفي مع محافظ األنبار قاســــم 
محمد الفهــــداوي، على نقل ملف 
املعتقالت إلى محاكم اســــتئناف 
االنبار، مشيرا الى أن املالكي طلب 
تشــــكيل هيئة دفــــاع من محامي 

االنبار للدفاع عنهن.
ومن جانبه، قال محافظ األنبار 
قاسم الفهداوي إن احملافظة ستشكل 
فريق محامني على نفقتها للترافع 
عن املعتقالت العراقيات بعد موافقة 
رئيس الــــوزراء على نقل ملفات 
املعتقالت إلى محكمة اســــتئناف 

األنبار.
وأضاف الفهداوي في تصريح 
له أمس األول إن الهدف من وراء 
تشكيل فريق الدفاع منح املعتقالت 

محاكمة عادلة.
إلى ذلك، توقعت صحيفة الشرق 
السعودية أن تؤجل أحداث الربيع 
العراقي زيارة الوفد الســــعودي 
الرســــمي إلى بغــــداد املقررة هذا 
األسبوع، إلنهاء ملف السعوديني 
العراق،  احملكومني باإلعــــدام في 
والعراقيني احملكومــــني باإلعدام 
في اململكة، وعددهم عشرون من 

اجلانبني، إلى وقت الحق.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة 
لصحيفة )الشرق( السعودية عن 
تسمية احلكومة العراقية ملندوبيها 
العراقية  الســــعودية  اللجنة  في 
املكلفة بنقل احملكوم  املشــــتركة 
عليهم بالسجن بني البلدين، بحسب 
الداخلية في  االتفاق بني وزارتي 

الرياض وبغداد.

إسرائيل التوسيعية«.
وذكر العربي أن الهدف الرئيسي 
لزيارتــــه رام اهلل رفقــــة وزيــــر 
اخلارجية املصري محمد كامل عمرو 
هو تقدمي التهنئة إلى عباس على 
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
إلى صفة  بترقية مكانة فلسطني 
دولة مراقب غير عضو في 29 من 

الشهر املاضي.
وقال: »بحثنا مع الرئيس عباس 
اخلطوات احملددة التي سوف تلجأ 
إليها فلسطني بتأييد تام وكامل من 
الدول العربية وباالتفاق مع االحتاد 
األوروبي والدول الكبرى لتغيير 

املعادلة بعد قرار األمم املتحدة«.
وذكر في هذا الصدد أن مشاورات 
سياسية ستجرى مع مجلس األمن 
الدولي والدول املؤثرة التي ميكن 
الواليات  أن تساعد وعلى رأسها 

املتحدة.
وتأتي هذه الزيارة بعد شــــهر 
على قــــرار اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بترقية مكانة فلسطني إلى 
صفة »دولــــة مراقب غير عضو« 
بتأييد 138 دولة وامتناع 41 دولة 
عــــن التصويت ورفــــض 9 دول 
بينها الواليات املتحدة األميركية 

وإسرائيل.
من جهة أخرى، قال العربي إن 
تعهدات الدول العربية بتوفير شبكة 
الفلسطينية  أمان مالية للسلطة 
بقيمة 100 مليون دوالر شهريا »لم 

يتحقق منها شيء حتى اآلن«.
وذكر أنه اتفق مع عباس على 
خطــــوات عملية ومحددة ملطالبة 
العربية بالوفاء بتعهداتها  الدول 
»حيث سيتم التحرك خالل األيام 

القادمة وسنرى النتيجة «.
وحذر األمني العام من أن السلطة 
الفلسطينية غير قادرة على أداء 

مهامها في ظل أزمتها املالية.
وتعهدت الدول العربية في قمة 
بغداد في مــــارس املاضي بتقدمي 
100 مليون دوالر شهريا خلزينة 
السلطة الفلسطينية التي تواجه 
عجزا ماليا بأكثر من مليار دوالر 
بسبب نقص املساعدات اخلارجية 
وحجز إســــرائيل ألموال عائدات 

الضرائب.

وقال إن اكثر ما يؤذي أن بعض 
السياسيني يحاولون العزف على 
وتر الطائفية في ســــبيل حتقيق 
مكاسب سياسية او العودة للحياة 
السياســــية التي أقصوا منها من 
العراقي  الشــــارع  خالل رفــــض 
للنهج الطائفي لبعض التوجهات 
السياسية. وأهاب االسدي بأبناء 
الشــــعب العراقي وأهالي األنبار 
برفض ومقاومة النبرة الطائفية 
عند البعض ألنه اذا اصبح هناك 
ضرر فسوف يضر اهالي االنبار 
الســــنة ألنه نهج تكفيري  وأهل 

خطير، على حد قوله.
وكان محتجــــون في محافظة 
االنبار اعلنــــوا االحد املاضي عن 
دخولهم في عصيان مدني الى ان 
يتم االفراج عن بعض أفراد حماية 

وزير املالية رافع العيساوي.
فيما تطور االمر إثر تصريحات 
للنائب عن القائمة العراقية احمد 
العلواني نعت فيها أبناء الطائفة 
الشيعية بأوصاف غير الئقة مما 
دعا اطرافا سياسية في التحالف 
الوطني الى تشكيل جلنة حتقيقية 
حول مــــا ادلى بــــه العلواني من 

وعدم االكتفاء بإدارته كما يجرى 
منذ سنوات.

وقال العربي، في مؤمتر صحافي 
عقب لقائه الرئيس الفلســــطيني 
فــــي مدينة رام  محمود عبــــاس 
اهلل، إنه »ال ميكن االســــتمرار في 
الترتيبات واألسلوب املتبع منذ 20 
عاما حلل القضية الفلسطينية«.

وأضاف ان »هذا أسلوب يضيع 
الوقت ويحقق فقط مطالب وأهداف 

هؤالء ومن خلفهــــم كما فعلوها 
سابقا في طرد فلول اإلرهاب من 

احملافظة.
مــــن جانبه، قــــال النائب عن 
ائتالف دولة القانون املنضوي في 
التحالف الوطني خالد االسدي ان 
املظاهرات التي خرجت في محافظة 
االنبار بسبب اعتقال حماية وزير 
املالية رافع العيساوي كانت مزعجة 
للوجدان العراقي لرفعها شعارات 

طائفية.
وأضاف االســــدي في تصريح 
أمس إن املظاهــــرات حق مكفول 
للجميع للتعبير عن رأيهم ومهما 
كان هذا الرأي لكن ينبغي ان يكون 
في ضوء املصالح العليا للبالد وان 
يحترم الدستور العراقي ومكونات 

الشعب العراقي.
انه ال ميكن  وتابع االســــدي، 
القبول بأي شكل من االشكال ان 
تكون هناك اعتــــداءات من خالل 
املظاهرات، مضيفــــا رغم أن هذه 
املظاهرات قليلة وقد ال متثل اهلنا 
فــــي االنبار لكنهــــا كانت مزعجة 
للوجدان العراقي بأن تكون فيها 

شعارات طائفية.

االتفاق عليها لم تنفذ في الضفة 
مثل إطالق احلريات الكاملة ووقف 
االعتقاالت واملالحقات من السلطة 
ألنصار حماس واإلفراج عن أموالها 
والسماح ملؤسساتها بالعمل وهو 

ما لم يتم منه شيء«.
من جانبه، دعــــا األمني العام 
جلامعة الدول العربية نبيل العربي 
امس إلى إقرار أسلوب جديد حلل 
الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 

جانب من التظاهرة املناهضة للمالكي في الرمادي أمس األول  )أ.ف.پ(

د. نبيل العربي يتوسط وزيري خارجية مصر وفلسطني في مؤمتر صحافي مشترك في مدينة رام اهلل أمس  )أ.ف.پ(

حماس تدعو كل مقاتلي فلسطني لبرنامج موحد لتحرير األرض
غزة ـ أ.ش.أ: أعلنت حركة املقاومة اإلسالمية 

»حماس« امس أنها ستفتح الباب لكل املقاتلني في 
فلسطني إلعداد برنامج موحد لتحرير األرض مؤكدة 

»آن األوان لبداية مرحلة ونهاية مرحلة«.
وقالت حركة حماس في الذكرى الرابعة حلرب 

الرصاص املصبوب على قطاع غزة التي حتل هذه 
األيام، إنها تقود الكفاح واملقاومة املسلحة في 

فلسطني، مضيفة ان املقاومني الضاغطني على الزناد 
في خنادقهم هم رأس مال هذا الشعب وهذه األمة 

املتعطشة للحظة االنعتاق من نير االحتالل واألنظمة 

الفاسدة. وشددت حماس في بيانها على أن الضفة 
الغربية هي صاحبة الدور القادم للتقدم لنيل شرف 

معركة التحرير، وقالت »كلنا ثقة بأن ليل الضفة 
احملتلة قريبا سيزول وإن شركاء الطائفة املنتصرة 
قريبا زاحفون«، في إشارة إلى غزة  وأكدت حماس 

أن الوحدة الفلسطينية هي السبيل ملواجهة االحتالل 
واملصاحلة ضرورة وطنية، مشددة على أن خيار 
املقاومة لم يغادرها حتى حترير كل فلسطني من 

بحرها إلى نهرها وعودة الالجئني واملشردين إلى 
بيوتهم وديارهم.

هنية: مصر سمحت بإدخال مواد إعادة 
إعمار غزة عبر معبر رفح ألول مرة

وزير الدفاع اإليراني: مناورة
 الوالية 91 هدفها ضمان أمن اخلليج

أوباما متفائل بقدرة املشرعني على حل 
أزمة »الهاوية املالية« في الوقت املناسب

غـــزةـ  أ.ش.أ: قال إســـماعيل هنية رئيس 
حكومـــة حماس بغزة إن مصـــر أبلغته امس 
بالسماح بإدخال مواد إعادة أعمار القطاع عبر 

معبر رفح البري امس وذلك ألول مرة.
وحيا هنية مصر على هذه اخلطوة، مضيفا 
انها جـــاءت نتيجة اتصاالت أجرتها حكومته 

ودولة قطر مع مسؤولني مصريني.
واضـــاف هنية خـــالل لقائـــه بوفد طبي 
مصـــري امس مبنزله ان هذه اخلطوة تندرج 
في ســـياق التطور االيجابي للموقف املصري 
وروح الثورة املصرية التي تسري في عروق 

الشعب املصري.
وأكد إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس 
بغزة أن مصر ال تقبل بأن يحاصر أو يهان قطاع 
غزة، مضيفا: ان مواد البناء التي سمحت مصر 
بإدخالها عبر معبر رفح البري ستستخدم في 

مشروعات قطر إلعادة إعمار القطاع.
وأوضح هنية ان الشعب املصري لم يتورط 
مطلقا في حصار غزة، وأن الدور املصري الرائد 
في التضامن مع غزة ضد احلرب اإلسرائيلية 
علـــى القطاع أكد أن غزة ليســـت وحدها في 
مواجهة هذا العدوان وأن مصر حريصة على 

الشعب الفلسطيني.
وتابع »شـــهادة للتاريخ بـــأن مصر كانت 

شريكا في صناعة انتصار غزة على االحتالل 
في حرب األيام الثمانية ولم تكن وسيطا ووقفت 
شعبا وثورة مع الشـــعب الفلسطيني، وكما 
تألم االحتالل اإلسرائيلي من صورايخ املقاومة 
بغزة، تألـــم أيضا من املوقف املصري الرائع، 
كما ســـمعت اإلدارة األميركية حديثا مختلفا 

من القاهرة«.
وأشـــاد هنية بتجربة عملية االســـتفتاء 
الدســـتور املصري وجناحها، الســـيما  على 
انها أعطت درســـا في الدميوقراطية ورسمت 
صورة حضارية، معربا عن أمله في استكمال 
هذا املشـــهد الدميوقراطي بإجراء االنتخابات 
البرملانية، وشدد على أن استقرار األمة العربية 

من استقرار مصر.
ومن جانبه قال د.عاطف رضوان رئيس الوفد 
الطبي املصري ـ في تصريحات ملراسل وكالة 
أنباء الشرق األوســـط عقب اللقاء ـ أن الوفد 
ميثل نقابة األطباء في محافظة الشرقية وجاء 
إلى القطاع لبحث التعاون وتقدمي املساعدات 

للقطاع الصحي بغزة.
وأضاف رضوان أن الوفد املصري حمل معه 
مواد إغاثية وطبية ملستشفيات قطاع غزة تبلغ 
قيمتهـــا 400 ألف جنيه، ومن املقرر أن يغادر 

القطاع غدا بعد زيارة امتدت 3 أيام.

طهران ـ د.ب.أ: أعلن وزير الدفاع اإليراني 
العميد أحمد وحيدي امس أن مناورات »الوالية 
91« تهدف إلى مساهمة بالده في ضمان األمن 
واالســـتقرار في املنطقة وقيام ســـالح البحر 

اإليراني بتنفيذ تكتيكات حديثة.
وأضاف وحيدي، في كلمة ألقاها امس في 
جامعة مالك االشتر الصناعية، أن »إيران تعمل 
من خـــالل مناوراتها على الدفاع عن أراضيها 
وضمان األمن واالستقرار في اخلليج ومضيق 
هرمز ألن لهما أهمية للبالد«، مشـــيرا إلى أن 
طهران تلعب دورا أكبر في توفير األمن اإلقليمي، 

بحسب وكالة األنباء اإليرانية )إرنا(.
وانطلقت منـــاورات »الوالية 91« اول من 

امس وتستمر ستة أيام.
وأعلن وزير الدفاع معارضة إيران لوجود 
القوات األجنبية ألنه »ال مبرر لتواجدها ألنها 
تفرض تكاليف باهظة على الشعوب وتلحق 

الضرر باملنطقة وتؤدي إلى تلوث البيئة«.
وأشار إلى أنه رغم أن عدد القوات األميركية 
في املنطقة شهد انخفاضا كبيرا إال أن الواليات 

املتحدة مازالت حتتفظ بتواجد نسبي.
وكان وزيـــر الدفـــاع اإليراني قـــد دعا في 
تصريحات للصحافيني في وقت سابق نظيره 
األميركي املقبل إلى أن يستخلص الدروس من 
املاضي ويتجنب السياسات »االستفزازية« التي 

تلحق ضررا باملصالح الوطنية األميركية.
جاءت تصريحات وحيدي على خلفية تقارير 
إعالمية مفادها أن الرئيس األميركي باراك أوباما 
يقوم باستعراض قائمة من املرشحني لشغل 
منصب وزير الدفاع خلفا للوزير احلالي ليون 

بانيتا الذي أعلن نيته االستقالة.
وطالب وزير الدفاع اإليراني نظيره األميركي 
املقبل بأن يتصرف بحكمة، وقال: »أنصحهم 
بالتفكير والتصرف بحكمة وجتنب االستفزازات 
في تصرفاتهم وتعاطيهم في مواقف جديدة ال 
تعنيهم ألن هذا اخلـــط من التصرف )جتنب 

التحركات االستفزازية( سيخدم مصالح الشعب 
األميركي وشـــعوب العالم وسوف يحفظ ماء 
وجه الواليات املتحدة« بحســـب وكالة فارس 

اإليرانية لألنباء.
وأضاف أن املسؤولني العسكريني األميركيني 
»لم يظهروا ســـلوكيات حكيمة ومنطقية في 
املاضي«، معربا عن أمله في أن »يستخلصوا 
الدروس من هذه القضايا والتحرك في اجتاه 
العالم  يخدم مصاحلهـــم ومصالح شـــعوب 

أيضا«.
وأشارت »فارس« إلى أن الواليات املتحدة 
وحلفاءها »ســـعوا منذ فترة طويلة إلى إثارة 
التوترات وتصعيدها في الشـــرق األوســـط 
واخلليج في محاولة لتبرير انتشارهم العسكري 

في املنطقة«.
وتابعت أن الواليات املتحدة نشرت في وقت 
سابق من العام احلالي طائرات من طراز إف ـ 
22 رابتور في قاعدة الظفرة اجلوية في اإلمارات 
بعد نزاع بني طهران وأبوظبي بشـــأن امللكية 

والسيادة على ثالث جزر في اخلليج.
الى ذلك، أكد القائـــد العام لقوات احلرس 
الثوري اإليراني اللـــواء محمد علي جعفري 
أن االحتجاجات التي وقعت قبل ثالثة أعوام 
تزامنا مع إجراء انتخابات الرئاسة اإليرانية 
كانت أشـــد خطرا على الثـــورة اإليرانية من 
حرب النظام العراقي الســـابق التي استمرت 

ثمانية أعوام.
واعتبر اجلعفري ـ في تصريحات أوردتها 
وكالـــة أنباء فارس اإليرانيـــة امس ـ أن تلك 
االحتجاجـــات التي وصفها بأحـــداث الفتنة 
كانت مبثابة امتحان إلهي للشـــعب اإليراني، 
حيث حملت معها مخاطـــر وأثارت القلق في 
نفوس املوالني للثـــورة اإليرانية آنذاك نظرا 
ألن مخاطرها فاقت تلـــك التي انطوت عليها 
احلرب اإليرانيـــة - العراقية عام 1980 أو ما 

يعرف بحرب الثماني سنوات.

واشنطن ـ وكاالت: قبل ثالثة أيام فقط من 
املوعد املرتقب لزيادة الضرائب وخفض االنفاق 
املعروف باسم »الهاوية املالية« قال الرئيس 
األميركي باراك اوباما انه »متفائل« بأن املشرعني 
سيتوصلون الى اتفاق »في الوقت املناسب«. 
وأوضح أوباما خالل مؤمتر صحافي مقتضب 
في وقت مبكر أمس انه اجرى »مناقشة بناءة« 
في البيت األبيض مع قادة املشرعني اجلمهوريني 
والدميوقراطيني مؤكدا مواصلة العمل إليجاد 
حل للهاوية املالية. وأضاف إذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق في الوقت املناسب فانه سوف يدفع 
السناتور الدميوقراطي هاري ريد للتصويت من 
اجل حماية الطبقة الوسطى من ارتفاع ضريبة 

الدخل واستمرار إعانات البطالة.
وقال »أعتقد أن مثل هذا االقتراح ميكن أن 
يحصل على اغلبية احلزبني« معتبرا في تصريح 
مقتضب اثـــر االجتماع ان التوصل الى اتفاق 
بشـــأن امليزانية مع الكونغرس اليزال ممكنا 
قبل املوعد النهائي احملدد بيوم الثالثاء املقبل 
وذلك من أجل تفادي القيام بتدابير اقتصادية 
مشـــددة. ورغم اعرابه عن »تفاؤل متواضع« 
ازاء املفاوضات اجلارية في مجلس الشـــيوخ 
فإن اوباما شـــدد على ان »التوصل الى اتفاق 
مازال ممكنا«. ورأى انه في حال عدم التوصل 
الى اتفاق فانه ســـيطلب مـــن زعيم األكثرية 
الدميوقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد 
تقدمي مشروع قانون لعرقلة الزيادات الضريبية 
التلقائية املفترض دخولها حيز التنفيذ مطلع 

العام املقبل.
وفي املقابل قـــال زعيم األقلية اجلمهورية 
في مجلس الشـــيوخ ميتش ماك كونل الذي 

يفاوض ريد على خطة لتفادي الهاوية املالية انه 
»متفائل« رغم كل الصعوبات واصفا االجتماع 

بأنه »كان جيدا«.
وكان ريد وكونل شاركا في اجتماع البيت 
األبيض مع الرئيـــس اوباما بحضور رئيس 
مجلس النواب اجلمهوري جون بوينر وزعيمة 

االقلية الدميوقراطية نانسي بيلوسي.
وقال كونل انه ســـيعمل مع ريد والرئاسة 
األميركية من أجل حتقيق اتفاق لتفادي اعتماد 
التدابير القاسية التي ستؤدي باقتصاد الواليات 

املتحدة الى االنكماش. 
فيما دعا بوينر الرئيـــس اوباما وأعضاء 
مجلس الشـــيوخ للتحرك مـــن أجل حل أزمة 
الهاوية املالية قبل بدء خطة خفض االنفاق مبا 
ال يقل عن 600 مليار دوالر وزيادة الضرائب 

تلقائيا الثالثاء املقبل.
وكان اوباما الذي قطع اجازته مع عائلته في 
)هاواي( اجتمع أمس األول مع زعماء الكونغرس 
للتفاوض على حل »للهاوية املالية التي تلوح في 

االفق« بحسب مسؤول في البيت األبيض.
إلى ذلـــك، أعلن البيت األبيض ان الرئيس 
باراك اوباما وقع مشروع قانون يدعو وزارة 
اخلارجية األميركية الى تقدمي استراتيجيتها 
ملواجهة النفوذ اإليراني في أميركا الالتينية.

وذكر البيت األبيض فـــي بيان الليلة قبل 
املاضيـــة ان القانون يدعـــو وزارة اخلارجية 
األميركية الى تطوير استراتيجيتها ملواجهة 
ايران في هذا املوقع من العالم في غضون 180 
يومـــا »للتصدي للنفـــوذ اإليراني في أميركا 
الالتينية من خالل استراتيجية ديبلوماسية 

وسياسية جديدة«.


