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اسطنبول ـ رويترز ـ دمشق ـ هدى العبود
قال رئيس ال���وزراء التركي رجب طي���ب أردوغان ان بالده 
منعت اسرائيل من املشاركة في املناورات العسكرية حللف شمال 
االطلسي)الناتو( هذا االسبوع بسبب قلق الرأي العام بشأن الهجوم 
االسرائيلي األخير على قطاع غزة. وصرح أردوغان لتلفزيون 

»العربية« في مقابلة: »استمعنا الى صوت شعبنا«.
واعترضت وزارة اخلارجي���ة االميركية على قرار تركيا في 

اللحظة االخيرة باس���تبعاد اسرائيل من املناورات التي كان من 
املق���رر ان تبدأ يوم االثنني. وقالت مصادر ديبلوماس���ية انه مت 
تأجيل املناورات الى أجل غير مسمى بعد ان رفضت دول اخرى 
من بينها الواليات املتحدة وايطاليا املشاركة من دون سالح اجلو 
االسرائيلي. في غضون ذلك، اكد وزير الدفاع السوري العماد علي 
حبيب ان بالده وتركيا س����تجريان مناورات مشتركة جديدة أكثر 

شموال وأكبر حجما من املناورات السابقة.

أردوغان: تركيا استبعدت إسرائيل من مناورات »الناتو« بسبب حرب غزة

املمثلة األميركية ميا فارو خارجة من خيمة نصبت مكان منزل دمرته إسرائيل في عدوانها األخير على غزة                  )أ.پ( 

هيالري كلينتون متأثرة بعد تلقيها باقة ورد إثر خطابها في جامعة موسكو         )أ.پ(

»فتح« وّقعت وثيقة المصالحة وتسلمها لمصر اليوم و»حماس« تعتبرها »كاملة«

إسرائيل واثقة من »ڤيتو« أميركي يئد تقرير غولدستون في مجلس األمن
عواصم � وكاالت:  تبدو إسرائيل مرتاحة وواثقة من عدم مترير 
تقرير غولدستون الذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها على 
غزة، في وقت اليزال االنقسام هو احلكم على الساحة الفلسطينية، 
حيث أعلنت ممثلة إس���رائيل لدى االمم املتحدة أمس انها واثقة من 
ص���دور »ڤيتو« أميركي في حال تصويت مجلس األمن الدولي على 

قرار حول تقرير غولدستون.
وقالت غابرييال شاليف لالذاعة االسرائيلية ان »وزيرة اخلارجية 
االميركية هي���الري كلينتون تعهدت باس���تخدام الواليات املتحدة 
»الڤيت���و« في حال قرر مجلس األمن« املصادقة على تقرير القاضي 

اجلنوب افريقي ريتشارد غولدستون حول احلرب على غزة.
وانتقدت ش���اليف ايضا طرح التقرير للنقاش في مجلس األمن، 

مشيرة الى ان اسرائيل ال تستطيع االعتراض عليه.
كما حذرت من أن اس���رائيل لن تس���تأنف محادثات السالم مع 
الفلس���طينيني إال في حال جتاهل تقرير األمم املتحدة الذي يتهمها 

بارتكاب جرائم حرب خالل حرب غزة الشتاء املاضي.
وأكدت شاليف قائلة: »مادام تقرير غولدستون اليزال مطروحا، 
وهناك من يقتبس منه ويدعمه في كل مكان، حتى داخل دول نعتبرها 
صديقة، فإنه لن يكون مبقدورنا إحداث أي تقدم في عملية السالم«. 
في غضون ذلك، وقعت حركة فتح على الوثيقة املصرية للمصاحلة 

الفلسطينية وانهاء االنقسام من جانب واحد.
وقال عضوان في اللجنة املركزية للحركة، في تصريح صحافي 
ل� »أ.ش.أ«، إن »فتح« وقعت على الوثيقة أمس )األول(، وأعلن عزام 
األحمد عضو اللجنة املركزية حلركة فتح أن احلركة وقعت احلركة 
وانه س���يتوجه برئاسة وفد من احلركة الى مصر لتسليمها الورقة 

موقعة اليوم.
بدوره ق���ال عضو مركزية »فتح« جمال محيس���ن »رغم بعض 
املالحظات على الوثيقة، إال أننا وقعنا عليها تأكيدا على سعينا نحو 

املصاحلة وتقديرا للجهود املصرية املضنية«.
وتابع »مص���ر هي الضمانة لألمة العربية ومن يقف ضد دورها 
وحتركاته���ا إمنا يخدم أجندات اقليمية أخرى ال تريد لهذا اجلهد أن 

ينجح«.
من جهت���ه، قال عضو مركزي���ة فتح محمود العال���ول »وقعنا 
عليها وأعطين���ا موافقة رغم بعض املالحظ���ات ألن »فتح« معنية 
بضرورة احلفاظ على الوحدة وانهاء االنقسام ألن ذلك يعزز املوقف 

الفلسطيني«.
ونفى محيسن والعالول صحة أنباء صحافية حتدثت عن أن عددا 
من أعضاء اللجنة املركزية حلركة فتح اقترح على حركة »حماس« 
اإلطاحة بالرئيس محمود عباس من رئاس���ة السلطة الفلسطينية، 
مقابل توقي���ع األخيرة على الورقة املصري���ة للمصاحلة الوطنية 

الفلسطينية.
وقال محيسن »هذا خبر عار عن الصحة، الرئيس أبومازن انتخبه 
املؤمتر العام الس���ادس حلركة فتح في أغس���طس املاضي رئيس���ا 
ونحن ندعمه في كل مواقفه س���واء على صعيد املصاحلة أو صعيد 
املفاوضات مع إس���رائيل«. وأضاف العالول »هذا اخلبر ال يوجد له 
أي أس���اس، ومن الواضح أن هدفه التشويش واإلساءة حلركة فتح 

وخلق أزمات داخلها وإشاعة أجواء مسمومة«.
وفي السياق ذاته أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن 
»حماس حريصة على إنهاء االنقسام على أسس وطنية«، وأنها »هي 
من بادرت إلى املصاحلة وشجعت مبرونتها على الوصول إلى االتفاق«، 

مؤكدا أن »اإلشكال احلالي كان حول هو توقيت التوقيع«.
وقبل تسليم رد احلركة امس، وصف البردويل الورقة املصرية 
بأنها »كاملة«، وقال إنها »حتصيل جلملة من االتفاقات التي توصلت 
إليه���ا جلان املصاحلة في القاهرة أو من خالل التوافقات في اللجان 

فيما بعد«.

أعلنت معارضتها ظهور دول نووية جديدة وجددت رفضها ضرب إيران

مقتل نحو عشرة أشخاص في بغداد والموصل.. والبرلمان يؤجل التصويت على قانون االنتخابات إلى االثنين المقبل

روسيا تعدل عقيدتها العسكرية
وال تستبعد ضربات نووية »استباقية«

زيباري: مجلس األمن سيسمي مفتشًا يبحث التدخالت الخارجية
بغ���داد � أ.ف.پ � يو.بي.آي: 
أعلن وزي���ر اخلارجية العراقي 
هوشيار زيباري أمس أن مجلس 
األمن الدولي يجري مشاورات في 
الوقت احلالي لتس���مية موظف 
أممي عالي املستوى لتقييم حجم 
التدخ���الت األجنبية في العراق 
وأثار جرمي���ة االنفجارات التي 
اس���تهدفت وزارتي اخلارجية 
واملالية في شهر أغسطس املاضي، 
وراح ضحيتها املئات بني قتيل 
وجريح. وقال زيباري للصحافيني 
في مقر وزارة اخلارجية: »هناك 
مشاورات في مجلس األمن الدولي 
حاليا للبحث في تسمية الشخص 
املطلوب وهناك أس���ماء تتداول 
حاليا في املجلس لتس���مية هذا 
املوظ���ف األممي للقي���ام بهذه 

املهمة«.
وأضاف: »نؤيد كش���ف كل 
األوراق واألط���راف وال جت���وز 
املساواة بني اجلرمية والضحية، 
املقبلة سنس���مع  األيام  وخالل 
أخب���ارا جيدة حول املوضوع«، 
وذك���ر زيب���اري: »بذلنا جهودا 
كبيرة من اجل تش���كيل محكمة 
دولية ملعاقبة املجرمني بالتعاون 
مع األصدقاء واخلبراء العراقيني، 
وأسلم طريقة هي تسمية موظف 
أممي عالي املستوى يقوم بتقييم 

دوريتهم ش���مال مدينة املوصل 
الشمالية، وقال مصدر أمني محلي 
في محافظة نين���وى ان عبوة 
انفجرت أمس بدورية  ناس���فة 
للجي���ش العراقي ق���رب مفرق 
تلكيف شمال مدينة املوصل مما 
أسفر عن مقتل اثنني من عناصر 
الدوري���ة وإصابة ثالث بجروح 

خطيرة.
الى ذلك، اعلن مجلس النواب 
العراقي امس تأجيل التصويت 
على مشروع قانون االنتخابات 
الى االثنني املقبل بينما قال نواب 
ان مسألة كركوك املتنازع عليها 
هي الس���بب احملتم���ل لتأجيل 
االنتخاب���ات او العمل بالقانون 
القدمي. وافاد بيان للمجلس بأنه 
ستجري اليوم »النقاشات االخيرة 
لقانون االنتخابات قبل التصويت 

عليه االثنني املقبل«.
وذل���ك تعقيبا على ما اعلنه 
النائ���ب به���اء االعرجي رئيس 
القانوني���ة في املجلس  اللجنة 
مطلع االسبوع اجلاري ان البرملان 

سيصوت على القانون اليوم.
وتبقى االنتخابات في محافظة 
كركوك من ابرز االس���باب التي 
تقف وراء تأخير اقرار البرملان 
للقان���ون اجلديد، وفق عدد من 

الكتل البرملانية.

حجم التدخالت األجنبية وأثار 
جرمية ي���وم األربع���اء الدامي 
ومن ثم إرسال جلنة للتحقيق 

باملوضوع«.
وأوض���ح وزي���ر اخلارجية 
العراقي: »لق���د أبلغنا األطراف 
مؤخرا أن العراق لن يشترك في 

أي اجتماعات مس���تقبلية ألننا 
لم جند جتاوبا جديا سواء من 
سورية أو من الوسطاء لتحقيق 

تقدم«.
في سياق آخر، قتل ما اليقل 
عن ثمانية اشخاص واصيب 14 
اخرون بجروح بس���قوط ثالث 

قذائف هاون على احد االسواق 
الشعبية في حي الشعلة الواقع 
شمال غرب بغداد أمس بحسب 

مصادر امنية.
كما قتل جندي���ان عراقيان 
واصيب ثالث بج���روح بليغة 
بانفجار عبوة ناسفة استهدفت 

� س����ي.إن.إن: عدلت  موسكو 
العسكرية مبا  روس����يا عقيدتها 
يسمح لها بتوجيه ضربة نووية 
الذي ميثل  اس����تباقية للمعتدي 
تهديدا لألمن القومي الروسي، غير 
أن هذا التعدي����ل بانتظار موافقة 
رئيس الدولة الروسية قبل نهاية 

العام احلالي.
فقد أكد أمني مجلس األمن القومي 
الروس����ي، نيكوالي باتروشيف، 
في مقابلة مع صحيفة »ازفستيا« 
الروسية أن ما استجد من مخاطر 
وتهديدات على روسيا في الفترة 
األخي����رة اقتضى تعديل عقيدتها 
العسكرية، وهو ما مت وسوف تقدم 
صيغة هذه العقيدة اجلديدة إلى 

الرئيس الروسي.
وأشار باتروشيف إلى أن حلف 
شمال األطلس����ي )الناتو( يكثف 
نشاطه العسكري وتتدرب قواته 
النووي  الس����الح  على استخدام 
ويستمر احللف في قبول أعضاء 
جدد، ويتصاعد نش����اط اإلرهاب 
الدولي، ويحتدم الصراع على موارد 
املوارد، األمر  الطاقة وغيرها من 
الذي بات يش����كل تهديدا وخطرا 

على روسيا.

وفيما يخص إمكانية استخدام 
السالح النووي، أشار باتروشيف 
إلى أن العقيدة العسكرية املعدلة 

تدعو إلى ضرورة أن حتتفظ روسيا 
باألسلحة النووية حتى ال تتعرض 
هي وحلفاؤها إلى عدوان. وتراعي 

العقيدة اجلديدة إمكانية استخدام 
السالح النووي ضد املعتدي بحسب 

باتروشيف. 
وأوض����ح أمني مجل����س األمن 
القومي قائ����ال إن العقيدة املعدلة 
ال تستبعد إمكانية القيام بالسبق 
في توجيه الضربة النووية األولى 
إلى املعتدي ال����ذي ميثل »تهديدا 

حرجا لألمن القومي«.
من جهة اخرى اعلن باتروشيف 
ان بالده تعارض بشدة ظهور دول 
نووية جديدة. ومضى موضحا »ان 
روسيا ال ترى ما يحول دون تطوير 
الطاقة النووية لالغراض السلمية 
في ايران لكنها تعارض بشدة ظهور 
دول نووية جدي����دة«. داعيا الى 
تشجيع ايران على سياسة االنفتاح 

والتعاون مع املجتمع الدولي.
 كم����ا حذر من ان »اس����تخدام 
القوة ضد ايران سيؤدي الى عواقب 
وخيمة ال حتمد عقباها مبا في ذلك 
زيادة التوتر في منطقة الش����رق 
الدفاع  االوس����ط«، وعلى صعيد 
الصاروخي اوضح باتروشيف ان 
بالده تريد من واشنطن ايضاحات 
وافية حول خططها في مجال الدفاع 

الصاروخي في العالم.

إقليم كردستان يوقف تصدير النفط إثر خالفات مع بغداد
بغدادـ  أ.ف.پ: أعلن وزير املوارد الطبيعية في 
اقليم كردستان العراق أمس وقف تصدير النفط 
ــول االقليم اثر خالفات مع حكومة بغداد  من حق
ــركات االجنبية  بخصوص آلية دفع االموال للش
العاملة هناك. وقال هورامي »مت وقف تصدير النفط 
من حقول اقليم كردستان حلني الوصول الى اتفاق 
مع احلكومة العراقية لوضع آلية لدفع مستحقات 
الشركات النفطية العاملة في االقليم« واضاف »البد 
من الوصول الى آلية لدفع هذه املستحقات«. وقد 
اعلن وزير النفط حسني الشهرستاني للصحافيني 
امس انه »البد من ان نعرف تفاصيل العقود وهل 
ــركات  ــمية ومقدار ما يعطى للش هي عقود رس
االجنبية؟«. بدوره، قال املتحدث باسم وزارة النفط 
ــؤولية الوزارة تتلخص في  عاصم جهاد ان »مس
تصدير النفط عبر االنابيب الوطنية الى ميناء جيهان 
ثم وضع العائدات في ميزانية احلكومة املركزية«. 

واضاف »كل ما يتعلق بالعقود يبقى بني احلكومة 
املركزية والبرملان واجلهات القانونية«. من جهته، 
ــتوى في وزارة النفط ان  ذكر مصدر رفيع املس
»احلكومة العراقية والوزارة لم توقعا اي عقد مع 
هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي 
ــار الى »اتفاق مع أربيل بان  ابرمها االقليم«. واش
ــدات النفط املصدر من االقليم في  يتم ايداع عائ
ميزانية احلكومة املركزية ويحصل االقليم على 
17 % من حصته من امليزانية املركزية«. وطالب بـ 
ــف عن تفاصيل العقود واطالع احلكومة  »الكش
املركزية والبرملان عليها القرارها واملوافقة عليها« 
ــارة إلى حتميل اإلقليم مسؤولية العقود  في إش
التي ابرمها. وكانت حكومة اإلقليم بدأت في االول 
من يونيو املاضي تصدير النفط للمرة االولى في 
ظل خالفات مع بغداد التي ال تعترف بالعقود التي 

وقعتها اربيل مع الشركات االجنبية.

براون يوافق على إرسال 500 جندي إضافيين ألفغانستان

90 ألفًا فروا من وزير ستان تحسبًا للعملية العسكرية الوشيكة 
إسالم آباد � أ.ف.پ: فر حوالي 
90 الف شخص منذ أغسطس من 
وزيرستان اجلنوبية شمال غرب 
باكستان حيث تعلن احلكومة 
منذ اربعة اش���هر انها ستشن 
هجوما بريا على حركة طالبان 
املتحالفة مع القاعدة بحس���ب 
االدارة احمللية.  ويبدو ان حركة 
النزوح اس���تؤنفت ف���ي االيام 
االخيرة بعد ان اعلنت إس���الم 
أباد ان هذه العملية العسكرية 
باتت »وشيكة« بعد اربع عمليات 
انتحارية نفذتها حركة طالبان 
لكن عدد النازحني لم يحدد بعد 

بحسب املصدر نفسه.
 ومنذ االول من اغس���طس 
»فر حوالي 90 الف شخص من 
وزيرستان اجلنوبية وانتقلوا الى 
مناطق اكثر امانا في مدينتي ديرا 
اسماعيل خان وتنك« عند تخوم 
االقليم احلدودي مع افغانستان 
املعقل الرئيسي لطالبان باكستان 
حسب ما اعلن شهاب علي شاه 
املسؤول عن ادارة االقليم لفرانس 

برس.
 وقال امير لطيف املسؤول 
في ادارة مدينة تنك »بدأ الناس 
يغادرون مجددا املنطقة النهم 

يخافون من هجوم عسكري«.
 واضاف »بدأنا بتس���جيل 

االسماء وتقدمي املساعدة«.

في سياق آخر أعلن رئيس 
البريطان���ي غوردن  ال���وزراء 
املبدئية على  براون موافقت���ه 
ارس���ال 500 جندي اضافي الى 
افغانستان مستجيبا بذلك جلهود 
واشنطن للحصول على تعزيزات 
إال أن  من حلفائها االوروبيني، 
بروان اش���ترط ان تقوم جميع 
الدول الغربية بارسال حصتها 

املطلوبة منها لذلك.
وجاءت هذه املعلومات تزامنا 

مع استطالع جديد للرأي اجرته 
مؤسسة )بوبيوالس( لصحيفة 
التاميز أمس، وأظهر تزايد عدد 
البريطانيني املطالبني بس���حب 

قواتهم من افغانستان.
وق���ال االس���تطالع إن عدد 
الناخبني البريطانيني املؤيدين 
خلروج قوات بالدهم على نحو 
مباشر من افغانستان ارتفع من 
29% في سبتمبر املاضي إلى %36 
اآلن وشكلت النساء غالبيتهم.

خطة أوباما إلصالح النظام الصحي
تجتاز شوطًا مهمًا في مجلس الشيوخ 

واشنطن � أ.ف.پ: اجتازت خطة الرئيس االميركي 
باراك اوباما الصالح النظام الصحي عتبة مهمة أمس 
االول مع التصويت احلاسم للجنة املالية في مجلس 
الشيوخ بعد انضمام صوت من املعارضة اجلمهورية.  
وق���ال اوباما في تصريح مقتضب في البيت االبيض 
بع���د التصويت »بتنا اقرب م���ن اي وقت مضى الى 
اص���الح النظام الصحي لكننا ل���م نصل الى املبتغى 
بعد«، مقرا في الوقت نفسه بأنه »اليزال امامنا الكثير 

من العمل«.
 وقد حصل مشروع القانون على غالبية 14 صوتا 
مقابل تسعة اصوات ضده، اي الدميوقراطيون ال� 13 
في اللجنة والس���يناتور اجلمهورية املعتدلة اوملبيا 
س���نوي التي اصبحت االولى في فريقها التي تنضم 

الى الدميوقراطيني حول هذا املوضوع.
 ويشكل هذا الدعم اول نصر للدميوقراطيني والبيت 
االبيض امللتزمني بالعمل منذ اشهر على هذا املوضوع، 
وبذلك وصلت خط���ة اصالح التغطية الصحية التي 
تندرج في طليعة االولويات التشريعية لرئاسة باراك 

اوباما الى مرحلة لم تبلغها مطلقا من قبل.
 واكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ ان املعركة 
من اجل هذا االصالح بدأت قبل مائة سنة باقتراحات 

الرئيس تيودور روزفلت.
 وكتب زعيم الغالبية الدميوقراطية هاري ريد الذي 
عبر عن ارتياحه للتصويت في بيان »نبقى ملتزمني 
بتبني قانون يجيز خفض التكاليف ويش���تمل على 
التنافس )في قطاع التأمني( ويحسن نوعية العالجات 
ويترك اخليار )للش���خص املعن���ي(«.  لكن بعد هذا 
التصويت يبدو ان اقفال النقاش مازال بعيدا، وسيتم 
على االثر دمج مشروع القانون هذا مع ذاك الذي اقرته 
جلنة الصحة في مجلس الش���يوخ في يوليو قبل ان 

يطرح للتصويت في جلسة عامة للمجلس.


