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أوتاوا ـ د.ب.أ: اختارت امللكة إليزابيث الثانية 
ممثال جديدا لها في كندا مع بقائها حاكما أعلى لثاني 
أكبر دولة في العالم من حيث املساحة )كندا(، وتولى 
احلاكم اجلديد مهام منصبه امس. وقالت وسائل 
اإلعالم الكندية امس االول إن امللكة اختارت أستاذ 
اجلامعة ديڤيد جونستون كحاكم عام جديد لكندا 
وممثل للتاج البريطاني رقم 28 في تاريخ البالد.

دمشقـ  وكاالت: أصدر الرئيس السوري 
بشار األسد أمس قرارا يقضي بتسمية محمد 
رياض حسني عصمت وزيرا للثقافة بدال من 
رياض نعســـان آغا وجورج صومي وزيرا 

للري بدال من نادر البني.
وتشكلت احلكومة احلالية في سورية 
عام 2003 برئاسة محمد ناجي عطري إال أنها 

شهدت نحو 6 تعديالت، كان آخرها تسمية 
العماد علي حبيب محمـــود وزيرا للدفاع 
خلفا للعماد حسن تركماني عقب شهرين من 
تعديل وزاري طال 5 وزراء وذلك لوزارات 
الداخلية واإلدارة احمللية والعدل وشؤون 
رئاسة اجلمهورية والصحة، إضافة إلحداث 

وزارة جديدة لشؤون البيئة.

ممثل جديد لملكة بريطانيا في كندا تغيير وزاري جديد في سورية يطول حقيبتين 

امرأة سرقت بنكًا وقهرت السرطان مقبلة على رئاسة البرازيل
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، 
على أن يعود للترشح ثالثة إذا أراد بعد 
انقضاء والية من مت انتخابه من بعده. 
واالقتراع فــــي أي انتخابات بالبرازيل 
إلزامي، إال ملن تضطره ظروف حددها 
القانون، كالصحية مثال، مع تقدميه ما 
يثبت قانونية تخلفه عن االقتراع، وإال 
كانت بانتظاره غرامة مالية قدرها 84 
رياال برازيليــــا، أو ما يعادل 50 دوالرا 
يلزم بدفعها للصالح العام، كما الضريبة 
متاما. أما عن املرشحني من أصول عربية، 
فنســــبة 95% منهم هي من اللبنانيني 
أصال، وعددهم زاد هذه املرة على 400 
مرشح لكل املناصب، عدا الرئاسي، وفق 
ما أوردت عنهم مواقع إخبارية للبنانيني 
املهاجرين في البرازيل، وعددهم فيها يزيد 

على 6 ماليني بني مغترب ومتحدر.
وأهــــم املرشــــحني هــــم 4 لبنانيني 
وسوري األصل يتنافسون بدءا من اليوم 
على منصب حاكم في 4 واليات مهمة: 
عمر عبدالعزيز )حاكم والية األمازون( 
وعيســــى ابراهيم )يسمي نفسه هيسا 
ابراهوم( لوالية األمازون، وســــيمون 
جعيتاني لوالية بارا، إضافة إلى السوري 
األصل تاسو جريصاتي لوالية سيارا.

أما باولو سكاف فهو أهم املرشحني 
من أصول عربيــــة، ألنه يطمح الى أن 
يصبح حاكما لوالية سان باولو، وفي 
البرازيل يقولون: من يحكم سان باولو 
يحكم نصف البرازيل، أما النصف اآلخر 
فال يحكمه إال رئيس متحالف مع حاكم 

سان باولو.

فكان أول من أدخلها إلى عالم املاركسية 
الثورية الذي يتوقع أن متارس شــــيئا 
منه خــــالل حكمها للبرازيل، برغم أنها 
قالت قبل يومني إنها ستمارس احلكم 
كما متارس األم دورها مع أبنائها »أي 
بحنان وعطف وتفان وإخالص« على حد 
تعبيرها. وهناك مرشحان رئيسيان من 
أصل 7 ينافسون روسيف على املنصب 
األول، هما: جوزيه سيرا، وهو حاكم والية 
سان باولو السابق ومرشح املعارضة 
واحلزب الدميوقراطي االجتماعي، إضافة 
للمرشحة عن حزب اخلضر وزيرة البيئة 

مارينا سيلفا.
إال أن آخر استطالعات للرأي أعطتهما 
نســــبة ال ميكن معها احللم بالفوز إال 
مبعجزة، فسيرا نال 28% ومارينا سيلفا 
نالت نصف نسبته متاما، فيما حصلت 
روسيف على 49% من األصوات املرتقبة، 
وهو ما يشير إلى إمكانية كبيرة لفوزها 
الــــدورة األولى التي  باالنتخابات منذ 
ســــيتم اإلعالن عن نتائجها ليل األحد 

نفسه بالتوقيت البرازيلي.
وفي حال فشــــل أي من املرشــــحني 
للرئاسة، أو حلاكمية الواليات، في الفوز 
بالدورة األولى عبر احلصول على نصف 
أصوات املقترعني زائــــد صوت واحد، 
فســــتجري دورة ثانية في 31 الشــــهر 
اجلاري بني االثنني اللذين حصال على 
أكبر عدد من األصوات في املرحلة األولى، 
حيث يتم حتديد احلاصل فيها على أكبر 
عدد من األصوات، ليتسلم منصبه كفائز 
في األول من يناير املقبل لوالية تستمر 4 

أصبحت رئيســــة لهيئــــة العاملني في 
القصر الرئاسي. ولروسيف ابنة واحدة، 
محامية اسمها باوال وعمرها 33 سنة، 
وهي من زوجها الثاني كارلوس أراووجو، 
املعــــروف بأنه كان ثوريــــا قابل فيدل 
كاســــترو والثوري الڤنزويلي الراحل، 

تشي غيفارا.
أما زوجها األول، كالوديو غالينو، 

والتعدين واالتصاالت بوالية ريو غراندي 
دو سول في أقصى اجلنوب البرازيلي، 
وكان ذلك في ثمانينيات وتسعينيات 
القرن املاضي. وبعد التحاقها في 2001 
بحزب العمال الــــذي يتزعمه الرئيس 
لويس ايناســــيو لوال دا سيلفا عينها 
وزيرة للطاقــــة والتعدين عندما تولى 
منصبه فــــي 2003 ومن بعدها بعامني 

وروسيف مرشحة عن حزب العمال الذي 
ينتمي إليه الرئيس الذي أوشكت رئاسته 
على االنتهاء، لويس ايناســــيو لوال دا 
ســــيلفا، املمنوع عليه دستوريا تولي 
الرئاســــة ألكثر من واليتني متتاليتني. 
وليســــت لديلمــــا روســــيف أي خبرة 
سياسية على اإلطالق، مع أنها خدمت 
كوزير إقليمي في مجاالت املال والطاقة 

أم برازيلية وأب بلغاري اســــمه بيدرو 
روسيف. وكان األب شــــاعرا وعضوا 
باحلزب الشيوعي البلغاري قبل أن يهاجر 
فقيرا في عشرينيات القرن املاضي إلى 
البرازيل، حيث أصبح فيها رجل أعمال 
متوسطا ومحاميا اشتهر في مدينة بللو 
أوريزنتي، عاصمة والية ميناس جيرايس 

في اجلنوب الشرقي للبرازيل.
ومع أن ديلما روســــيف عاشت في 
وسط برجوازي تقريبا، إال أنها انضمت 
منذ كان عمرها 16 سنة تقريبا إلى حركة 
طالبيــــة مناهضة لنظــــام ديكتاتوري 
عسكري استمر في البرازيل بدءا من 1964 
طوال 21 سنة، تنقلت روسيف خاللها بني 
أحزاب وحركات ثورية سرية، ومن بينها 
تنظيم »باملاريس« وهو ثوري ماركسي 
شاركت هي نفسها في تشكيل جناحه 
العســــكري، حتى خالل عملها كمعلمة 
مدرسة وصحافية عقائدية فيما بعد. وقام 
التنظيم بعمليات نوعية وتفجير سيارات 
وبسطو وســــرقات لتمويل نشاطاته، 
وشاركت روسيف في عمليتني: سرقة 
بنك وبالسطو على مليونني و500 ألف 
دوالر في 1969 من خزينة حاكم والية 
ســــان باولو، وعلــــى إثرها زجوها في 
السجن 3 سنوات، برغم نفيها ملشاركتها 

في العملية الثانية.
ومع أن البرازيل تضم 6 ماليني امرأة 
زيادة على عدد الرجال، إال أن أي امرأة 
فيها لم تصل إلى املنصب الرئاسي األول 
للبالد منذ اكتشفها البحار البرتغالي، 
بيدرو ألفاريس كابرال، قبل 510 سنوات. 

عواصم ـ العربية: فــــي بالد الكرة 
والسامبا مفاجآت غريبة دائما، وإحداها 
شهدتها امس، حني أدلى 136 مليونا من 
أصل 192 مليــــون برازيلي بأصواتهم 
في انتخابات رئاسية لن يفوز بها، كما 
تؤكد جميع االستطالعات، سوى امرأة 
قهرت ســــرطان الغــــدد الليمفاوية في 
العام املاضي، وســــبق أن شاركت في 
الســــطو على بنك وعلى خزينة حاكم 

إحدى الواليات.
وبعدها بـ 24 ساعة، أي اليوم االثنني، 
ينتخــــب البرازيليون حكام 26 والية، 
اضافة حلاكم منطقة العاصمة، برازيليا، 
مع 513 عضوا للمجلس النيابي و54 من 
أصل 81 عضوا ملجلس الشــــيوخ، إلى 
جانب اختيــــار 1059 عضوا للبرملانات 
احملليــــة عبر 354 ألف صندوق اقتراع 
في 5565 بلدة ومدينة، وهي انتخابات 
يخوضها 20 ألفا و893 مرشحا، بينهم 
أكثر من 400 عربي األصل، في مقدمتهم 
4 لبنانيني وسوري األصل يتنافسون 

على منصب احلاكم في 4 واليات.
كل االستطالعات، وآخرها أمس االول، 
تؤكد فوز ديلما روسيف برئاسة البرازيل، 
وباملرحلة األولى مــــن االنتخابات، أو 
بالثانية على أقــــل تقدير، مدعومة من 
الرئيس احلالي لويس ايناسيو لوال دا 
سيلفا، الشهير بصاحب أكبر شعبية بني 
الرؤساء البرازيليني، إذ وصلت إلى %85 

في آخر استطالع مت قبل أسبوعني.
وديلما روسيف هي بلغارية األصل 
أبصرت النور فــــي 14 يناير 1947 من 

أكثر من 400 عربي األصل مرشحون لمناصب مختلفة

التسخيري: الحّج هو المناخ النموذجي للوحدة بين المسلمين
عواصم ـ وكاالت: 
آيــــة اهلل محمد  أكد 
التســــخيري  علــــي 
العام للمجمع  األمني 
العاملي للتقريب بني 
املذاهب اإلسالمية في 
إيران أن احلج يشكل 
املناخ النموذجي الذي 
يتم فيه تقارب األفكار 
املمهد لتحقيق الوحدة 
فيما أسماهـ  باملواقف 
العمليــــة ـ والتوازن 
والوسطية والعقالنية 
املطلوبة. وقال األمني 

العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلســــالمية في 
إيرانـ  خالل املؤمتر الذي نظمته جمعية نهضة العلماء في 
اندونيسيا امس حول دور احلج في تقوية التعاون وتوحيد 
األمة اإلسالميةـ  إن الوحدة اإلسالمية ال تعني قولبة األفكار 
ووحدة األمناط الفكرية والذوقية، ولكنها تعنى االستجابة 
للبرنامج اإلسالمي املخطط وتكوين أمة تقيم املوقف املوحد 

رغم وجود االختالف الطبيعي بني الدول اإلسالمية.
وأضاف التسخيرى أنه يلزم املوقف املوحد في األصول 
اإلسالمية األولى وتطبيق الشريعة واملوقف السياسي املوحد 
مــــن القضايا العاملية ضد من وصفهم بأعداء القضية وهم 
املشــــركون واملنافقون واملستكبرون، مشيرا إلى أن احلج 
كعملية تربوية رائعة يجتمع فيها ممثلو اإلنسانية املسلمة 
ليتدربوا على أمور كثيرة جدا وليحققوا منافع كبرى لهم 
في حياتهم املعنوية واملادية فتغرس في نفوســــهم معاني 
األمة الواحدة العابدة الطائفة حول التوحيد والرافضة للنظم 
الوضعية. الى ذلك، أعرب املرشد األعلى للثورة اإلسالمية 
اإليرانية الســــيد علي خامنئي امس األول عن أمله في ان 
يتمكن العراق من حل أزمة تشــــكيل احلكومة داعيا جميع 
التكتالت السياسية الى التعاون والتكاتف من اجل اعمار 
البالد ومعاجلة مشــــكالت الشعب العراقي. ونسبت وكالة 
االنباء االيرانية الى خامنئي قوله لدى اســــتقباله الرئيس 
الســــوري بشار االســــد بحضور الرئيس اإليراني محمود 
احمدي جناد ان »العالقات بني إيران وسورية ال نظير لها 

من حيث القوة والدميومة على مر 30 عاما«.

خامنئي يعرب عن أمله في تمكّن العراق من حل أزمة تشكيل الحكومة

هل تنجح أوروبا في إقامة عالقات ودية مع قوى العالم؟
بروكســــل ـ رويترز: أكثر ما تتفق عليــــه دول االحتاد األوروبي هو 
ضرورة اقامة عالقات أقوى مع اقتصادات ناشئة قوية مثل الهند والصني 

والبرازيل لكن املشكلة هي كيفية بلوغ هذا الهدف.
خالل جتمع لوزراء خارجية االحتاد األوروبي ورؤساء الدول في األسابيع 
األخيرة كانت قضية »تقوية الشــــراكات االستراتيجية« تتصدر جدول 
األعمال لكن االجتماعات لم تضع تفاصيل لهذه الفكرة العامة للسياسة 
اخلارجية. وبعد نحو عام من التصديق على معاهدة لشبونةـ  التي كان 
من املفترض أن حتسن من عملية صنع القرار في االحتاد األوروبي وأن 
متنح االحتاد املزيد من النفوذ في العالم ـ لم يتم إحراز تقدم يذكر رغم 
كل احلديث في هذا الصدد. وبدأ خبراء السياسة اخلارجية وبعض وزراء 
خارجية االحتاد األوروبي الدعوة إلى تعديل الطريقة التي يباشــــر بها 
االحتاد األوروبي ديبلوماسيته قائلني إنه عرضة خلطر أن يفقد فاعليته 

ما لم يحسن سريعا من الطريقة التي يشكل بها أهدافه ويحققها.
وأصبحت هذه املسألة أكثر إحلاحا في الوقت الذي يتأهب فيه االحتاد 
األوروبي لقمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا )اسيان( وقمتني منفصلتني 
مع الصني وكوريا اجلنوبية في األسبوع املقبل. وقالت كاثرين آشتون 
مسؤولة السياسة اخلارجية باالحتاد األوروبي عقب توليها منصبها في 
ديسمبر املاضي »يقترب )منو( اقتصاد كل من الصني والهند ودول أخرى 
من الـ 10% ســــنويا. الثقل االقتصادي ينعكس في صورة ثقل سياسي 
وثقة في النفس«. وأضافت »إذا حتلينا برباطة اجلأش ميكننا أن نضمن 
مصاحلنا. إذا لم يحدث هذا فسوف يتخذ آخرون القرارات بالنيابة عنا. 
الوضع بهذه البســــاطة«. وفي حني أن األهداف كما حتدثت عنها آشتون 

واضحة فإن السعي لتحقيقها يواجه عقبات نتيجة االفتقار إلى التنسيق 
بــــني الدول األعضاء في االحتاد األوروبــــي البالغ عددها 27 دولة وامليل 
بــــني الزعماء جلعل القضايا امللحة الفورية تطغى على الصورة األكبر. 

وخالل اجتماع لوزراء اخلارجية الشهر اجلاري قالت مصادر في 
االجتماع إن آشتون حتدثت أخيرا بشأن رحلة قامت بها 

مؤخرا إلى الصني وأن هناك حاجة إلى تنمية هذه 
العالقة لكن الوزراء لم يقدموا مساهمة تذكر 

خالل االجتماع. وقــــال مصدر كان حاضرا 
في االجتماع ان »اجلميــــع اتفق على أن 
االحتاد األوروبي فــــي حاجة إلى وضع 
استراتيجية جديدة لكن لم يكن هناك 
كثيرون يتحدثون عــــن الطريقة التي 
ميكننا أن نفعل بها هذا«. ولم تكن طريقة 
تناول هذه القضية أكثر جناحا خالل قمة 

لزعماء االحتاد األوروبي يوم 16 سبتمبر 
عندما خيم خالف بني فرنســــا واملفوضية 

األوروبية حول طــــرد باريس للمهاجرين من 
الغجر بظالله على القمة مما أدى إلى عدم التطرق 

لقضية الشراكة االستراتيجية. ونتيجة لذلك فإن البيان 
اخلتامي للقمة افتقر إلى التفاصيل رغم أن القضية محورية بالنســــبة 
للطريقة التي يحول بها االحتاد األوروبي الذي يضم 500 مليون نسمة 
ثقله االقتصادي إلى نفوذ سياسي. جاء في البيان »سيتصرف االحتاد 

األوروبي والدول األعضاء بطريقة أكثر استراتيجية من أجل تفعيل الثقل 
احلقيقي ألوروبا على املســــتوى الدولي«. وأضاف »يتطلب هذا حتديدا 
واضحا ملصاحلها وأهدافها االستراتيجية خالل حلظة معينة وتركيز محدد 
على طرق السعي لتنفيذها بشكل أكثر إصرارا«. وميكن أن تبدو 
مناقشة »الشراكات االستراتيجية« وكأنها كالم في الهواء 
من اخلارج خاصة عندما يتعلق األمر ببعض دول 
االحتاد األوروبي مثل بريطانيا وفرنسا التي 
تتبع كل منها سياستها اخلارجية الراسخة 
اخلاصة بها والتــــي تعمل كل منها على 
تطبيقها بعنايــــة وتفضل أال تنضوي 
حتت لواء االحتاد األوروبي. لكن عندما 
تتعلق املسألة بالتجارة يصبح وجود 
استراتيجية موحدة إلقامة عالقات مع 
قوى جديدة أمرا حيويا بالنسبة لالحتاد 
األوروبي أكبر تكتل جتــــاري في العالم 
خاصة إذا كان يريد أن يبقي على نفوذه في 
وقت يتباطأ فيه النمو وحتدث فيه حتوالت في 
موازين القوى. واتضحت املخاطر احمليطة باالفتقار 
إلى الوحدة هذا الشــــهر عندما كان االحتاد األوروبي في 
املراحــــل النهائية مــــن التوصل إلى معاهدة للتجــــارة احلرة مع كوريا 
اجلنوبيــــة التي حتتل املركز 12 بني االقتصادات الكبرى في العالم وهي 
شريك مهم بالنسبة لالحتاد في مجموعة العشرين. وخالل القمة األخيرة 

رفضت إيطاليا مساندة املعاهدة خشية من أثرها احملتمل على صناعة 
الســــيارات بها وهددت االتفاق ألن اتفاقــــات التجارة باالحتاد األوروبي 
البد أن تكون باإلجماع. ورمبا يكون ذلك قد سمح للواليات املتحدة بان 
تهرع إلى توقيع معاهدتها اخلاصة للتجارة احلرة مع كوريا اجلنوبية 
أوال. ومت إقناع روما أخيرا عن طريق املداهنة بالتوقيع على االتفاق بعد 
أن وافقت بروكسل وسول على تأجيل بدء االتفاق ستة أشهر مما ساعد 
على إنقاذ اتفاق ميثل أهمية محورية للمصنعني األوروبيني. وإذا تكررت 
مثل هذه الواقعة فرمبا ال يكون االحتاد محظوظا بدرجة كافية خاصة إذا 
أحجمت أي من الدول األعضاء عن املوافقة على أي اتفاق. وتســــتضيف 
بروكسل اليوم وغدا قمة بني أوروبا وآسيا وهي فرصة لتقوية العالقات 
مع دول مثل ماليزيا والهند وكوريا اجلنوبية والصني. ولم توجه دعوة 
لروســــيا. وســــتكون القضايا التجارية واملالية محورية في املباحثات 
ومــــن املتوقع أن يحدد االحتاد األوروبي وماليزيا موعدا لبدء محادثات 
حول معاهدة للتجارة احلرة كما ســــتوقع رسميا املعاهدة بني االحتاد 
األوروبي وكوريا اجلنوبية ومن املقرر أن يبحث االحتاد مع الصني أسعار 
الصرف والسياسة النقدية في إطار حتسني االقتصاد العاملي. وكتب مركز 
السياسة األوروبي وهو مركز أبحاث مقره بروكسل هذا األسبوع يقول 
إن االجتماع »اختبار محوري ملستقبل عالقة االحتاد األوروبي مع آسيا 
التي تسبب إحباطا وتتسم بالعشوائية في كثير من األحيان«. وأضاف 
»ميكن لزعماء االحتاد األوروبي إما أن يستغلوا االجتماع لضخ حيوية 
جديدة في العالقات اآلسيوية ـ األوروبية أو في تعزيز االنطباع السائد 

في آسيا عن تقلص فاعلية أوروبا على مستوى العالم«.

آية اهلل محمد علي التسخيري

املرشحة للرئاسة البرازيلية عن حزب العمال ديلما روسيف تصوت في مركز اقتراع في بورتو أليغري أمس  )أ.ف.پ(

المخاطر السياسية الرئيسية في العراق

السعودية تنفي ارتياحها لترشيح المالكي

بغداد � رويترز: بعد قرابة س��بعة أشهر من االنتخابات 
البرملانية التي ش��هدها العراق في م��ارس التزال البالد بال 
حكومة جديدة لكن حتالفا شيعيا كبيرا رشح رئيس الوزراء 
املنتهية واليته نوري املالكي لش��غل املنصب من جديد مما 
ينهي جمود املوقف املستمر منذ عدة أشهر. وأنهى اجليش 
األميركي عملياته القتالية في العراق رس��ميا منذ شهر مما 
يضع عبء ضمان األمن على الزعماء العراقيني. واالنقسامات 
املستمرة بني الفصائل السياسية التي يقودها الشيعة وتلك 
التي يدعمها السنة وتواصل هجمات املسلحني تشيع أجواء 
خطر أبعدت املس��تثمرين عن القطاعات غير النفطية. وقد 
تؤثر هذه العوامل أيضا على الشركات النفطية الكبرى التي 
فازت بصفقات كبيرة لتطوير حقول نفط. ورغم أنه اليزال 
في البالد 50 ألف جندي أميركي قبل االنسحاب الكامل املقرر 
بنهاية عام 2011 هناك تصور بأن واشنطن في عهد الرئيس 
باراك أوباما فكت االرتباط مع العراق وهو ما من ش��أنه أن 
يفاقم اخلالفات الطائفية. ويعاني العراق من االضطراب في 
غياب حكومة جديدة. واملش��روعات التي وقعها العراق مع 
شركات طاقة كبرى مثل بي.پي ولوك أويل والتي ميكن أن 
تزيد انتاجه من النفط خالل س��بع سنوات بأكثر من أربعة 
أمثال اإلنتاج احلالي متضي قدما ببطء. ولكن كلما اس��تمر 
اجلمود السياسي طال الوقت الالزم لتهدئة الغضب الشعبي 
من س��وء اخلدمات العامة مثل انقط��اع الكهرباء في صيف 
شديد احلرارة. وقد يتزايد أيضا شعور بأن الدميوقراطية 
غير ناجحة في الع��راق وأن الزعماء العراقيني غير قادرين 
عل��ى احلكم مما يزيد من مخاطر ح��دوث اضطرابات عامة 

ومحاوالت انقالب وتدخل اجليران. واليزال العراق معزوال 
عن األس��واق املالية العاملية مع وجود بضع عش��رات فقط 
من الش��ركات املدرجة في البورصة. والتعامل ضعيف في 
الدين��ار العراقي وس��عر الصرف يتح��دد عمليا من خالل 
املزادات التي يطرحها البنك املركزي. وميثل إصدار سندات 
دولي��ة في العراق بارقة أمل تلوح في أفق البالد. وفيما يلي 
عرض لبعض من أهم املخاطر الرئيس��ية التي تواجه العراق 
بعد سبع سنوات ونصف السنة من إطاحة القوات األميركية 

باملقبور: 
التش�احن السياسي وفراغ الس�لطة: نظرا لعدم حصول كتلة 
بعينه��ا على أغلبية ف��ي البرملان العراق��ي املؤلف من 325 
مقعدا فإن من الضروري إجراء محادثات لتش��كيل حكومة 
ائتالفية. وفي حني مثل قرار ترش��يح  كتل شيعية للمالكي 
انفراجة في األزمة املمتدة منذ ش��هور اليزال املالكي يواجه 

معركة صعبة في سعيه للحصول على والية ثانية. 
م�ا جت�در متابعت�ه: احتدام العن��ف الطائفي أو السياس��ي 
كما حدث خالل الش��هور اخلمس��ة التي استغرقها تشكيل 
حكومة بعد االنتخابات البرملانية ع��ام 2005.عجز البرملان 
الذي ال ميكن أن يعمل دون حكومة عن إقرار قانون خاص 
باالس��تثمار مما سيبعث بإشارة س��لبية للشركات املهتمة 

بالعراق.
ع�ودة العنف على نطاق واس�ع: وقد يندلع العنف مجددا في 
العراق بسبب خالفات سياس��ية أو استياء سني أو هجوم 
عل��ى مزار دين��ي فضال ع��ن توجيه إس��رائيل أي ضربة 

إليران.

ج��دة � كونا: نفى مصدر مس��ؤول س��عودي امس 
ما تناقلته وس��ائل اإلعالم العراقي��ة من أن اململكة أبدت 
ارتياحها لترشيح رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته 
نوري املالكي لوالية ثانية. وأوضح املصدر في تصريح 
بثته وكالة األنباء الس��عودية »سانا« ان »اململكة العربية 
الس��عودية لم تبد رأيها في ه��ذا املوضوع ال من قريب 

وال م��ن بعيد انطالقا من مبدئها الذي تس��ير عليه دوما 
وه��و عدم التدخل في الش��ؤون الداخلية ألي دولة وأن 
ما مت تناقله كذب وافتراء وال صحة له«. وأش��ار املصدر 
الى ان مس��ألة اختي��ار رئيس وزراء للعراق هو ش��أن 
الش��عب العراقي وحده، متمنيا للعراق الش��قيق األمن 

واالستقرار. 

 جوازات السفر الغربية.. سالح القاعدة الجديد
واشنطن � أ.ف.پ: تلقي مش��اريع الهجمات التي مت احباطها في 
أوروبا الضوء على اخلطر املتزايد الذي ميثله الناشطون اإلسالميون 
الذين يحملون جوازات س��فر غربية، فيما ق��ال محللون ان القاعدة 
ترى فيها س��الحا مهما تس��عى الى االس��تفادة منه. وحتاول أجهزة 
األمن األميركية واألوروبية رصد الش��باب الذين يحملون جنسيات 
دول غربية ويقومون برحالت الى باكستان او الى دول أخرى تؤوي 
منظمات إسالمية متطرفة، بهدف احلصول على تدريبات لدى تنظيم 
القاع��دة والتنظيمات احلليفة له. وقال املس��ؤول الس��ابق في وكالة 
االستخبارات املركزية )سي اي ايه( ارتورو مونزو لوكالة فرانس برس 
»كل ش��يء يدفع لالعتقاد بان هذا اخلطر يتنامى«. وأظهرت دراس��ة 
لباحثني أميركية وسويديني ان ما تعلمه أجهزة املخابرات الغربية حول 
هذا التهديد »يقتصر على اجلزء البس��يط الظاهر من مش��كلة أوسع 
وغير مكتشفة مع غياب املعطيات الكافية عنها«. وبحسب الدراسة فان 
الناشطني اإلسالميني الذين يحملون جوازات غربية ويحظون بسجل 
عدلي نظيف ميكنهم في طبيعة احلال التنقل بسالم دون لفت انتباه 
السلطات. ورأى واضعو التقرير من معهد سياسة األمن الداخلي في 
جامعة جورج واش��نطن ان »معرفة هؤالء الناش��طني باألهداف التي 

يستهدفونها تقوي قدرتهم على احداث اضرار«.

أميركا تحذر مواطنيها المسافرين ألوروبا 

أوكرانيا: ثورة جديدة.. بعد منح الرئيس سلطات أوسع
موســــكوـ  أ.ش.أ :علق رئيــــس أوكرانيا فيكتور 
يانوكوفيتش على قرار احملكمة الدستورية بشأن بطالن 
الدستور الصادر في عام 2004 أمس األول وقيام ثورة 
جديدة في البالد، بقوله »إننا عدنا لدستور صنفته 
أوروبا والعالم بأنه واحد من أفضل دساتير العالم، 
وهو الدستور الذي أتاح ألوكرانيا أن تثبت وجودها 
كدولة مستقلة تسير للدميوقراطية وتغليب القانون 

على ما عداه وحماية حقوق وحريات املواطنني«.
وذكرت وكالة )نوفوســــتي( الروسية أن تعليق 
يانوكوفيتش جاء تعقيبا على إصدار احملكمة قرارا 
تتحــــول أوكرانيا مبوجبه من اجلمهورية البرملانية 
إلى رئاســــية تتبع إلمرة رئيس مخول بصالحيات 

واسعة وميكنه أن يعني رئيسا للوزراء ومسؤولني 
عن أمن اجلمهورية أو يفصلهم من وظيفتهم بشكل 
انفرادي دون اســــتئذان البرملان. وبدورها، اعتبرت 
املعارضة التي تتزعمها رئيسة الوزراء السابقة يوليا 
تيموشينكو أن رئيس احملكمة الدستورية أعلن بدء 
انقالب على نظام احلكم حني تال قرار احملكمة. وقالت 
تيموشينكو »إن أوكرانيا حصلت على سالح نووي 
سياسي في صورة رئيس مخول بصالحيات الديكتاتور 
يصعب التكهن به«. يشار إلى أن احملكمة الدستورية 
في أوكرانيا عززت من سلطات الرئيس يانوكوفيتش 
بعدما قضت ببطالن تعديالت مت إقرارها عام 2004 

حتد من سلطات الرئيس لصالح البرملان.

ـ أ.ف.پ: اصدرت  واشــــنطن 
الواليــــات املتحــــدة امس حتذيرا 
لألميركيني املسافرين الى أوروبا من 
مخاطر »اعتداءات إرهابية محتملة«، 
داعية اياهم الى التحلي باليقظة، 

بحسب بيان لوزارة اخلارجية.
وأعلنت اخلارجية االميركية 
»ان املعلومات احلالية تدعو الى 
القاعدة ومنظمات  بــــان  االعتقاد 
التحضير  مرتبطة بها تواصــــل 
العتداءات ارهابية«. إلى ذلك أفادت 
وثيقة قضائية بأن محاكمة التنزاني 
احمد خلفان غيالني، اول معتقل 
في غوانتانامو يحاكم امام محكمة 
أميركية مدنية في نيويورك أرجئت 
قبــــل بدايتها الى األربعاء. وقالت 
الوثيقة التي نشــــرت على موقع 
محكمة منطقة جنوب مانهاتن التي 
ميثل غيالني امامها على االنترنت 
ان احملاكمة »أرجئت الى األربعاء« 

بطلب من احلكومة الفيدرالية.

أرجأت أول محاكمة مدنية لمعتقل في غوانتانامو قبل بدئها


