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عواصم ـ وكاالت: في خطوة ستطيل من عمر األزمة السياسية 
العراقية املســــتمرة منذ إجراء االنتخابات النيابية طلبت احملكمة 
االحتادية العليا في العراق توضيحا حول نتائج االنتخابات النيابية 
التي وردت من املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات قبل التصديق 
عليها. وأشارت احملكمة في بيان أصدرته امس الى استالمها نتائج 
االنتخابات النيابية لعام 2010 وانها عقدت جلستها بكامل أعضائها 
ونظرت بالنتائج ووجدت أن هناك بعض اجلوانب القانونية التي 

تستلزم إيضاحها من املفوضية العليا لالنتخابات قبل البت النهائي 
بالنتائج. وأضاف البيان »وجدت احملكمة أن هناك طعنني معروضني 
أمام اللجنة القضائية في محكمة التمييز االحتادية لم يتم البت بهما 
حتى االن حتى تعتبر نتائج االنتخابات نهائية تصلح أن تكون محال 
للتصديق«. وأوضح »انه متت مفاحتة املفوضية العليا املســــتقلة 
لالنتخابات فورا مبا تقدم لغرض إبداء الرد ومتابعة الطعون وإشعار 

احملكمة بنتائجها«.

المحكمة العليا العراقية تؤجل »تصديق« نتائج االنتخابات بانتظار »إيضاحات«

ميركل تدعو أوروبا الكتشاف الحضارة اإلسالمية: على إيران التفكير ملياً بالعرض الغربي
عواصـــم ـ وكاالت: أكد ملك 
البحرين امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة امس حرص بالده الدائم 
على تطوير عالقـــات التعاون 
املشترك في مختلف املجاالت مع 
جمهورية أملانيا االحتادية، التي 
وصفها بأنها عالقات تاريخية 

وثيقة.
وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء 
البحرينية أن ملك البحرين اعرب 
في مســـتهل لقائه باملستشارة 
االملانيـــة اجنيال ميركل والوفد 
املرافق لها عن سعادته بالزيارة 
التي تعبر عـــن واقع العالقات 
بـــني  الوطيـــدة واملتطـــورة 

البلدين.
واعرب العاهل البحريني عن 
امله في أن تسهم هذه الزيارة 
التعاون  في ترســـيخ أســـس 
الثنائي في املجاالت السياسية 
والتجاريـــة  واالقتصاديـــة 
واالستثمارية حتقيقا لتطلعات 

الشعبني وطموحاتهما.
وركـــزت املباحثـــات، التي 
البحريـــن مع  أجراهـــا ملـــك 
املستشـــارة األملانيـــة، علـــى 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
والعمل على تفعيل االتفاقيات 
املوقعة بني البلدين في العديد 

من املجاالت.
وأكد ملك البحرين واملستشارة 
ميركل على أهمية دور القطاع 
اخلاص في البلدين والذي يسهم 
فـــي تنمية التعاون املشـــترك 
وزيادة حجم التبادل التجاري 

وإقامـــة املشـــروعات وتبادل 
اخلبرات.

وبحث اجلانبـــان تطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية 
والدولية، خاصة ما يتصل منها 
في عملية الســـالم في الشرق 
األوسط ودعم املفاوضات غير 
املباشرة بني اجلانبني الفلسطيني 

واإلســـرائيلي وتعزيز جهود 
حتقيق السالم العادل والشامل 
والدائم في املنطقة بإنهاء معاناة 
الشعب الفلسطيني ومتكينه من 
الوطنيـــة وإقامة  نيل حقوقه 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
وأكد اجلانبـــان على أهمية 

احلفاظ على أمن منطقة اخلليج 
واســـتقرارها، وطالبـــا بإبعاد 
التوترات والنزاعات عن املنطقة 
وحل اخلالفات بالطرق السياسية 

والديبلوماسية.
من جانبهـــا، أعربت أجنيال 
ميركل عن شـــكرها وتقديرها 
مللك البحرين حمد بن عيســـى 

آل خليفة على حسن االستقبال 
مشـــيدة بالعالقات التي تربط 
البلدين، مؤكدة حرص بالدها 
علـــى تطوير هذه العالقات في 

مختلف املجاالت.
واشادت ميركل بالزيارة التي 
قام بها ألملانيـــا عام 2008 وما 
أسفرت عنه من نتائج ايجابية 

مثمـــرة لفتح املزيـــد من آفاق 
التعاون بني البلدين.

وفـــي وقـــت ســـابق امس، 
اكدت املستشـــارة االملانية من 
الدوحـــة ان بالدهـــا تريد حال 
سلميا وديبلوماسيا الزمة امللف 
ايران  النووي االيراني، داعية 
الى »التفكير« مليا فيما تعرضه 

عليها الدول الغربية، كما شددت 
على اهمية ارساء االستقرار في 

اليمن.
وقالت ميـــركل ـ في خطاب 
القته فـــي العاصمة القطرية ـ 
»هنا في قطر، في الدوحة، انتم 
جيران إيران املباشرين، لذا اقول 
بشكل مباشر ان هذا النزاع يجب 

ان يتـــم حله بطريقة ســـلمية 
وديبلوماســـية واملانيـــا تريد 

املساهمة في هذا السياق«.
واضافت »لكن نحن في رأينا 
ان ايران ال تتمتع بالشـــفافية 
الضرورية جتاه الوكالة الذرية، 
لذا نحـــن نعمل على تشـــديد 
العقوبات ضـــد إيران في إطار 

مجلس االمن«.
واعربت ميركل عن السرور 
ألن »روسيا والصني قررتا ان 
تتخذا مسارا بناء في هذا النقاش 
ونحن اآلن نعمل على تطوير هذه 

العقوبات وحققنا تقدمات«.
وقالت »اكرر ان ايران عليها 
التفكير مليـــا في قبول عرض 
املجتمع الدولي، وهدفنا واضح 
جدا، وهو اال متتلك إيران أسلحة 

نووية«.
ودعت املستشـــارة األملانية 
أوروبا إلى مزيد من االستكشاف 

والفهم للحضارة اإلسالمية.
وقالت ميركل، أثناء زيارتها 
ملتحف الفن اإلسالمي بالدوحة، 
»إننا ننسى في أوروبا أحيانا 
كم عدد القرون التي ســـبقتنا 
خاللها املنطقة العربية في العلم 
والثقافة«. وأكدت ميركل أهمية 
التسامح الديني وحرية الرأي، 
وقالت »نحن بحاجة إلى احترام 
القيمية املختلفة«،  التصورات 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 
التبادل  العاملي يجعل  التطور 
وفرص الشركات العابرة للحدود 
ممكنة أكثر من أي وقت مضى.

اختتمت جولتها في البحرين بعد قطر مؤكدة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج

الرئيس االميركي باراك اوباما

)ا.ف.پ(.. وجانب من مباحثات ميركل مع امللك حمد بن عيسى ملك البحرين )ا.ف.پ(امير قطر الشيخ حمد بن خليفة مرحبا باملستشارة االملانية اجنيال ميركل في الديوان االميري بالدوحة 

)ا.ف.پ( رئيس طاقم املوظفني في البيت األبيض رام عمانوئيل باكيا عند حائط البراق

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

كبير موظفي البيت األبيض
يزور »كنيس الخراب«

عواصمـ  يو.بي.آي: جتول رئيس طاقم املوظفني في البيت األبيض 
رام عمانوئيــــل في البلدة القدمية بالقدس احملتلة امس وزار »كنيس 
اخلــــراب« الذي أثــــار افتتاحه مؤخرا انتقادات فلســــطينية وعربية 
وإســــالمية شديدة كونه يشــــكل تهديدا على املسجد االقصى املبارك 
ويعتبر خطوة على طريق تهويد القدس. فيما تظاهر مســــتوطنون 

متطرفون ضد عمانوئيل ونعتوه بأنه »معاد للسامية«.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن قوات أمن إسرائيلية وحراس 
شخصيني أميركيني أحاطوا بعمانوئيل وعائلته ومنعوا ناشط اليمني 

املتطرف اإلسرائيلي إيتمار بن غفير من االقتراب منه.
وهتف نشطاء اليمني املتطرف بشعارات منددة بعمانوئيل والرئيس 
األميركي باراك أوباما. وقال بن غفير لقوات األمن »لن تسكتوني وهو 
)أي عمانوئيل( كاره إلسرائيل« و»من حقي االحتجاج ضد من يريد 
تسليم حائط املبكى )إلى الفلسطينيني( ويحرض ضد إسرائيل«. ولفتت 
وسائل إعالم إسرائيلية مؤخرا إلى أن سياسة الواليات املتحدة تقضي 
بعدم زيارة مسؤولني أميركيني إلى القدس الشرقية باعتبارها منطقة 
محتلة باستثناء أن هدف الزيارة االلتقاء مع مسؤولني فلسطينيني.

وصفه مستوطنون بأنه معاد للسامية

أوباما يتخلى عن »الحرب على اإلرهاب« باستراتيجيته الجديدة: 
حربنا مع »القاعدة« وروافدها وليست ضد اإلسالم

البشير أّدى اليمين: ملتزم بوحدة السودان واستفتاء الجنوب

واشنطنـ  أ.ف.پـ  سي.إن.إن : 
أعلنت إدارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما انسالخها نهائيا عن سياسة 
ســــلفه الرئيس االميركي السابق 
جورج بوش. وكرســــت اخلطوة 
بتخليها عن عبارة »احلرب على 
اإلرهاب« في إستراتيجيتها األمنية 
اجلديدة التي أعلنتها أمس، معتبرة 
ان تنظيم القاعدة هو عدو الواليات 

املتحدة.
ونشــــر البيــــت االبيض أمس 
وثيقة »استراتيجية األمن القومي« 
حول تقييم التهديدات التي تتعرض 
لها اميركا، بعد مناقشــــات مكثفة 
استمرت 16 شهرا منذ تولي أوباما 

احلكم.
وقالــــت الوثيقة: »سنســــعى 
على الدوام الى نزع الشرعية عن 
األعمال اإلرهابيــــة وعزل كل من 

ميارسونها«.
إال أنهــــا مضــت موضحــة أن 
هــذه »ليست حربا عامليــة علــى 
تكتيك هو اإلرهــاب او ديانة هي 
اإلسالم«، متخليــة عــن مفهــوم 
»احلرب على اإلرهاب« الذي كررته 

والتعليم.
وتدعــــو الوثيقة الــــى مقاربة 
حازمة و»بدون أوهام« في العالقات 
مع أعداء الواليات املتحدة مثل ايران 

وكوريا الشمالية.
وهي تدعو هذين البلدين الى 
القيام »بخيار واضح« بني القبول 
بالعــــروض األميركيــــة للتعاون 
او مواجهة عزلة كبيرة بســــبب 

عديدة لزيادة عزلتهما وحملهما على 
االمتثال لألعراف الدولية املتعلقة 

مبنع االنتشار النووي«.
وتبقي الوثيقة على إمكانية شن 
عمليات عسكرية أحادية اجلانب من 
قبل الواليات املتحدة لكن بشروط 
اكثــــر صرامة من تلك التي تنص 

عليها سياسة جورج بوش.
في سياق متصل، حذرت وزارة 
األمن الداخلــــي األميركية من أن 
»عدد ووتيــــرة محاوالت الهجوم 
على الواليات املتحدة« وصل الى 
أكثر من أي وقت مضى، متوقعة 

وقوع املزيد.
الــــوزارة إن عدد هذه  وقالت 
احملاوالت على مدى األشهر التسعة 
املاضية، جتاوز عددها في أي سنة 

كاملة في السابق.
بحسب »سي.ان.ان، فإن هذه 
التقييمات املتشائمة«، وردت في 
مذكرة لالستخبارات التابعة لوزارة 
الداخلــــي، وجهت ملختلف  األمن 
أجهزة إنفاذ القانون، وتوقعت أن 
»حتاول اجلماعات اإلرهابية شن 
هجمات داخل الواليات املتحدة مع 

ادارة جورج بوش.
وتابعــــت: »نحن في حرب مع 
شــــبكة بعينها هي القاعدة ومع 
فروعها التي تدعم األعمال املوجهة 
ملهاجمة الواليات املتحدة وحلفائنا 

وشركائنا«.
وشــــدد النص على التهديدات 
التي تشــــكلها العناصر املتشددة 
الذين ال يحملون السمات التقليدية 
لإلرهابيني مثل الشاب النيجيري 
الذي حاول تفجير  الفاروق  عمر 
طائرة ركاب فوق األراضي االميركية 
يوم عيد امليــــالد، واألميركي من 
اصل باكستاني فيصل شاهزاد الذي 
يشتبه في أنه حاول تفجير سيارة 
مفخخة في ساحة تاميز بنيويورك 

في االول من اجلاري.
وأكدت مقدمــــة الوثيقة »لكي 
ننتصر يجب أن ننظر إلى العالم 

كما هو«.
األهــــداف،  ولتحقيــــق هــــذه 
تقترح االســــتراتيجية اجلديدة 
العسكرية لكن  القوة  اســــتخدام 
الديبلوماســــية والدعائم  معهــــا 
االقتصادية واملساعدة على التنمية 

برنامجيهما النووين.
وقالت الوثيقة ان على »الدولتني 
ان تتخذا خيارا واضحا«، مع دعوة 
كوريا الشمالية الى التخلص من 
الى  النووية وطهران  أســــلحتها 
الدولية بشأن  بالتزاماتها  اإليفاء 

برنامجها النووي.
وأضافت »في حــــال جتاهلتا 
واجباتهما الدولية، سنلجأ الى طرق 

زيادة تكرار تلك احملاوالت«.
الوثيقة التي حملت تاريخ 21 
اجلاري، حذرت كذلك من أن »علينا 
أن نعمل وفقا لفرضية أن عناصر 
أخرى موجودة في البالد وميكن 
أن تقوم ومتضي قدما مبخططات 

قد تكون مفاجئة«.
وشددت مذكرة االستخبارات 
على أن »الهجمات اإلرهابية األخيرة 
اســــتخدمت عناصــــر وتكتيكات 
جعلت من الصعب الكشــــف عن 
تلك املخططات، مشيرة إلى األفغاني 
جنيــــب اهلل زازي، الذي اعترف 
بذنبه في فبراير املاضي بالتخطيط 
لهجمات جديدة على مترو األنفاق 
بنيويورك، واملشتبه فيه مبحاولة 

تفجير ميدان »تاميز سكوير«.
وتقــــول املذكرة إنــــه رغم أن 
املســــؤولني األميركيني تنقصهم 
تفاصيل تتعلق بتوقيت الهجمات 
وأهدافها، إال أن هناك إشارات على 
أن »اإلرهابيني يبحثون عن هجمات 
أصغــــر، وأكثر قابليــــة للنجاح 
ضد أهــــداف ميكن الوصول إليها 

بسهولة«.

اخلرطوم ـ كونا: أدى الرئيس الســــوداني عمر حسن 
البشير امس اليمني الدستورية لبدء دورة رئاسية جديدة 
تستمر مدة خمس ســــنوات بعد فوزه في اول انتخابات 

تعددية منذ 24 عاما جرت الشهر املاضي.
ونقلت قناة اجلزيرة الفضائية عن البشير قوله خالل 
حفل التنصيب انه يدعم وحدة الســــودان ويلتزم بإجراء 
االستفتاء املقرر في يناير املقبل حول تقرير مصير اجلنوب. 
وحضر مراسم التنصيب التي أقيمت مبقر البرملان السوداني 
رؤســــاء ارتيريا وتشــــاد وجيبوتي ومالوي وموريتانيا 
وأفريقيا الوسطى ورئيس الوزراء اإلثيوبي ونائب رئيس 
وزراء اوغندا وممثلــــون عن مصر وليبيا وقطر والصني 
وفلسطني وجنوب أفريقيا ومنظمات األمم املتحدة واجلامعة 

العربية واالحتاد األفريقي ودول اجلوار األفريقي.
وقاطعت قوى املعارضة الرئيســــية احلفل معتبرة ان 
احلكومة غير جادة في ضمــــان احلريات وادارة التحول 
الدميوقراطي اللذين يفرضهما اتفاق السالم الشامل وان 
البشــــير قبل تنصيبه فرض رقابة على الصحف واعتقل 
األمني العام حلزب املؤمتر الشعبي املعارض حسن الترابي 

كما أوقف أربعة صحافيني.
وأكد البشير في خطاب القسم »إميانه بوحدة« السودان 
والتزامه بدء حوار مع العواصم الغربية، مؤكدا في الوقت 
ذاته االلتزام »مبا نص عليه اتفاق السالم بإجراء االستفتاء 

لتقرير مصير اجلنوب في الوقت احملدد«.
وأضــــاف »نريد إلخوتنا في اجلنــــوب اإلدالء بآرائهم 
دون امالء او تزويــــر من احد وأؤكد انه ال مجال لزعزعة 

امن واســــتقرار اجلنوب ونقبل عــــن رضا االختيار احلر 
ألبناء اجلنوب«.

وتابع ان »موقفنا هو االميان بالوحدة وان نعمل لها بجد 
وصدق من خالل اكمال اتفاق السالم وان اشرف شخصيا 
على اكمال مشروعات التنمية واملشروعات اخلدمية التي 

وعدت بها خالل احلملة االنتخابية في اجلنوب«.
كما اكد »التزامه بإكمال مفاوضات الدوحة« مع متمردي 

دارفور.
من جهة اخرى، قال البشير »سأحرص شخصيا على 
تعزيز احلوار مــــع دول الغرب من اجــــل تنقية األجواء 
واالبقاء على سجل السودان املشرف في مكافحة االرهاب 

واجلرمية وجتارة املخدرات«.
في ســــياق آخر، أعلنت وزارة اخلارجية الســــعودية 
انهــــا تأخذ على محمل اجلد التهديدات التي تلقاها مؤخرا 
ديبلوماسيون سعوديون في السودان، وفقا ملا قاله املتحدث 

باسم الوزارة أسامة النقلي.
وقال النقلي »هناك تهديدات مت توجيهها، ونحن نأخذ 

ذلك على محمل اجلد«.
وأضاف: »نحن نتحرك بالتعاون مع السلطات احمللية 

حلماية ديبلوماسيي اململكة في السودان«.
ومن بني املسؤولني الذين تلقوا االتصاالت نائب القنصل 
وجيه مســــعود الذي أكد في اتصــــال هاتفي من مقره في 
اخلرطوم تلقيه تهديدا بقتله في رســــالة وصلت لهاتفه 
احملمول حتمل عبارات »ســــنقوم باغتيالك قبل أن تغادر 

اخلرطوم«.

واشنطن تحّذر من ارتفاع وتيرة الهجمات المفاجئة على أراضيها بشكل غير مسبوق

السعودية تأخذ تهديد ديبلوماسييها في الخرطوم بجدية

بيونغ يانغ تنسحب من االتفاق العسكري مع سيئول 
وتهدد برّد فوري على أي اختراق للحدود

عواصمـ  وكاالت: تواصلت حرب التهديدات 
الكالمية بني شطري شبه اجلزيرة الكورية، 
وواصلت الشقيقتان اللدودتان االستعدادات 
ألي مواجهــــة محتملة، حيــــث أعلنت كوريا 
الشــــمالية أمس انســــحابها من االتفاق الذي 
يهدف الى منع أي مواجهة مسلحة مع كوريا 
اجلنوبية وســــط أزمة حادة جنمت عن غرق 
بارجة كورية جنوبية بطوربيد كوري شمالي، 
كما أكد حتقيق جنوبي. وحذر رئيس األركان 
الكوري الشــــمالي أيضا من هجوم فوري اذا 
انتهكت كوريا اجلنوبية احلدود بني الكوريتني 
في البحر األصفر، حسبما ذكرت وكالة األنباء 
الكورية الشمالية. وفي املقابل دعا نحو 10 آالف 
متظاهر بينهم محاربون قدامى في شــــوارع 
سيئول الى االنتقام ملقتل 46 بحارا كانوا على 
منت البارجة تشيونان التي غرقت في نهاية 
مارس. وهتف املتظاهرون »املوت لكيم يونغ 
ايل«، الزعيم الكوري الشمالي، جنل وخليفة 
الدميوقراطية الشعبية  مؤسس اجلمهورية 
لكوريا في 1948. من جهتها أعلنت سيئول انها 
تعتزم مطالبة مجلس األمن الدولي األسبوع 
املقبل بالنظر في مسألة إغراق كوريا الشمالية 

للسفينة.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء كوريــــا اجلنوبية 
)يونهاب( عن املسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه بسبب »احلساسية الديبلوماسية« القول 
ان كوريا اجلنوبية تخطط لتقدمي الطلب عن 
طريق رسالة موجهة الى املكسيك التي تتولى 
حاليا الرئاسة الدورية ملجلس األمن، مشددة 
على أن حادثة الغرق مســــألة خطيرة لألمن 

الدولي تستدعي من املجلس اتخاذ اجراء.
ومن املقرر أن يزور رئيس الوزراء الصيني 
وين جيا بــــاو كوريا اجلنوبية اليوم إلجراء 
محادثات مع رئيس كوريا اجلنوبية لي ميونغ 
باك تعقبهــــا قمة ثالثية بني كوريا اجلنوبية 
والصني واليابــــان في منتجع جزيرة جيجو 
اجلنوبية فيما يتوقع أن تهيمن حادثة الغرق 
على تلك االجتماعات. وقال مسؤول حكومي 
آخر انه ســــيتم حتديد توقيت معني إلحالة 
قضية غرق الســــفينة إلى األمم املتحدة بعد 
اجتماعات القمة. وأضاف »لكن لن يكون بعد 
فوات األوان حتى ال نفقد الزخم« الذي نشــــأ 
بسبب اإلعالن عن نتائج التحقيق األسبوع 

املاضي واألحداث الديبلوماسية الالحقة.

كوريا الجنوبية تعرض قضية إغراق السفينة على مجلس األمن األسبوع المقبل 


