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طوكيو ـ أ.ف.پ: يبدو ان وزير املالية 
الياباني ناوتو كان هو املرشح األوفر حظا 
خلالفة رئيس احلكومة املستقيل يوكيو 
هاتوياما بعد حصوله على دعم اثنني من 

ابرز املنافسني على املنصب.
ومن املتوقع ان يخلف ناوتو كان )63 
عاما( هاتوياما كرئيس للحزب الدميوقراطي 

الياباني احلاكم ومن ثم كرئيس وزراء بعد 
تصويت برملاني مرتقب.

وبرز الدعم ســـريعا لـ »كان« الناشط 
الســـابق في احلقوق املدنية الذي اكتسب 
شعبية في منتصف التسعينيات حني كان 
وزيرا للصحة واعترف بذنب احلكومة في 
فضيحة تتعلـــق مبنتجات تتضمن دماء 

ملوثة بڤيروس االيدز.
وتولى كان وزارة املالية في يناير ومنذ 
ذلك احلني دعا الى إبقاء معدل صرف الني 
منخفضـــا والى خفض النفقـــات وزيادة 
الياباني  العام  الديـــن  الضرائب ملواجهة 
الضخـــم الذي يقـــارب 200% من اجمالي 

الناجت الداخلي.

اليابان: وزير المالية المرشح األوفر حظًا لخالفة هاتوياما في رئاسة الحكومة 

بغدادـ  وكاالت: أعلن وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري أن 
القمة العربية القادمة ستعقد في بغداد في شهر مارس 2011 طبقا لقرار 
قمة سرت، وقد بدأت امس اجلامعة العربية التحضيرات املشتركة 

بني العراق واألمانة العامة للجامعة العربية للقمة العربية.
وأكد زيباريـ  في مؤمتر صحافي مشترك مع األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موســـى بعد اجتماع ثنائي بينهما ـ أن العراق أطلع 
اجلامعة العربية على كل الترتيبات اللوجستية والفنية لعقد القمة 

العربية املقبلة في بغداد من أجل تأمني جناحها.
وقال زيباري إن العراق وحسب قرار قمة سرت األخيرة هو من 
ســـيترأس القمة العربية املقبلة في بغداد ونحن في العراق شكلنا 
جلنة من أعلى املستويات من أجل اإلعداد الكامل والشامل لهذه القمة 
املهمة والتي تعتبر رســـالة تضامن سياسية عربية وحتد تبعثها 
جميع الدول العربية للوقوف إلى جانب الشـــعب العراقي في هذه 

الظروف الصعبة.
وحول اخلالفات بني ليبيا والعراق على خلفية استضافة ليبيا 
ملجموعة من العراقيني املعارضيني للحكومة، قال زيباري »ليس لدينا 
أي خالف وجتاوزنا اخلالف أثناء انعقاد القمة في ســـرت وتفهمنا 

األمور واآلن نحن أعضاء في عدة جلان مشتركة«.
وعن لقائه مع وزير اخلارجية أحمد أبو الغيط امس، قال زيباري 
»كان لقاء وديـــا مع اجلانب املصري وبحثنـــا العالقات العراقية ـ 
املصرية املتطورة واملتنامية خاصة أن مصر عادت وبقوة من خالل 
التمثيل الديبلوماســـي الكبير والعالقات االقتصادية واالجتماعية 

وغيرها بني البلدين«.
الى ذلك، دافع الرئيس األميركي السابق جورج بوش مجددا عن 
قرار حرب العراق، واستخدام أسلوب اإليهام بالغرق في استجواب 

املعتقلني املشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية.
وقـــال بوش - في كلمة أمام نـــادي »جراند رابيدز االقتصادي« 
مبيتشيغان نقلت شبكة »ســـي بي إس« األميركية امس مقتطفات 
منهـــا - إن قرار الذهاب إلى حرب العـــراق في عام 2003 واإلطاحة 
باملقبور صدام حســـني كان صائبـــا، وان العالم أصبح مكانا أفضل 

من دونه.
وأضاف بوش أنه إذا عاد به التاريخ مرة أخرى، فسوف يتمسك 
باستخدام أسلوب اإليهام بالغرق مع املشتبه بتورطهم في تفجيرات 

احلادي عشر من سبتمبر 2001.

وكانت موسكو قد اعلنت في 
السابق موقفا مماثال ملوقف الصني 

من العقوبات على ايران.
وكان رئيس السلطة القضائية 
صادق الريجاني في رسالة الى 
العفو  املرشد االعلى طلب فيها 
عن هؤالء االشـــخاص: »بعدما 
انكشـــفت الطبيعـــة احلقيقية 
للتمـــرد )املعارضـــة( وخطط 
االعداء، اعرب عدد من املدانني عن 
االسف واعلنوا توبتهم وطلبوا 

العفو«.
ولم تتوافر معلومات عن هوية 
االشخاص الذين اعفي عنهم وال 
عن ســـبب اعتقالهم واالحكام 

الصادرة بحقهم.
هـــذا وتقدمت ثمانية احزاب 
ايرانية  ومجموعات سياســـية 
اصالحية معارضة امس بطلب 
الترخيص لهـــا للتظاهر في 12 
الذكرى االولى  يونيو مبناسبة 
العادة انتخاب جناد، كما افاد موقع 

كلمة االلكتروني املعارض.
وبذلك تكون هذه االحزاب قد 
انضمت الـــى زعيمي املعارضة 
االيرانية مير حســـني موسوي 
ومهدي كروبي اللذين قدما االثنني 

طلبا مماثال.
ابرز قـــادة املعارضة  وجدد 
خالل االسابيع املاضية نداءاتهم 
الى اجراء انتخابات حرة، مذكرين 

برفضهم احلكومة احلالية.
ولم ترد السلطات حتى عصر 
الترخيص  امس على طلبـــات 
بالتظاهر التي قدمتها املعارضة، 
ولكن سبق للشرطة ان حذرت 
من انها ستقمع بالقوة اي جتمع 

مخالف للقانون.

عواصــــم ـ وكاالت:  توقــــع 
مسؤولون ايرانيون ان يشارك 
اكثر من مليوني شــــخص في 
احياء الذكرى الـ 21 لوفاة مؤسس 
اجلمهورية االسالمية اخلميني 
اليوم حيث سيلقي املرشد االعلى 
علي خامنئي كلمة باملناســــبة. 
بعــــد أن اصدر امــــس عفوا عن 
81 معارضا محكوما بالســــجن 
بعدما أعلنوا »توبتهم« وسجن 
هؤالء ألنهم احتجوا على إعادة 
انتخــــاب الرئيس أحمدي جناد 

العام املاضي.
 وســــيؤم خامنئــــي صالة 
اجلمعة التي ستقام في ضريح 
اخلميني جنوب طهران بعد عام 
من خطبته املهمة التي دعم خاللها 
اعادة انتخاب الرئيس االيراني 

محمود احمدي جناد.
وقال الكولونيل هادي هاشمي 
قائد شــــرطة املرور في طهران 
انه »من املتوقــــع وصول اكثر 
من مليوني شخص للمشاركة 
في االحتفاالت، تنقلهم 49600 
حافلة«، كما نقلت عنه صحيفة 

دوناي اقتصاد أمس.
وذكر مسؤولون انه من املتوقع 
ان يتم نقل 750 الف شخص من 
انحاء ايران الى املكان الذي تقام 
فيه املراسم، فيما سيأتي 1250 
من محافظة طهران التي يسكنها 

نحو 14 مليون شخص.
وأفادت وســــائل اإلعالم ان 
احمدي جناد وحسن اخلميني 
حفيــــد مؤســــس اجلمهوريــــة 
ســــيلقيان كلمــــات فــــي هــــذه 

املناسبة.
في غضون ذلك، قدم السفير 

االيراني للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية علي أصغر ســــلطانية 
خطابا إلــــى الوكالة ينتقد فيه 
أحــــدث تقرير لها حول برنامج 

طهران للطاقة النووية.
ونقلت قناة »برس.تي.في« 
االيرانية عن الســــفير االيراني 
لدى الوكالة إنه أرسل اخلطاب 
إلى املدير العام للوكالة يوكيو 
أمانــــو اعتبر فيــــه أن التقرير 
غير متوازن، مثيرا سلسلة من 

التساؤالت.
أن  أنه تأكد  الســــفير  وذكر 
إيران تعاونت بشــــكل كامل مع 
الوكالة حول قضايا اليورانيوم 

املخصب.
واستغرب سلطانية جتاهل 

الثالثي  ايــــران  التقرير التفاق 
حول تبــــادل اليورانيوم الذي 
وقع في طهران بوساطة تركية 

ـ برازيلية. 
من جهة أخرى اعربت الصني 
عن املهــــا في اال تضر عقوبات 
جديدة محتمل ان يتخذها مجلس 
االمن ضد ايران احلياة اليومية 

للشعب االيراني.
 وقالت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية الصينية جيانغ يو، 
»نعتقــــد ان من الضروري ان 
يؤدي كل اجراء يتخذه مجلس 
االمن الى تســــوية املشــــكلة 
النووية االيرانية عبر احلوار 
والتفاوض«، مشــــيرة الى انه 
من »الضروري اال يعاقب هذا 

االجراء الشــــعب االيراني وأال 
يؤثر على حياته اليومية«.

الواليات املتحدة في  وتأمل 
ان يصوت مجلــــس االمن على 
قرار بفرض عقوبات جديدة على 
ايران في موعد اقصاه 21 يونيو 
اجلاري، كما اعلن املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية االميركية فيليب 

كرولي.
وقد أعلنت الواليات املتحدة 
الشـــهر املاضـــي انهـــا اقنعت 
الصني حليفة طهران وروســـيا 
بدعم مشـــروع قرار في مجلس 
االمن لفـــرض مجموعة رابعة 
من العقوبـــات على ايران، على 
رغـــم خطـــة تركية-برازيلية 

لتجنبها.

كابولـ  وكاالت: عكف زعماء قبائل افغانية امس 
على مناقشة سبل إحالل السالم في بالدهم الغارقة 
باحلــــرب منذ نحو 9 ســــنوات بالرغم من هجمات 
نفذتها حركــــة طالبان ضد اجتماع مجلس القبائل 

املعروف باللويا جيرغا.
ويأمل الرئيس االفغاني حامد كرزاي الذي افتتح 
مؤمتر اجليرغا التقليدي امس االول في احلصول على 
تأييد وطني خلططه الرامية إلى السعي للمصاحلة 
مع طالبان قبل انسحاب أميركي مقرر اعتبارا من 
العام املقبل. وفي سرادق مقام في غرب كابول انكب 
املبعوثون وكثير منهم ملتحون يرتدون العمامات 
االفغانية التقليدية على استكمال قرار بشأن خطة 

السالم املقترحة.
وانقسم املؤمتر إلى 28 مجموعة ملناقشة اقتراحات 
السالم التي تقدم بها كرزاي ورفع تقارير للرئيس 
االفغاني السابق برهان الدين رباني الذي عني رئيسا 

للجيرغا.
وتشمل املقترحات إدماج مقاتلني من طالبان مرة 
أخرى في املجتمع من خالل توفير الوظائف وحوافز 
نقدية واملصاحلة مع شخصيات بارزة في احلركة 
وتقدمي عرض لهم باللجوء إلى دولة إسالمية ورفع 

أسمائها من قائمة سوداء تابعة لالمم املتحدة.
وقال محمد شاه الذي يرأس إحدى املجموعات 
الثمانية والعشرين »املداوالت الرئيسية بدأت حول 
كيفية توصلنا الى صيغة للسالم إلجراء محادثات 

مع طالبان«.
لكن حتى إن حصل كرزاي على دعم 1600 مبعوث 

من مختلف أنحاء أفغانستان يشاركون في اجتماع 
اجليرغا، فإنه لن يكون سوى دعم رمزي ألن طالبان 
تعهدت باملضي قدما في متردها الذي بدأ بعد االطاحة 
بحكومتها في غزو اميركي أواخر عام 2001 ووصل 
مؤخرا إلى ذروته حلني انسحاب كل القوات االجنبية 

من أفغانستان.
وقال جوشوا فوست احمللل املستقل الذي يتخذ 
من الواليات املتحدة مقرا له واملتخصص في شؤون 
أفغانستان وآسيا الوسطى »اجليرغا هي في االغلب 
مجرد استعراض. انهم يفعلون هذا كل بضع سنوات 

وهم ال يغيرون شيئا«.
ويقول منتقدون ايضا ان املؤمتر يعج مببعوثني 
من انصار كرزاي ولذلك ال تعكس قراراته االطياف 
املختلفــــة القبليــــة والسياســــية واجلغرافية في 

أفغانستان.
وكان خمس احملتشدين في السرادق من النساء 
في تقدم كبير عن وضعهن حتت نظام احلكم السابق 

لطالبان.
وقد جلســــت النســــاء بعباءاتهن التقليدية في 
مكان منفصل عن الرجال في الســــرادق الكبير ثم 
اندمجوا معا في غرف االجتماعات ملناقشة القضايا 

املطروحة.
وقال مبعوثون إن قضية شائكة مثل وضع جدول 
زمني النسحاب القوات االجنبية من أفغانستان قد 
تثار أيضا في مؤمتر اجليرغا حتى على الرغم من 
معارضــــة كرزاي املعروفة ألي نقاش في هذا األمر 

خالل هذه املرحلة.

»القاعدة« يتوعد بخطف مسؤولين سعوديين انتقامًا العتقال »أم الرباب« أخطر المطلوبات 
عواصمـ  سي.إن.إن: هدد تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب« 
بشـــن عمليات اختطاف تستهدف كبار املســـؤولني واالمراء 
في اململكة العربية الســـعودية، ردا على اعتقال الســـلطات 
الســـعودية الحـــدى املنتميات له وتدعى هيلـــة القصير »أم 
الربـــاب« واملوصوفة بانها اخطر املطلوبات في الســـعودية، 
خالل احلملة التي استهدفت مدينة »بريدة« مبنطقة »القصيم« 

شمالي الرياض، في فبراير املاضي.
واتهم أبو سفيان األزدي، املعروف أيضا باسم سعيد الشهري، 
والذي يوصف بأنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة باجلزيرة 
العربية، في رسالة صوتية أمس املسلمني بالتخاذل »في فك 

العاني األسير والوقوف معه«.
وتابع الشهري، بحسب التسجيل املنسوب إليه، والذي بثته 
عدة مواقع تتبنى نشر بيانات اجلماعات املتشددة، قائال: »وكما 

هو واجب علينا فهو واجب عليكم يا أهل القصيم خاصة، ويا 
أهل اإلسالم في أرض اجلزيرة وغيرها عامة«.

وأضاف مخاطبا أهالي القصيم حتديدا: »ال نقول لكم: اخرجوا 
من أرضكم، ولكن ابقوا فيها، وأعدوا كل ما تســـتطيعونه من 
قوة، واحرصوا على جمع املعلومات، وحتريض املســـلمني، 
وجمع األموال، وتشكيل خاليا عملية تقوم بخطف النصارى 

واألمراء  وكبار املسؤولني من وزراء وضباط«.
وتابع في رسالته: »ونقول جلنودنا: عليكم بعمليات اخلطف 

لفك األسرى، وكونوا قدوة إلخوانكم في هذا األمر«.
واختتم الشهري رســـالته »فكوا العاني«، التي خصصها 
للحديث عن »األسرى«، في إشارة ملعتقلي »القاعدة«، بقوله: 
»نبشركم بأن سقوط« من وصفها باحلكومات املرتدة، »قد الح 
نوره في السماء، وبدأت عالماته تظهر، وهم على شفا هاوية، 

ترقبون سقوطهم من كل مكان«.
وكان تنظيـــم »قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب« قد أكد في 
14 أبريـــل املاضي، اعتقال هيلة القصير املعروفة باســـم »أم 
الرباب«، بعدما »قضت عدة أشـــهر وهـــي مطاردة ومطلوبة، 
بســـبب غيرتها على الدين، ودعوتها إلى التوحيد، ورفضها 

للمخططات الصليبية«.
وجاء في بيان بعنوان »عفيفات بريدة في سجون الطغاة«، 
أنه في يوم األحد 21 فبراير 2010، قامت القوات اخلاصة بوزارة 
الداخلية باقتحام »منزل محمد املعتق، واعتقاله هو وزوجته 

وأوالده، كما اعتقلوا األخت الداعية أم الرباب«.
ودعا البيان من وصفهم بـ »أحرار جزيرة العرب« قائال: »إن 
سكوتكم على هذا الفعل الشنيع، إمنا هو حافز للقيام باملزيد 

من انتهاك حرماتكم«، وتوعد البيان باالخذ بالثأر.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت أواخر 
مارس املاضي، أن أجهـــزة األمن في البالد متكنت من اعتقال 
113 شـــخصا على صلة بتنظيم القاعـــــدة، كانوا يخططون 
للقيام بأعمال »إرهابية«، ضد شـــخصيات أمنــية، ومنشآت 

نفط باململكة.
وأبلغ اللواء منصور التركي، املتحدث باسم الوزارة، شبكة 
»ســـي.ان.ان« بأن قوات األمن اعتقلت 101 شخص لضلوعهم 
في شبكة كانت تخطط لهجمات واغتياالت لرجال أمن داخل 

السعودية.
وأضاف املتحدث أن الســـلطات األمنية اعتقلت أيضا »12 
شخصا كانوا متورطني في خليتني انتحاريتني خططتا للهجوم 
على منشـــآت نفطية في اململكة«، الفتا إلى أن تلك االعتقاالت 

متت على مدار األشهر اخلمسة املاضية.

مصر: الحزب الوطني يثبت فوزه بأغلبية 
مقاعد الشورى باستثناء 4 للمعارضة

زعماء القبائل األفغان يختمون »اللويا جيرغا« 
باقتراح توصيات للمصالحة مع »طالبان«

القاهرة ـ خديجة حمودة ـ وكاالت
أعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس 
محكمة استئناف القاهرة املستشار انتصار نسيم امس 
فوز احلزب الوطني احلاكم بجميع مقاعد انتخابات 
التجديد النصفي ملجلس الشورى باستثناء اربعة 

مقاعد فازت بها املعارضة.
ويبلغ عدد مقاعد التجديد النصفي للمجلس االعلى 
في البرملان املصري 88 مقعدا فاز احلزب الوطني بـ 
60 منها بينما فازت املعارضة بـ 4، اما املقاعد الباقية 
فقد نالها مرشحو احلزب الوطني بالتزكية، وذلك 

بحسب النتائج التي اعلنها املستشار نسيم.
ومن املقرر ان جترى يوم الثالثاء املقبل انتخابات 
اإلعــــادة على عشــــرة مقاعد ينافــــس احلزب على 

جميعها.
وقال نســــيم في مؤمتر صحافي »فازت أحزاب 
املعارضــــة بأربعة مقاعد منها مقعد لكل من احزاب 
التجمــــع واجليل والغد والناصــــري، وفاز احلزب 
الوطني بباقي املقاعد، ومن أهم مرشــــحي الوطني 
الفائزين في االنتخابات: وزير االوقاف محمود حمدي 
زقزوق ووزير البترول سامح فهمي ونقيب احملامني 
حمدي خليفة ومحمد عبدالاله في اإلسكندرية وعيد 
لبيب في املنيا وهو املرشــــح القبطى الوحيد الذي 

فاز في االنتخابات«.
كما فازت املرشحة الوحيدة للحزب الوطني هدى 

الطبالوي في كفر الشيخ.
اما بالنســــبة الحزاب املعارضة فقد فاز موسى 
مصطفى موسى املتنازع على رئاسة حزب الغد في 
اجليزة وكل من صالح مصباح في دمياط من حزب 
التجمع، وأحمد صالح دائرة اجلمالية بالقاهرة من 

حزب اجليل ومحسن عطية عبد الباقى من احلزب 
الناصري بدائرة االزبكية القاهرة، بحسب النتائج 
املعلنة. ولم يفز أي مرشــــح مــــن جماعة االخوان 

املسلمني اكبر قوى املعارضة في مصر.
كما لم يفز أي مرشح مستقل.

واتهمت جماعة االخوان املسلمني احلزب الوطني 
بتزوير االنتخابات، غير أن احلزب قال إن االقتراع 

سار سيرا طبيعيا في األغلب.
وقال مراقبون حقوقيون إن قوات األمن وأنصار 
احلزب الوطني منعوا كثيرا من الناخبني من اإلدالء 
بأصواتهم خاصة في الدوائر التي نافس فيها مرشحو 
جماعة اإلخوان وان عمليات تصويت جماعي أجريت 
ملصلحة مرشــــحني عن احلزب احلاكم في غيبة من 
الناخبني. وتابع املستشار نسيم قائال إن عدد الناخبني 
املســــجلني بلغ 25 مليونا و435 ألف ناخب حضر 
منهم إلى جلان االقتراع سبعة ماليني و829 ألفا وإن 
نسبة األصوات الصحيحة إلى إجمالي عدد الناخبني 

بلغت %30.80.
لكــــن املنظمة املصرية حلقوق اإلنســــان كبرى 
جماعــــات مراقبة حقوق اإلنســــان في مصر قدرت 

نسبة اإلقبال على االنتخابات بنحو 5 %.
ويقول محللــــون إن االنتخابــــات التي أجريت 
يوم الثالثاء ميكن أن تكون مؤشرا إلى االنتخابات 
التشــــريعية األهم التي ستجرى أواخر العام وهي 
انتخابات مجلس الشــــعب. وقال احمللل السياسي 
ضياء رشوان لرويترز »انتخابات الشورى مؤشر 
واضح علــــى أن هناك قرارا من الدولة باســــتبعاد 
اإلخوان من االنتخابات القادمة ملجلس الشعب الذي 

يشغلون حاليا خمس مقاعده«.

خامنئي يعفو عن 81 معارضًا.. و8 أحزاب يطالبون بإذن تنظيم مظاهرات

مليونا إيراني يشاركون في الذكرى الـ 21 لوفاة الخميني اليوم 
وطهران تنتقد تقرير الوكالة الدولية األخير حول برنامجها

املرشد األعلى للثورة اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي

)أ.ف.پ( زعماء القبائل خالل اجتماعات اليوم الثاني من مؤمتر اللويا جيرغا حول السالم في يومه الثاني امس 

)رويترز( وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو مستقبال رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني في أنقرة أمس 

بوش يدافع مجددًا عن قرار الحرب وأسلوب اإليهام بالغرق

العراق: نستضيف القمة العربية في مارس 2011

أبوالغيط: ينبغي أن يعّبر تشكيل الحكومة العراقية عن نتائج االنتخابات
القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد وزير اخلارجي��ة املصرية احمد أبوالغيط 
عقب لقائ��ه في القاه��رة امس نظي��ره العراقي 
هوش��يار زيباري على ضرورة أن يعبر تشكيل 
احلكوم��ة العراقية اجلديدة عن نتائج االنتخابات 
النيابية األخيرة. وذكرت وزارة اخلارجية املصرية 
في بيان عقب اللق��اء ان أبوالغيط اكد ايضا على 
ضرورة ان يتضمن تش��كيل احلكومة »التمثيل 
الع��ادل للقوى السياس��ية والطوائ��ف املختلفة 

للشعب العراقي«. واليزال الغموض يلف مصير 
تش��كيل احلكومة املقبلة في ظ��ل إصرار رئيس 
»ائت��الف دولة القانون« رئيس ال��وزراء املنتهية 
واليته ن��وري املالكي على حقه بتس��مية رئيس 
احلكوم��ة املقبلة بعد حتالفه مع االئتالف الوطني 
العراق��ي. وكان رئيس »القائمة العراقية« ورئيس 
ال��وزراء األس��بق اياد عالوي ال��ذي حل ائتالفه 
العلماني أوال بف��ارق مقعدين عن ائتالف املالكي 

اتهم ايران بالتدخل في الشؤون العراقية.


