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عواصمـ  وكاالت: اعلن المتحدث باسم الحكومة 
الليبية محمد بعيو لوكالة فرانس برس امس 
ان ليبيـــا قررت فرض حظر اقتصادي »كامل« 
على سويسرا اثر تفاقم االزمة الديبلوماسية 

القائمة بين البلدين.
وقال المتحدث بعيـــو »قررت ليبيا فرض 
حظر كامل على جميع التعامالت االقتصادية 

والتجارية مع سويسرا«.
واضاف ان ليبيا قررت ايضا »اعتماد بدائل 
اخرى فيما يخص االدويـــة والمعدات الطبية 

والصناعية« التي تستورد من سويسرا.
هذا وطلبـــت ليبيا من الواليـــات المتحدة 
األميركية أمس اعتذارا رســـميا وتوضيحا لما 
ذكره المتحدث باسم وزارة خارجيتها في تعليقه 
على دعـــوة زعيمها معمر القذافي للجهاد ضد 

سويسرا.
وجاء هذا الطلب في شـــكل احتجاج رسمي 
قدمه عبدالعاطي العبيدي نائب وزير الخارجية 
للقائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية 
في طرابلس خالل استدعائه إلى وزارة الخارجية 

الليبية أمس.
وأبلغ المســـؤول الليبي في هذا االحتجاج 
القائم بأعمال السفارة األميركية »أن عدم اتخاذ 
أي إجراء سيؤثر سلبيا على العالقات السياسية 
واالقتصادية بين البلدين خاصة أن هذه العالقات 
قطعت شوطا كبيرا وفي كافة المجاالت« وفقا 

لما نقلته وكالة األنباء الليبية الرسمية.
الموقف الليبي جاء ردا على سخرية المتحدث 
باســـم الخارجية األميركية فيليب كراولي من 
دعوة القذافي ومن خطابـــه األخير أمام األمم 

المتحدة.
وقالـــت الخارجيـــة الليبيـــة »إن تصريح 

المسؤول األميركي يوضح عدم إطالعه وجهله 
بما ورد في هذا الحديث« في إشـــارة منها إلى 
الكلمة التي ألقاها القذافي في مدينــة بنغازي 
الخميس الماضي في االحتفال بذكرى مولد النبي 
ژ والتي دعـــا فيها إلى »إعــالن الجهاد« ضد 
سويسرا بسبب حظر بناء المآذن في أراضيها 

ومقاطعتها.
وذكرت الخارجيـــة الليبية في هذا الصدد 
للقائم بأعمال الســـفارة »أن الرئيس األميركي 
)باراك( أوباما عومل بكل تقدير واحترام سواء 
في المقابالت التي أجرها القذافي مع سائل اإلعالم 

األجنبية أو وسائل اإلعالم الليبية«.

 اسطنبول ـ رويترز: قال هاشم كيليتش رئيس احملكمة الدستورية 
في تركيا إنه يخشى من أن تضطر احملكمة إلى البت في أمر إصالحات 
قضائية مزمعة تثيـــر توترا في العالقات بـــن احلكومة ذات اجلذور 
اإلسالمية واملؤسسة العلمانية. وستفســـر تصريحات كيليتش على 
انها تنبيه لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بضرورة توخي 
احلذر والســـعي للتوافق. اذ على الرغم من أن اردوغان لم يكشف بعد 
عن خططه فإن املعارضة البرملانية وكثيرا من اعضاء الهيئة القضائية 

أشاروا بالفعل إلى أنهم سيحاولون عرقلتها. حيث من املرجح أن يستهدف 
االصالح احلد من ســـلطات القضاة وجعل حظر االحزاب السياســـية 
أكثر صعوبة. وقال كيليتش لصحيفة حريت في تقرير نشر إن تركيا 
بحاجة الصالحات دستورية حقيقية لكن ذلك يجب أن يتم استنادا إلى 
توافق واسع. وأضاف »سببت مبادرات لتغيير الدستور في تركيا في 
االونة االخيرة كثيرا من التوتر. أخشى أن يترك إلينا البت في االصالح 

القضائي وتغيير الدستور«. 

المحكمة الدستورية في تركيا تحذر أردوغان من فرض إصالحات قضائية

الشيخ د.محمد الصباح خالل مشاركته في اجتماعات وزراء اخلارجية العرب أمس    

)أ.ف.  پ( صورة نشرت امس االول لسفينة حربية اسبانية ترافق سفينة شحن عمانية قرب ساحل بوساسو الصومالي 

العرب يعطون الضوء األخضر  لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية غير مباشرة 
عواصــــمـ  وكاالت: بعد يومن من املداوالت ورغم 
»االقتناع« العربي بعدم جدية اجلانب االســــرائيلي، 
ووسط اإلحراج الذي تشعر به اسرائيل على خلفية 
االنتقاد الذي تتعرض له دوليا بسبب اعتداءاتها على 
املقدســــات، أعلن االمن العام للجامعة العربية عمرو 
موسى ان جلنة متابعة مبادرة السالم العربية وافقت 
على إجراء مفاوضات غير مباشرة اسرائيلةـ  فلسطينية 
ملدة أربعة أشهر »كمحاولة أخيرة رغم عدم االقتناع 

بجدية« اسرائيل أو رغبتها في حتقيق السالم.
وقال موسى في كلمة ألقاها في اجللسة االفتتاحية 
العلنية للدورة العادية ملجلس وزراء اخلارجية العرب 
ان جلنة املتابعة العربية التي اجتمعت مســــاء أمس 
االول وصبــــاح أمس بحضور 16 من اعضاء اجلامعة 
»تدارست املوقف بكل امعان«، موضحا انه كان هناك 
إجماعا على ان اســــرائيل »غير مهتمة بالسالم بدليل 
ما تقوم بــــه في االراضي احملتلة مــــن تغييرات، بل 
من اجراءات املقصود منها اســــتفزاز اجلانب العربي 

واالميركي«.
وتابع »رأينا باالجماع ان اسرائيل غير مستعدة 
ملفاوضات حقيقية تؤدي الى سالم، وكان هناك تساؤل 

مشروع عن فاعلية دور الواليات املتحدة«.
وتال موسى بعد ذلك البيان الصادر عن جلنة املتابعة، 

مؤكدا انه ميثل »ما خلصت اليه املناقشات«.
وأكد البيان »االلتزام باملوقف العربي بإقامة الدولة 
الفلسطينية على حدود 1967« وشدد على ان »املفاوضات 
الفلسطينية ـ االســــرائيلية املباشرة تتطلب الوقف 
الكامل لالســــتيطان في جميــــع االراضي احملتلة مبا 

فــــي ذلك القدس«. واضاف البيان ان »املباحثات غير 
املباشرة املقترحة من جانب الواليات املتحدة لن تثمر 
في ضوء استمرار االنتهاكات االسرائيلية ما يؤدي الى 

فشل هذه املباحثات«.
وتابع الوزراء العرب في بيانهم »رغم عدم االقتناع 
بجدية اجلانب االســــرائيلي، تــــرى اللجنة كمحاولة 
اخيرة اعطاء الفرصة للمفاوضات غير املباشرة تسهيال 
لدور الواليات املتحدة فــــي ضوء تأكيداتها للرئيس 
الفلســــطيني مع وضع حد زمني من أربعة شــــهور« 

لهذه املباحثات.
واتفق الوزراء على ضرورة »اال تنتقل املفاوضات 
غير املباشرة انتقاال تلقائيا الى املفاوضات املباشرة« 
ما لم يتم االستجابة للمطالب العربية خصوصا وقف 

االستيطان.
كما قرروا »في حالة فشل املباحثات غير املباشرة 
واستمرار املمارسات االسرائيلية ان تطلب الدول العربية 
اجتماعا ملجلس األمن لعرض النزاع عليه وان تطلب 

من الواليات املتحدة عدم استخدام الڤيتو«.
من جهة أخرى، قررت جلنة املتابعة »طرح االجراءات 
االسرائيلية غير املشروعة في القدس واالراضي احملتلة 
على محكمــــة العدل الدولية في الهاي ومجلس االمم 
املتحدة حلقوق االنسان واجلمعية العامة لالمم املتحدة«. 
وقال موســــى انه مت االتفاق كذلك على »طرح القرار 
االسرائيلي بضم املسجد االبراهيمي الشريف ومسجد 
بالل بن رباح وأسوار البلدة القدمية في القدس لقائمة 
ما يســــمى مبواقع التراث االســــرائيلية على منظمة 
اليونســــكو«، موضحا ان املجموعة العربية في هذه 

املنظمة الدولية تقدمت بطلب بهذا الشأن »واعتقد ان 
االجتماع سيعقد االسبوع املقبل«.

بعد ذلك طلب وزير اخلارجية السوري وليد املعلم، 
الذي انضم الى اجتماعات الوزراء العرب صباح أمس 
الكلمة ليؤكد حتفظ سورية على قرار جلنة املتابعة 
باملوافقة على املفاوضات الفلسطينيةـ  االسرائيلية غير 
املباشرة. وأكد املعلم، الذي لم يشارك في اجتماع جلنة 
املتابعة مساء الثالثاء اذ ترأس وفد سورية سفيرها 
فــــي القاهرة مندوبها لدى اجلامعة العربية يوســــف 
احمد، انه »لم يكن هناك إجماع حول البند الرابع في 
البيان« الذي صدر عن جلنة املتابعة بشأن استئناف 

املفاوضات غير املباشرة مع اسرائيل.
وقال ان »وفد بلدي اكد ان مثل هذا التفويض للسلطة 
الفلسطينية ليس من اختصاص جلنة مبادرة السالم 
العربية التي وجدت للترويج للمبادرة العربية وليس 

إلعطاء غطاء« ألي قرار فلسطيني.
واضاف ان »قرار الذهاب الى مفاوضات مباشــــرة 

او غير مباشرة هو قرار فلسطيني«.
وباإلضافة إلى التحفظ السوري على القرار العربي 
قال ديبلوماســــي عربي ليونايتد برس إنترناشونال 

إن قطر رفضت هذا التوجه.
 في املقابل، رحبت إســــرائيل بقرار جلنة مبادرة 
السالم، وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
مارك ريغف ليونايتد برس انترناشونال تعليقا على 
القرار العربي »إننا نرحب. ورئيس الوزراء )بنيامن 
نتنياهو( يدعو منذ شــــهور عدة إلى إجراء محادثات 

سالم وآمل اآلن أن تتقدم احملادثات«.

طـرح اعتداءات االحتـالل  في القدس واألراضي المحتلـة على محكمة العدل الدوليـة  في الهاي ومجلس حقوق اإلنسـان واألمم المتحدة 

سقفها 4 أشهر ودمشق تتحفظ وإسرائيل ترحب

ليبيا تفرض حظرًا اقتصاديًا شاماًل على سويسرا 
وتحذّر أميركا من تدهور العالقات إذا لم تعتذر

تفاقم األزمة بين طرابلس والغرب

الشريف علي يخوض االنتخابات ضمن ائتالف شيعي: 
عودة الملكية هي العالج لمعاناة العراق لكن الظروف ال تسمح

بغدادـ  يو.بي.آي: أ.ف.پ: قبل ايام قليلة 
من فتح صناديق االقتراع جتددت املخاوف من 
تصاعد التهديد األمني بوقوع ثالثة انفجارات 
امس وســــط مدينة بعقوبة مركز محافظة 
ديالى، وجتاوزت حصيلتها الـ35 قتيال و50 
جريحا بينهم مدير صحة احملافظة والعديد 

من عناصر االمن واملسعفن احلكومين.
وبحسب مصدر أمني محلي فإن االنفجارات 
الثالثة استخدمت فيها سيارتان مفخختان 
وحزام ناسف فيما افادت معلومات لم تؤكد 
بعد العثور على سيارة مفخخة رابعة على 

مقربة من موقع االنفجارين االولن.
الناجمن  وقال املصدر ان »االنفجارين 
عن سيارتن مفخختن أسفرا عن 20 قتيال 
و30 جريحا على األقل، فيما أسفر الهجوم 
الثالث الذي استخدم فيه حزام ناسف عن 
أكثر من 10 قتلى ومثلهم من اجلرحى بينهم 

مدير صحة ديالى علي التميمي«.
وأضــــاف أن »ما ال يقل عن 15 من رجال 
االمن احلكومين سقطوا بن قتيل وجريح 
بالتفجيــــرات الثالثة التي وقع احدها قرب 
دائرة اإلسكان غرب بعقوبة والثاني قرب 
مكتب تيار اإلصالح الوطني الذي يتزعمه 
رئيــــس الوزراء العراقي الســــابق إبراهيم 
اجلعفري بينما وقع االنفجار الثالث بحزام 
ناسف خارج مستشفى بعقوبة العام مستهدفا 
جرحى االنفجارين االولن واطقم االسعاف 
والدفاع املدني«. من جانبها اكدت وزارة الدفاع 
االميركية )الپنتاغون( امس ان االمور »حتتاج 
الى حدوث حتول غيــــر عادي في االحداث 

ينذر بكارثة« في العراق حتى تفكر في ابطاء 
انسحاب القوات االميركية من البالد.

وقال املتحدث الصحافي باسم الپنتاغون 
جيف موريل »كل شيء يشير في هذه املرحلة 
رغــــم التفجير الذي وقع فــــي بعقوبة الى 
اننا نسير نحو الهدف لتلبية هدف سياسة 
الرئيس باراك اوباما باجراء خفض في القوات 
الى 50 الف جندي في العراق في سبتمبر 
وهو االول هذا العام. كل شــــيء يسير في 

ذلك االجتاه«.
في غضون ذلك وبانتظار حتقيق حلمه 

يوما ما باعتــــالء عرش امللكية في العراق، 
يخوض الشريف علي بن احلسن االنتخابات 
التشريعية في السابع من الشهر اجلاري ضمن 

ائتالف يضم أحزابا شيعية رئيسية.
ويتحدر الشريف علي )54 عاما( من عائلة 
عريقة من العرب السنة، تعود جذورها الى 
الشريف حســــن ملك احلجاز مطلع القرن 
العشــــرين. واختار ان يخوض االنتخابات 
الثانية منذ سقوط نظام صدام حسن عام 
2003، ضمــــن قائمة االئتــــالف التي تضم 
»املجلس االعلى االسالمي العراقي« بزعامة 
عمار احلكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى 
الصدر باالضافة الى احزاب شيعية اخرى. 
واضاف الشــــريف املتزوج من شيعية من 
مدينة كربالء واالب الربعة ابناء مقيمن في 
لندن، »نشارك في االنتخابات التشريعية 
ضمن القائمة الشيعية بانتظار ايام افضل«.  
ويتخذ من منزل كبير في منطقة اجلادرية 
الراقية قرب نهر دجلة، مقرا له الســــتقبال 
ضيوفه في صالة فخمة علقت على جدرانها 
صور اســــالفه الذين حكموا هذا البلد منذ 
العام 1921 حتى سقوط امللكية بانقالب دموي 
عام 1958. وتنتشر قوة من اجليش العراقي 
على مدخل املقر حيث رفعت صورة كبيرة 
للشريف علي مبتسما كتب على جانبها عبارة 
»امنح صوتك ملن يستحقه«. ومنذ عودته 
في العاشر من يونيو 2003، الى بلد غادره 
عندما كان في الثانية من العمر، قادما من 

لندن تعرض الشريف علي لنكسات.
وكان قد اعلن فور وصوله كزعيم للحركة 

امللكية الدستورية قائال »من الواضح ان غالبية 
العراقين يطالبون بعودة امللكية«.

وقد رفض االميركيون ادخاله الى مجلس 
احلكم الذي حكم البالد بعد احلرب االميركية 
عــــام 2003، كما ان حركته لم تنل اي مقعد 
نيابي في انتخابات عام 2005. ويقول املطالب 
بعرش امللكية بينما كان جالسا وفوقه صورة 
للملك فيصل االول الذي حكم العراق بن 1921 
و1933، ان »الترشح على قائمة »االئتالف 
الوطني العراقي« امر قابل للنقاش لكنني 
اعتقــــد انه اخليار االفضل«. واعتبر ان من 
»اخلطــــأ التأكيد ان االئتالف الوطني يضم 
احزابا دينية، فهو يضم ليبرالين وشخصيات 
اخرى متنوعة كما انه قائم على اساس برنامج 
سياســــي عماده دعم مؤسســــات احلكومة 
ان »القوائم  الطائفية«. واوضــــح  ورفض 
السنية اقترحت حتالفات بغرض االنتخابات 
فقط، اما بالنســــبة الئتالف دولة القانون، 
فقد الحظت ان هدفهم االساسي هو احتفاظ 
)رئيس الوزراء( نوري املالكي مبنصبه«. 
ويحمل الشــــريف علي رقم 11 بن مرشحي 
القائمة في محافظة بغداد التي خصص لها 
70 مقعدا من اصل 325 في البرملان املقبل، ما 
يعني ان فرصته بالفوز كبيرة نظرا لقانون 
النسبية في االنتخابات. واكد الشريف علي 
ووالدته بديعة ابنة عــــم امللك غازي الذي 
حكم بن العامــــن 1933 و1939، انه مايزال 
»مقتنعا بان عودة امللكية قد تكون عالجا 
ملعاناة العراق، هذا هو طموحي الدائم لكن 

الظروف ال تسمح بذلك«.

مقتل وإصابة أكثر من 80 بانفجارات في بعقوبة.. وأميركا: االنسحاب يسير وفقاً لما هو مخطط رغم العنف

إيران: محكمة االستئناف تؤيد 
اإلعدام لطالب معارض 

عواصم ـ وكاالت: فيما يســــتمر امللف النووي االيراني 
موضع اخذ ورد بن طهران والغرب، ذكرت مواقع الكترونية 
للمعارضة اإليرانية أمس أن محكمة استئناف إيرانية أيدت 
حكما باإلعدام على طالب ناشــــط اعتقل أثناء احتجاجات 

مناهضة للحكومة في أواخر العام املاضي.
واضافت املواقع أن محمد أمن واليان الذي ناصر املرشح 
اإلصالحي مير حسن موسوي في انتخابات يونيو التي ثار 
خالف حول نتائجها اتهم باحلرابة والعمل ضد أمن الدولة 

واهانة كبار املسؤولن.
وأضاف موقعا كلمة ونوروز أن واليان )20 عاما( الذي 
نفى االتهامات كان طالبا باجلامعة في مدينة دمغان شرقي 
طهران وعضوا في املكتب االنتخابي احمللي ملوسوي قبيل 

االنتخابات الرئاسية.
واعتقل أثناء احتجاجات يوم عاشــــوراء الذي وافق 27 
ديســــمبر عندما قتل ثمانية أشــــخاص في اشتباكات بن 
متظاهرين وقوات األمن. وكانت هذه أعنف اضطرابات منذ 
االنتخابات ولم يتضح على الفور ما إذا كان واليان ضمن 
مجموعة من 11 شخصا قالت وسائل اإلعالم اإليرانية في يناير 
املاضي انهم حكم عليهم باإلعدام فيما يتعلق باالضطرابات 

التي أعقبت االنتخابات.
الى ذلك، ذكر موقعان على شبكة االنترنت أمس، ان قوى 
االمن في طهران اعتقلت املخرج االيراني جعفر باناهي، ألنه 
كان يعد لفيلم عن التظاهرات التي تلت االنتخابات في ايران 

في خطوة اعتبرت »معادية للنظام«.

قراصنة صوماليون يخطفون سفينة سعودية في خليج عدن
 مقديشــــو ـ رويترز: قال مســــؤول بحري كيني 
أمس إن قراصنة صومالين خطفوا سفينة مملوكة 
للســــعودية على متنها طاقم مؤلف من 14 فردا في 

خليج عدن األسبوع احلالي.
في حن اعترف قراصنة آخــــرون بأنهم خطفوا 

أيضا سفينة صيد.
وذكر أندرو مواجنورا من برنامج مساعدة مالحي 
شرق افريقيا أن الســــفينة )النسر السعودي( التي 
يبلغ إجمالي حمولتها 5136 طنا خطفت يوم االثنن 

وهي اآلن قبالة الساحل الصومالي.
كما أبلغ قراصنة رويترز أنهم خطفوا سفينة صيد 
في احمليط الهندي لكن لم يتسن على الفور احلصول 

على املزيد من التفاصيل.
وقال مواجنورا إن الناقلة الســــعودية كانت في 
طريقها من اليابان إلى جدة وعلى متنها طاقم مكون 

من يوناني واحد و13 سريالنكيا.
وصعد القراصنة الصوماليون الذين شــــجعهم 
تزايــــد معدالت دفع مبالغ الفديــــة من هجماتهم في 
الشــــهور األخيرة وحصلوا على عشرات املالين من 
الدوالرات من خالل خطف السفن في احمليط الهندي 

وخليج عدن.
ومتكن القراصنة املسلحون من التملص من السفن 
احلربية التي مت نشرها حملاربة انشطتهم من خالل 

االجتاه إلى اجلنوب حتى جزر سيشل.
ومت نشر قوات بحرية أجنبية قبالة خليج عدن 

منذ مستهل عام 2009 وشكلت قوافل وأقامت ممرات 
عبور في أكثر املناطق البحرية خطورة.

في شأن صومالي آخر، قالت جماعة مدافعة عن 
حقوق اإلنســــان وشــــهود أمس إن القتال بن حركة 
الشباب الصومالية املتمردة وقوات االحتاد االفريقي 
في قلب العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 12 شخصا 

على األقل وإصابة 49 بجروح.
وقال سكان إن شاحنة تابعة حلركة الشباب حتمل 
مدفعا مضادا للطائرات اقتربت من قواعد احلكومة 
واالحتاد األفريقي قرب مفترق طرق رئيسي يعرف 
باسم كيه4 أمس األول وانطلق قصف مدو ودار تبادل 

عشوائي لنيران املدافع اآللية.
من جهته قال علي ياسن جيدي نائب رئيس منظمة 
علمان حلقوق اإلنســــان لرويترز »قتل 12 على األقل 
من بينهم أطفال وأصيــــب 49 بجروح« أمس االول، 
وأضاف: احلكومة واإلســــالميون يخوضون حربا ال 

تنتهي ومعاناة الناس تزيد.
وقال سكان مناطق تسيطر عليها احلكومة إنهم 
اعتقدوا في بادئ األمر أن املتمردين ســــيطروا على 
مفترق الطرق الرئيســــي الذي يربط املطار بوسط 

مقديشو.
وفي منطقة أخرى في مقديشو قال شهود عيان 
إن ستة من افراد حركة الشباب قتلوا عندما اصابت 
قذيفة مورتر منزلهم أمس الثالثاء مما أثار عمليات 

قتل انتقامية.

مقتل وإصابة العشرات في مواجهات بمقديشو

الشريف علي بن احلسني
العقيد معمر القذافي


