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(أ.ف.پ)   وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون متحدثة في مؤمتر البحرين 

 نيروبيـ  د.ب.أ: رفضت احملكمة العليا في 
غينيا امس مزاعم بالتزوير وأكدت فوز زعيم 
املعارضة ألفا كوندي برئاسة البالد الواقعة 

غربي أفريقيا.
  وأيدت احملكمة إعالن جلنة االنتخابات في 
منتصف نوفمبر املاضي أن كوندي من حزب 
«جتمع الشعب الغيني» فاز في دور اإلعادة 

لالنتخابات الرئاسية بنسبة ٥٢٫٥٪ متغلبا 
بذلك على منافسه سيلو دالني ديالو.

  وكان ديالو وهو رئيس وزراء سابق قد 
زعم أن االنتخابات سرقت منه، ما فجر أسابيع 
توتر من االنتظار أعلن اجليش خاللها حالة 
الطوارئ للحيلولة دون تصاعد أعمال العنف 

التي أودت بحياة ١٢ شخصا على األقل. 

 غينيا: المحكمة العليا تؤكد فوز زعيم المعارضة بالرئاسة 

 أكدت أن واشنطن تبذل جهودًا حثيثة من أجل السالم في الشرق األوسط

 كلينتون: إيران وكوريا الشمالية قد تتسببان في سباق تسلح
 املنامةـ  رويترز: قالت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركية هيالري 
العالم يأمل  إن  كلينتون امس 
أن تســــتغل ايــــران احملادثات 
التي جتري األسبوع القادم في 
إجراء مناقشة كاملة لبرنامجها 

النووي.
  وأضافت متحدثة في البحرين 
حيث حتضــــر مؤمترا أمنيا أن 
املنطقة بأسرها تشعر بالقلق 
النووية  الطموحــــات  بشــــأن 
اإليرانيــــة وتأمــــل أن تذهــــب 
ايران الى احملادثات التي تعقد 
في جنيڤ األسبوع املقبل وهي 

مستعدة للتفاوض.
  وقالت كلينتون «بعودتهم 
الى احملادثات التــــي تبدأ بعد 
غد فــــي جنيڤ رمبــــا ينخرط 
اإليرانيون بجدية مع املجتمع 
الدولي فيما هو مثار قلق للدول 
فــــي كل القارات وللمنطقة هنا 

على وجه اخلصوص».
املقــــرر اســــتئناف    ومــــن 
احملادثات بــــني ايران و٦ قوى 
كبــــرى هي الواليــــات املتحدة 
وفرنسا وروســــيا وبريطانيا 
والصني وأملانيا األسبوع القادم 
في جنيڤ وهو أول اجتماع من 

نوعه منذ أكثر من عام.
التــــي    وقالــــت كلينتــــون 
ستجتمع مع وزيري خارجية 
اليابــــان وكوريا اجلنوبية في 
واشنطن االثنني ملناقشة التوتر 
املتصاعد مع كوريا الشمالية إن 
التهديدين اللذين متثلهما بيونغ 
يانغ وطهران يظهران احلاجة 
الى التضامن الدولي في مواجهة 

االنتشار النووي.
  وقالت «يساورنا جميعا القلق 
إزاء هاتني الدولتني... (لكن) هذا 
غير موجه لشــــعب اي منهما. 
إنه قلق بشــــأن القرارات التي 
الدولتني  يتخذها زعيما هاتني 
والتي تعرض سالم واستقرار 

منطقتني من العالم للخطر».
الواليــــات  أن    وأضافــــت 
املتحدة ال تعارض رغبة ايران 

في اســــتخدام الطاقة النووية 
ألغراض سلمية.

  ومضت قائلة «ما نعترض 
عليه هو السعي المتالك أسلحة 
نووية ميكن استخدامها في تهديد 
وترويع جيرانهما. سيطلق هذا 
سباقات تسلح في املنطقتني».

  وقالت كلينتون امس األول 
إن كوريا الشمالية متثل «تهديدا 
فوريا» بعد كشفها عن منشآت 
نووية جديــــدة وعقب هجوم 
باملدفعيــــة على جزيرة كورية 
جنوبية مما أجج التوترات في 

شبه اجلزيرة املقسمة.
أعلنــــت وزيرة    إلى ذلــــك، 
اخلارجية االميركية ان واشنطن 
العمل بصورة حثيثة  تواصل 
مــــن أجل حتقيق الســــالم بني 
الفلســــطينيني واإلسرائيليني، 
غداة تصريحات فلســــطينية 

متشائمة.
  وقالت كلينتون ان «الواليات 

املتحدة تعمل بصورة حثيثة 
من أجل إيجاد الظروف املواتية 
للطرفني للتوصل الى حل نهائي 

عن طريق التفاوض».
  وأضافت ان واشنطن وحكومة 
املنامــــة «تشــــتركان في هدف 
التوصل الى حل على أســــاس 
الدولتني ومن أجل سالم شامل 

في الشرق األوسط».
  ورفضت احلكومة االميركية 
القول ما اذا كانت جهودها حلمل 
إســــرائيل على جتميــــد جديد 
لالستيطان اليهودي في األراضي 
الفلسطينية قد فشلت، كما أكد 
مسؤول فلسطيني فضل عدم 

الكشف عن هويته.
  وكان هذا املسؤول الفلسطيني 
القدس قال لوكالة فرانس  في 
بــــرس ان «اإلدارة االميركيــــة 
أعلمتنا ان احلكومة اإلسرائيلية 
غير موافقة على العمل مجددا 

بتجميد االستيطان».

  ولكن املتحدث باسم اخلارجية 
االميركية فيليب كراولي رفض 

تأكيد هذا األمر.
  وقال الناطق باسم الرئاسة 
أبوردينة  الفلســــطينية نبيل 
عقب لقاء جمع امس االول في 
رام اهللا الرئيس محمود عباس 
العام في  بالقنصل األميركــــي 
القدس دانييل روبنستني «لم 
نتســــلم اي رد أميركي نهائي 
بعد حول نتيجة نقاشاتهم مع 

اجلانب اإلسرائيلي».
  وأضاف «اجلانب األميركي 
ابلغنا بأن مشاوراته واتصاالته 
املكثفة ستستمر في األيام املقبلة 

مع جميع األطراف».
  وطرحــــت الواليات املتحدة 
على إسرائيل سلسلة اجراءات 
محفزة مقابل جتميد االستيطان 
مجــــددا، لكنهــــا لــــم تتلق ردا 
عليها حتى اآلن من السلطات 

اإلسرائيلية. 

 القذافي: عائلة المقرحي ستقاضي بريطانيا  بيونغ يانغ تنشر صواريخ قادرة على ضرب سيئول 

 محامي تشيني: اتهامات نيجيريا «ال أساس» لها 

 «الوطني» بالعراق: لن نسمح بتقليص صالحيات رئيس الوزراء 

 ساحل العاج: إلغاء فوز 
المعارض وتارا بالرئاسة.. 

والجيش يغلق الحدود
  

  أبيدجانـ  أ.ف.پ: فاز رئيس ساحل 
العاج لوران غباغبو في االنتخابات 
الرئاسية التي اجريت في ٢٨ نوفمبر، 
وحصولــــه علــــى أكثر مــــن ٥١٪ من 
األصــــوات، كما اعلــــن امس املجلس 
الدستوري الذي الغى النتائج املؤقتة 
للجنة االنتخابيــــة والتي اكدت فوز 

احلسن وتارا.
  من جانبه اعلــــن اجليش العاجي 
اغالق كل املنافذ احلدودية اول من امس 
بعد اعالن اللجنة االنتخابية في وقت 
سابق فوز املعارض احلسن وتارا في 
الرئاسية  الثانية لالنتخابات  الدورة 
التي اجريت االحد املاضي في ساحل 
العاج امام الرئيــــس املنتهية واليته 
لوران غباغبو، وهي نتيجة سرعان ما 

اعتبرها املجلس الدستوري باطلة.
  وفي هذه االثناء، وردت انباء عن 
حالة من االرتباك والتوتر في البالد 
وعــــن حوادث اســــفرت عــــن اصابة 
اشــــخاص بجروح في ابيدجان حيث 
امرت الســــلطات بوقف بــــث قنوات 

التلفزيون االخبارية االجنبية.
  واعلن اوغوست ميرمون السكرتير 
الدائم للجنة االنتخابية لساحل العاج 
لـ«فرانس برس» في وقت ســــابق ان 
رئيس الوزراء السابق فاز في االنتخابات 
«بأغلبية ٥٤٫١٠٪ من االصوات» مقابل 
٤٥٫٩٪ لرئيــــس الدولة وفقا للنتائج 

املؤقتة للجنة االنتخابية املستقلة.
  وهذا االعالن شكل مفاجأة بعد ان 
انتهت منتصف ليل االربعاء املاضي 
املهلة احملددة إلعالن النتائج املؤقتة، 
بعد ان فشــــلت اللجنــــة االنتخابية 

املستقلة في اعالن فائز. 

  سيئول ـ د.ب.أ: ذكر مصدر 
عسكري أمس أن كوريا الشمالية 
أضافت مزيدا مـــن الصواريخ 
متعددة اإلطـــالق القادرة على 
ضرب العاصمة الكورية اجلنوبية 
التوترات بشأن  وسط تصاعد 
الهجوم املدفعي املميت الكوري 
الشـــمالي على جزيرة كورية 

جنوبية.
  وقالـــت وكالـــة «يونهاب» 
الكورية اجلنوبيـــة لألنباء إن 
الصواريخ واملدفعية بعيدة املدى 
لكوريا الشمالية والقادرة على 
العاصمة  إســـقاط قذائف على 

الكورية اجلنوبية سيئول التي 
تقع على بعد نحو ٥٠ كيلومترا 
من احلدود، هي أكبر مصدر للقلق 

العسكري لكوريا اجلنوبية.
  وذكر املصدر الذي طلب عدم 
الكشـــف عن هويته إن كوريا 
الشـــمالية زادت مؤخـــرا عدد 
صواريخهـــا متعـــددة اإلطالق 
بحوالـــي مائة قطعـــة لتصل 
إلى ٥٢٠٠، ميكنهم شـــن هجوم 
مركز من قواعدهم على سيئول، 
واملناطق املجـــاورة». وأضاف 
املصـــدر أن أجزاء من املنظومة 
الصاروخية متعددة اإلطالق التي 

تتسم مبدى إطالق فعال يصل 
إلى ٦٠ كيلومترا ميكنها أن تطلق 
ما بـــني ١٢ و٢٢ صاروخا طول 

الواحد خمسة أمتار.
  ولم يكشف املصدر ما إذا كان 
جرى نشر الصواريخ اجلديدة 
متعـــددة اإلطـــالق بالقرب من 

احلدود مع كوريا اجلنوبية.
  يقطن حوالي نصف سكان 
البالغ عددهم  كوريا اجلنوبية 
٥٠ مليـــون نســـمة ســـيئول، 
ومناطقهـــا املجاورة، يعتقد أن 
كوريا الشمالية نشرت صواريخ 
ســـطح ـ جو طراز «اس.ايه٢» 

وصواريخ «اس.ايه٥» بالقرب 
من احلدود.

  تصاعدت التوترات العسكرية 
في شبه اجلزيرة الكورية منذ أن 
قصفت كوريا الشمالية جزيرة 
يونبيونغ الكورية اجلنوبية يوم 
٢٣ نوفمبر املاضي بالقرب من 
حدود البحـــر األصفر املتوترة 
اثنان  بني اجلارتني، حيث قتل 
من املدنيني وجنديان من مشاة 
البحرية الكورية اجلنوبية في 
القصف الذي ميثل أول هجوم 
يســـتهدف منطقـــة مدنية منذ 

احلرب الكورية. 

 طرابلس ـ أ.ش.أ: قال الزعيم الليبي معمر 
القذافي إن عائلة املواطن الليبي عبدالباسط علي 
محمد املقرحي ستقوم بتحريك دعوى قضائية 
ضد بريطانيا للمطالبة بتعويض لسجنه بصورة 

ملفقة في قضية حادثة لوكيربي عام ١٩٨٨.
  ونســــبت صحيفــــة «ديلي اكســــبريس» 
البريطانية امــــس إلى القائد معمــــر القذافي 
قوله في حديث إلى طالب وأساتذة كلية لندن 
لالقتصاد إن قضية لوكيربي «مت تلفيقها ضد 
املقرحي من قبل رئيســــة الوزراء البريطانية 
السابقة مارغريت ثاتشر والرئيس األميركي 

األســــبق رونالد ريغان، ويقف وراءها عمالء 
جهاز املخابرات املركزية األميركية «ســــي آي 
إيه»». وأضاف: «هؤالء هم الذين حاكوا املؤامرة، 
واستندت االتهامات املوجهة ضد ليبيا إلى أدلة 
ال أساس لها من الصحة في محاولة إلضعاف 
الثورة الليبية واحلد من قدراتها ومواردها». 
وقال «إن املقرحي مريض جدا بسبب السرطان، 
وأخلي سبيله ألنه اعتبر ميتا لكنه اليزال على 
قيد احلياة وعانى من سوء الرعاية الصحية 
في السجن ولم يتم إخضاعه ألي فحص طبي 

دوري، وأمتنى له طول العمر».

  وأضاف القذافي في حديثه الذي نقلته صحيفة 
«العرب الدولي» على موقعها اإللكتروني: «بعد 
وفاة املقرحي، ستطالب عائلته بالتعويض بسبب 

اإلهمال املتعمد الذي عانى منه في السجن».
  ووصف رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
توني بلير بأنه «صديــــق ويلتقيه بني احلني 
واآلخر ويقدر أعماله اخليرية ملساعدة الشعب 

الفلسطيني وتخفيف احلصار عن غزة».
  وقال القذافي «إن بلير لم تكن له أي عالقة 
بقضية لوكيربي ومشكلتي الوحيدة معه حني 

شارك في غزو العراق». 

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: ينــــوي مســــؤولون 
نيجيريون اتهام ديك تشيني في إطار فضيحة 
رشاوى دفعتها شركة هاليبرتون عندما كان 
نائبا للرئيس االميركــــي جورج بوش، لكن 

محاميه اكد ان «االتهامات ال اساس لها».
  واعترفت كيلوغ براون اند روت وشركتها 
االم هاليبرتون في ٢٠٠٩ بدفع رشاوى بقيمة 
١٨٠ مليون دوالر ملسؤولني نيجيريني للحصول 
على عقود في قطاع الغاز الطبيعي املســــال 
بقيمة ســــتة مليارات دوالر في بوني ايالند. 
ونفت هاليبرتون تورطها في املخالفات التي 
حدثت بني ١٩٩٥ و٢٠٠٥. لكن مســــؤوال كبيرا 
في الشــــركة وموظفني آخرين اســــتدعوا من 
قبــــل جلنة اجلرائم االقتصاديــــة واملالية في 

نيجيريا لالدالء بافاداتهم االســــبوع املاضي. 
واوضح املدعي العام النيجيري املكلف النظر 
في امللف غودوين اوبال لوكالة فرانس برس 
ان التهم التي ستوجه الى تشيني سيتم ابالغ 
احملكمة بها «الثالثاء املقبل على ابعد تقدير». 
وقال ان االتهامات ستطول تشيني واالدارتني 
السابقة واحلالية لهاليبرتون والكونسورسيوم 
املشارك. واضاف «بصفته مسؤال في الشركة 
يتحمل تشيني مسؤولية االعمال التي نفذت 
خالل فترة ادارته»، مؤكدا انه يتوقع ان يصدر 
قاض نيجيري مذكــــرة توقيف دولية بحقه 

سيتم ارسالها الى االنتربول.
  وكان ناطق باسم اللجنة النيجيرية ملكافحة 
الفساد اعلن امس االول ان تشيني سيالحق 

بدون ان يوضح االتهامات املوجهة اليه.
  واكتفى بالقول ان هذه االتهامات «ليست 
منفصلة عن دوره على رأس هاليبرتون». واكد 
فيمي بابافيمي الناطق باســــم جلنة اجلرائم 
االقتصادية قرب توجيه تهم الى تشيني اثر 
حتقيقات في بناء مصنع للغاز املسال في جنوب 
نيجيريا. واكد محامي ديك تشيني في الواليات 
املتحــــدة ان االتهامات التي تنــــوي نيجيريا 

توجيهها الى موكله «ال اساس لها».
  وقال احملامي تيرينس اودانل في بيان ان 
«اي تلميح الى سلوك ميكن ادانته اآلن وبعد 
سنوات (من الوقائع) ال اساس له»، مذكرا بان 
السلطات االميركية حققت من قبل في الشركة 

املعنية، في اشارة الى هاليبرتون. 

 عواصم ـ وكاالت: قال جواد احلسناوي 
عضو التحالف الوطنـــي عن كتلة األحرار 
العراقية ان حتالفه يصر على أن يقتصر دور 
املجلس الوطني للسياسات اإلستراتيجية 
على تقدمي املشورة دون التمتع بصالحيات 

تنفيذية.
  وأضاف احلسناوي في تصريح لراديو 
«ســـوا» األميركي امس ان رئاسة الوزراء 
البد أن تكون بالصالحيات املوجودة حاليا 
واملناطـــة بها دســـتوريا، وأشـــار إلى أن 
وجود رأسني للدولة ال يجعل عجلة الدولة 
تســـير بالشـــكل املطلوب، وما يتم تداوله 
اآلن مـــن أن بعض الكتل السياســـية تريد 
وضع صالحيات تنفيذية للمجلس الوطني 
للسياسات اإلستراتيجية أمر يضع العصي 

في العجلة.

  وفي ســـياق متصل، كشف احلسناوي 
عن أن التحالـــف الوطني يصر على تولي 
أشخاص أكفاء للمناصب الوزارية في احلكومة 
اجلديدة، بعيـــدا عن احملاصصة واحلزبية 
والفئوية وأن مهمة االختيار ستكون صعبة 
بالنسبة لألشخاص املناسبني وليس توزيع 
النقاط ألنها مسألة واضحة وال حتتاج إلى 
تعقيدات. يشـــار إلى أن الكتل السياســـية 
اتفقت الشـــهر املاضي على تشكيل مجلس 
وطني للسياسيات االستراتيجية يترأسه 
زعيم القائمة العراقية إياد عالوي غير أن 
اخلالف سرعان ما نشب حول حدود ودور 

وصالحيات هذا املجلس.
  الى ذلك، قال تقرير صادر عن مؤسسة 
بروكينغز األميركية امس ان األولوية بالنسبة 
الى املصالح األميركية في العراق هو عدم 

السماح بانحداره الى هاوية حرب أهلية.
  وأضاف التقرير أن «اندالع حرب أهلية 
شـــاملة في العراق وهو أمر ميكن حدوثه 
سيكون كارثيا بالنسبة للمصالح األميركية 
العليا احليوية بسبب موارد العراق وقربه من 
منطقة اخلليج احليوية اقتصاديا واحلساسة 
جغرافيا واســـتراتيجيا». واصدر التقرير 
الذي حمل عنوان «إســـتراتيجية أميركية 
في العراق واألعمال غير املنجزة» مجموعة 
من خمسة أعضاء برئاسة كينيث بوالك من 
مركز ســـابان لسياسة الشرق األوسط في 
مؤسســـة بروكينغز. وأضاف ان األولوية 
الثانية املوصى بها أن من الضرورة عدم بناء 
العراق كدولة عدائية بل دولة قوية متماسكة 
حتى ال يعود الى االنتكاس والصراع الداخلي 

وال يهدد جيرانه. 

250310

 إيران تدعو لفتح «فصل جديد» في النووي
ــت إيران الدول التي تقف موقف عداء معها   طهران ـ وكاالت: دع
بسبب برنامجها النووي، إلى فتح «فصل جديد» خالل محادثات األسبوع 
املقبل املزمعة في جنيڤ. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية «إرنا» 
عن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية 
ــارب العقد املاضي أن اإلنذارات والعقوبات ضد  قوله: «لقد أثبتت جت
إيران منيت دائما بالفشل». وقال سلطانية: «ومن ثم، ينبغي أن تفتح 
ــوى العاملية فصال جديدا لزيادة الثقة والتعاون من خالل االحترام  الق

املتبادل واملساواة في احلقوق».
  وتشدد إيران على أن برنامجها النووي مخصص ألغراض سلمية، 
ــكرية ويسعى  لكن املجتمع الدولي قلق من احتمال وجود أهداف عس
لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم التي جتريها طهران. ومن املقرر 
أن جتتمع بريطانيا والصني وفرنسا وروسيا والواليات املتحدة وأملانيا 
االثنني املقبل مع الوفد اإليراني في جنيڤ الستئناف املفاوضات بعد 

توقف دام ١٣ شهرا. 


