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 الڤاتيكان ـ أ.ف.پ: أعلن الڤاتيكان أن عددا من كبار 
رجال الدين املسيحيني الكاثوليك واملسلمني سيجرون 
محادثات تستمر ٣ أيام في طهران بدءا من أمس وتأتي 
في إطار احلوار بني املسيحية واإلسالم. وهذه احملادثات 
هي سابع لقاء بني املجلس البابوي للحوار بني األديان 
التابع للفاتيكان ومنظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية، 

حسبما جاء في بيان للفاتيكان أول من امس.

  وعقب انتهاء احملادثات غدا سيزور رجال الدين مدينة 
قم التي تعتبر مركزا إسالميا مهما للمسلمني الشيعة.

  وكان رجل الدين اإليراني سيد مصطفى محقق أحمد 
أبادي شارك في املجمع الذي عقده الفاتيكان حول الشرق 
األوسط الشهر املاضي. ويشكل الكاثوليك أقلية صغيرة 
في إيران حيث ال يتجاوز عددهم نحو ١٩ ألف شخص أي 

ما يعادل ٠٫٠٣٪ من السكان، طبقا لبيانات الكنيسة. 

 رجال دين كاثوليك ومسلمون يلتقون في طهران

(أ.ف.پ)   مذكرات الرئيس األميركي األسبق جورج بوش «نقاط القرار» على أرفف املكتبات ابتداء من أمس  

 أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

(أ.پ)   متظاهرة أندونيسية حتمل رسما للرئيس باراك أوباما احتجاجا على زيارته  

(رويترز)   شرطية أردنية تتحقق من هوية إحدى الناخبات قبل إدالئها بصوتها أمس  

 األردن: «الفزعة» العشائرية تطغى على االنتخابات
  واشتباكات متنقلة توقع قتلى وجرحى 

 أوباما يعود إلى إندونيسيا بعد ٣٩ عامًا
  والرماد البركاني يختصر زيارته 

ورجال بني صخر املخلصني هللا والوطن وامللك 
اشكركم حلضوركم الذي غمرني مبشاعر تأييد. 

وإننا األولون في حب الوطن».
  أمنيـــا، قتل شـــاب اردني يبلغ اخلامســـة 
والعشرين من العمر واصيب اثنان آخران بجروح 
اثر مشاجرة نشـــبت بني انصار مرشحني في 
محافظة الكرك جنوبي اململكة. وقال ســـميح 
املعايطة الناطق الرســـمي باســـم االنتخابات 
ومستشـــار رئيس الوزراء االردني في مؤمتر 
صحافي «لالسف حصلت مشاجرة بني عائلتني 
في احدى قـــرى الكرك ما ادى الـــى وفاة احد 
االشخاص وجرح اثنني آخرين». فيما حتدثت 
قناة العربية عن سقوط قتيل آخر وعن اشتباكات 
متعددة في منطقة وادي الســـير. كما سجلت 
حوادث امنية فـــي مناطق مختلفة بني انصار 
مرشـــحني مت خاللها حرق عدد من السيارات 
لكن دون سقوط ضحايا، حسب ما افاد مصدر 

امني لوكالة فرانس برس. 

شـــخصا وإصابة ١٠٠ آخريـــن، وتبناها زعيم 
القاعدة في العراق األردني أبو مصعب الزرقاوي 
الذي قتل في غارة أميركية شمال شرق بغداد 
بعد ذلك بعام.  مبوازاة ذلك ســـادت الدعوات 
للفزعة العشـــائرية على البرامج االنتخابية، 
ومع مقاطعة االخوان املسلمني واندثار األحزاب 
السياسية قبل عقود يعتمد البرنامج االنتخابي 
ملعظم املرشحني على القبول الشخصي بل ان 
مرشحا يسوق نفسه على انه «ال يرفع شعارا». 
ففي معقل عشيرة بني صخر علقت صور احد 
شـــيوخها الذي يخوض االنتخابات البرملانية 
بجوار صور العاهل األردني. واستقبل فيصل 
الفايز أفراد عشـــيرته الذين أعلنوا والءهم له 
قبل االنتخابات البرملانية التي يتوقع ان يحقق 
فيها مرشحو العشائر املوالون للملك انتصارات 
كبيرة. وقال الفايز آلالف من أفراد العشـــيرة 
في بداية حملته في قرية ام العمد على بعد ٣٠ 
كيلومترا مـــن العاصمة عمان «اهلي وعزوتي 

 عمان ـ أ.ف.پ ـ رويتـــرز: أدلى الناخبون 
األردنيون أمس بأصواتهم في انتخابات تشريعية 
مبكرة جرت وسط مقاطعة املعارضة اإلسالمية 
وحتت أنظار حوالي ٣ أالف مراقب محلي و٢٥٠ 
مراقبا أجنبيا في سابقة من نوعها في تاريخ 
اململكـــة لدحض االتهامـــات بالتزوير. وقد مت 
تقسيم اململكة الى ٤٥ دائرة انتخابية رئيسية 
تضم ١٠٨ دوائر فرعية، ودعي حوالي ٢٫٥ مليون 
شخص للتوجه الى صناديق االقتراع الـ ٤٢٢٠ 
في عموم محافظات اململكة الـ ١٢ الختيار أعضاء 
مجلسهم النيابي السادس عشر. ويشارك في 
االنتخابات نحو ٧٦٣ مرشحا، بينهم ١٣٤ امرأة، 
يتنافسون على ١٢٠ مقعدا، ومن بني املرشحني 
٩٧ نائبا من املجلس النيابي السابق. وسيحصل 
مسيحيو األردن على تسعة مقاعد والشركس 
على ثالث مقاعد والنساء على ١٢ مقعدا ضمن 

كوتا انتخابية.
  واغلب املرشحني موالون للدولة وينتمون الى 
العشائر الكبرى باإلضافة الى مستقلني ورجال 

أعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
  هذا وقال سميح املعايطة الناطق الرسمي 
لشؤون االنتخابات في مؤمتر صحافي ان نسبة 
االقتراع العامة في عموم محافظات اململكة بلغت 
٢٥٪ حتى ظهر أمس. مـــن جهته أدلى رئيس 
الوزراء سمير الرفاعي بصوته عند فتح مركز 
االقتراع في الدائرة االنتخابية الثالثة في جبل 
احلسني في عمان، كما أفاد مراسل وكالة فرانس 
برس. وقال الرفاعي في تصريحات للصحافيني 
ان «هذا اليوم لن ينساه أي أردني أو أردنية، لقد 
مت اختيار هذا اليوم كرسالة الن األردن صخرة 
منيعة تتكسر عليها كل املؤامرات وأي شخص 
وأي جهة تعتقد ان األردن ضعيف هذه رسالة 
لهم بان االردن قوي». حيث تزامن موعد إجراء 
االنتخابات مع الذكرى اخلامســـة لالعتداءات 
الدموية التي طالت ثالث فنادق فخمة في عمان 
في التاسع من نوفمبر ٢٠٠٥ وأودت بحياة ٦٠ 

الـــى القصر الرئاســـي إلجراء 
مباحثات مع الرئيس سوسيلو 
بامبانغ يودويونو الذي يقود منذ 
٥ سنوات ثالث اكبر دميوقراطية 
العالم  العالم واالكبـــر في  في 

اإلسالمي.
  مـــن جهتـــه، اوضـــح بن 
رودس احد مستشـــاري اوباما 
ان اندونيســـيا والهند «قوتان 
ناشـــئتان ودميوقراطيتـــان» 
تعتبرهما الواليات من «ركائز 
مصاحلها االستراتيجية للقرن 

احلادي والعشرين».
  ومع ٢٤٠ مليون نسمة وثروة 
من املوارد األولية قد يبدو هذا 
البلد متطلبا نظرا لكونه موضع 
تودد من كل األطراف الســـيما 
من الصـــني العازمـــة على ان 
املليارات  تستثمر فيه عشرات 
من الدوالرات في البنى التحتية 

والطاقة واملعادن.
  ونظرا لقصر مدة زيارته لن 
يتسنى ألوباما الوقت الصطحاب 
زوجته ميشال لرؤية املنزل الذي 
عاش فيه واملدرستني اللتني تعلم 

بهما من ١٩٦٧ الى ١٩٧١. 
  ويتضمـــن جـــدول أعمال 
اوبامـــا األصلي زيـــارة صباح 
اليوم ملســـجد جاكارتا الضخم 
في لفتة حتظـــى بتقدير كبير 
في اكبر بلد في العالم من حيث 
عدد املسلمني. على ان يلقي على 
األثر كلمة في الهواء الطلق في 
جامعة اندونيســـيا يشيد فيها 
بالعالقات األخويـــة بني بالده 

واإلسالم. 

الى كوريا اجلنوبية  على األثر 
للمشـــاركة في قمـــة مجموعة 

العشرين.
الى جاكارتا    وفور وصوله 
توجه اوباما من املطار مباشرة 

الضروري على األرجح أن نغادر 
اندونيسيا قبل ساعات من املوعد 
املقرر بســـبب املخاطر املتعلقة 

بالرماد البركاني».
  ومن املقرر ان يتوجه اوباما 

 جاكرتاـ  أ.ف.پ: وسط اجراءات 
أمنية مشددة ومظاهرات معارضة 
الرئيس االميركي  للزيارة، عاد 
باراك اوباما أمس الى اندونيسيا 
بعد ٣٩ عاما من مغادرته اياها 
طفال، في زيارة اختصرت مدتها 
ليغادر صباح اليوم قبل ساعات 
من املوعد السابق بسبب سحب 
الرماد املنبعثة من بركان ميرابي 
الذي دخل حالة ثوران وال يبعد 

سوى ٤٠٠ كم عن العاصمة.
  من جهتها، صدرت الصحف 
االندونيســـية مع عناوين مثل 
«مرحبا بك فـــي الدار» و«باري 
يعود الى وطنه» او «ها هو هنا 
أخيرا» لتحية من عاش ٤ سنوات 
بني سن السادسة والعاشرة في 
جاكرتا في كنف والدته األميركية 

وزوجها االندونيسي.
الزيارة كانت مرتقبة    وهذه 
بشدة بعد ان ألغيت مرتني منذ 
مطلع العام احلالـــي لتثير في 
كل مرة شـــعورا باإلحباط في 
أوباما  اندونيسيا حيث يحظى 

بشعبية جارفة.
  وقد وصـــل اوباما بعد ظهر 
أمـــس الى جاكرتـــا، وهي ثاني 
محطة من جولته اآلسيوية بعد 
الهند، لكنه لن يقضي فيها اكثر 
من ٢٠ ساعة حيث انتشر ٨٥٠٠ 
شرطي وعسكري مبناسبة هذه 

الزيارة.
  لكن روبرت غيبس املتحدث 
باســـم البيت األبيـــض قال من 
على منت الطائرة الرئاسية «اير 
فورســـوان» انه «قد يكون من 

 أمير قطر يحذر: األوضاع في العالم العربي تنذر بأوخم العواقب  
 الدوحة ـ يو.بي.آي: حذر أمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس من 
ان األوضاع فــي العالــم العربــي تنـذر 
بـ «أوخم العواقب»، مشددا على ان ذلك 
قد يعني ترك الساحة للغير إذا لم يتمكن 

العرب من وقف الصراعات.
امـــس خالل    وقـــال الشـــيخ حمد 
افتتاحه دورة االنعقـــاد العادي الـ ٣٩ 
ملجلس الشورى «ان األوضاع التي طال 
عليها األمد في عاملنا العربي حتمل في 
طياتها نذرا بتفاقم تلك الصراعات في 
املستقبل مبا يهدد األمن العربي بأوخم 

العواقب».
  وأضاف «مـــا لم نتكاتـــف جميعا 
للتوصل الى حلول عادلة لها داخل البيت 
العربي فاننا لن منلـــك إذا تفاقمت إال 
ان نترك الساحة لغيرنا لنطالبهم مبا 

عجزنا نحن عن حتقيقه».
  وقال ان القضية الفلسطينية «تراوح 
مكانها ولم تدع لنا األحداث والتطورات 
التي مرت بها هذا العام وآخرها مواصلة 
االستيطان اإلسرائيلي في القدس الشريف 
وغيرها من األراضـــي احملتلة وانهيار 
محادثات السالم تبعا لذلك أمال في ان 

السالم العادل بات قريب املنال».
  وأضاف «إذا كانت إسرائيل ترى في 
القوة العسكرية دافعا للتعنت واالستمرار 
العدوانيـــة وابتالعها  في سياســـاتها 
األراضي الفلسطينية وانكارها احلقوق 
املشروعة للشعب الفلسطيني فان حقائق 
التاريخ تؤكد ان احلروب والعدوان لم 
تفلح أبدا في فرض احللول التي تؤدي 

الى حتقيق السالم واستدامته.
  ودعا الشيخ حمد «االخوة الفلسطينيني 

الى تنحية خالفاتهم جانبا والتوصل الى 
مصاحلة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد 
رؤيتهـــم في هذا املنعطـــف التاريخي 

للقضية الفلسطينية».
  من جهة ثانية أشـــار أمير قطر الى 
ان الوضع في السودان «ينذر بتحديات 
كبيرة فيما يتعلق باالستفتاء اخلاص 
بتقريـــر مصير اجلنوب وهي حتديات 
تقتضي مـــن جميع األطـــراف املعنية 
التحلي باحلكمة وبعد النظر وكلنا أمل 
في حتمل كافة األطراف مســـؤولياتها 
في هذا اخلصوص وأن يجرى استفتاء 
اجلنوب في جو من النزاهة والشفافية 
وفي ظروف مناسبة يتوافق عليها شريكا 

احلكم في السودان».
  أما بالنسبة للعراق فأعلن الشيخ حمد 
الرامية  تأييده ودعمه «جميع اجلهود 

إلعادة األمن واالستقرار الى ربوعه، ندعو 
مختلف القوى السياسية العراقية الى 
العمل معا لإلسراع بتشكيل احلكومة 
التي تكرس مبدأ املشـــاركة السياسية 
الفعالة واملتوازنة على النحو الذي يحفظ 
حقوق أبناء الشعب العراقي كافة ويحقق 
تطلعاته الوطنية ويعزز وحدة البالد 

وسيادتها واستقرارها».
  وحتدث الشيخ حمد عن الوضع اللبناني 
محذرا من ان «عوامل الفتنة والشـــقاق 
مازالت تتربص بلبنـــان» وأعلن دعمه 
ومساندته «لهذا البلد الشقيق وتأييدنا 
خلطوات تنفيذ اتفاق الدوحة (الذي أنهى 
عام ٢٠٠٨ توترا بني القوى السياسية في 
لبنان) الذي حظي بدعم إقليمي ودولي 
ترســـخ بالتزام وحرص جميع األطراف 

اللبنانية على التقيد به».

  ودعا جميع القوى اللبنانية «لتفويت 
الفرصة علــــى املتربصني بأمن لبنان 
وســــالمته واعتماد لغة احلوار البناء 
العليا  الوطنيــــة  وتغليــــب املصالح 
حرصــــا على ســــالمة لبنــــان وأمنه 

واستقراره».
  ويدور خالف بني القوى السياسية 
اللبنانيــــة حول احملكمة الدولية التي 
تنظر في قضية اغتيال رئيس احلكومة 

الراحل رفيق احلريري.
  واعتبــــر الشــــيخ حمــــد ان وحدة 
واستقرار اليمن «أمر حيوي ليس لليمن 

فحسب بل وملنطقتنا كذلك».
  وناشــــد «جميع األطــــراف تغليب 
املصلحة العامة للشعب اليمني الشقيق 
والعمل معا على اســــتكمال مســــيرة 

اإلصالح وتعزيز الوحدة الوطنية». 

 افتتح دورة االنعقاد العادي الـ ٣٩ لمجلس الشورى 

 بوش: أصدرت أوامري لـ «الپنتاغون» بدراسة خطة ضرب منشآت إيران النووية
 عواصم ـ وكاالت: عاد الرئيس 
األميركي السابق جورج بوش الذي 
توارى عن االنظار منذ انتهاء واليته 
الى  الرئاسية قبل عامني تقريبا، 
األضواء، مع نشــــر مذكراته التي 
يدافــــع فيهــــا عن «احلــــرب على 

اإلرهاب» وغزو العراق.
  وصدر كتاب «نقــــاط القرار» 
بعــــد اســــبوع علــــى االنتخابات 
التشريعية األميركية التي متكن 
فيها اجلمهوريون من اســــتعادة 
الغالبية في مجلس النواب األميركي 
بعد ســــنوات حكم بوش الثماني 

العاصفة في غالب األحيان.
  وسيحفل جدول اعمال بوش، 
الذي تفادى اي مقابالت منذ تسليمه 
مفاتيح البيت األبيض الى باراك 
اوباما، باملواعيــــد واملقابالت مع 
وسائل االعالم للترويج لكتابه الذي 

طبع منه ١٫٥ مليون نسخة.
  وكتب بــــوش في ٥٠٠ صفحة 
عن اخطائه في احلملة قبل غزو 
العراق وعدم العثور على أسلحة 
دمار شــــامل بعد ان كانت تقارير 
الرئيس  ان  اســــتخباراتية أكدت 
العراقي في حينه صدام حســــني 

كان ميلكها.
  وقــــال بوش فــــي مقتطف من 
الكتاب نشره تلفزيون «ان بي سي» 
خالل مقابلة مع الرئيس السابق 
«كنت أكثر مــــن أصيب بالصدمة 
والغضــــب عندما لــــم نعثر على 
األسلحة. انتابني شعور مقزز كلما 

فكرت في األمر. وال أزال».
  لكنه أصر على ان «العالم أفضل 

من دون صدام حسني في السلطة 
الن ذلك معناه ان ٢٥ مليون شخص 

يعيشون في حرية».
  فــــي امللــــف اإليراني، كشــــف 
بوش أنه أمــــر وزارة دفاع بالده 
(الپنتاغون) بإعداد خطة لضرب 
منشآت إيران النووية وشن هجوم 

سري على سورية.
الغارديان    كما ذكرت صحيفة 
البريطانية أمس ونقلت عنه قوله 
«أعطيت توجيهاتي إلى الپنتاغون 

لدراسة ما ميكن أن يكون ضروريا 
إيران لوقف  لتوجيه ضربة ضد 
مســــاعيها للحصول على قنبلة 

نووية مؤقتا على األقل».
  وقال بوش إنه بحث أيضا مع 
فريقه لألمن القومي شن غارة جوية 
أو هجوم سري للقوات اخلاصة 
األميركيــــة على منشــــأة نووية 
ســــورية مزعومة بناء على طلب 
اســــرائيل بعد أن ناقش هذا األمر 
مع رئيس وزرائهــــا وقتها ايهود 

أوملرت.
  وأضــــاف الرئيــــس األميركي 
الســــابق «درســــنا الفكــــرة على 
محمل اجلد ولكن اجليش ووكالة 
املخابرات املركزية (سي آي إيه) 
خلصا إلى أن عملية إنزال وحدة 
من القوات اخلاصة داخل سورية 
ستكون خطرة جدا ونقلنا املوقف 
ألوملرت الذي أصيب بخيبة أمل»، 
وقام اإلسرائيليون بأنفسهم بضرب 
هذه املنشــــأة في سبتمبر ٢٠٠٧، 

وحول ايران قال بوش إن بعض 
مستشــــاريه جادلوا بــــأن تدمير 
منشآت (إيران) النووية من شأنه 
أن يساعد املعارضة اإليرانية فيما 
أبدى مستشــــارون آخرون قلقهم 
من أن يؤدي ذلك إلى إثارة النزعة 
القومية اإليرانيــــة ضد الواليات 

املتحدة.
  وأشار إلى أن اخليارين اآلخرين 
إدارتــــه «كانا  اللذين درســــتهما 
الواليات  املباشــــر بني  التفاوض 

إلى  املتحدة وايــــران واالنضمام 
األوروبيني في التعامل مع طهران 

عبر العقوبات والتفاوض».
  وقال بوش إن العمل العسكري 
ضد ايران ظل دائما على الطاولة 
غير أنه شكل القرار األخير بالنسبة 

له.
  وناقش جميــــع اخليارات مع 
البريطاني وقتها  الوزراء  رئيس 
تونــــي بلير لكن الشــــيء املؤكد 
كان أن الواليات املتحدة يجب أال 

تسمح إليران بتهديد العالم بقنبلة 
نووية.

الكتاب،  أن    وذكرت الصحيفة 
الذي مت نشره في الواليات املتحدة 
األميركيــــة، يهدف إلى حتســــني 
صورة الرئيس األميركي السابق 
وإعطائه الفرصة لتحسني موقفه 
أمام الشعب األميركي خاصة في 
بعض القضايا الشائكة مثل العراق 
وأفغانستان وإعصار «كاترينا» 
وعمليات التعذيب واالنتهاكات في 

غوانتانامو واالنهيار املالي في وول 
ستريت.

  كما كشف انه فكر في االنفصال 
عن نائبه ديك تشيني الذي عرض 
عليه اال يترشح معه لوالية جديدة 
في االنتخابات الرئاسية التي جرت 

في ٢٠٠٤ وأعيد فيها انتخابه.
  وقال بوش في مقتطف نشرته 
صحيفة «نيويورك تاميز» «لقد 

فكرت فعال في قبول العرض».
  وكان تشيني بات «نقطة سوداء 
يركز عليها اإلعالم واليسار اذ كان 
ينظر اليه على انه كائن بال قلب 

يعمل في الظل داخل االدارة».
  اال ان بوش قرر فــــي النهاية 
انه بحاجة الى تشــــيني «المتام 

العمل».
  ويشمل الكتاب ١٤ قرارا منفصال 
اتخذها بوش خالل واليته الرئاسية 
اليها،  مع حتليل لكيفية توصله 
وذلك في محاولة منه إللقاء الضوء 

على ادارته الرئاسية.
  ويبــــدأ الكتاب مــــع اعتداءات 
١١ ســــبتمبر ٢٠٠١ على نيويورك 
وواشنطن والتي غيرت السياسات 
اخلارجيــــة والعســــكرية لبوش 
بشكل جذري، وينتهي باالنهيار 
االقتصادي في أيامه األخيرة في 

البيت االبيض.
  وأشــــار الــــى ان حتليقه فوق 
نيو اورلينز بطائرة اثر حصول 
اإلعصار كان «خطأ فادحا» مقرا بانه 
كان يجب ان يتوجه الى لويزيانا 
ليقول للمسؤولني وضحايا الكارثة 

«أنا مصغ لكم». 

 عاد إلى دائرة الضوء بعد سنتين على مغادرة البيت األبيض للدفاع عن قراراته في مذكراته بعنوان «نقاط القرار» 

 غيتس: واشنطن منفتحة على تمديد 
وجودها في العراق بعد ٢٠١١

 عواصم ـ وكاالت: قال وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس امس ان 
الواليات املتحدة منفتحة على فكرة متديد وجود قواتها في العراق الى 
ما بعد ٢٠١١ بيد ان القرار يعود لبغداد. وقال غيتس «بخصوص العالقات 
االســــتراتيجية لفترة ما بعد ٢٠١١، اقــــول ان املبادرة يجب ان تأتي من 
العراقيني». واضاف «نحن منفتحون على التباحث» بهذا الشأن، موضحا 
ان هذه املباحثات ال ميكن ان تبــــدأ مادام لم يتوصل القادة العراقيون 
الى اتفاق على تقاســــم السلطة يضع حدا الزمة سياسية مستمرة منذ 
٨ اشهر. ومنح القادة السياسيون العراقيون أنفسهم االثنني في اربيل 
مهلــــة يومني اضافيني للتوصل الى اتفاق على تقاســــم الســــلطة. ولم 
حتصــــل اي قائمة في انتخابات ٧ مــــارس على أغلبية تتيح لها احلكم 
منفردة والتزال القوى السياســــية منذ ذلك التاريخ عاجزة عن االتفاق 
على تقاسم السلطة ما ادى الى شلل املؤسسات. من جانبه، أكد رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي امس ان احلكومة العراقية املقبلة ستكون 
حكومة شراكة وطنية يشترك فيها جميع الفرقاء السياسيني. جاء حديث 
املالكي خالل استقباله امس في مكتبه الرسمي وفدا من مجلس الشيوخ 
االميركي برئاســــة جون ماكني حيث جرى بحث العالقات بني البلدين 

ومستجدات العملية السياسية وفقا ملا أعلنه بيان حكومي. 


