
 السبت
  ٢٥  يوليو ٢٠٠٩ 

 باجنول ـ د.ب.أ: دعـــا الزعيم الليبي معمر القذافي إلى  18 
حصول افريقيا على مقعد دائم في مجلس األمن، وأن تتمتع 

بحق النقض (ڤيتو).
  وذكر الزعيم الليبي في كلمة له في املهرجان الشـــعبي 
الـــذي أقيم ليلة امس االول في باجنـــول عاصمة غامبيا ـ 
مبناسبة االحتفال مبرور ١٥ عاما على قيام الثورة في البالد 
ـ أن افريقيا يجب أن حتتل مكانها في العالم بجدارة، ويجب 

أن يكون لها مقعد دائم في مجلس األمن، وأن تتمتع بحق 
الڤيتو، قائال: «يجـــب أن نكافح من أجل أن تتبوأ افريقيا 

هذا املقعد وحتتله».
  وأضاف: «إذا كانوا يريدون السالم، يجب أن يكون هناك 
توازن دولي، والبد أن تأخذ افريقيا مكانها الدائم في مجلس 
األمن، فهذا حق الفريقيا وليس منة من أحد، وال أحد يتفضل 

على افريقيا فهذا حقنا وهذا استحقاق عن املاضي». 

ة من أحد   العربية  القذافي: مقعد في مجلس األمن حق ألفريقيا وليس منَّ
 و  العالمية 

 طهــــران ـ العربيــــة ـ وكاالت: 
دعا رجل دين ايراني محافظ في 
خطبة اجلمعة امس الرئيس محمود 
احمدي جناد الى اقالة نائبه االول 
املثير للجــــدل، مؤكدا ان تلك هي 
رغبة املرشــــد األعلى للجمهورية 

اإلسالمية علي خامنئي.
  وقــــال احمد خامتــــي العضو 
في مجلس اخلبراء والقريب من 
خامنئــــي «نحن ندعــــم الرئيس 
لكننــــا لم نقل على اإلطالق انه ال 
يخطئ». في سياق متصل قال موقع 
«العربية» امس أن أعضاء مجلس 
الوزراء في حكومة محمود أحمدي 
جناد املنتهية واليتها تركوا اجتماع 
احلكومة ليلــــة أمس األول وذلك 
احتجاجا على إدارة االجتماع من 
قبل صهر الرئيس اسفنديار رحيم 

مشائي.  وقالت مصادر في الرئاسة 
إن أحمــــدي جناد وبرغم تأكيدات 
املرشــــد علي خامنئي على عزله 
وتلميحاته أيضا بنقله الى مكان 
آخر، فانه اصطحب معه مشائي إلى 
جلسة مجلس الوزراء ليلة أمس 
االول ثم ترك االجتماع بعد نقاش 
كبير مع الوزراء املعترضني على 
وجود مشائي، ليترك أحمدي جناد 
االجتماع بعد ذلك لصهره ليرأسه 
نيابة عن الرئيس، مما حدا بالوزراء 
إلى مغادرة االجتماع، تاركني مشائي 

مع كراسي الوزراء الفارغة.
  وكان أحمدي جناد أقال بشكل 
شفهي صهره أول من أمس بقوله 
في مراسم توديعه كرئيس ملنظمة 
السياحة والثقافة إنه سيعمل في 

مكان آخر. 

 رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي ملقيا خطابه في غرفة التجارة بواشنطن أمس                                                  (أ.ف.پ) 

 إيرانيون في املانيا يتظاهرون منددين بالنظام احلاكم في طهران                                                                      (رويترز) 

 المالكي يلمح إلى إمكانية استمرار الوجود األميركي بالعراق لما بعد ٢٠١١
 «الپنتاغون» تؤكد: نحاول تسليح العراق بأسرع وقت لحمايته من التهديدات الداخلية والخارجية

 واشــــنطن ـ وكاالت: ترك رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
الذي يقوم بزيارة للواليات املتحدة الباب مفتوحا امام اســــتمرار 
الوجود العســــكري األميركي في العراق الى ما بعد املوعد النهائي 
الذي حدده البلدان النسحاب آخر جندي أميركي من البالد مبوجب 

االتفاقية االمنية التي وقعها البلدان في العام املاضي.
  وقال املالكــــي في كلمة ألقاها امام املعهد األميركي للســــالم في 
العاصمة واشنطن إنه «مبوجب االتفاقية، سينتهي الوجود العسكري 
األميركي في العراق في عام ٢٠١١، ولكن اذا كان العراق لم يزل بحاجة 
الى اخلبرة التدريبية األميركية وغيرها من اشــــكال الدعم سنعيد 

النظر في موعد االنسحاب في ضوء حاجة العراق».
  وتابع املالكي: «انا واثق بأن الرغبة في هذا الشــــكل من التعاون 

موجودة لدى الطرفني».
  وتعتبر هذه التصريحات حتوال مهما في موقف احلكومة العراقية 
التي كانت تصر دائما على ان موعد االنسحاب األميركي النهائي من 

العراق ثابت وغير خاضع للمساومة.
  واجرى رئيس احلكومة العراقية في وقت الحق امس محادثات 
في مقر وزارة الدفاع األميركية الپنتاغون مع وزير الدفاع روبرت 
غيتس تركــــزت على احتياجات قوات األمن العراقية من اســــلحة 

ومعدات.
  وقال جيف موريل الناطق باســــم الپنتاغــــون إن املعدات التي 
يرغب العراق التزود بها تشمل كل انواع االسلحة من جوية وبرية 

وبحرية.
  وقال الناطق «إن وزير الدفاع غيتس اكد للمالكي انه يبحث عن 
افضل السبل الكفيلة بتسريع عملية تسليح قوات االمن العراقية 
ملمارسة مزيد من السيادة وحماية انفسهم من التهديدات الداخلية 
وردع التهديدات اخلارجية، نريد التأكد من حصولهم على ما يريدون 
للقيام بذلك» وحضر االجتماع الذي اســــتمر ألقل من ساعة وزير 
الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي ووزير الداخلية جواد البوالني 

والسفير األميركي في العراق كريستوفر هيل. 

  المجلس السياسي للمقاومة العراقية

  من جهة اخرى، قال وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري ان 
املالكــــي اعترض لدى الرئيس االميركي باراك اوباما على اتصاالت 
اجراهــــا اميركيون مــــع ممثلني عن «املجلس السياســــي للمقاومة 

العراقية».
  وفي مقابلة مع قناة «احلرة» الناطقة بالعربية، قال زيباري ان 
األنباء التي حتدثت عن اجتماع في الربيع املاضي في اســــطنبول، 
بني مندوبني عن «املجلس السياسي للمقاومة العراقية» ومسؤولني 
من اجلانب التركي واالميركي، كان لها «وقع الصدمة» على احلكومة 
العراقية. وقال زيباري ان «هذا املوضوع خلق ردة فعل سلبية من 
جانب احلكومة العراقية على هذه التقارير واملعلومات. اتصور انه 
كان لهذه املســــألة وقع الصدمة ذلك ان املجلس السياسي للمقاومة 
ميثل بقايا حزب البعث وأنصار النظام الســــابق واملجموعات التي 

تتبنى العنف واالرهاب كوسيلة لتغيير الوضع».
  واضاف ان احلكومة العراقية «ستقدم اعتراضات إلى كل األطراف 
التي شــــاركت في هذا االجتماع بعدمــــا اثارت هذا األمر مع اجلانب 
األميركــــي» واوضح ان اللقــــاء «عقد على ما يبــــدو في مارس في 

اسطنبول». 

 الصدر: حكومة المالكي خاضعة للمصالح الحزبية
 بغداد ـ أ.ف.پ: قال متحدث 
باسم زعيم التيار الصدري في 
الدين مقتدى  العراق ان رجل 
الصدر اكد للرئيس الســـوري 
بشار األسد في دمشق قبل أيام 
ان حكومة رئيس الوزراء نوري 
املالكي ال تزال «خاضعة لتأثير 

املصالح احلزبية».
  ونقل صـــالح العبيدي عن 
الصدر قوله خالل لقائه األسد 
العراقية  «ال ندعم احلكومـــة 
بكل مواقفها بل لدينا حتفظات 
ومالحظات علـــى امور كثيرة 
إضافة إلـــى انها ال تزال حتت 
التأثيـــر احلزبـــي واملصلحة 

احلزبية».
  وتابع الصدر وفقا للمتحدث 
«إال اننا ال نسعى إلى إسقاطها 
او إضعافها ألن األضرار ستكون 

اجتماعية وسياسية ونأمل في 
االنتخابات املقبلة رؤية سياسة 

جديدة».
  الى ذلـــك، نفى العبيدي ان 
يكون الصدر التقى «أطرافا من 
املقاومة العراقية في دمشق او 
انه ينوي زيارة دولة أخرى غير 
سورية»، مشيرا الى ان زيارة 
دمشـــق «جاءت تلبية لدعوة 

وجهها الرئيس السوري».
  وقد استقبل األسد الصدر 
قبل أربعة أيام وأكد على «أهمية 
تعزيز املصاحلة الوطنية» في 
العراق. وكان الصدر وصل قادما 
من إيران حيث يقيم منذ أواسط 
العـــام ٢٠٠٧ ملتابعة الدروس 

الدينية كما يقول أنصاره.
  الـــى ذلك، اســـتنكر التيار 
الصدري زيارة رئيس الوزراء 

نوري املالكي للواليات املتحدة 
ومقبرة اجلنود األميركيني الذين 

سقطوا في العراق.
  وقـــال رجل الديـــن حارث 
صـــالة  خطيـــب  العـــذاري 
اجلمعة امس في مدينة الصدر 
«نستنكر زيارة رئيس الوزراء 
دولة االحتالل وزيارته مقابر 
اجلنود، واألحـــرى به زيارة 
مقابر املقاومني وضحايا قوات 

االحتالل».
  وأضاف أمام مئات املصلني 
«كم قتـــل هؤالء (اجلنود) من 

األبرياء؟».
  واحرق املصلون بعد الصالة 
العلم األميركي وسط هتافات 
«كال كال أميركا.. كال كال احتالل» 
و«كال كال استعمار..نعم نعم 

للعراق».

 روسيا تهدد بفرض عقوبات على أميركا 
  في حال سّلحت جورجيا

 موسكو ـ نوفوستي: صرح مندوب روسيا 
الدائـــم لدى حلف شـــمال األطلســـي دميتري 
روغوزين بأن روســـيا ستفرض عقوبات على 
املؤسسات والشركات األميركية التي ستساهم 
في تزويد اجليش اجلورجي بأسلحة.  وأشار 
روغوزين في مقابلة أجرتها معه إذاعة «صدى 
موسكو» امس، الى املرسوم الذي أصدره الرئيس 
الروسي دميتري مدڤيديڤ في أوائل هذا العام، 
والذي ينص على فرض عقوبات على الشركات 
األجنبية التي تصدر أسلحة جلورجيا، وأكد أن 
أي شركة أجنبية تقوم ببيع أسلحة جلورجيا 
ســـتقع حتت طائلة هذا املرسوم بغض النظر 

عن جنسيتها. 
  وكان الرئيس الروســـي دميتري مدڤيديڤ 
قد أصدر في التاسع عشر من شهر يناير ٢٠٠٩ 
مرسوما «حول إجراءات حظر إمدادات املنتجات 
العسكرية وذات االستخدام املزدوج إلى جورجيا 
التي شنت في شهر أغسطس ٢٠٠٨ عملية عسكرية 
ضد جمهورية أوســـيتيا اجلنوبية استخدمت 
فيها األســـلحة الثقيلة مما أدى الى وقوع عدد 
كبير من الضحايا وسط السكان املدنيني، ومن 
جانب آخر لم يستبعد مصدر ديبلوماسي أميركي 
إمكانية تزويد جورجيا (الساعية الى االنضمام 

الى حلف الناتو) بأسلحة. 
  ونقلت فرانس برس عن املتحدث الرســـمي 

باسم اخلارجية األميركية فيليب كرولي قوله، 
إن القرار اخلاص بتقدمي مســـاعدات عسكرية 
جلورجيا لن يؤثر على العالقات مع روســـيا، 
وأعرب عن ثقته بان الواليات املتحدة ستواصل 

احلوار مع روسيا حول هذه املسائل.
  وأضاف: «إن أحد الشروط األساسية لالنضمام 
الى حلف الناتو يتمثل في امتالك البلد (الراغب 
في االنضمام) ألسلحة باحلجم الذي يستجيب 
ملتطلبات احللف، ومساهمته في تعزيز القوة 
العسكرية للناتو».  وكان بايدن، نائب الرئيس 
األميركي، قد صرح في تبيليسي بأن الواليات 
املتحدة تعمل على تعزيز قدرة اجليش اجلورجي، 
وذكر أن دور الواليات املتحدة يقتصر فقط على 
التخطيط والتدريـــب والتنفيذ. وأكد أن بالده 
تدعم خطط جورجيا باالنضمام الى حلف الناتو، 
وقال: «إننا نؤيد رغبة جورجيا في االنضمام إلى 
الناتو، وسنواصل املساعدة من أجل أن تتوافر 

لديكم املواصفات املطلوبة». 
  وأكد نائب الرئيـــس األميركي أن الواليات 
املتحدة ال تعتزم حتســـني عالقاتها مع روسيا 
من خالل االنتقاص من مصالح جورجيا، مشيرا 
الـــى أن واشـــنطن لن تعترف أبدا باســـتقالل 
أبخازيا وأوســـيتيا اجلنوبية، وتدعو موسكو 
الى احترام هذا القرار وسحب قواتها (من هاتني 

اجلمهوريتني).  

 كردستان العراق يختار رئيسه وبرلمانه اليوم
 أربيــــل ـ د.ب.أ: تبــــدأ 
الرئاســــية  االنتخابــــات 
والتشريعية إلقليم كردستان 
العراق اليوم، حيث يتنافس 
فيها خمسة مرشحني على 
رئاسة اإلقليم، فيما يتنافس 
٥٠٧ مرشحني على ١١١ مقعدا 

في برملان اإلقليم.
  ومــــن أبرز املرشــــحني 
لرئاسة اإلقليم رئيسه احلالي 
مسعود بارزاني زعيم احلزب 
الدميوقراطي الكردستاني، 
أحد أبرز حزبيني رئيسيني 

في اإلقليم.
  وكانت احلملة الدعائية 
لالنتخابات انتهت األربعاء 
املاضــــي، بعد أن شــــهدت 
تراشقا لالتهامات بني مختلف 

الكتل السياسية.
  وكان ١١٩٤٠٧ ناخبــــني 
من البيشــــمركة والشرطة 
والسجناء واملرضى شاركوا 
أمــــس االول في التصويت 
فــــي ١٢٠ مركزا  اخلــــاص 
انتخابية في  و٣٢٥ محطة 
اإلقليم ومدن بغداد واملوصل 

واألنبار.
  ويشــــارك في انتخابات 
إقليــــم كردســــتان العراق 
٢٤ كيانا سياسيا وخمسة 
 ١١١ ائتالفات تتنافس على 
مقعدا مــــن مقاعد البرملان، 
بينهــــا ١١ للمكونــــات غير 
الكردية بواقع مقعد لألرمن 
وخمســــة مقاعد للتركمان 
وخمســــة مقاعــــد للكلدان 
واآلشوريني،  والســــريان 
الكيانات  على أن تراعــــي 
السياسية نســــبة متثيل 
النســــاء ٣٠٪ وأال يقل عدد 

املرشحني لكل كيان سياسي 
عن ثالثة أشخاص.

  وبحســــب املفوضيــــة 
املستقلة العليا لالنتخابات، 
فإن عــــدد املراقبني بلغ ٤٥ 
ألفا بينهم ١٦٥٢٠ مراقبا من 
منظمات املجتمع املدني، إلى 
جانــــب ٢٧٢٢٨ مراقبا من 
الكيانات السياسية و٣٥٠ 
مراقبا دوليــــا من عدد من 
الدول األوروبية واألميركية 

وجامعة الدول العربية.
  ويقدر عدد سكان إقليم 
كردستان العراق بـ ٤٣٨٢٢٩١ 
نسمة، بينهم ٢٥٢٤٨٨٩ ناخبا 
سيشــــاركون في االقتراع 

العام، موزعــــني على عدد 
املراكز املزمع فتحها في يوم 
العام ١٢٨٤ مركزا  االقتراع 
وعدد محطات االقتراع املقرر 
فتحها في ذلك اليوم ٥٣٦٩ 

محطة.
انتخابات    وكانــــت أول 
برملانية في إقليم كردستان 
جرت في مايو ١٩٩٢ عندما 
خــــرج اإلقليم عن ســــلطة 
العراق  السابق في  النظام 
آنذاك، كما أجريت انتخابات 
برملانية فــــي اإلقليم نهاية 
عــــام ٢٠٠٥ بالتزامــــن مع 
االنتخابات في سائر أرجاء 

العراق.  
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 أحد احلاخامات املتهمني لدى خروجه من احملكمة الفيدرالية في نيوجرسي أمس ومؤيدوه يحاولون منع التصوير            (رويترز) 

 السلطات األميركية تفكك شبكة فساد تضم حاخامات  
اعتقــــل  أ.ف.پ:  ـ   نيويــــورك 
اربعون منتخبا محليا وخمســــة 
حاخامــــات امــــس فــــي الواليات 
املتحدة خالل تفكيك شبكة فساد 
لها تشعبات تصل حتى اسرائيل 

وسويسرا.
  ومن بــــني املعتقلني رؤســــاء 
بلديات مدن هوبوكني وسيكوكوس 
وريدغيفيلد في والية نيوجرسي، 
وجاءت االعتقاالت في اطار حملة 
مداهمة بدأت عند فجر امس االول 
وتشتبه السلطات بان املعتقلني 
يقومون باعمال فســــاد وســــلب 
اموال وتبييــــض اموال واالجتار 
باالعضاء. وبثت محطات التلفزة 
صورا لقادة محليني موثقي االيدي 
على منت حافلة كانت تنقلهم الى 
مكان اعتقالهم الى جانب حاخامات 
بالزي التقليدي. وداهمت الشرطة 
عدة أماكن واعتقلت ما مجموعه ٤٤ 
شخصا. وقال املدعي العام رالف 
مارا خالل مؤمتر صحافي ان «هذه 
الشخصيات السياسية مرتشية» 
متهما رجال الدين اليهود بـ «اخفاء 
نشاطاتهم االجرامية الواسعة خلف 

واجهة من االحترام».
  ويبدو ان هذه املداهمة هي احدى 

اهم العمليات في والية نيوجرسي 
(شمال شرق) التي تشتهر بعالقاتها 
الســــيئة بني السياسة واجلرمية 
املنظمــــة. واوضــــح القضــــاء ان 
السلطات حققت ملدة عشر سنوات 
في شبكة الفســــاد املنظمة هذه. 
واضاف ان املنتخبني يستعملون 

الرشاوى الغراض انتخابية.
  ويتهم احلاخام ليفي اســــحق 
بوزينبوم باالجتار باالعضاء وانه 
يقنع «الواهبني» ببيع الكلى بـ ١٠ 
االف دوالر ويبيعها بسعر اكبر بـ 
١٦ مرة من ذلك. ونفت الشرطة ان 
يكون هناك اي دافع سياسي وراء 
التي طالت مسؤولني  االعتقاالت 

دميوقرطيني وكذلك جمهوريني.
  وقال مســــؤول في الشــــرطة 
الفيدرالية هو ويسان دون ان «االمر 
ال يتعلق بالسياســــة وال بالدين. 
االمر يتعلق مبجرمني يستخدمون 
السياسة والدين»، وفي حال ثبتت 
التهم املوجهة اليهم، قد يحكم على 
املشتبه بهم بالسجن ملدة ٢٠ عاما 
بتهمة جتاوز حد السلطة وتبييض 
االموال و١٠ ســــنوات بتهمة سوء 
االمانــــة وخمس ســــنوات بتهمة 

االجتار باالعضاء. 

 بيشكيكـ  أ.ف.پ: 
اللجنـــة  اعلنــــــت 
فـــي  االنتخابيــــــة 
قرغيزستان أمس فوز 
القرغيزي  الرئيس 
كرمان بـــك باكييف 
حسب النتائج األولية 
بأغلبيـــة تزيد على 
٨٩٪ من األصوات بعد 
فرز ٣٠٪ من بطاقات 

االقتراع.
  وكان فوز باكييف 
شـــبه مؤكـــد فـــي 
االنتخابات الرئاسية 
التي جرت امس في 
والتي  قرغيزستان 

أكـــدت املعــارضــة انهــا تخللتهـــا «عمليات 
تزويـــر واســـعة»، داعيــــــة إلـــى التظاهــر 

احتجـــاجـا. 
  وبعد إغالق مراكز االقتراع جتمع مساء امس 
االول نحـــو الفني من انصار املعارضة في مقر 

حملة املظ اتامباييف املرشح الرئيسي املنافس 
لباكييف، في ضواحي العاصمة بيشكيك، واحيوا 
حفلة على انغام املوسيقى الفولكلورية، ملوحني 
بأعالم بيضاء وهاتفني بشعارات مختلفة بينها 

«يسقط باكييف». 

  النتائج األولية: إعادة انتخاب باكييف رئيساً لقرغيزستان  


