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 أنقرة ـ وكاالت: تعبيرا عن احتجاجها الشديد، 
أعدت أنقرة خطة من 4 أبعاد مختلفة للرد على قرار 
جلنة العالقات اخلارجية ملجلس النواب األميركي 

الذي اقر بارتكاب العثمانيني مذبحة بحق االرمن.
وذكرت مصادر ديبلوماســــية تركية أن اخلطة 
ترتكز على أبعاد سياســــية وعسكرية واقتصادية 
واستراتيجية، وأن وزارة اخلارجية ستبدأ اخلطة 

اعتبارا من يوم غد، مشيرة الى أن البعد السياسي 
بدأ باستدعاء أنقرة سفيرها لدى واشنطن نامق تان 
للتشاور، وستبدأ املشاورات معه يوم غد. وبالنسبة 
للبعد االقتصادي، ستتم إعادة النظر ي جدول أعمال 
وخطط وزارتي االقتصاد والتجارة ومناقشة البحث 
عن بديل جتاري ألميركا. أما البعد االســــتراتيجي، 
فسيتم من خالله تقييم االقتراب من روسيا السيما 

فيما يتعلق بسياسة الطاقة. وفيما يتعلق بالبعد 
العســــكري، فســــتقيم أنقرة ضمن اخلطة املعدة 4 
أبعاد في املجال العسكري وأهمها قطع الدعم التركي 
ألميركا في موضوع أفغانســــتان وإعادة النظر في 
املناقصات العسكرية املطروحة وإغالق املجال اجلوي 
أمام الطائرات األميركية ووقف الدعم التركي للقوات 

األميركية العاملة بالعراق .

خطة تركية للرد على اعتراف النواب األميركي بـ »مذبحة األرمن«

صاحب السمو أبرق مهنئاً الرئيس المصري بنجاح العملية

مقتل وإصابة عشرات الزوار في النجف.. واعتقال مفتي القاعدة في ديالى

عملية جراحية ناجحة الستئصال المرارة لمبارك في ألمانيا

العراقيون يرسمون اليوم صورة برلمانهم وسط االنفجارات الدامية واإلجراءات األمنية
التصويت بكثافة خصوصا في 
املناطق السنية التي كانت قاطعت 

انتخابات عام 2005.

منشورات تدعو للمقاطعة

وشهدت العديد من أحياء بغداد 
خاصة تلك التي تسكنها غالبية 
سنية توزيع منشورات وأقراص 
مدمجة حتذر من املشـــاركة في 
االنتخابات وتدعو املواطنني الى 

التزام منازلهم اليوم.
وينتقد العرب السنة محاوالت 
إلبعاد مرشحيهم عن املشاركة 
في االنتخابـــات بحجة اجتثاث 
حزب البعث املنحل. ولقد اعتقلت 
الســـلطات العراقية امس عامر 
مشكور اجلنابي احد املرشحني 
عن جبهة »توافق العراق« وفق 
قانون مكافحة اإلرهاب من منزله 

في مدينة احللة.
ويعتبر رئيس الوزراء نوري 

املالكي املرشح األوفر حظا.
وتواجه قائمته »ائتالف دولة 
القانون« الذي يرأسها املالكي 
ائتالفا علمانيا بزعامة رئيس 
اياد عالوي  الوزراء االســـبق 
الشـــيعية  وجتمعا لالحزاب 
الرئيسية يضم التيار الصدري 
واملجلس االسالمي االعلى وحزب 
الفضيلة وتيار اإلصالح املنشق 
عن حزب الدعوة بزعامة ابراهيم 

اجلعفري.
وستتيح املشـــاركة الكثيفة 
الســـنة في االنتخابات  للعرب 
حتقيق نوع من التوازن السياسي 
في البـــالد واعترافـــا بالعملية 
السياسية التي سمحت للشيعة 

بتقلد زمام االمور.
ان  وقد أعلنت األمم املتحدة 
النتائج األولية ستبدأ في الظهور 
في 18 مـــارس اجلاري في حني 
ان النتائـــج النهائية لن تعرف 
قبل أواخر الشهر كما ان تشكيل 

احلكومة قد يستغرق أشهرا.

يتوجــــه  وكاالت:  ـ  بغــــداد 
الناخبون العراقيــــون اليوم الى 
صناديق االقتراع النتخاب ممثليهم 
في البرملان وسط اجراءات أمنية 
مشددة شــــابتها اختراقات امس، 
أبرزها مقتل 4 زوار إيرانيني وإصابة 

العشرات في تفجير بالنجف.
ويبلغ عدد الناخبني 18 مليونا 
و900 ألف ناخــــب عليهم اختيار 
325 نائبا من أصل 6292 مرشحا 
بينهم 1813 امرأة في جميع ارجاء 

العراق.
امــــس احلمــــالت  وتوقفــــت 
الدعائية للمرشحني وفقا للقانون 
الــــذي يحظرها قبل 24 ســــاعة 
مــــن فتح مراكز االقتــــراع، حيث 
العليا املستقلة  ذكرت املفوضية 
لالنتخابــــات أن مراكــــز االقتراع 
البالغ عددها 8920 مركزا ستفتح 
أبوابها في أرجاء البالد اليوم بدءا 
من الساعة السابعة صباحا حتى 

الساعة اخلامسة عصرا.
أنها  أعلنــــت املفوضيــــة  كما 
»اعتمــــدت 494577 مراقبا محليا 
ودوليا ووكيل كيان سياسي ملراقبة 
عملية االنتخابات فضال عن 2000 

إعالمي محلي ودولي«.
هذا وسيقوم 300 ألف موظف 
باإلشراف على العملية االنتخابية 
التي بدأت مرحلتها االولى اخلميس 
بتصويت رجــــال األمن واملرضى 
والسجناء غير احملكومني بعقوبات 
ألكثر من 5 ســــنوات ثم مرحلتها 
الثانية عبــــر تصويت املغتربني 
املوجودين فيما ال يقل عن 16 دولة 
عربية وأجنبية بخاصة في سورية 
واألردن، حيث يعيش العدد االكبر 

من الالجئني العراقيني.

النسبة األولية للتصويت

وأفــــادت صحيفــــة الصباح 
العراقية احلكومية بأن النســــبة 
األولية للتصويت اخلاص بقوات 
األمــــن والســــجناء واملرضى في 

على األقل بينهم جنود في اجليش 
وأفراد من الشــــرطة كانوا يدلون 

بأصواتهم في تصويت مبكر.

اعتقال مفتي القاعدة بديالى

وكان تنظيم القاعدة قد أعلن 
امس االول فرض حظر للتجول 
اليـــوم في جميع انحـــاء البالد 
وخاصة في املناطق السنية ملنع 
إجراء االنتخابات، كما أفاد موقع 
»سايت« االميركي لرصد املواقع 

االسالمية.
وحـــذر التنظيم من يخرق 
حظر التجول هذا بأنه »يعرض 
نفســـه والعياذ باهلل لغضب 
اهلل ولـــكل صنوف أســـلحة 

املجاهدين«.
ويحاول تنظيم القاعدة منع 
الناخبني الســـنة من التصويت 
لكن خطباء اجلمعـــة كانوا قد 
حثوا الناخبني امس االول على 

بغداد بـ 3 أطــــواق أمنية وفرض 
رقابة شديدة على منافذها املتعددة 
للحيلولة دون دخول الســــيارات 

املفخخة الى العاصمة.

مقتل زوار إيرانيين

لكن التدابير األمنية شهدت عدة 
اختراقات أبرزها انفجار ســــيارة 
ملغومة فــــي مدينة النجف امس 
أسفرت عن مقتل 4 زوار إيرانيني 
وإصابة 54 شخصا بينهم 37 إيرانيا 
و17 عراقيا، بحسب مسؤولني أمنيني 

وطبيني.
ودمر االنفجار حافلتني كانتا 
متوقفتني في مرآب قرب مرقد اإلمام 
الذي يزوره ماليني الشيعة  علي 

من العراق وإيران كل عام.
وبذلك يبلغ عــــدد القتلى في 
هجمات شنت خالل األيام القليلة 
اقتــــراب احلملة  مــــع  املاضيــــة 
االنتخابية مــــن نهايتها 49 قتيال 

املصاحلة يحتاج إلى اســـتمرار 
اجلهود لتحقيقه.

حظر على تجول المركبات

وجترى االنتخابــــات في ظل 
تدابيــــر أمنية مشــــددة يشــــارك 
فيها أكثر مــــن نصف مليون من 
قوات اجليش والشرطة واألجهزة 

األمنية.
العراقية  واستهلت السلطات 
تدابيرهــــا األمنيــــة بفرض حظر 
على جتول املركبات في بغداد بدأ 
ليل امس ومن املقــــرر ان ينتهي 
الساعة اخلامسة من فجر الغد. كما 
مت إغــــالق املنافذ البرية واجلوية 

والبحرية.
التي تهدف  التدابير،  وشملت 
لضمان ســــالمة الناخبــــني اثناء 
الى صناديــــق االقتراع  توجههم 
لإلدالء بأصواتهــــم، قطع الطرق 
املؤدية الى مراكز االقتراع وإحاطة 

اعتبر األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى ان مفتاح 
مستقبل العراق يكمن في حتقيق 
مصاحلة وطنية حقيقية بحيث 
تساهم جميع القوى السياسية 

في رسم مستقبل البلد.
وقال موســـى ـ في تصريح 
لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســـي( ـ إن ما ستفرزه 
االنتخابات من املفترض ان يتم 
في إطار دميوقراطي حقيقي ال 
يســـتبعد منه أحد، وأن يكون 
اإلقبال كامـــال من جميع القوى 
السياسية ألن ذلك هو الذي يشكل 

بالفعل احملطة الفاصلة.
وأضاف أن اجلامعة العربية 
موجودة بعـــدد ال بأس به من 
الوقت  فـــي  املراقبني، مشـــيرا 
إلى أن اجلامعة تلمس  نفســـه 
اجلهود الكبيرة التي تبذل على 
الساحة العراقية إال أن موضوع 

العملية االنتخابية.
ودعـــا طالبانـــي مفوضية 
الدوليني  االنتخابات واملراقبني 
إلى العمل بجـــد للحرص على 
نزاهـــة وشـــفافية االنتخابات. 
واتهم دوال مجاورة لم يســـمها 
آمنة للجماعات  بتوفير مالذات 
العديد من  التي نفذت  املسلحة 

أعمال العنف في العراق.
وختم نداءه باإلشـــادة بدور 
القائمة املفتوحة التي ســـتمكن 
املواطنني بحسب قوله من اختيار 
مجلس نيابي يرقى إلى مستوى 

تطلعات الشعب العراقي.
بدوره حث األمني العام لألمم 
املتحـــدة العراقيـــني كافة على 
التي  املشـــاركة في االنتخابات 
رأى فيها »مرحلة جديدة مهمة« 
علـــى درب املصاحلة الوطنية، 
القســـم  بحســـب بيان أصدره 
التابع ملـــون. بدوره،  اإلعالمي 

املستشفيات جتاوزت الـ 65% وهي 
الى تصاعد. وبالنسبة لتصويت 
املغتربني أفاد عضو اللجنة املشرفة 
على انتخابات اخلارج إياد الكناني 
للصحيفة بأن »العملية االنتخابية 
ستستمر في 16 دولة حتى اليوم 
وان نســــبة اإلقبال علــــى مراكز 

االقتراع كانت جيدة«.
وسيتولى البرملان اجلديد، مهمة 
تشكيل احلكومة اجلديدة وتسمية 
رئيس جديد للبالد ورئيسا للبرملان 
انتخابية تســــتمر 4  فــــي دورة 

سنوات.

حث الناخبين على المشاركة

من جهته، وجه الرئيس جالل 
طالباني نداء الى الناخبني يحثهم 
فيه علــــى املشــــاركة بكثافة في 
االنتخابات، مشددا على ضرورة 
التزام قوات األمن باملهام املوكلة 
إليهم لضمان امن الناخبني وسير 

)رويترز( املخرجة واملمثلة العراقية هند كامل تدلي بصوتها في عمان امس 

الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون

)رويترز( رجال الدفاع املدني يطفئون احلافلة التي استهدفها انفجار النجف أمس 

صورة أرشيفية للرئيس املصري محمد حسني مبارك

القاهرةـ  وكاالت: أجرى الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك امس عملية جراحية 
ناجحة الســـتئصال املرارة في املانيا في 
مستشفى هايدلبرغ حيث ترافقه قرينته 
ســـوزان وجنليه عالء وجمال الى جانب 

وزير الصحة حامت اجلبلي.
هذا وبعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقـــية تهنئة للرئيس 
املصــري محــمد حسني مبارك عبر فيها 
ســـــموه عن خــالص تهانيه بنجـــاح 
العمــــلية اجلراحـــية التي أجراها والتي 
تكلـــلت بالتوفـيق والنجاح متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
بدورها أكدت وسائل اإلعالم املصرية 
الرسمية جناح العملية وقالت ان الرئيس 
مبارك مكث برهة »بغرفة العناية املركزة 
بعد إفاقته« وحتدث مع أفراد أســـرته 

والفريق الطبي املعالج.
ووفقا للدستور، عهد مبارك مبرسوم 
رئاسي الى رئيس الوزراء احمد نظيف 

مبهماته الرئاسية الى حني عودته الى 
القاهرة.

وكان التلفزيون املصري اعلن الليلة 
قبـــل املاضية ان الرئيس شـــعر بآالم 
متكررة في املرارة خالل وجوده في املانيا 
الجراء مباحثات مع املستشارة انغيال 
ميركل وانه ســـيتوجه الى مستشفى 
هايدلبـــرغ اجلامعي للخضوع لعملية 

جراحية الستئصالها.
وقبيل اجراء الرئيس مبارك للعملية 
قالت متحدثة باسم املستشفى اجلامعي 
مبدينـــة هايدلبرغ لوكــــالـــة األنباء 
األملانية، ان األطباء شخصوا من خالل 
فحص الرئيس مبارك التهابا حادا في 

املرارة. 
من جانبه بعث البابا شنودة الثالث 
بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
املرقســـية برقية إلى الرئيس حسنى 
مبارك يتمنى له فيها الشـــفاء العاجل، 
كما أرســـلت الطوائف األخرى برقيات 

للرئيس مبارك. 
كما بعث رئيس مجـــلس الشـــعب 
د. أحمد فتحي سرور وأعضاء املجلس 
برقية إلى الرئيس حسنى مبارك يتمنون 

له فيها الشفاء العاجل وموفور الصحة 
والعافية. 

وهذه هي املرة الثانية التي يقرر فيها 
مبارك بشكل علني نقل صالحياته إلى 
رئيس الوزراء بعد عـــام 2004 عندما 

خضع جلراحة في الظهر في أملانيا.
وكان مبارك قد أصدر في عام 2004 
قرارا بنقل بعض صالحياته مؤقتا إلى 
رئيس الوزراء املصـــري آنذاك عاطف 
عبيد حلني عودته من اخلارج حيث ان 
هذا األمر يعد إجراء روتينيا يتخذ في 
كل مرة يسافر فيها الرئيس إلى اخلارج 

وال يعلن عنه في العادة.
واكد املوقع الرسمي للمستشفى أنه 
يقوم بزيارته سنويا مئات آالف املرضى 
من داخل أملانيا وخارجها لالستفادة من 
أفضل وأحدث طرق وإمكانيات العالج، 
مشـــيرة إلى حرص املستشفى الدائم 
على تقدمي أعلى مســـتويات اخلدمات 
الطبية التي يضمنها أســـاتذة وعلماء 
مشـــهورون علـــى املســـتوى العاملي، 
باإلضافة إلى األطباء األكفاء وعناصر 
الرعاية واملميزون باهتمامهم وحرصهم 

على راحة املرضى. 

ويقوم املستشفى باستمرار بتطوير 
طرق التشـــخيص والعـــالج احلديث 
وتطبــيـــق أحــدث مـــا توصلت إليه 
العلوم الطبية واحلـــيوية من أجل فائدة 
املرضى، كما يتولى إدارة املستشـــفى 
أكبر اجلراحني األملان الدكتور روديغر 

زيفرت. 
في ســـياق آخر، قـــال مبارك خالل 
مؤمتر صحــافي بــبرلني بعــد لقــائه 
املستـــشـــارة االملانية اجنيال ميركل 
اخلميـــس املاضي، انه بامـــكان محمد 
البرادعي املدير العام الســـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الترشح لالنتخابات 
الرئاســـية لعام 2011 شرط ان »يحترم 

الدستور«.
واوضح »اذا اراد )البرادعي( االنضمام 
الى حزب، يســتطيع اختـــيار احلزب 
الذي يريده. اذا اراد ان يكون مرشـــح 
هـــذا احلزب )لالنتخابات الرئاســـية( 
فليفعل. اذا اراد التقدم كمرشح مستقل 

فليفعل«.
واضـــاف »عليـــه فقـــط ان يحترم 
الدســـتور«، مؤكدا ان بالده »ال حتتاج 

الى بطل قومي جديد«.

كــــراكاس ـ رويتــــرز: ســــخر 
الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز 
من وزيرة اخلارجيــــة األميركية 
هيالري كلينتون بوصفها نسخة 
»شقراء« من سابقتها وقال ان خالفا 
مع اسبانيا بشأن صالت مزعومة 
مــــع جماعات متمــــردة قد انتهى. 
تعليقات تشاڤيز جاءت ردا على 
تصريحات لكلينتون خالل جولة 
الالتينية االسبوع  أميركا  لها في 
املاضــــي قالت فيها ان سياســــات 
ادارة الرئيــــس باراك اوباما جتاه 
املنطقة ساعدت على وقف انتقادات 
الواليات املتحــــدة من قبل زعماء 
يساريني مثل تشاڤيز. وقال تشاڤيز 
»بالنسبة لي فهي مثل كوندوليزا 
رايس. كوندوليزا رايس الشقراء«، 
مشيرا الى وزيرة اخلارجية في عهد 
الرئيس السابق جورج بوش والتي 
كثيرا ما تبادل معها كلمات صارمة. 
وفي إشارة الى تصريحات كلينتون 

ولكن تشاڤيز قال بعد محادثات مع 
وزير اخلارجية االسباني ميغيل 
اجنيل موراتينوس انه مقتنع بان 
مدريد تطلب اآلن مجرد معلومات 
وال توجــــه اتهامات. وقــــال »رد 
احلكومة االسبانية كان مقبوال«.

املاضي مبطالبتها بتفسير التهامات 
قاض بان ڤنزويال ساعدت متمردي 
منظمة ايتــــا االنفصالية وجماعة 
القوات املسلحة الثورية الكولومبية 
)فارك( على التخطيط لشن هجمات 
محتملة في االراضي االســــبانية. 

في البرازيل قال تشاڤيز انها اثبتت 
انها عدوانيــــة بنفس القدر. وقال 
»تأتي الى البرازيل كي تستفزنا كي 
حتاول ان تفصلنا عن اشقائنا«. 
من جهة أخــــرى، أثارت احلكومة 
االسبانية غضب تشاڤيز االسبوع 

تشاڤيز يسخر من كلينتون: كوندوليزا الشقراء! أعدتها واشنطن ولندن وباريس وبرلين وبكين وموسكو

 مسودة عقوبات غربية تستهدف بنوك إيران في الخارج
األمم املتحدةـ  رويترز: قال ديبلوماسيون 
ان اقتراحا غربيا لفرض عقوبات جديدة 
على ايران يتضمن دعـــوة لفرض قيود 
على البنوك االيرانية اجلديدة في اخلارج 
ويحث على »اليقظة« ضد البنك املركزي 

االيراني.
وقال ديبلوماسيون غربيون على اطالع 
على املفاوضات بشأن مسودة االقتراح التي 
اعدتها واشنطن ولندن وباريس وبرلني 
وبكني وموســـكو انه لـــم يعد هناك حث 
على وضع البنك املركزي في قائمة سوداء 

رسمية لالمم املتحدة.
واضافوا ان املســـودة تدعو ايضا الى 
فرض قيود على البنوك االيرانية اجلديدة 
في اخلارج جتعل من الصعب على طهران 
التملص من حملة عاملية على التحويالت 
مع املؤسسات املالية االيرانية القائمة من 

خالل اقامة مصارف جديدة.

وقال ديبلوماسي لرويترز »سنتطلع الى 
تشديد القيود على نشاط البنوك االيرانية 

اجلديدة في اخلارج«.
قال ديبلوماســـي اخر ثان احلث على 
احلذر مـــن البنك املركـــزي االيراني في 
االقتراح الذي اعدته واشنطن البد ان يكون 
مقبوال لروســـيا والصني اكثر من مسألة 
وضعه ضمن قائمة ســـوداء وهو ما كان 
سيجعل من الصعب على احد االستثمار 

في ايران.
وقال ديبلوماسي آخر ان »الفكرة هي 
الدعـــوة الى زيادة اليقظـــة فيما يتعلق 
بالتحويـــالت املرتبطـــة بالبنك املركزي 
االيراني والتـــي ميكن لالحتاد االوروبي 
والواليات املتحدة واخرين اســـتخدامها 
كأســـاس لتنفيذ قيودهم االكثر صرامة 

على مثل هذه التحويالت«.
وهناك بنك ايراني واحد هو بنك صباح 

املدرج في قائمة سوداء مبوجب سلسلة من 
عقوبات االمم املتحدة التي وردت في ثالثة 
قرارات وافق عليها مجلس االمن الدولي 

في اعوام 2006 و2007 و2008.
واصـــدر املجلـــس ايضـــا حتذيرات 
بشـــأن بنكني آخرين هما بنك ملي وبنك 
صادرات ولكن لم يتم وضعهما في القائمة 

السوداء.
وال تدعو املسودة الى فرض عقوبات 
ضد صناعتي النفـــط والغاز االيرانيتني 
مثلما اقترحت مسودة فرنسية في وقت 

سابق.
وتســـتهدف املســـودة اجلديدة ايضا 
شـــركات مالحة ايرانيـــة وفرق احلرس 
الثوري االيراني وشـــركات متصلة به، 
وقال ديبلوماسيون ان االجراءات ستحد 
ايضا من تغطيـــة التأمني واعادة التأمني 

للشحنات الواردة واملغادرة إليران.


