
الجمعة
20  نوفمبر 2009

العربية32
والعالمية

بغداد ـ أ.ف.پ: اعلنت احملكمة االحتادية العراقية، ارفع 
هيئة قضائية في البالد، امس ان نقض قانون االنتخابات 
الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشـــمي غير دستوري، 
وقال مصدر رفيع في مجلس النواب ان النائب االول لرئيس 
املجلس خالد العطية «بعث امس )امس االول( برسالة الى 
رئيس احملكمة القاضي مدحت احملمود للسؤال عن النقض 
فردت اخلميس )امس( مؤكدة ان النقض غير دستوري«.

واضاف »احملكمة وجدت ان الدستور لم مييز بني العراقيني 
في اخلارج والداخل«، وتابع نقال عن الرسالة »جتد احملكمة 
ان حتديد االليات االنتخابية تتوالها املفوضية وليس نائب 

الرئيس طارق الهاشمي وال مجلس النواب«.
وكان الهاشمي اعلن امس االول نقض قانون االنتخابات 
مطالبا برفع نسبة املقاعد املخصصة للعراقيني في اخلارج 

من 5 الى %15.

المحكمة االتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية نقض الهاشمي

متكي: العقوبات تجربة فاشلة وطهران مستعدة لمزيد من المحادثات

أوباما: واشنطن وحلفاؤها يبحثون اتخاذ خطوات خالل أسابيع ضد إيران

أوباما مخاطبا جنودا أميركيني في قاعدة أوزان  العسكرية خالل زيارته لسيئول أمس             )أ.پ(

عواصم ـ رويترز: حذر الرئيس االميركي باراك أوباما إيران بشــــدة 
امس من عواقب رفض عرض للتوصل التفاق نووي وقال إنه قد تتخذ 
مجموعة من اخلطوات »في غضون أسابيع«، لكن وزير اخلارجية االيراني 
منوچهر متكي رفض احلديث عن فرض املزيد من العقوبات على بالده 

وقال إن الغرب تعلم من »جتارب فاشلة« في املاضي.
حتذيــــر أوباما جاء ردا على رفض إيران أمس االول اتفاقا الرســــال 
يورانيــــوم مخصب إلى اخلارج الجراء مزيد مــــن املعاجلة له في حتد 
لواشــــنطن وحلفائها الذين دعوا طهران لقبــــول اتفاق يهدف لتأجيل 
امتالك ايران لقدرات محتملة لصنــــع قنابل نووية عاما على االقل من 

خالل جتريدها من معظم اليورانيوم املخصب الذي تخزنه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لالمم املتحدة قد طالبت 
إيران بارسال نحو 75% من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب 
إلى روسيا وفرنسا لتحويله إلى وقود من أجل مفاعل لألبحاث الطبية 

في طهران.
وقال أوباما في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره الكوري اجلنوبي 
لي ميونغ باك خالل زيارة الرئيس االميركي لســــيئول: »اســــتغرقت 
إيران أســــابيع االن ولــــم تبد رغبتها في قبول هــــذا االقتراح..ونتيجة 
لذلك بدأنا مناقشــــات مع شركائنا الدوليني حول أهمية أن تكون هناك 

عواقب لذلك«.
وأضاف أن الوقت املتاح اليران ليس الجل غير مسمى وشبه النزاع 
النووي االيراني باملفاوضات التي تبدأ ثم تتعثر مع كوريا الشــــمالية 

حول طموحاتها النووية.
وقال أوباما الذي يؤيد سياســــة تقوم على املزيد من التواصل بدال 
مــــن املواجهة حول قضايا دولية شــــائكة »لن نكرر ما حدث مع كوريا 
الشمالية حيث تستمر احملادثات إلى االبد بدون أي حل فعلي للقضية«، 
وتابــــع قائال إنه اليــــزال يتمنى أن تغير إيران موقفها وإن واشــــنطن 
وحلفاءها قد يفكرون في مجموعــــة من اخلطوات احملتملة حتى ترى 

طهران أنهم جادون.
وأضاف »توقعنا هو أننا ســــنطور مجموعة من اخلطوات احملتملة 
على مدى االســــابيع املقبلة البداء جديتنا أمام إيران«، وأعرب عن ثقته 
في هذا النهج مع إيران، وقال »مازلت أرى امكانية ان يقرروا طرق هذا 
الباب، أمتنى أن يفعلوا، لكن ما يسعدني هو هذه الوحدة الدولية غير 
املعتادة التي شــــهدناها، فإذا فكرمت كيف كانت اجلهود الدولية مفككة 

روسيا وفرنسا اللتان ورد اسماهما في اقتراح الوقود على إيران لقبول 
االتفاق كما هو، وتواجه إيران إمكانية فرض عقوبات دولية أكثر صرامة 
عليها بل هددت إســــرائيل بشن عمل عســــكري ضد املنشآت النووية 

للجمهورية االسالمية.

 صفقة شاملة لملف كوريا الشمالية

 في غضون ذلك، حث الرئيســــان الكوري اجلنوبي لي ميونغ-باك 
واألميركي باراك اوباما امس كوريا الشمالية على العودة فورا الى طاولة 
املفاوضات النووية معلنني عن مساع مشتركة لنزع كامل سالح الدولة 

الشيوعية النووي مبوجب »صفقة شاملة«.
وذكرت وكالة انباء )يونهاب( الكورية اجلنوبية أن أوباما أعلن في 
مؤمتر صحافي مشــــترك بعد القمة األميركية - الكورية اجلنوبية في 
سيئول أن املبعوث األميركي اخلاص لكوريا الشمالية ستيفن بوسوورث 
سيزور بيونغ يانغ في 8 ديسمبر املقبل الجراء محادثات ثنائية في اطار 
هذه املساعي، وقالت الوكالة ان الزعيمني اتفقا على »الصفقة الشاملة« 
التي كان الرئيس الكوري اجلنوبي أول من اقترحها في محاولة لتفكيك 
البرنامج النووي لكوريا الشــــمالية في خطوة واحدة بدال من تنفيذها 

على عدة مراحل.
وقــــال لي في املؤمتر الصحافي املشــــترك »اتفقنا على احلاجة حلل 
القضيــــة النووية الكورية الشــــمالية في خطوة واحــــدة كما اقترحت 
مبوجب صفقة شــــاملة واتفقنا أيضا على مناقشــــة خطوات مواصلة 

املساعي لتحقيق هذا الهدف في مشاورات مغلقة«.
وقــــال اوباما »الشــــيء الذي أود أن أؤكد عليه هــــو أنني اتفقت مع 
الرئيس لــــي على احلاجة للتخلص من النموذج الذي كان موجودا في 
املاضي وتعاملت خالله كوريا الشــــمالية بطريقة اســــتفزازية ومن ثم 
العودة الى احملادثات لفتــــرة وبعدها نترك احملادثات تبحث عن مزيد 

من االمتيازات«.
وأضاف »أمام بيونغ يانغ طريق للحصول على املساعدة االقتصادية 
والتكامل مع املجتمع الدولي وهذه الفرصة لن يتخللها أي تهديدات«.

واوضحت »يونهاب« ان الزعيمني اكدا مجددا التزامهما بتحقيق تقدم 
بشــــأن اتفاقية التجارة احلرة التي وقعها البلدان قبل عامني وينقصها 
املصادقة، وغادر اوباما ســــيئول الى الواليات املتحــــدة منهيا جولته 

االسيوية التي شملت ايضا اليابان وسنغافورة والصني.

في مطلع العام وكيف كانت االراء متباينة حول برنامج إيران النووي 
وما وصلنا إليه اليوم فإنني أعتقد أنه مؤشــــر على أننا نسلك الطريق 

الصحيح«.
ازاء ذلك، قال ديبلوماسي أوروبي اشترط عدم ذكر اسمه »انتظرنا 
إيران كثيرا مبا فيه الكفاية، نتفق نحن وأصدقاؤنا )في القوى الست( 

على أن الوقت قد حان للتفكير في خطوات مقبلة في االمم املتحدة«.

متكي لمزيد من المحادثات

 باملقابل، رفض متكي الذي يزور العاصمة الفلبينية مانيال إمكانية 

فرض املزيد من العقوبات على بالده، وقال في تصريحات نقلها مترجم: 
»العقوبات كانت لغة الستينيات والسبعينيات«، وأضاف متكي »اعتقد 
انهم ميلكون من احلكمة ما يكفي حتى ال يكرروا جتارب فاشلة، ال شك 
في ان األمر يرجع اليهم متاما«، وأوضح أن إيران على استعداد ملناقشة 
اتفاق الوقود اخلاص باملفاعل لكن فقط اذا متت عملية تبادل اليورانيوم 

املخصب بالوقود النووي داخل إيران.
 وقال: »تعرب إيران عن اســــتعدادها الجــــراء املزيد من احملادثات 
في االطار املطروح.اقتــــراح املبادلة ليس اقتراحنا..قدموا هذا االقتراح 
وشرحنا وحتدثنا عن طريقة وضعه في حيز التنفيذ«، هذا وضغطت 

موجة من االحتجاجات على مقاضاة المتهم بالتخطيط لهجمات سبتمبر أمام محكمة مدنية  بحضور الرئيس الباكستاني ووزراء خارجية دول غربية

 ماكين: محاكمة خالد الشيخ محمد ستمهد
إلنهاء سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس

كرزاي يؤدي اليمين ويدعو الجتماع مجلس القبائل 
وعد بمكافحة الفس�اد وبتولي القوات األفغانية مس�ؤولية األمن خالل 5 سنوات

كابول ـ وكاالت: أدى الرئيس 
األفغاني حامد كرزاي امس اليمني 
الدســــتورية لتولي فترة رئاسة 
ثانية مدتها 5 سنوات بعد انتخابات 
20 اغسطس املاضي التي شابتها 
اتهامات بالتزوير ووسط انتقادات 
لــــم يتخذ خطــــوات كافية  بأنه 

للتصدي للفساد املستشري.
وقــــال كرزاي أمــــام جمع من 
الشخصيات األجنبية واألفغانية 
في قصر الرئاسة بكابول »أقسم أن 
أتبع تعاليم دين اإلسالم احلنيف 
وأن أحافظ على الدستور وقوانني 
أفغانستان األخرى وأشرف على 
فــــي خطاب  تنفيذها«.واضــــاف 
تنصيبــــه ان القــــوات االفغانية 
يجب أن تتولى مســــؤولية االمن 
في االجزاء املضطربة بالبالد في 
غضون 5 سنوات، ودعا إلى اجتماع 
مجلس القبائل »لويا جيركا« وقال 
إنه ضــــروري من أجل الســــالم 

واملصاحلة في أفغانستان.
الرئيس االفغاني يده  كما مد 
ملنافسه الرئيسي في االنتخابات 
الرئاسية عبداهلل عبداهلل داعيا 
اياه للمشاركة في »حكومة وحدة 
وطنية«، وادى كرزاي اليمني امام 
رئيس احملكمة الدستورية بحسب 
صور بثهــــا التلفزيون االفغاني 

مباشرة.
ثم قام بنفسه بتنصيب نائبيه 
االثنني وهما زعيما حرب سابقان 
تثير سمعتهما الكثير من اجلدل، 
كرمي خليلي )من اتنية الهازارا( 
و»املاريشال مدى احلياة« محمد 

قاســــم فهيم )طاجيكــــي( املتهم 
بانتهاكات حلقوق االنسان واالجتار 
باملخدرات.ويأتي أداء كرزاي اليمني 
الدستورية في ظل تصاعد مترد 
حركة طالبان وشكوك حول شرعية 
الرئيــــس االفغاني بعد انتخابات 
شابها تزوير وشكاوى من انتشار 
الفساد وسوء االدارة في احلكومة 
االفغانية.وشاركت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيــــالري كلينتون في 
مراسم التنصيب وقالت ان واشنطن 
ستدعم احلكومة االفغانية اجلديدة 
لكنها تتوقع نتائج جادة في مجال 
مكافحة الفساد وتشكيل »حكومة 

شفافة ميكن محاسبتها«
واضافت كلينتون للصحافيني 
وهي في طريقها إلى كابول »حسنا.. 
نطلب أن يتابعوا الكثير مما قالوه 
في الســــابق مبا في ذلك تشكيل 
جهاز حكومي يتمتع باملصداقية 
ويكافح الفســــاد«، وقالت »بذلوا 
بعــــض املجهود بهذا الصدد لكنه 
ليس كافيا من وجهة نظرنا البداء 

جدية هدف مكافحة الفساد«.
وأعلنت كابول هذا االســــبوع 
تشكيل قوة مهام ملكافحة اجلرمية 
الكســــب غير  ووحــــدة ملكافحة 
املشــــروع، ويعتمد قرار الرئيس 
أوباما إرســــال  بــــاراك  األميركي 
عشرات االالف من القوات األميركية 
االضافية حملاربة قوات طالبان في 
إمكانية أن يثق  أفغانستان على 
في كرزاي للمضــــي قدما بجدية 

في االصالحات.
الباكستاني  الرئيس  وحضر 

آصف علي زرداري مراســــم أداء 
الدستورية لكرزاي وكان  اليمني 
أبرز الزعماء االجانب احلاضرين 
بجانب وزراء خارجية بريطانيا 

وفرنسا وتركيا.

الناتو يهنئ

 ازاء ذلك، هنأ االمني العام حللف 
شمال االطلســــي)الناتو( اندرس 
فوغ راسموســــن ، باسم احللف، 
الرئيس كرزاي على تنصيبه لوالية 
ثانية، داعيا اياه الى اســــتئصال 
الفســــاد، وقال راسموســــن في 

بيانه »باســــم احللف االطلســــي 
اهنئ الرئيــــس كرزاي« و»نوجه 
له افضل تهانينا لوالية ثانية من 

خمس سنوات«.
واضاف »اننا ندعم بقوة عزمه 
تشــــكيل حكومة كفــــاءات تكون 
قاعدتها واسعة وحتاسب عما تفعل 
وال مكان لديها للفساد«، واعتبر 
ان »من احلاســــم ان يرى الشعب 
االفغانــــي ومواطنو البلدان التي 
ترســــل جنودا الى القوة الدولية 
)في افغانستان( تقدما فعليا في 

هذا االجتاه«.

 واشنطن � احمد عبداهلل
حتول قرار ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما مبحاكمة خالد الشيخ 
محمد املتهم بالتخطيط لهجوم 11 ســــبتمبر 2001 في مدينة نيويورك 
الى مادة جلدل سياســــي متواصل في الواليات املتحدة. وكان املدعي 
العام االميركي ايرك هولدر قد اعلن القرار في نهاية االســــبوع املاضي 
مما ادى الى شــــن حملة من معارضــــي االدارة مفادها ان امن الواليات 
املتحدة اصبح مهددا عن طريق احملاكمة التي ســــتتحول في تقديرهم 
الى »دعوة مفتوحة للقاعدة كي تشن عمليات انتقامية خالل احملاكمة 

او بعد اصدار احلكم ضد مدينة نيويورك«.
وفيما وعد اوباما خالل زيارته اآلسيوية بان تكون عقوبة الشيخ 
محمد صارمة في حدود القانون مدافعا عن قرار احالته الى محكمة مدنية 
بانه ال يعني تبرئة املتهم بل يعني فرض قواعد للعدالة اكثر صرامة من 
احملاكم العسكرية مبا في ذلك احتمال اصدار عقوبة باالعدام، دافع املدعي 
العام هولدر عن قرار االدارة في تصريحات ادلى بها في واشنطن اول 
من امس. وقال هولدر في جلسة استماع امام احدى جلان الكونغرس 
انه كان من املمكن محاكمة خالد الشيخ محمد في محكمة عسكرية او 
مدنية واعدا بان تكون محاكمته امام محكمة فيدرالية عادلة. واضاف 
املدعي العام االميركي »محاكمة خالد الشيخ محمد امام محكمة مدنية لن 
تتحول الى منبرا لكي يلقي املتهم ببياناته التي تعبر عن ايديولوجيا 
الكراهية التي يحملها. واذا واصل املتهم القاء بياناته فان ذلك سيمنح 

الشعب االميركي فرصة ملعرفة اجلنب الذي يسم االرهاب«.
واضاف ان الســــلطات لن تطلق ســــراح خالد الشيخ محمد داخل 
االراضي االميركية اذا ما حصل على حكم بالبراءة مشيرا الى ان النظام 
القضائي املدني في الواليات املتحدة عالج من قبل قضايا تأسست على 
معلومات ووثائق سرية وان محاكمة خالد الشيخ محمد في نيويورك 
لن تكشف اسرارا اميركية. وكان عدد من اعضاء الكونغرس اجلمهوريني 
قد اشــــاروا الى ان محاكمة خالد الشيخ محمد في نيويورك ستصبح 
قضية انتخابية في انتخابــــات الكونغرس النصفية في العام املقبل. 
وقال املرشح الرئاسي السابق جون ماكني ان الشعب االميركي سيرى 
مدى اســــتخفاف االدارة احلالية بامن املعلومــــات االميركية واملدنيني 
االميركيني فور بــــدء اجراءات احملاكمة.  واضــــاف ماكني ان احملاكمة 
ســــتؤدي الى املزيد من زعزعة ثقة الناخب االميركي في قدرة احلزب 
الدميوقراطي على حماية امن االميركيني ومن ثم ستمهد إلنهاء اغلبية 

احلزب في املجلس التشريعي االميركي. 

رئي��س أم��ام  أم��س  ثاني��ة  لوالي��ة  الدس��تورية  اليم��ني  ادائ��ه  خ��الل  ك��رزاي 
القضاة عبدالسالم عزميي في قصر الرئاسة بكابول                )أ.ف.پ(

تعيين رئيس الوزراء البلجيكي أول رئيس لالتحاد األوروبي 
بروكســـل ـ وكاالت: عـــني القادة 
االوروبيـــون خالل قمة اســـتثنائية 
مساء امس رئيس الوزراء البلجيكي 
هيرمان فان رومبوي أول رئيس لالحتاد 
االوروبـــي،  على مـــا اعلنت مصادر 

ديبلوماسية. 
وصرح احد هذه املصادر بأن القادة 
املجتمعني في بروكسل »اتخذوا قرارا 

بتعيني فان رومبوي«.
واضاف مصدر ديبلوماسي تشيكي 

»فان رومبوي هو الرئيس اجلديد«.
على صعيد متصل عني قادة الدول 
الـ 27 البريطانية كاثرين اشتون ممثلة 
عليا للسياسة اخلارجية في االحتاد 

االوروبي.
وقـــال احـــد املصـــادر »مت تعيني 
اشتون« في املنصب املذكور. مضيفا 

»متت تسوية كل شيء« بالنسبة الى 
تعيني اشتون، مفوضة االحتاد االوروبي 

للتجارة.
وستخلف اشتون االسباني خافيير 
سوالنا ولكن مع متتعها بصالحيات 
الوقت نفسه  اوسع. وستشـــغل في 
منصـــب نائبـــة رئيـــس املفوضية 

االوروبية.
وكانت مطالب بريطانيا في وقت 
ســـابق بتولي بلير رئاسة االحتاد قد 
وقفت حجر عثرة في طريق التوصل 
لتوافق في اآلراء حول املنصبني اللذين 
يهدفان ملساعدة االحتاد األوروبي على 

تعزيز نفوذه على الساحة العاملية.
وقال متحدث باسم براون للصحافيني 
»بعد أن أصبح واضحا أن فرص بلير 
تتضاءل في احلصـــول على منصب 

الرئاسة لعدة اسباب وجيهة، قام رئيس 
الوزراء بتدخل حاسم في هذا االجتماع 

)بالتوقف عن دعم بلير(.
وأكد ديبلوماسيون اوروبيون أن 
السويد التي تتولى الرئاسة الدورية 
لالحتاد االوروبي والتي قادت املشاورات 
بشـــأن املنصبني، طرحت اسمي فان 
رومبوي وهو غير معروف جيدا على 
الســـاحة العاملية، واشتون املفوضة 

التجارية لالحتاد.
وقال ديبلوماسي بارز في االحتاد 
االوروبي »هناك اتفاق سياسي. لدينا 

توافق في اآلراء«.
ويهدف التعيني للمنصبني إلى تعزيز 
موقف االحتاد االوروبي ومجاراة صعود 
القوى الناهضة مثل الصني في أعقاب 

األزمة االقتصادية العاملية.

القوات اليمنية »تسيطر« على المالحيظ
عواصم ـ وكاالت: ذكــــر موقع حكومي على االنترنت امس أن قوات 
احلكومة اليمنية التي تقاتل املتمردين احلوثيني في شمال البالد قتلت 

زعيما لهم وأجبرت أتباعه على التقهقر.
ونقل املوقع االلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن علي القطواني 
وهــــو زعيم للحوثيني قتل اثناء املعارك وإن القوات احلكومية تبادلت 
إطالق النار مع أتبــــاع زعيمني آخرين للمتمردين هما علي الســــياني 

وابوحزام.
وقال املوقع إن القوات احلكومية ســــيطرت على بلدة املالحيظ في 

صعدة.
كذلك، قتل جندي سعودي في مواجهات مع املتمردين على احلدود 

مع اليمن، بحسب ما أوردت صحيفتان عربيتان امس.
ومبقتل هذا اجلندي يرتفع عدد اجلنود السعوديني الذين قتلوا في 
العمليات العســــكرية التي بدأت في 3 اجلاري على احلدود بني البلدين 
الى 6 على االقل، يضاف اليهم اربعة قتلى من املدنيني، بحسب حصيلة 
سعودية غير رســــمية. وأوردت صحيفة احلياة ان عيسى مدخلي من 
القوات البحرية قتل الثالثاء املاضي خالل تبادل إلطالق نار مع متمردين 

زيديني في جبل الدخان باملنطقة اجلبلية بني اليمن والسعودية.
ومت تشييعه في مسقط رأسه جازان على احلدود مع اليمن، بحسب 

ما افادت صحيفة الشرق االوسط.
وتشن القوات السعودية عمليات متشيط للحدود بانتظام ملنع تسلل 
متمردين، منذ قام هؤالء بقتل جندي من حرس احلدود الســــعودي في 

الثالث من نوفمبر احلالي. 

200 m

يعتقد 40% من ســـكان نيويورك ان محاكمة املتهم بالتخطيط لهجمات 11 
ســـبتمبر خالد شـــيخ محمد تزيد من احتمال تعرض املدينة لهجوم بحسب 
استطالع للرأي فيما يقول خبراء أمنيون ان املدينة بالفعل هي الهدف األول 

لالرهابيني.

 جسر بروكلين مايو 2003 :
اعتقال ايمان فارس الحاصل على الجنسية األميركية بشبهة التآمر لتفجير جسر بروكلين

 بورصة نيويورك اغسطس 2004: 
اعتقال عناصر من خلية مسلحة بتهمة التخطيط لمهاجمة بورصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في 

واشنطن ونيوجيرسي
 محطة المترو اغسطس 2004:

اعتقال مشتبهين اثنين بتهمة التخطيط لتفجير محطة المترو قرب حديقة ماديسون سكوير قبل 
مؤتمر الحزب الجمهوري

 طرق نقل سريعة يوليو 2006:
ال� »اف بي آي« كشف عن خطة لمهاجمة انفاق الترانزيت المؤدية الى نيوجيرسي وذلك بعد تعقب 

عدد من المحادثات عبر غرف الدردشة

 مطار جون كيندي الدولي يونيو 2007:
اعتقال اربعة رجال لالشتباه بتخطيطهم لتفجير خزانات وقود الطائرات وانابيب االمداد في مطار جون كيندي

مركز إصالح ميتروبوليتان:
حيث سيتم احتجاز شيخ محمد 

واربعة معتقلين آخرين محكمة االستئناف األميركية
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محاكمة منفذي هجمات 9/11

محاوالت الهجوم على نيويورك منذ 9/11

.. وكاثرين اشتون املمثلة العليا للسياسة اخلارجيةهيرمان فان رومبوي رئيس »األوروبي« اجلديد


