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نيويورك � د.ب.أ: اخت����ارت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املانيا والهند 
وجنوب افريقيا وكولومبيا اعضاء غير دائمني في مجلس االمن لعامي 2011 
و2012. وانطوت االنتخابات التي ج����رت في اجلمعية املؤلفة من 192 دولة 
على االثارة ألن بعض الدول املرشحة مثل املانيا والهند طالبت مبقاعد دائمة 

في املجلس املؤلف من 15 دولة. 
يذكر انه قبل االنتخابات تنافست كندا واملانيا والبرتغال على املقعدين 
اللذين تش����غلهما تركيا والنمسا حتى 31 ديس����مبر، بينما تنافست جنوب 

افريقيا والهند وكولومبيا على املقاعد الثالثة االخرى املتاحة، واعلنت قبل 
االنتخابات انها واثقة من انتخابها بس����بب عدم تلقي ترش����يحها معارضة. 
وكانت تلك املقاعد الثالثة تشغلها اوغندا واليابان واملكسيك. ويتم اختيار 
املرش����حني في الغالب في كل من مناطق العالم اخلمس على أساس دوري، 
في محاولة لكبح املنافس����ة غير الضروري����ة. ويتألف مجلس األمن الدولي 
من خمس����ة أعضاء دائمني )الواليات املتحدة وروس����يا وفرنسا وبريطانيا 

والصني(، إلى جانب عشرة أعضاء ينتخبون كل عامني.

انتخاب ألمانيا والهند وجنوب أفريقيا وكولومبيا أعضاء غير دائمين في مجلس األمن

 كفر قاسم � أ.ف.پ: يشعر عرب اسرائيل باخلوف 
على وجودهم داخل الدول����ة العبرية بعد التعديل 
االخير على قانون املواطنة الذي يجبر املرش����حني 
لنيل اجلنسية االس����رائيلية على اداء قسم الوالء 

لدولة اسرائيل »اليهودية والدميوقراطية«.
ويقول العربي االسرائيلي عادل عامر وهو تربوي 
متخصص في موضوع الدميوقراطية والسالم لوكالة 
فرانس برس »نحن نشعر بأننا مع كل قانون جديد 

مهددون بالترحيل«.
وأق����رت احلكومة االس����رائيلية، الت����ي يهيمن 
عليها اليمني، االحد مش����روع تعدي����ل قانون يلزم 
غير اليهود الراغبني في احلصول على اجلنس����ية 
االسرائيلية اداء ميني الوالء ل� »دولة إسرائيل اليهودية 

الدميوقراطية«.
ويعتبر عامر املتحدر من كفر قاس����م في شمال 
إسرائيل »ان تعديل قانون املواطنة والوالء ليهودية 
الدولة يستهدف الفلسطينيني العرب في اسرائيل، 
ومعناه س����حب اي حق تاريخي او انساني لنا في 
وطننا، وهو مبنزلة اعت����راف من قبلنا بان ال حق 

لنا في هذه االرض«.
ويضيف »ان القانون عنصري ويطالب بإضفاء 
بع����د اتني، وفيه خلل وعدم ت����وازن، الن اليهودي 
االس����رائيلي يريد ان يعزز ثقته بنفس����ه وروايته 
التاريخية التي تتعلق بحق����ه في هذا البالد، النها 
ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق 
روايته التاريخية«. ويؤكد ان هذا االجراء »جزء من 
القوانني واملمارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت 

املجتمع واخلارطة السياسية االسرائيلية«.
ويبلغ عدد عرب اسرائيل 1.3 مليون شخص اي 
تقريبا خمس السكان. وقد اقرت عدة تقارير رسمية 
اسرائيلية وكذلك هيئات مثل احملكمة العليا بتعرض 
عرب اس����رائيل للتمييز اقتصاديا بالرغم من انهم 

يحملون اجلنسية االسرائيلية.
هذا ويتحدر عرب اسرائيل من 160 الف فلسطيني 
لم يغادروا اراضيهم بعد  قيام الدولة العبرية سنة 

1948 بينما نزح اكثر من 760 الف اخرون او طردوا 
من ديارهم على يد قوات االحتالل االسرائيلية. حيث 
تق����در االمم املتحدة اليوم ع����دد هؤالء الالجئني مع 

املتحدرين منهم مبا يقارب 4.7 ماليني نسمة.
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل إن ميني 
الوالء املقترح »يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي 
الدولة اليهودية«، مشددا على ان »دولة اسرائيل هي 
الدولة � االمة للش����عب اليهودي وفي الوقت نفسه 
ايضا دولة دميوقراطية يستفيد كل مواطنوها، من 

يهود وغير يهود، من حقوق متساوية متاما«.
غير ان النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة 
يؤكد ان »مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري 
في مكانة الفلسطينني العرب وليس موضوع قسم 

وتوقيع ورقة«.
ويوضح زحالقة ان الهدف من هذا التعديل هو 
»ان يعلن كل مواطن الوالء ليهودية الدولة والذي 
ما يلبث ان يصبح سوطا مسلطا على رقابنا«، ذلك 
ان »السلطة تستطيع ان تفسر الوالء بطرقها لتبدأ 

بسحب املواطنة من العرب«.
ويضيف »نحن امام تراكم مشاريع قوانني مواطنة، 
فهناك ثالثة قوانني تتعلق باملواطنة وقد اوقفوا لم 
الشمل وهناك مشروع »قانون االرهاب، وقانون عزمي 

بشارة، ومشروع املواطنة وخرق الوالء«.
بدوره يقول العضو العربي في الكنيس����ت عفو 
اغبارية ان »ه����ذا القانون هو اخلطوة االولى نحو 
حتقيق احللم الصهيوني بان يكون هناك عرب اقل 
وارض اكث����ر«. ويوضح اغبارية ان االس����رائيليني 
»سيفسرون الوالء للدولة كما يحلو لهم، فمثال ان 
يقاوم عربي مصادرة ارضه لبناء مس����اكن لليهود 

يعني ذلك انه ال يؤمن بيهودية الدولة«.
ويضيف »يريدون خفض نسبة العرب االسرائيليني 
من 20% اليوم الى 5% او 6%. هم يخشون من التوازن 
الدميوغرافي ويخافون ان يصبح العرب 40% وان 

تصبح الدولة ثنائية القومية«.
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بعد إقرار قسم الوالء إلسرائيل »اليهودية«

ذلك، نقل التقرير عن ديبلوماسيني 
قولهم إن جزءا من املشكلة هو أن 
أوباما لم يشكل أي روابط وثيقة 
مع أي زعيم عربي، باإلضافة إلى 
الديبلوماسيني في  أن العديد من 
واشنطن، وبسبب العدد الكبير من 
مبعوثي اإلدارة اخلاصني، والشلل 
في البيت األبيض ووزارة اخلارجية، 
فإنه من الصعب معرفة اجلهة التي 
تصنع السياسيات بالضبط، أو ما 

هي هذه السياسيات.
 وق����ال التقرير إنه بالنس����بة 
للكثيرين في الش����رق األوس����ط، 
ينظر إلى هذا كدليل على فش����ل 
أفكار أوباما، وتراجع دور الواليات 
املتحدة في املنطقة، التي بدأت بنقلة 
نوعية ف����ي املنطقة، خاصة فيما 
يتعلق بلبن����ان. وأوضح التقرير 
بالنسبة العراق أن الواليات املتحدة 
تتهرب م����ن الطلبات املتكررة من 
القادة العراقيني للمش����اركة على 
مستوى عال ومستدام في عملية 
الوساطة ملساعدتهم على تشكيل 
حكومة.. وفي نفس الوقت، لدى 
إيران وف����د في العراق يعمل على 
مدار الساعة للمساعدة في تشكيل 

احلكومة.
 وأش����ار التقري����ر إلى أن عدم 
ق����درة الوالي����ات املتح����دة على 
القيام بدور ذي مغزى وفعال في 
تشكيل هذه األحداث دفع العديد 
من الديبلوماس����يني في الش����رق 
األوسط إلى التس����اؤل عن القوة 
التي ال غنى عنها في املنطقة، وما 
إذا كان����ت كذلك حتى اآلن، أو كما 
صاغها ديبلوماسي عربي بارز: »انه 

ألمر محبط للغاية«.

األسبوع األول من بدء إدارته األولى، 
والوعد ب� »حقبة جديدة« في عالقات 
أميركا مع العرب واملس����لمني في 

العالم خالل خطابه بالقاهرة.
 واش����ار التقرير الى ان إدارة 
أوباما، رغم أنها جاءت بأمل إغواء 
املنطقة بدال من محاربتها، لم حتقق 
أيا م����ن الوعود التي قطعتها منذ 
توليها احلكم، سواء على صعيد حل 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، أو 
تشجيع اإلصالح الدميوقراطي في 
املنطقة.مشيرا إلى أن هذه التوقعات 
التي كشف عنها أوباما للمنطقة لم 
تخيب اآلمال فحسب، بل أحلقت 
الضرر مبصداقية الواليات املتحدة 
في املنطقة، وأصابت الديبلوماسيني 
واخلبراء في الشرق األوسط باحليرة 
حول رؤيته )أوباما( للمنطقة. الى 

والتوصل التفاق بشأن احلدود، قبل 
أن تعود األطراف إلى نفس املوقف 
بالضبط لتطالب مرة أخرى بتجميد 
آخر لالستيطان، مبا في ذلك تقدمي 
ضمانات أمنية ومعدات عسكرية 

والدعم الكامل في األمم املتحدة.
 ونقل تقرير ال� »سي إن إن« عن 
مسؤول فلسطيني رفيع املستوى 
قوله إن »هذه اإلدارة )األميركية( 
هي األكثر ودية جتاه الفلسطينيني 
من أي وقت مضى، ولكن التنفيذ 
م����روع«.  وأضاف أنه بالنظر إلى 
حسن النوايا الدولية إلدارة أوباما 
منذ توليه منصبه ملجرد أنه ليس 
الرئيس جورج بوش، فمن املدهش 
أن نرى الواليات املتحدة في املوقف 
نفسه منذ أن عينت ميتشل مبعوثا 
للسالم في الشرق األوسط، خالل 

لم يفاجأ أحد بعدم قيام نتنياهو 
بتمديد قرار التجميد، حتى الرئيس 
األميرك����ي »أنفق الكثير من رأس 
املال السياس����ي« بالدعوة لتمديد 
قرار التجميد في كلمته التي ألقاها 
الشهر املاضي أمام اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
 وأضاف التقرير »لقد رأينا هذا 
العام املاضي،  يحدث مرارا خالل 
إذ تطال����ب إدارة أوبام����ا بتجميد 
االس����تيطان، ونتنياه����و يرفض 
ويقول ال، فتضطر الواليات املتحدة 

ملناشدة عباس للتفاوض«.
 واآلن، أبدت الواليات املتحدة 
استعدادها لتقدمي كل شيء تقريبا 
إلسرائيل مقابل وقف االستيطان 
ملدة ش����هرين، على أمل أن متنح 
الفرقاء الوق����ت الكافي للتفاوض 

 واش����نطن � أ.ش.أ: دعا تقرير 
بثته شبكة »سي إن إن« االخبارية 
األميركية إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما إلى إعادة تنظيم بيتها 
الداخلي وط����رح رؤيتها ملنطقة 
الشرق األوسط خاصة مع استقالة 
مستش����ار األمن القومي االميركي 
جيمس جونز األس����بوع املاضي 
محذرا من أن����ه إذا لم يحدث ذلك 
فإن هناك العديد من الدول األخرى 
كإيران وتركيا التي ستمأل الفراغ 
وهو األمر الذي ق����د يغير ميزان 

القوى في الشرق األوسط.
 وقال التقرير الذي جاء حتت 
عنوان »هل فقدت الواليات املتحدة 
عضالتها في الشرق األوسط؟« ان 
ادارة أوباما لم حتقق وعودها في 
املنطقة اذ إنه مع دخول محادثات 
السالم بني إسرائيل والفلسطينيني 
مرحلة السبات الشتوي، يتساءل 
سكان املنطقة عما إذا كانت الواليات 
املتحدة ق����د فق����دت »عضالتها« 
الضرورية للتأثير على »الالعبني« 

في الشرق األوسط.
 وأشار إلى أن املتابعني ملنطقة 
الش����رق األوسط كانوا يشاهدون 
خالل الشهر املاضي الواليات املتحدة 
وهي حتاول احلصول على ضمان 
بتمديد قرار جتميد االستيطان في 
الضفة الغربية من رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، وهي 
اخلطوة التي من شأنها أن تبقي 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس على طاولة املفاوضات وإنقاذ 
محادثات السالم األخيرة من االنهيار 

التام.
 وق����ال إنه رغ����م خيبة األمل، 

هل فقدت أميركا عضالتها في الشرق األوسط؟

وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي يستمع إلى تقرير ملخص من اجلنرال وايد روتالند في القاعدة الكندية سبيروان غار في أفغانستان خالل زيارته األخيرة

)رويترز( اعمال االستيطان مستمرة في القدس احملتلة  

المرشحات البحرينيات يعّولن 
على رغبة التغيير لتحقيق اختراق

املنامة � أ.ف.پ: »حطي الكسرة وغيري«، اعالن ينتشر في البحرين 
ويحض النس���اء على التصويت لبنات جنس���هن، لكن املرشحات 
لالنتخابات النيابية والبلدية املقبلة يعولن اكثر على حالة االحباط 
العامة لدى الناخبني وعلى الرغبة في التغيير لتحقيق اختراق في 

االنتخابات النيابية التي جتري في 23 اكتوبر اجلاري.
ويقصد االعالن الطريف انه ليس على الناخبة سوى ان تضع 

الكسرة اسفل مفردة »انت« التي تكتب للمذكر بالفتحة.
وعولت رئيسة االحتاد النسائي البحريني املرشحة مرمي الرويعي 
في تصريح لوكالة »فرانس برس« على أن »هناك حالة احباط عامة 
لدى الناخبني تدفعهم حملاولة التغيير«، موضحة ان »الناس سئموا 

من اسلوب تعاطي النواب مع القضايا التي تطرح في البرملان«.
وقالت الرويعي »الناس تشعر بالسأم ويقولون ان املجلس لم 
يحقق شيئا ويشعرون بأن النواب ركزوا على القضايا التي تثير 
النزاعات والطائفية وتركوا القضايا الرئيسية، بينما الناس ينتظرون 

مكاسب واجنازات في القضايا املعيشية واالسكان«.
وبحسب الرويعي فان البحرينيني يرون انه بعد ثماني سنوات 

من عودة احلياة البرملانية »لم يحصلوا على شيء«.
لكنها اعتبرت رغم هذه الصعوبات ان »الناس يريدون التغيير«، 
مضيفة »ان القراءة امليدانية على االرض تشير الى رغبة قوية لدى 
الناس في التغيير«، ومشددة على انه »اذا ترك االمر للناخبني فإنني 

اعتقد ان النساء ميكن ان يحققن اختراقا«.
وتخوض الرويعي االنتخابات للمرة الثانية ضد املرشح السلفي 
املستقل النائب جاسم الس���عيدي ومرشحني مستقلني آخرين في 

احدى دوائر احملافظة اجلنوبية التي يغلب عليها الطابع القبلي.
م���ن جهتها قالت املرش���حة عن قائمة جمعي���ة العمل الوطني 
الدميوقراط���ي )وعد( منيرة فخرو لوكالة فرانس برس »اعتقد ان 
40 عاما من العمل االجتماعي والسياس���ي هي رصيدي للنجاح«، 
مضيفة ان »االنتخابات السابقة اظهرت انني تعرضت للظلم والناس 

مصممة على جناحي هذه املرة«.
وقال���ت فخرو »اتصور ان بعض املرش���حات ميكن ان يحققن 

اختراقا كل ما نريده هو ان يكون هناك حياد ونزاهة«.
اما املرشحة زهرة حرم فاعتبرت في تصريح ل� »فرانس برس« 
ان »حالة اإلحباط لدى الناخبني جاءت نتيجة اجلهل بآليات العمل 
البرملاني«، موضحة ان »العمل البرملاني يتطلب عمال دؤوبا ومثابرا 

وقد ال تظهر نتائجه فورا«.
وشددت حرم على ان »حالة االحباط قد تشكل حافزا للتغيير، 
وإنني اراهن على رغبة التغيير لدى الناخبني، فالكثير منهم عبر 
ل���ي صراحة عن رغبته في التغيير ه���ذه وخصوصا من الرجال، 

إني اراهن على هذا«.
وتخوض حرم املنافس���ة ضد مرش���ح جمعية الوفاق الوطني 
اإلس���المية )التيار الش���يعي الرئيس���ي( النائب عبد علي محمد 
ومرش���حني مس���تقلني، لكنها ترى ان هذه املنافسة قد تكون في 

صالح املستقلني.
واوضحت قائلة »اعتقد ان املؤش���ر الذي يتعني علينا التقاطه 
هو ان هناك اجتاها متناميا لدى الناخبني في التصويت للمرشحني 
املستقلني عوضا عن مرشحي اجلمعيات السياسية، هذا ايضا عامل 
جدي���د اراهن عليه ايضا للنجاح اضاف���ة الى الوعي املتنامي لدى 

الناخبني حيال امكانيات املرأة«.
لكن احملامية شهزالن خميس التي خاضت االنتخابات النيابية 
والبلدية في 2002 و2006، ابدت حتفظا واضحا حيال فرص النساء في 
حتقيق اختراق في هذه االنتخابات مشددة على ان »السبب يعود الى 

الدوائر االنتخابية نفسها وصعوبة تغيير قناعات الناخبني«.
واضافت »ال اعتقد ان للنساء فرصا كبيرة للنجاح الن الدوائر 
االنتخابية هي نفسها اال في مناطق مثل »مدينة حمد« التي تعد من 
»املناطق البيضاء« في اشارة الى املدن اجلديدة في جنوب املنامة 
خصوصا التي يعيش فيها خليط من السكان من الناحية القبلية 

والطائفية، اي انها ليست من املناطق التقليدية«.
واعتبرت خميس ان حظوظ النس���اء ستزيد لو كانت الدوائر 
االنتخابية اقل عددا ألنه في هذه احلالة تتوس���ع الدوائر وتصبح 
اكثر اختالطا من النواحي القبلية والطائفية وتزيد بالتالي فرص 

النساء في الفوز.
يذكر أن مرشحة واحدة فازت بالتزكية هي النائبة لطيفة القعود، 
وهي املرة الثانية التي حتجز فيها القعود مقعدها في مجلس النواب 
بالتزكية، فيما تخوض 7 مرش���حات غمار االنتخابات النيابية و3 

مرشحات في االنتخابات البلدية.
ومن املقرر ان يتجه الناخبون البحرينيون الى صناديق االقتراع 
ف���ي 23 اجلاري الختيار ممثليهم في مجلس النواب وفي خمس���ة 

مجالس بلدية في محافظات اململكة اخلمس.

تفاقم الخالف اإلماراتي ـ الكندي على خلفية رفض زيادة الرحالت الجوية اإلماراتية إلى كندا

أبوظبي تغلق مجالها أمام طائرة وزير الدفاع الكندي 
وأوتاوا تغلق قاعدتها العسكرية في دبي

الغفلي في البيان الذي نشرته 
وكالة األنباء االماراتية »ان دولة 
االمارات اصيبت بخيبة االمل 
لعدم التوص���ل الى اتفاق بني 
البلدين بشأن زيادة الرحالت 
اجلوية رغم املفاوضات املكثفة 
التي اجراها البلدان على مدى 

خمس سنوات«.
واعتبر السفير ان »العملية 
استغرقت وقتا طويال وكانت 
محبط���ة لآلم���ال.. واإلمارات 
دخلت هذه املفاوضات بحسن 
نية وعلى امل التوصل الى حل 
من خالل طرح مقترحات بناءة 

على طاولة املفاوضات«.
وبحسب البيان، يقيم نحو 
27 الف مواطن كندي في االمارات 
التي تعد اكبر ش���ريك جتاري 
لكندا في منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا حيث بلغ التبادل 
التجاري بني البلدين اكثر من 
1.5 مليار دوالر متثل الصادرات 

الكندية 95% منها.
وتس���ير ش���ركتا الطيران 
االماراتيتان، طيران االمارات 
وطيران االحتاد، ست رحالت 
جوية في االس���بوع الى كندا، 
اال ان االمارات تسعى الى رفع 

عدد هذه الرحالت.

الكندية، وذلك في بيان نش���ر 
االحد املاضي.

وقال س���فير االم���ارات في 
اوتاوا محمد عب���داهلل محمد 

ستتأثر بسبب فشل مفاوضاتهما 
بش���أن زيادة ع���دد الرحالت 
اجلوية التي جتريها ش���ركتا 
الى املدن  الطيران االماراتيان 

في دبي في طريق عودتها الى 
كندا.

العربية  االم���ارات  اك���دت 
املتح���دة ان عالقاتها مع كندا 

زيارة الى افغانس���تان يرافقه 
رئي���س هيئ���ة اركان القوات 
الكندية والتر ناتينزيك. وكان 
الرجالن يس���تعدان للتوقف 

مونتري���ال � أ.ف.پ: أعلن 
وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي 
أمس األول ان اجليش الكندي 
سيترك القاعدة التي يشغلها في 
دبي وتستخدم لدعم عملياته 
في أفغانستان اثر خالف جتاري 
العربية  بني كندا واإلم���ارات 

املتحدة.
وقال ماكاي اثناء زيارة الى 
افغانستان »سنجد وسائل اخرى 
لدعم مهمتنا )في افغانستان( 
انطالقا م���ن قواعد اخرى في 
املنطقة«. واضاف »ان القوات 

الكندية تتكيف بشكل جيد«.
ويأت���ي اعالن ماكاي بعدما 
اعلنت االمارات العربية املتحدة 
عن خيبتها االحد املاضي لفشل 
املفاوضات مع كندا بشأن زيادة 
التجارية بني  الرحالت  وتيرة 
البلدين، مؤك���دة ان العالقات 
الثنائية ستتأثر نتيجة لذلك.

وفيما اعتبر اشارة الى توتر 
العالقات ب���ني البلدين، اقفلت 
االمارات العربية املتحدة أمس 
االول مجالها اجلوي امام طائرة 
ماكاي، بحسب مصدر حكومي 
لم يكشف عن هويته اوردته 
صحيفة غلوب اند ميل الكندية. 
وكان وزير الدفاع الكندي في 

المالكي في دمشق اليوم بعد مقاطعة دامت أكثر من عام

اتفاق »العراقية« و»االئتالف الوطني« على ترشيح عبد المهدي رئيساً للحكومة
عواصم ـ وكاالت ـ خديجة حمودة:

وسط معلومات اوردتها قناة 
اجلزيرة الفضائية عن اتفاق كتلة 
»العراقية« و»االئتالف الوطني« على 
ترشيح عادل عبد املهدي لتشكيل 
احلكومة املقبلة،  تكثفت زيارات 
ق����ادة العراق ال����رازح حتت ازمة 
انتخابات مارس  مستعصية منذ 
املاضي الى دول اجلوار والتأثير 
في مسعى حلشد الدعم االقليمي 
وتعزيز فرص كل واحد منهم في 

التشكيلة احلكومة العتيدة.
فبعد جولة اياد عالوي زعيم 
الفائزة باملرتبة  العراقية  القائمة 
األولى باالنتخابات على دول اجلوار 
قام زعيم املجلس اإلسالمي األعلى 
عمار احلكيم بجولة مماثلة قادته 

إلى مصر.
ويرج����ح ان املالكي اصبح في 
نقطة تقاط����ع النفوذين اإليراني 
واألميركي وهو يس����عى للتقاطع 
أيضا م����ع نفوذ س����ورية للفوز 

احترامه لكل مشروع قادر على 
ان يش���كل حكوم���ة عراقية في 
اطار الدستور، مشيرا الى تفهمه 
واحترامه ألي خطوة تتخذ في 

هذا السبيل.
ق���ال عالوي ان  من جانبه، 
القائمة العراقية التي يرأسها هي 
صاحبة احلظ األوفر في تشكيل 

احلكومة مع ائتالفها.
وأضاف خالل الزيارة التي قام 
بها الى الرياض في تصريح خاص 
نشرته صحيفة »عكاظ« امس »أن 
القائمة العراقية لن تتنازل عن 
احملاور التي تبنتها وهي تتركز 
على مستقبل موحد وعراق خال 
من الطائفية السياس���ية وعلى 
محور املصاحلة الوطنية«، مؤكدا 
أن هذه احملاور هي أساس خارطة 

الطريق للقائمة العراقية.
وأش����ار الى »أن كتلته تعتبر 
أكبر كتلة سياس����ية في البرملان 

حتى هذه اللحظة«.

مبنصب رئيس احلكومة. فإنه قرر 
زيارة دمشق على ما يبدو اليوم 
منهيا بذلك مقاطعة ديبلوماسية 
دامت ألكثر من سنة بني البلدين 
على خلفي����ة تفجيرات أمنية في 
بغداد. وأعلن مكتب املالكي في بيان 
الوزراء يبدأ األربعاء  ان »رئيس 
)الي����وم( زيارة ال����ى اجلمهورية 
العربية السورية الشقيقة يلتقي 
خاللها الرئيس بشار األسد ورئيس 

الوزراء محمد ناجي العطري«.

العراقيني.
وأش����اد احلكيم في تصريحه 
بدور مصر الداعم لعروبة العراق، 
مؤكدا انه اس����تمع م����ن الرئيس 
املصري الى تأكيدات حول أهمية 
احلفاظ على وحدة وعروبة العراق 
وضرورة أن تأتي احللول لألزمات 
السياسية احلالية في العراق من 

داخل البيت العراقي.
وق���ال ان املدخ���ل الصحيح 
للخ���روج من االزم���ة وحتقيق 

وأض����اف ان »الزي����ارة تهدف 
الى تطوير العالقات الثنائية في 
السياسية واالقتصادية  املجاالت 
والتجاري����ة مبا يخ����دم مصالح 

البلدين والشعبني الشقيقني«.
وفي مصر اس����تقبل الرئيس 
حس����ني مبارك رئي����س املجلس 
االسالمي األعلى في العراق عمار 
احلكيم الذي اقر في تصريح عقب 
اللقاء بان اس����تمرار ازمة تشكيل 
احلكومة يش����كل حرجا للساسة 

االستقرار السياسي للعراق، هو 
تش���كيل حكومة شراكة وطنية 
تض���م القوائم االرب���ع الكبيرة 
وه���ي ائتالف املالك���ي والتيار 
الصدري وقائمة عالوي وائتالف 

احلكيم.
وردا على سؤال حول رؤيته 
للتحالف بني املالكي وزعيم التيار 
الشاب مقتدى الصدر  الصدري 
واصرار املالك���ي على ان يكون 
أكد احلكيم  رئيس���ا للحكومة، 

وفاة آخر سفير من عهد المقبور صدام حسين في مصر
القاهرة � وكاالت: أعلن في القاهرة اول من امس عن وفاة محس��ن 
خليل آخر س��فير من عهد املقبور صدام حسني في مصر ومستشاره 
االعالمي االس��بق. ونع��ى حزب البعث املنحل محس��ن خليل باعتباره 
مناضال في صفوفه، وقال في بيان انه توفي وهو يصارع املرض فجر 
االثنني املاضي بعد »رحلة نضالية مش��رفة«. ونقلت وكالة »يو.بي.آي« 
عن بيان للحزب قوله إن خليل ظل مناضال في صفوفه ووصفه بأنه كان 

من األعضاء البارزي��ن في مكتب العالقات اخلارجية للحزب. ولم يذكر 
احلزب م��كان وفاة خليل الذي بقي الجئا في مصر بعد س��قوط نظام 
صدام اث��ر االحتالل االميركي عام 2003، اال ان ديبلوماس��ني عراقيني 
قال��وا انه توفي في البحرين التي كان يعالج فيها من مرض الس��رطان. 
وش��غل خليل الذي عم��ل صحافيا في بداية حياته منصب الس��كرتير 

الصحافي لصدام قبل ان ينتقل للعمل في وزارة اخلارجية العراقية.


