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 أغادير ـ أ.ف.پ: التقى ولي العهد الســـعودي صاحب 
السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة في اغادير جنوب املغرب 
حيـــث يقومان بزيارة، على ما افادت صحيفة «الشـــرق 

األوسط» السعودية.
  وأوردت الصحيفـــة ان احملادثات خالل اللقاء تناولت 
العالقات الثنائية و«آخر املستجدات على الساحات اخلليجية 

والعربية والدولية».
  وتابعت الصحيفة ان االجتماع الذي تلته مأدبة غداء 
جرى اجلمعة املاضية في قصر األمير سلطان في اغادير وفي 

حضور أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز.
  ووصل عاهل البحرين اخلميس الى الرباط في زيارة 
للمغرب تستغرق بضعة أيام ويلتقي خاللها »كبار املسؤولني 

املغربيني»، كما ذكر مصدر رسمي. 

 ولي العهد السعودي يلتقي عاهل البحرين في المغرب

 برزاني للفرقاء في أربيل: مبادرة خادم الحرمين يمكن أن تكون قاعدة للمصالحة

 عواصم ـ وكاالت: أكد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود 
برزاني أمس أن مبادرة خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
ميكن أن تكون مساعدة الجتماع قادة الكتل السياسية العراقية 

الذي بدأ في اربيل وتكون قاعدة للمصاحلة الوطنية.
  وقال برزاني، للصحافيني عقب انتهاء اجللسة األولى الجتماع 
اربيل: «نأمل أن تنجح مبادرة اجتماع الكتل البرملانية في اربيل 
النها مبـــادرة وطنية جاءت من منطلق احلـــرص على املصير 
املشـــترك للعرب والكرد والقوميات األخرى املتآخية في العراق 

واحلرص على مصلحة العراق وإقليم كردستان».
  وأضاف: «اعتقد من األفضـــل أن نركز على املبادرة الوطنية 
ونشـــكر املبادرات األخرى أو أي مساعدة تقدم لنا وخاصة من 
اململكة العربية الســـعودية وفي تصوري يجب أن ننجز املهمة 
داخل العراق وميكن ان تكون املبادرة الســـعودية مساعدة لكي 

تكون قاعدة للمصاحلة الوطنية».
  وذكر أن «اجتماع اربيل بحد ذاته يعتبر إجنازا مهما وخطوة 
نحـــو األمام وكما تعلمون بعد االنتخابات التي جرت في مارس 
املاضي لم يعقد أي اجتماع بهذا املستوى وكل االجتماعات التي 
تعقد كانت ثنائية أو ثالثية ولم يعقد أي اجتماع يشـــترك فيه 
القادة من كل الكتل ومن كل القوائم واألحزاب وهذا اول اجتماع 
من نوعه يعقد بعد االنتخابات لذلك يعد هذا االجتماع بداية مهمة 

جدا خلطوات تالية».

  وقال برزاني إن «اجلو الذي الحظته اليوم (امس االثنني) كان 
إيجابيـــا اكثر من املتوقع وإذا ســـارت االجتماعات في هذا اجلو 

اإليجابي فأنا متفائل جدا بان تشكل احلكومة قريبا».
  وأضـــاف أن «اجتمـــاع اربيـــل كان من اجل وضع األســـاس 
للخطــــــوات التالية بعد كسر احلاجز النفسي بني زعماء الكتل 
وان تفاصيـــل االجتماع ال ميكن ان حتســـم خالل يوم أو يومني 
لكن هناك مســـائل أساســـية وأولويات يجب االتفاق عليها قبل 
عقد جلســـة البرملان والتفاصيل األخرى تترك للمفاوضات في 

الفترات الالحقة».
  وكان انطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســـتان امس 
اجتماع القـــادة العراقيني لبحث مبـــادرة برزاني حلل املعضلة 

السياسية في العراق.
  ويشـــارك في االجتماع جميع القادة العراقيني لبحث املبادرة 

التي قدمها برزاني منتصف سبتمبر املاضي.
  وتنص املبادرة على «التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة 
وتقسيم املناصب وتقليل صالحيات رئيس الوزراء للوصول إلى 

حكومة تستطيع حل مشاكل البلد».
  وشهد العراق في مارس املاضي انتخابات نيابية، إال أنه حتى 
اآلن لم يتم التوصل إلى اتفاق لتشكيل احلكومة أو اختيار رئيس 

اجلمهورية والبرملان.
  وفي كلمته دعا رئيس الوزراء العراقي الســـابق إياد عالوي، 

الذي حلت قائمته «العراقية» في املركز األول في نتائج االنتخابات، 
إلى «تشكيل احلكومة وفقا لالستحقاق االنتخابي وسريعا»، كما 
دعا إلى حتديد معنى «الشراكة احلقيقية» و«أال يكون ألحد اليد 

العليا على اآلخرين».
  كما شدد على ضرورة أن توزع الصالحيات وأن تكون هناك 
جهـــات رقابية قويـــة،  معربا عن أملـــه «أن يعطى كل ذي حق 

حقه».
  وفـــي كلمته في افتتاح اجللســـة أوضح برزاني أن إجناز كل 
االستحقاقات سيزيد ثقة العراقيني في قادتهم، ودعا إلى حسم مسألة 

احلكومة قبل اجتماع مجلس النواب املقرر اخلميس املقبل.
  من جانبه، وصـــف الرئيس العراقي جالل طالباني االجتماع 
بأنه تاريخي،  وأعرب عن أمله أن يتم االنتهاء من حســـم مسألة 

تشكيل احلكومة.
  أما رئيس احلكومة املنتهية واليته نوري املالكي فقد أشـــاد 

باالجتماع باعتباره «عراقيا».
  وميكن لالجتماع الذي يســـتضيفه مســـعود برزاني رئيس 
املنطقة الكردية ان يســـتمر يومني ويســـفر عن تشكيل حكومة 

وحدة وطنية تضم الشيعة والسنة واالكراد.
  وحتتاج احلكومة العراقية اجلديدة الى مشـــاركة من االقلية 

السنية اذا كانت ستحاول تضميد اجلروح الطائفية القدمية.
  وميكن الســـتبعاد العراقية من السلطة ان يغضب الناخبني 

السنة الذين اعطوها أصواتهم ويذكي متردا اسالميا سنيا ضعف 
كثيرا لكنه اليزال قادرا على شن هجمات فتاكة.

  الى ذلك، رفض أســـقف السريان الكاثوليكي في العراق متى 
ماتوكا، الدعوات التي تطالب جميع املســـيحيني املوجودين في 

العراق مبغادرة البالد.
  وقال األسقف ماتوكا في تصريح لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي 
بي ســـي) امس إنه رغم الهجوم اإلرهابي األخير على كاتدرائية 
ســـيدة النجاة للســـريان الكاثوليك في منطقة الكرادة االسبوع 
املاضي الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، إال أننا ال 
ميكننا مغادرة البالد، مشددا على ضرورة بقاء جميع املسيحيني 

في العراق ومواجهة كافة التحديات.
  وكان املطران اثناســـيوس داود كبير رجال الدين املسيحيني 
العراقيني في بريطانيا قد دعا أمس االول جميع املســـيحيني في 
العراق إلى مغادرتها، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف كاتدرائية 

سيدة النجاة.
  وطالب املطران داود كل مســـيحيي العراق باملغادرة بعد أن 
حذر «تنظيم القاعدة» املسيحيني من أنهم سيتعرضون لهجمات 
جديدة، داعيا احلكومة البريطانية إلى تسهيل مهمة منح املسيحيني 

العراقيني حق اللجوء في بريطانيا.
  ويقدر عدد املسيحيني في العراق بنصف مليون مسيحي وقد 

فر مئات اآلالف منهم من العراق منذ احلرب عام ٢٠٠٣. 

 مسيحيو العراق يرفضون الدعوات التي تطالبهم بمغادرة البالد

(أ.ف.پ)  باراك وميشيل أوباما ينثران الزهور على النصب التذكاري للزعيم الهندي ماهاتيما غاندي أمس  

(أ.پ - أ.ف.پ)   رئيس أقليم كردستان العراق مسعود برزاني خالل إلقاء كلمته   الفرقاء العراقيون خالل اجتماع أربيل أمس 

 ٥٧٢٠ مصريًا يتنافسون على مقاعد مجلس الشعب

 المصالحة الفلسطينية تستأنف اليوم بدمشق 
  والتوقيع ستشهده القاهرة 

 دمشق ـ هدى العبود 
  من املقرر أن تشهد العاصمة السورية (دمشق) 
اليوم جلســـة حوار ثانية كانـــت مقررة في ٢٠ 
أكتوبـــر املاضي إال أنها تأجلـــت بعد أن رفضت 
فتح إجراءها في دمشـــق على خلفية ما شهدته 
القمة العربية في ســـرت من مشادات كالمية بني 
الفلسطيني محمود عباس والسوري  الرئيسني 
بشار األســـد، إال أن حركة «فتح» عادت وأعلنت 
األســـبوع املاضي على لســـان رئيس كتلتها في 
املجلس التشـــريعي الفلسطيني عزام األحمد أن 
اخلالف بني حركته والقيادة السورية انتهى وأن 
اللقاء سيكون في دمشـــق واالحتفال بالتوقيع 

سيكون في القاهرة. 

  وأشار األحمد إلى قرب التوصل إلى اتفاق بني 
احلركتـــني بقوله «لم نكن في يوم من األيام قاب 

قوسني من املصاحلة كما هو احلال اليوم».
  إال أن مصادر فلســـطينية مطلعـــة ذكرت لـ 
«األنباء» أن هذا الكالم يشير إلى حالة من التفاؤل 
لكن األمر سيكون رهن معاجلة امللف األمني الذي 

يتضمن تعقيدات ال حتل ببساطة. 
  ومن املقرر أن يشارك في جلسة احلوار وفد من 
حركة «حماس» (الداخل) برئاسة القيادي إسماعيل 
األشـــقر الذي أوضح في تصريحات أن اجللسة 
ستركز على التوافق لتشكيل جلنة أمنية تشرف 
على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية وتوقع أن 

تتوصل احلركتان التفاق حول ملف األمن. 

 القاهـــرة ـ وكاالت: أعلنـــت اللجنة العليا 
لالنتخابـــات في مصر امـــس أن إجمالي عدد 
املرشحني لالنتخابات البرملانية املقررة في ٢٨ 
نوفمبر اجلاري بلغ ٥٧٢٠ مرشحا من بينهم 

١٣٢ امرأة للمقاعد املخصصة للنساء. 
  وأضافت اللجنة ان املرشحني الذين ينتمون 
إلى مختلف األحزاب السياســـية واملستقلني 
يتنافسون على ٥٠٨ مقاعد نصفها على األقل 

مـــن العمال والفالحني ومـــن بينهم أيضا ٦٤ 
مقعدا للمرأة.

  وكانت اللجنة أنهت مساء أمس االول إجراءات 
تسلم أوراق املرشحني النتخابات مجلس الشعب 
(الغرفة الثانية للبرملان) بعد خمسة أيام من 
بدء تلقيها الترشيحات وترافقت مع شكاوى 
من تعنت أمني استهدف املرشحني املستقلني 

ومرشحي جماعة اإلخوان املسلمني. 

 العولقي يدعو إلى قتل األميركيين «دون مشاورة أحد»
 عواصمـ  أ.ف.پ: رويترز: دعا االمام اليمني 
احلامل للجنســــية األميركية أنــــور العولقي 
املطلوب من قبل واشنطن وصنعاء في رسالة 
بثت أمس، إلى قتل االميركيني دون مشورة او 
فتوى، واصفا املعركة معهم بانها «مصيرية». 
كما شن العولقي هجوما على ايران وقال انها 
تدير مشروعا «رافضيا فارسيا». وقال العولقي 
في رسالة مصورة بثت على االنترنت «ال تشاور 
احدا في قتل األميركان، فقتال الشيطان ال يحتاج 
الى فتوى وال يحتاج الى مشــــورة، هم حزب 
الشــــيطان وقتالهم هو فريضة الوقت». واذ 
اكد ان املعركة مع االميركيني «مصيرية»، قال: 
وصلنا واياهم الى «اما نحن واما انتم» نحن 
ضــــدان ال يجتمعان فهم يريدون امرا ال يقوم 
اال بزوالنا. وبرز اســــم العولقي، الذي يعتقد 
انه يختبئ في جبال شبوة وسط اليمن حيث 
يتمتع بحماية قبلية، العام املاضي بعد ان تبني 
انه كان على اتصال وثيق بالرائد نضال حسن 
الطبيب النفسي العسكري االميركي املتحدر 
من اصل فلسطيني واملتهم بإطالق النار على 
زمالئه في ثكنة فورت هود في تكســــاس، ما 
اسفر عن ١٣ قتيال. ودعا العولقي، الذي يحمل 
ايضا اجلنسية االميركية، جميع املسلمني في 
صفوف اجليش االميركي الى االقتداء مبا قام 
به نضال حســــن. كما يعتقد ان العولقي كان 
على عالقة مبنفذ محاولة التفجير الفاشــــلة 
لطائرة اميركية كانت تقوم برحلة بني امستردام 

وديترويت في ديسمبر املاضي.
  من جهة أخرى، شن العولقي هجوما عنيفا 
على ايران متهما اياها بادارة مشروع «رافضي 
فارســــي» في املنطقــــة. واذ اعتبر ان املنطقة 
تشهد صراعا بني الواليات املتحدة واسرائيل 
من جهة وايران من جهة اخرى، قال العولقي 
في رسالته املصورة ومدتها حوالى ٢٣ دقيقة 
«مــــا هو اال قليل حتى تنتــــزع ايران حصتها 
من الكعكة». واعتبر االمام الشــــاب الذي ظهر 
في الشــــريط مرتديا الثوب اليمني التقليدي 
واجلنبية (اخلنجر) الشــــبوانية ان «القيادة 
االيرانية ال تعمل من اجل املشروع االسالمي 
وامنا تعمل من اجل املشروع الرافضي الفارسي 
وستكون اولى ضحايا ايران شعوب اخلليج 
السنية». كما ندد العولقي بـ «النفوذ االيراني» 
في اليمن على حد قوله، وقال ان ايران تنشر 
«عقيدة منحرفة دخيلة على اليمن». وتساءل 
«اين انتم يا علماء السنة؟ منكم من يدعو الى 
طاعــــة والة االمر ولو كانــــوا روافض كما في 
العراق». وتساءل ايضا «ما برنامجكم ملقاومة 
املد الرافضي الــــذي يجتاح املنطقة من ايران 
الى اليمن». ودعا العولقي الى ضرورة تخلص 
املسلمني من «والة االمر» او احلكام، وقال ان 
دعوة االســــالم الى طاعة ولي االمر ال تنطبق 

عليهم النهم ال يقومون بحماية االسالم.
  وقال متوجها الى كل مسلم «فر من احلكام، 
ال جتالسهم، ال تفاوضهم، ال تأمل فيهم خيرا، ال 

ترجو منهم صالحا». واضاف «هم ال يريدون 
خير االمــــة وامنا هم مؤامرة عليها، وال طاعة 
ملخلوق في معصية اخلالق». ودعا الى السعي 
جاهدا «الزالتهم» والى ان يعرف املسلمون «ان 
االمة ال ميكن ان تتحرك شــــبرا الى االمام اال 
بازالتهم». في غضون ذلك بذلت ادارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما مساعي القناع قاض أميركي 
برفض دعوى قضائية مرفوعة ضد برنامجها 
لقتــــل او اعتقال مواطنــــني أميركيني انضموا 
الى جماعات متشــــددة مثل القاعدة من بينهم 
العولقي. وفي اختبار لســــلطات احلرب التي 
يتمتع بها الرئيس األميركي باراك أوباما طالب 
مركز احلقوق الدستورية واالحتاد األميركي 
للحريات املدنيــــة بوقف البرنامج واخضاعه 
للتدقيق العام لتحديد متى ميكن اســــتهداف 
األميركيني. لكن إدارة أوباما رفضت ان تعترف 
رسميا بوجود البرنامج وان صرح مسؤولون 
أميركيون بأن وكالة املخابرات املركزية األميركية 
(ســــي.اي.ايه) حصلت على الضوء االخضر 
العتقال او قتل العولقي وهو مواطن أميركي 
مختبئ في اليمن ارتبط اسمه بعدد من املؤامرات 
ضد الواليات املتحــــدة العام املاضي. ورفعت 
اجلماعتان املدافعتان عن احلقوق الدعوى باسم 
والد العولقي الذي يريد ان يحمي ابنه لكنهما 
يقوالن أيضا ان القضية تتعلق بسلطة الرئيس 
األميركي في اســــتخدام قــــوة قاتلة واحلدود 

املفروضة على هذه السلطة. 

 دعوى قضائية ضد برنامج أميركي لقتل أو اعتقال أميركيين انضموا للقاعدة

 أوباما يدعم حصول الهند على مقعد دائم في مجلس األمن
 نيودلهي ـ أ.ف.پ: أعــــرب الرئيس األميركي باراك 
اوباما أمس عن دعمه حصــــول الهند على مقعد دائم 
في مجلس االمن الدولي، وذلك بحســــب خطاب وزعه 
البيــــت األبيض قبل أن يلقيه أمام البرملان الهندي في 

نيودلهي مساء أمس.
  وقال اوباما في خطابه «ميكنني اليوم ان اقول انه 
في السنوات املقبلة اتطلع الى مجلس امن دولي خضع 
لالصالح ويضم الهند كدولة دائمة العضوية»، وذلك 
في إعالن ميثل دعما كبيرا للجهود الهندية الرامية الى 

احلصول على دور اكبر في املنظمة الدولية.
  كما شدد أوباما على التعاون مع الهند في مواجهة 
اإلرهاب مجددا التزام بالده جتاه أفغانستان، وقال «لن 
تتخلى الواليات املتحدة عن شعب أفغانستان أو املنطقة 

لصالح املتشددين العنيفني الذين يستهدفوننا».
  وشدد على ضرورة جناح االستراتيجية املعتمدة 
حملاربة القاعدة واجلماعات التابعة لها في باكســــتان 

وأفغانســــتان، وأضاف «لهذا السبب عملنا إلى جانب 
احلكومة الباكستانية ملواجهة تهديدات الشبكات اإلرهابية 

في املنطقة احلدودية».
  وكان أوبامــــا قد عرض على الهند التوســــط بينها 
وبني باكستان بشأن حل قضية كشمير املتنازع عليها 
بني البلدين لكنه شــــدد على أنه ال ميكن لبالده فرض 

احللول بشأن هذه املسألة.
  وقال في مؤمتر صحافي مشترك مع رئيس احلكومة 
الهندية مامنوهان ســــينغ في نيودلهي إنه «ال ميكن 
للواليات املتحدة فرض حلول لهذه املشكالت (املتعلقة 
بكشمير). وأشرت لرئيس احلكومة بأننا سعداء للعب 

بأي دور يظنه الطرفان مناسبا لتخفيف التوترات».
  وكان أوباما وصف الهند بالقوة العاملية معتبرا ان 
بإمكانها العمل مع الواليات املتحدة في عدة مسائل مثل 
مواجهة اإلرهاب وتعزيز السالم واالستقرار واالزدهار 

في العالم بأسره.

  وبعد الهند، يعتزم أوباما زيارة اندونيسيا في اطار 
جولته اآلسيوية، على الرغم من ثوران بركان ميرابي 
على ما أعلن القصر الرئاســــي اإلندونيسي، مؤكدا ان 
الرئيس األميركي باراك أوباما سيمضي على األرجح 
في خطته لزيارة البالد بالرغــــم من إلغاء العديد من 
شــــركات الطيران الدولية رحالتها مــــن وإلى جاكرتا 
تفاديــــا للدخان البركاني املنبعث مــــن بركان ميرابي 

الذي ثار مؤخرا.
  وقال املتحدث الرئاسي االندونيسي توكو فايزاسيا 
لصحيفة «جاكرتا بوست» ان أوباما سيصل إلى مطار 
حليم بردانا كوسوما في شرق جاكرتا ثم سيلتقي الرئيس 
االندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهيونو في القصر 

الرئاسي بوسط جاكرتا بعد ظهر اليوم نفسه.
  وأشار إلى ان أوباما سيغادر في اليوم التالي ليكمل 
جولته اآلسيوية  وتشمل باإلضافة إلى إندونيسيا كال 

من كوريا اجلنوبية واليابان. 

 الرئيس األميركي يتحدى بركان ميرابي ويزور إندونيسيا جوًا

 تكريس نجل 
  الزعيم الكوري الشمالي 

  ثاني النظام
  ســـيئولـ  يو.بي.آي: ذكرت 
كوريا الشمالية اسم يونغ أون 
جنل الزعيم كيم يونغ إيل كيم 
ثانيا بعد والده في إعالن رسمي 
عن منظمي مراســـم دفن قيادي 
عسكري توفي األسبوع املاضي 
فيما يعتبر خطوة جديدة تكرس 
كيم األصغـــر رجـــال ثانيا في 
النظام الكوري الشمالي ووريثا 

لوالده. 
  وأفادت وكالة األنباء الكورية 
اجلنوبية «يونهاب» أن ذكر اسم 
كيم يونغ أون النجل الثالث لكيم 
يونغ إيل بعد اسم والده وقبل 
أسماء رئيس احلكومة ورئيس 
هيئة األركان العامة ووزير الدفاع 
هي إشارة واضحة الى أنه رسميا 
الوريث الفعلي لوالده البالغ من 

العمر ٦٨ سنة. 
القنـــاة املركزية    وأوضحت 
الرسمية في الشمال إن كيم يونغ 
أون ســـيكون جزءا من اللجنة 
التي يقودها كيم يونغ إيل التي 
ستعد مراسم دفن رسمية جلو 
ميـــون روك نائب رئيس جلنة 

الدفاع الوطنية العليا.  


