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بغداد ـ وكاالت: أكدت القائمة العراقية التي 
يتزعمها رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي ان 
االيام املقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة على الصعيد 

السياسي بالعراق.
وقال هاني عاشور املستشار االعالمي للقائمة 
العراقية التي جاءت في املقدمة بانتخابات البرملان 
التي جرت منذ أكثر من 80 يوما، في بيان أمس 

»ال يوجد أي امر محسوم او ناضج بشأن تشكيل 
احلكومة والتحالفات السياسية حتى اآلن وامنا 
هناك متغيرات ستفرضها طبيعة العمل السياسي 
واستعداد كل كتلة لتقبل اآلخر وانضاج مشروع 

وطني يستوعب اجلميع«.
واضاف ان الكتلة العراقية »مازالت ترى ان 
االئتالف الوطني والتحالف الكردستاني االقرب 

اليها وتعمل على توسيع التعاون معهما«.
ولفت الى ان التصديق على نتائج االنتخابات 
سيدفع اجلميع للعمل اجلدي و»ميكن ان تتغير 
في ضوئها بعض املعادالت السياسية وطبيعة 
التحالفات بشكل مفاجئ خاصة ان التحالفات التي 
جتري مازالت غير قادرة على التوافق على شكل 

احلكومة املقبلة وعلى تسمية رئيسها«.

»العراقية« تبشر بمفاجآت سياسية في األيام المقبلة

خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال املستشارة األملانية أجنيال ميركل في جدة املستشارة األملانية أجنيال ميركل متحدثة إلى إحدى اخصائيات مركز امللك فهد الطبي خالل لقائها سيدات أعمال سعوديات أمس    )أ.ف.پ(

السفير األميركي آدم ايرلي ومسؤولون أميركيون وبحرينيون يحفرون إيذانا ببدء مشروع مضاعفة القاعدة األميركية في البحرين   )أ.ف.پ(

ميركل: خادم الحرمين يشعر بخيبة أمل من غياب التقدم في عملية السالم
الرياضـ  وكاالت: بحث خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واملستشارة األملانية 
أجنيال ميركل في جدة أمس األول عملية السالم 
املتعثرة في املنطقة وأهمية الوصول إلى سالم 
عادل وشـــامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السالم العربية.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية أمس 
األول أن اجلانبني الســـعودي واألملاني تناوال 
خالل االجتماع بحث وضـــع االقتصاد العاملي 
واجلهود الدولية املبذولة لتحقيق اســـتقراره 
إضافة إلى مسارات التعاون بني البلدين وسبل 
دعمها وتعزيزها في املجاالت جميعها مبا يخدم 

مصالح البلدين والشعبني الصديقني.
حضر االجتماع صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع، 
واألمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزيـــر الداخلية، واألمير خالد 
الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة 
واألمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس االستخبارات 
العامة ووزراء املالية والتجارة واالقتصاد وعدد 

من املسؤولني السعوديني واألملان.
وفي تصريحات لها أمس قالت ميركل ان خادم 
احلرمني الذي بحثت معه في عملية السالم في 
الشرق األوسط »يشعر حتى اآلن بخيبة أمل كبيرة 
من غياب التقدم في عملية الســـالم في الشرق 
األوسط«. وأضافت انها شكرت العاهل السعودي 
على قيام قوات االمن السعودية بتحرير فتاتني 

أملانيتني كانتا رهينتني في اليمن. 

وقالت ميركل خالل زيارتها جدة: »أعتقد أن 
الســـعودية ترى بشكل عام أن مسألة التنظيم 
ضرورية«. من ناحية أخرى أوضحت ميركل أن 
بالدها ال تركز فقط على االستثمار في النفط فقط 
مشيرة إلى أن هناك مجاالت كثيرة ميكن لبالدها 
االســـتثمار فيها مثل مجاالت السكك احلديدية 

ميركل التي توجهت الى قطر بعد السعودية، 
افـــردت جانبا مهما مـــن مباحثاتها في اململكة 
لالقتصاد حيث توقعت دعما واســـعا ملساعي 
وضع قواعد تنظيمية دولية ألسواق املال خالل 
قمة العشرين املقرر عقدها في كندا خالل شهر 

يونيو املقبل.

والطاقة املتجددة. وأضافـــت ميركل ان هدفها 
»تفعيل التجارة احلرة بـــني االحتاد األوروبي 
ودول اخلليج« مؤكدة أنها ســـتقوم شـــخصيا 
بتقدمي كل ما لديها من مجهود لتسريع التبادل 
التجاري. وتعهدت املستشارة االملانية بأن تدافع 
بالدها بكل قوتها عن يورو قوي. وقالت ميركل 
في خطاب امام غرفة التجارة في جدة »اريد ان 
أكون واضحة جدا: أملانيا بصفتها مصدرة كبيرة 
واكبر اقتصاد في االحتاد األوروبي، اســـتفادت 
بشكل كبير من اليورو في املاضي، لذا سندافع 

بكل ما لدينا من قوة عن يورو قوي«. 
وذكرت ميركل ان التحدي الكبير يبقى احلد 
من الفروقات على مســـتوى »التنافسية بني 
دول االحتاد األوروبي وبالتحديد داخل منطقة 

اليورو«. 
ورأت ان ذلك ينبغي ان يتم عبر »االصطفاف 
خلف الدول األقوى وليـــس الدول األضعف«، 

كما قالت.
كما زارت املستشـــارة األملانية جامعة امللك 
عبداهلل للعلوم والتقنية في ثول على ســـاحل 
البحر األحمر حيث كان في اســـتقبالها رئيس 

اجلامعة البروفيسور تشون فونغ شيه.
وفي بداية الزيارة استمعت من رئيس اجلامعة 
إلى شرح عن مباني اجلامعة واألقسام العلمية 
والتقنية التي حتتويها وما تتضمنه من مراكز 
أبحاث والنتائج التي توصلت إليها كما شملت 
الزيارة مبنى ابن سينا في اجلامعة الذي يحتوي 

على معامل خاصة بتقنية النانو.

شكرت السعودية على جهودها في تحرير الرهينتين األلمانيتين وتعهدت بالدفاع عن يورو قوي »بكل ما لدينا من قوة«

)رويترز( جنود إسرائيليون ينفذون عمليات إنقاذ وهمية لهجمات محتملة باألسلحة الكيماوية  

انتهاء تدريبات »تحول 4« اإلسرائيلية اليوم 
ونتنياهو يتلقى دعوة »مفاجئة« لزيارة واشنطن 

صحف تركية أمس بوادر أزمة 
جديدة بـــني أنقرة وتـــل أبيب 
بسبب قافلة »أسطول احلرية« 
للمساعدات اإلنسانية املتوجهة 
إلى غزة واملكونة من 9 ســـفن، 
ثالث منها تركية والباقي من دول 

أوروبية وعربية.

واجلمعيات احمللية وحوالي 150 
هيئة حكومية.

سياسيا، تلقى رئيس احلكومة 
االســـرائيلية بنيامني نتنياهو 
دعوة »مفاجئة« لزيارة واشنطن 
املقبل لالجتماع مع  األســـبوع 
أوباما،  الرئيس األميركي باراك 

حسبما أعلنت االذاعة االسرائيلية 
أمس. وأشـــارت االذاعة الى ان 
الدعوة حملها رئيس طاقم موظفي 
البيت االبيض رام عمانوئيل الذي 
يقوم بزيارة خاصة الســـرائيل 

لقضاء اجازة عائلية.
في غضـــون ذلـــك، رصدت 

ـ وكاالت: بلغـــت  عواصـــم 
مناورات »حتول 4« االسرائيلية 
الشـــاملة ذروتها أمس مع دوي 
صفـــارات االنـــذار فـــي جميع 
األراضي االسرائيلية عند الساعة 
11.00 بالتوقيـــت احمللـــي ملدة 
دقيقة ونصـــف الدقيقة معطية 
االسرائيليني اشارة التوجه الى 
اقرب مالجئ ملدة عشر دقائق في 
اطار تدريبات الدفاع املدني على 
االســـتعداد ألي هجوم مفترض 

بالصواريخ.
واستثني الســـياح وسائقو 
السيارات من هذا التدريب الذي 
اطلق عليه »حتول 4«، وهو الرابع 
من نوعه منذ احلرب على لبنان 
فـــي صيف 2006، علـــى ما افاد 

مصدر عسكري.
وبحسب السيناريو املعتمد، 
فقـــد تتعرض اســـرائيل الالف 
الصواريخ مبـــا فيها صواريخ 
حتمل رؤوسا غير تقليدية تطلق 
عليها من سورية ولبنان وقطاع 

غزة وايران.
التدريبـــات ظهر  وتنتهـــي 
اليوم بعد أن شارك فيها اجليش 
الطوارئ  والشـــرطة واجهـــزة 

كوريا الشمالية تطرد مسؤولين جنوبيين بوادر أزمة تركية - إسرائيلية بسبب أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة 
وواشنطن تدرس خيارات إضافية لمحاسبتها وقادتها

عواصم ـ وكاالت: لم تفلح مساعي تخفيف التوتر في نزع فتيل 
األزمة في شـــبه اجلزيرة الكورية بني الشقيقتني اللدودتني سيئول 
وبيونغ يانغ، وارتفع منســـوب القلق بعد إعالن مسؤول عسكري 
كـــوري جنوبي أمـــس أن اجليش الكوري اجلنوبـــي كان يرصد 4 
غواصات كورية شمالية لكنها اختفت من قاعدتها في البحر الشرقي 

بعد إجراء تدريب بحري في أوائل هذا األسبوع.
ونقلت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية »يونهاب« عن املسؤول 
العســـكري توضيحه ان وجهة الغواصات الكورية الشمالية األربع 
التي تبلغ ســـعة كل منها 300 طن مجهولة منذ يومني مؤكدا العمل 
علـــى حتديد مكانهـــا »عبر جتنيد كل القـــدرات البحرية في البحر 

الشرقي«.
ولفت املسؤول إلى ان الغواصات غادرت قاعدة تشاهو التي تقع 
بالقـــرب من موقع منصة إطالق الصواريخ في موســـودان ري في 
محافظة هامكيونغ الشمالية في الساحل الشمالي الشرقي الكوري 

الشمالي.
مبوازاة ذلك، ذكر املتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية اجلنوبية 
شـــون هاي سونغ ان كوريا الشـــمالية أبلغت املوظفني احلكوميني 
الكوريني اجلنوبيني بأن عليهم مغادرة املجمع الصناعي املشترك في 
كوريا الشمالية في كيسونغ، وهدد بإغالق املشروع اذا ما استمرت 

سيئول مبواقفها املناهضة لبيونغ يانغ. 
 املتحدث كرر نية بالده »معاقبة« كوريا الشـــمالية التي تتهمها 
بالده بإغراق بارجتها تشـــيونان ومقتل 46 من بحارتها، وقال انه 
»كان يجب على كوريا الشمالية االعتذار من الهجوم على تشيونان 
ومعاقبة املسؤولني لكنها توجه مجددا تهديدات تقوض بشكل اضافي 

العالقات بني الكوريتني«.
خطوة تصعيدية أخرى لوحت بها كوريا الشـــمالية أمس عندما 
هـــددت بقطع آخر طريق بـــري مع كوريا اجلنوبيـــة عبر املنطقة 
احلدودية املدججة بالسالح وهو ما يهدد بعرقلة حركة االشخاص 

والبضائع من وإلى املنطقة الصناعية املشتركة.
 وجاءت الرســـالة في إخطار من اجليش الكوري الشـــمالي الى 

اجلنوب نشرته وكالة االنباء الرسمية لكوريا الشمالية وقالت انها 
ستتخذ هذا االجراء إذا اعادت سيئول إذاعة رسائل دعائية ضدها عبر 
مكبرات الصوت على احلدود املشـــتركة. ومرة أخرى جددت كوريا 
اجلنوبيـــة عزمها معاقبة كوريا الشـــمالية املتهمة باغراق البارجة 
مستندة الى الدعم الذي حصلت عليه أميركيا وعلى اعلى مستوى، 
حيث أكدت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون لســـيئول 
»االلتزام القوي« للواليات املتحدة بأمن حليفتها كوريا اجلنوبية، 
ودعت النظام الشيوعي في بيونغ يانغ الى وقف »استفزازاته وسياسة 
التهديدات«.  وأكدت ايضا ان املجموعة الدولية يجب ان »ترد« على 
غرق البارجة الكورية اجلنوبية تشيونان في نهاية مارس املاضي. 
وقالـــت كلينتون في ختام لقاء مع الرئيـــس الكوري اجلنوبي لي 
ميونغ باك »ندعو كوريا الشـــمالية الى وقف استفزازاتها وسياسة 

التهديد والنزعة احلربية جتاه جيرانها«.
 واضافت ان »الواليات املتحدة تدرس خيارات اضافية حملاسبة 
كوريا الشـــمالية وقادتها«، وتابعت ان اغراق البارجة يتطلب »ردا 
قويا لكن مدروســـا«. واضافت »ال ميكننا التغاضي عن االستفزاز 
والنزعة احلربية«. وعبرت كلينتون عن دعمها إلحالة هذه القضية 
الى مجلس االمن الدولي معتبرة انه »لدى املجموعة الدولية مسؤولية 

وواجبا للرد«.
من جهته، اعتبر وزير خارجية كوريا اجلنوبية يو ميونغ هوان 
أمس ان الوقائع التي ظهرت في ختام التحقيق الدولي »والتي ستعرض 

على مجلس االمن الدولي« يفترض ان تقنع الصني.
وقال هوان - خالل مؤمتر صحفى مشـــترك عقده مع كلينتون 
في سيئول - إنه ناقش مع نظيرته األميركية الوضع األمنى للبالد 
وحادث السفينة )تشـــيونان( واالجتماعات التي سيتم عقدها في 

شهر يوليو املقبل باإلضافة إلى بعض القضايا األخرى.
 وأضاف »سيستغرق االمر وقتا، لكنني اعتقد ان الصني وروسيا 
لن تتمكنا من نقض الوقائع«. ومضى هوان قائال إنه اتفق مع نظيرته 
األميركية على مسؤولية بيونغ يانغ بشأن حادث السفينة احلربية، 

وأكدا على العالقات القوية التي تربط بلديهما.

موسكو تندد بنصب الـ »باتريوت« األميركية في پولندا
 موس��كو � أ.ف.پ: عادت الدرع الصاروخية الى واجهة التوتر السياس��ي بني 
الغرب وروس��يا التي انتقدت بشدة أمس نشر صواريخ اميركية مضادة للطيران 

من نوع باتريوت في پولندا معتبرة انه اجراء يسيء الى »االستقرار اإلقليمي«.
وق��ال متحدث باس��م اخلارجية الروس��ية لوكال��ة انترفاك��س »ان مثل هذه 
االجراءات، ال تؤدي الى تعزيز االس��تقرار اإلقليمي، بل على العكس، من ش��أنها 
خفض مس��توى الثقة«. واضاف »يتعذر فهم س��بب اختيار هذا القطاع احملاذي 
للحدود مع روس��يا لنش��ر الصاروخ«, موضحا ان روسيا لم تتلق »ردا حقيقيا« 
يبدد مخاوفها التي عبرت عنها لواش��نطن ووارس��و. موقف اخلارجية الروسية 
جاء ردا على إرس��ال واشنطن بطارية مضادة للصواريخ من نوع باتريوت االحد 

املاضي الى موراغ شمال شرق پولندا حيث سيتم تركيزها ملدة 30 يوما.

أميركا تضاعف مساحة قاعدتها في البحرين 

املنامةـ  د.ب.أ: بدأت الواليات 
املتحدة أمس أعمال البناء  ملضاعفة 
املســـاحة احلالية لقاعدة قيادة 
األسطول اخلامس األميركي في 
البحرين وذلك بعد بدء عمليات 
احلفر في موقع تصل مساحته الى 
70 فدانا مستأجرة من احلكومة 

البحرينية في ميناء سلمان.
وقال مسؤولون أميركيون إن 
املشروع الذي يجري تنفيذه على 
أربع مراحل بتكلفة 580 مليون 
دوالر وينتهـــي عـــام 2015 من 
شأنه تعزيز القدرات العسكرية 

لألسطول اخلامس األميركي في 
البحرين.

إيرلي، السفير  آدم  وأوضح 
األميركـــي لدى املنامـــة، خالل 
احتفال أقيم في ميناء ســـلمان 
»افادت العالقـــة التي امتدت لـ 
60 عاما بني البحرية األميركية 
البلديـــن واملنطقة  والبحرين، 
التزام  بأسرها. يظهر االحتفال 
الواليات املتحدة جتاه مستقبل 

عام مشترك«.
واضاف »لم تكـــن الواليات 
املتحدة لتخصص هذا النوع من 

املوارد، ما لم تكن لدينا ثقة كاملة 
في البحرين كحليف مشترك«.

وأضـــاف »لن يســـاهم هذا 
املشروع في تعزيز السالمة واألمن 
لبلدينا واملنطقة كاملة فحسب، 
ولكنه ميثل استثمارا أميركيا مهما 
في االقتصـــاد البحريني، حيث 
يخلق وظائف )جديدة( ومصدر 

دخل آلالف البحرينيني«.
ومن املتوقع أن يســـتغرق 
إمتام املشـــروع خمســـة أعوام 
حيـــث يتولى احملليـــون عقود 

البناء والوظائف.

بكلفة 580 مليون دوالر ويستغرق 5 سنوات 

نجاد يهاجم موقف روسيا الداعم للعقوبات الغربية
والكرملين يدين الـ»ديماغوجية السياسية« للرئيس اإليراني

عواصمـ  وكاالت: اتسعت بوادر اخلالف 
بني روسيا وإيران، وجاء أوضح تعبير عنها 
عبر انتقاد الرئيس اإليراني محمود احمدي 
جناد الالذع لدعم موسكو مشروع العقوبات 
االميركية اجلديد ضد طهران املعروض على 
مجلس األمن، حيــــث اعتبر احمدي جناد 
أمس ان الدعم الروسي لفرض األمم املتحدة 
عقوبات جديدة على ايران غير مقبول ودعا 
الرئيس دميتري مدڤيديڤ الى إعادة النظر 

في دعمه ملوقف واشنطن.
  وندد الرئيس اإليراني مبوقف نظيره 
الروسي متهما اياه »باجللوس قرب الذين 

كانوا أعداءنا قبل ثالثني عاما«.
وأضــــاف »نأمل ان يكون املســــؤولون 
الروس واعني وان يقترحوا تعديالت واال 
يتركوا اإليرانيــــني يضعونهم في املرتبة 

نفسها مع اعدائهم التاريخيني«.
وتابع احمدي جناد في كلمة تلفزيونية في 
مدينة كيرمان بجنوب شرق ايران »كان يجب 
اال نرى في أوقات حساسة جارتنا روسيا 
تدعم هؤالء الذين يقفون ضدنا ويناصبوننا 
العداء منذ 30 عاما، هذا غير مقبول بالنسبة 
للشعب اإليراني، أمتنى ان يولوا اهتماما 

ويقوموا بعمل تصحيحي«.
وقال مستغربا انه ال يعرف سبب موقف 
الرئيس الروســــي دميتري مدڤيديڤ ضد 
بالده، وخاطبه قائال »ان الشعب االيراني 

العالقات  بريخودكو املتحدث باسم جلنة 
اخلارجية فــــي الكرملني قوله تعليقا على 
تصريحات الرئيــــس اإليراني »لم ينجح 
اي كان في احلفاظ على سلطته من خالل 
استخدام الدمياغوجية السياسية«. وانتقد 
بريخودكو خصوصا »أي موقف غير متوقع 
وأي تطرف سياسي وقلة الشفافية وعدم 
االنســــجام لدى اتخاذ قرارات تهم األسرة 
الدولية بكاملها وتقلقها« في إشارة واضحة 

الى برنامج إيران النووي.
وأضاف ان »روســــيا لطاملا كانت تهتم 

ال يعرف سبب موقفه ضده ولم يعرف هذا 
الشعب هل أن روسيا بلد صديق إليران أم 

ال وما الذي تريده بالذات«.
وأضاف »لو كنت رئيس جمهورية روسيا 
لكنت أتريث في ابداء وجهات النظر أو اتخاذ 
القرارات بشأن الشعب اإليراني العظيم الذي 

ميتلك حضارة عريقة وتاريخا خالدا«.
علــــى نفس درجــــة العنف جــــاء الرد 
الروســــي على انتقادات جناد، حيث دانت 
موسكو »الدمياغوجية السياسية« اإليرانية. 
ونقلت وكاالت األنباء الروسية عن سيرغي 

مبصاحلهــــا الوطنية على األجــــل البعيد 
وموقفنا مؤيد لروســــيا ال ميكنه ان يكون 

مؤيدا إليران وال مؤيدا ألميركا«.
أما بخصوص اتفاق تباددل اليورانيوم 
املوقعة مع تركيا والبرازيل فقد حث جناد 
الواليات املتحدة وروسيا على دعم االتفاق، 
محذرا من انه يشكل »الفرصة األخيرة« حلل 
االزمة املتعلقة بالبرنامج النووي االيراني. 
وقال احمدي جناد في تصريح متلفز مخاطبا 
الرئيســــني األميركي والروسي، ان »اعالن 
طهران )حول اتفاق مبادلة الوقود( يشكل 
أفضل فرصة، لقد قمنا بخطوة كبيرة الى 
االمام وقلنا أمــــورا بالغة األهمية، لم يعد 

هناك أعذار«.
وطالب الرئيس االميركي باراك اوباما 
بـ »ان يتذكر دائما انــــه اذا لم يغتنم هذه 
الفرصة، فلن يعطيــــه االيرانيون فرصة 
جديدة بالتأكيد«. في املقابل، قال مشرعون 
أميركيون بــــارزون ان الكونغرس لن يقر 
عقوبات مشددة جديدة على إيران بسبب 
برنامجها النووي حتى أواخر يونيو على 
االقل وذلك من أجل اعطــــاء االمم املتحدة 
فسحة من الوقت لدرس مشروع العقوبات 
اجلديد أمامها. وميثل هذا االعالن تأجيال آخر 
ملقترحات في الكونغرس لتشديد العقوبات 
األميركية على طهران وعلى الشركات التي 

تتعامل مع ايران في انحاء العالم.

الكونغرس يؤجل عقوبات جديدة إفساحًا للعقوبات الدولية


