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 الرئيس األميركي باراك أوباما مستقبال نظيره الصيني هو جينتاو في البيت األبيض أمس           (رويترز) 

 سيئولـ  أ.ش.أ: كشفت مصادر في بيونغ يانغ أن كوريا الشمالية طلبت من 
الشعب، تقدمي املواد الغذائية لتغذية اجليش، حيث يوجد نقص في األغذية لـ ١٫٢ 
مليون جندي، ظل يتفاقم بصورة مستمرة. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية 
اجلنوبية عن املصادر قولها أمس «إن بيونغ يانغ كانت قد بدأت مرة أخرى في 
جمع األغذية من مواطنيها الســــتخدامها في اجليش، حيث أرسل حزب العمال 
في ١٠ اجلاري أمرا مكتوبا إلى املصانع والشــــركات ومجموعات العمل للمطالبة 
بالتبرعات باألغذية إلى اجليش ابتداء من ١٢ اجلاري». وأكد حزب العمال أن جنود 

احلرس على امتداد احلدود يعيشون بعصيدة الذرة املعلبة. وأضافت املصادر أن 
تلك هي املرة الثالثة في التاريخ التي طلب فيها احلكم في بيونغ يانغ من الشعب 
تقدمي املواد الغذائية لتغذية اجليش»، موضحة أن احلالتني السابقتني وقعتا في 
الفترة من منتصف إلى أواخر التسعينيات من القرن املاضي، عندما مات املاليني 
باجلوع، وفي يوليو عام ٢٠٠٢ عندما مت تنفيذ إجراء اإلدارة االقتصادية للطوارئ. 
وأشارت إلى أن كوريا الشمالية فشلت في احلصول على الكمية املستهدفة التي 

تبلغ ١٫٦ مليون طن في اإلمدادات للجيش في العام املاضي. 

 بيونغ يانغ تأمر مواطنيها بالتبرع باألغذية للجيش.. وتفشل

 طهرانـ  وكاالت: أعلنت إيران 
أمس جناحها في إطالق صاروخ 
«ارضـ  جــــو» متوســــط املدى 
يســــتخدم للدفاع عن املنشآت 
النوويــــة واملراكز احلساســــة 

واحليوية في البالد.
  واطلق هذا الصاروخ بالقرب 
من منشآت خنداب النووية للماء 
الثقيــــل مبحافظة اراك وســــط 
البالد، حسبما اعلن مساعد مقر 
خامت االنبياء للمضادات اجلوية 
العميد فرمهيني في تصريحات 
نقلتها وسائل االعالم االيرانية 

الرسمية.
  وقال ان «هذا الصاروخ الذي 
اطلق عبــــر منصة هــــاغ التي 
مت حتديثهــــا على يــــد اخلبراء 
احملليني قد اصاب الهدف احملدد 

له بنجاح».
  واوضح ان «الهدف من اطالق 
هذا الصاروخ يأتي في اطار ارتقاء 
مستوى اســــتعداد املنظومات 
الصاروخية املســــتقرة بالقرب 
من املراكز احلساسة واحليوية 
في البالد وكذلك تقييم فاعلية 
هذه املنظومات سواء في مجال 
الصواريخ او اجهزة الرادار ورفع 
مستوى قدرات العاملني في مجال 

الدفاع اجلوي».
  واكد املســــؤول العســــكري 
استعداد القوات املسلحة االيرانية 
التام للدفاع عن املجال اجلوي 

للبالد امام اي اعتداء اجنبي.
  في ســــياق آخــــر وقبل أيام 
النووية  قليلة من احملادثــــات 
االيرانية مع املجموعة الدولية، 

خزاعي مجموعة من الصحافيني 
في مقــــر البعثــــة االيرانية في 
نيويــــورك أمس األول ان بالده 
تريد ان تعامل بإنصاف وباحترام 
في محادثات اسطنبول، واتهم 
اوباما بالفشل في الوفاء بوعده 

التواصل مع الدول االســــالمية 
وايضا اجلمهورية االســــالمية 

االيرانية».
  واضاف قائال «بعض االخطاء 
التي كانت حتدث في زمن الرئيس 
بوش حتدث مرة اخرى اآلن. نحن 

في اسطنبول، قال سفير إيران 
لدى االمم املتحدة إن سياســــة 
اوباما  الرئيس األميركي باراك 
للتواصل مع طهران فشلت وإنه 

يكرر بعض اخطاء سلفه.
  وأبلغ السفير االيراني محمد 

الذي قدمه قبل عامني للتواصل 
مع ايران.

  وقــــال خزاعــــي «نعتقد ان 
هذه السياســــة أو هــــذه النية 
أو هذا الشــــعار لم يكن ناجحا 
في مجــــاالت كثيرة مبا في ذلك 

ننظر إلى النتائج».
  وأحجم بــــوش عن التفاوض 
مع ايران وركزت إدارته على عزل 

اجلمهورية االسالمية.
  وقال خزاعــــي ان ايران تأمل 
فــــي أن توضح اثنــــاء محادثات 
اسطنبول انها مستعدة للتعاون 
في قضايا مثل افغانستان والعراق 
ونزع الســــالح ومكافحة تهريب 

املخدرات.
  واضاف ان ايران قوة اقليمية 

ويتعني التعامل معها بجدية.
  ومضى قائال «سواء راق هذا 
للبعض ام لم يرق فإن ايران العب 
مؤثر في املنطقة. ذلك شيء ال شك 
فيه.. ولديها قدرات نووية. قدرات 

سلمية بالطبع».
  وجدد القول ان حق ايران في 
ان يكون لها برنامج نووي سلمي 

ليس قابال للتفاوض.
  من جهة أخــــرى، قال خزاعي 
«نحــــن مهتمــــون بالســــالم في 

املنطقة».
  واضاف انه يأمل أن تنشــــئ 
محادثــــات اســــطنبول «خارطة 
طريق ملستقبل املفاوضات» بهدف 
تسوية املواجهة النووية بني طهران 
العقوبات  والغرب. واعترف بأن 
التي فرضتها االمم املتحدة واالحتاد 
االوروبي والواليات املتحدة على 
ايران تؤثر على بالده رغم انه قال 
ان االيرانيني اثبتوا انهم ميكنهم 

حتمل اثار العقوبات.
  وقال خزاعي «لن نستجيب 
ســــواء للضغط السياســــي أو 

للعقوبات االقتصادية». 

 إيران تطلق بنجاح صاروخ «أرض ـ جو» متوسط المدى
 اتهمت أوباما بالفشل في التواصل معها وبارتكاب نفس أخطاء بوش

(أ.ف.پ)   العلم الفلسطيني يرفرف على املبنى الذي يضم ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن  

 علم فلسطين يرفع للمرة األولى على مبنى ممثليتها في واشنطن 
 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: رفع علم 
فلسطني للمرة االولى على مبنى 
ممثلية فلســــطني في واشــــنطن 
اول مــــن امس، في مبادرة رمزية 
اثارت غضب رئيسة جلنة العالقات 
اخلارجية اجلمهورية في مجلس 
النواب االميركي املعروفة مبواالتها 

إلسرائيل.
  يأتي ذلــــك في الوقــــت الذي 
يعتزم فيه ممثلو الدول العربية 
في االمم املتحدة تقدمي مشــــروع 
قرار الى مجلس االمن الدولي يدين 
االستيطان االسرائيلي، يتوقع ان 
تستخدم واشنطن حق الڤيتو ملنع 

اقراره.
  وقالت وزارة اخلارجية االميركية 
التي حتاول جاهدة انعاش محادثات 
السالم املتوقفة في الشرق االوسط، 
انــــه متت املوافقة على رفع العلم 
قبل عدة اشــــهر وان ذلك ال يغير 
وضع املمثلية الفلســــطينية في 

واشنطن.
  وترأس السفير معن عريقات 
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 
في الواليات املتحدة، مراسم رفع 
العلم الــــذي حضره عديدون من 
بينهم ممثلو وسائل االعالم، حسب 

بيان البعثة الفلسطينية.
  وجاء في البيان ان ممثلني عن 

العبان رئيسيان في معادلة الشرق 
االوســــط وبدونهما لــــن يتحقق 
اي ســــالم او امن او استقرار في 

املنطقة».
  لكن رئيســــة جلنة الشــــؤون 
اخلارجية في مجلس النواب اليانا 
ـ ليتينني نددت باالحتفال  روس 
معتبرة انه يشكل «خطوة من ضمن 
خطة اعدها القادة الفلسطينيون 
اعتــــراف دولي  للحصــــول على 

تكتيكي بالدولة الفلسطينية من 
قبل الواليات املتحدة. هذه االعمال 
توجه رسالة خاطئة الى احلكومات 

االجنبية».
  والبعثــــة الفلســــطينية لدى 
الواليات املتحدة هي ثمرة اتفاقات 
اوسلو التي وقعت العام ١٩٩٣ بني 

الفلسطينيني واسرائيل.
  اال ان املتحــــدث باســــم وزارة 
اخلارجية االميركية فيليب كراولي 

وزارة اخلارجية االميركية ومبعوث 
العربية حسني حسونة  اجلامعة 

حضروا مراسم رفع العلم.
  ونقلت البعثة الفلسطينية عن 
عريقات قوله ان «هذا العلم ميثل 
نضال الشعب الفلسطيني من اجل 

االستقالل».
  وقــــال ان العلم «هو رســــالة 
الفلسطيني  واضحة بان الشعب 
ومنظمة التحرير الفلسطينية هما 

واعتراف ديبلوماســــي» بدولتهم 
املقبلة.

  ورأت في العلم اجلديد مكافأة من 
الرئيس باراك اوباما للفلسطينيني 
الذين قالت انهم يرفضون التفاوض 
مع اسرائيل مع السعي على خط 
مواز «لسلك طرق مختصرة القامة 

دولتهم».
  وقالت ايضا ان «حكومات العالم 
ستعتبر هذا العمل مبثابة اعتراف 

اكد ان السماح برفع العلم الوطني 
الفلســــطيني علــــى واجهة مبنى 
املمثلية ال يعنــــي تغييرا لصفة 

االخيرة.
  وتأتي هذه اخلطة بعد توقف 
محادثــــات ســــالم مباشــــرة بني 
اسرائيل والفلسطينيني بوساطة 
اميركية العام املاضي بسبب رفض 
اسرائيل متديد جتميد االستيطان 

في االراضي الفلسطينية.
  من جهته أعلن، كبير املفاوضني 
الفلسطينيني صائب عريقات أمس 
ان مشروع القرار سيقدم خالل االيام 
القليلة املقبلة ملجلس االمن وانه 

يحظى بدعم روسيا وفرنسا.
  وقال عريقات لوكالة «فرانس 
برس»: «سيتم تقدمي مشروع القرار 
الفلســــطيني الدانة االســــتيطان 
الغربية  االســــرائيلي في الضفة 
والقدس الشــــرقية خــــالل االيام 

القليلة املقبلة».
  واوضح عريقات ان مشــــروع 
القرار «يتضمن اربع قضايا اساسية 
اولها التذكيــــر بالقرارات الدولية 
الفلســــطينية  اخلاصة بالقضية 
منها قــــرارا ٢٤٢ و٣٣٨ والقرارات 
السابقة التي تدين االستيطان منها 
قرارات رقم ٤٥٢ و٤٧٨ وصوال الى 

قرار ١٨٦٠». 

 محكمة إسرائيلية تنظر في تسليم 
جندي صربي متهم بقتل ألف مسلم

 أوباما وهوجينتاو لتطبيق إيران التزاماتها النووية
 الرئيسان األميركي والصيني دَعوا بيونغ يانغ إلى تجنب «استفزازات جديدة»

 هاجر إلى إسرائيل مع زوجته اليهودية عام ٢٠٠٦ 

 إسالميو األردن لتعديل الدستور 
  ومنح رئاسة الحكومة للغالبية البرلمانية

 مسؤولون أميركيون يقللون 
  من ضرر تسريبات «ويكيليكس»

  غزةـ  أ.ش.أ: نظرت محكمة إسرائيلية، فيما إذا كانت ستمدد 
فترة احلبس االحتياطي للمواطن اإلسرائيلي الكسندر كفتوكوفيك 
الذي مت اعتقاله بطلب من حكومة البوســـنة والهرسك أم ال؟ 

حتى يتم إصدار احلكم النهائي في أمر تسليمه.
  وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوســـت» اإلســـرائيلية على 
موقعها االلكتروني أن الكســـندر كفتوكوفيك (٤٢ عاما)، الذي 
هاجر الى اسرائيل مع زوجته اليهودية وأوالدهما عام ٢٠٠٦، 
مت اتهامه مبشـــاركته في قتل ما بني ألف و١٢٠٠ مسلم بوسني 
في مزرعة براجنيفو بالقرب مـــن مدينة زفورنيك عندما كان 

جنديا في جيش صرب البوسنة.
  وهذه كانت واحدة من سلسلة القتل اجلماعي خالل احلرب 
األهلية في البوســـنة املعروفة والتي وقعت في سربرنيتشـــا 

عام ١٩٩٥.
  وأضافت أنه وفقا لطلب التسليم خدم كفتوكوفيك في وحدة 

خبراء املتفجرات العاشرة بجيش جمهورية صرب البوسنة.
  من جانبها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية 
أن اجلندي الصربي البوســـني السابق في إسرائيل انكر هذه 
االتهامـــات فيما اعترف بأنه كان جنديا ولكنه لم يشـــارك في 

هذه املذبحة. 

 عواصمـ  وكاالت: أكد الرئيس األميركي باراك أوباما، في مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظيره الصيني هو جينتاو الذي عقد في واشنطن امس أنه 
مت االتفاق على أن «على إيران إمتام التزاماتها الدولية النووية»، وقال: 
«أكدنا أن مجموعة ٥+١ ستمضي في املفاوضات مع إيران لتحقيق هذا 
الهدف»، مشــــيرا إلى أنه «مت التوافق على ضرورة حفظ االستقرار في 

شبه اجلزيرة الكورية وخلوها من األسلحة النووية».
  وأعلن اوباما ان الواليات املتحدة والصني تريدان من كوريا الشمالية 
االمتناع عن أي «استفزازات جديدة»، وتأمالن التوصل الى نزع القدرات 
النووية من شــــبه اجلزيرة الكورية، مرحبا بانخفاض منسوب التوتر 
في شــــبه اجلزيرة الكورية وعلى كوريا الشــــمالية االمتناع عن القيام 

بأي استفزاز جديد».  

 عمانـ  أ.ف.پ: طالب حزب جبهة العمــــــل االسالمي الذراع 
السياسية لالخوان املســـلمني وابرز احــــــزاب املعارضة في 
االردن أمس باجراء تعديل على الدســـتور االردني يســـمــــح 
بتخويل رئيس االغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء 

في البالد.
  وقال زكي بني ارشـــيد القيادي في احلزب لوكالة «فرانس 
برس»: «نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام امللكية معنى 
أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس االغلبية 

في البرملان». 
  فيما يخول الدســـتور االردني احلالـــي امللك تعيني رئيس 

الوزراء او اقالته.
  واضاف بني ارشـــيد ان «النص الدســـتوري احلالي هو ان 
امللك يكلف من يريد ومن يشـــاء دون اي ضوابط دســـتورية، 
بالتالي فان التعديل سيحد من صالحية امللك بتكليف رئيس 

الوزراء».
  وتابـــع «اما ان يكون رئيس وزراء منتخب ومســـتوزر من 
الشـــعب، او نظـــام احلكومة البرملانية مبعنـــى ان احلزب او 
االئتالف الذي يحقق اغلبية في مجلس النواب يكلف بتشكيل 

حكومة».
  واوضـــح ان «احلزب قام بدراســـة معمقة حول التعديالت 

املطلوبة في الدستور» الذي مت اعتماده عام ١٩٥٢.
  من جانب آخر، قال بني ارشيد عن ان تظاهرة عامة ستنظم 
اجلمعة املقبل من قبل حزب جبهة العمل االســـالمي وجماعة 

االخوان املسلمني واحزاب اليسار والنقابات املهنية.
  وقال ان «التظاهرة ستكون حتت عنوان: االصالح السياسي 
واحلد من ارتفاع االســـعار»، مشيرا الى «انها ستكون سلمية 

وسليمة ومنضبطة بالضوابط الوطنية».
  وكان امني عام حزب جبهة العمل االســـالمي حمزة منصور 
طالـــب اول من امس امللك عبداهللا الثاني باقالة حكومة رئيس 
الوزراء سمير الرفاعي وحل مجلس النواب بعد تأكيدهم حصول 
«تزويـــر» في االنتخابات النيابية التي جرت في التاســـع من 

نوفمبر املاضي.
  ودعا منصور الى تشكيل «حكومة انتقالية تؤسس الخرى 
منتخبة بعـــد اجراء انتخابات نزيهة وفقا لقانون دميوقراطي 

من شأنه متثيل ارادة املواطنني». 

 واشنطنـ  رويترز: قالت مراجعات حكومية أميركية داخلية إن قيام 
موقع ويكيليكس االلكتروني بتسريب كبير للمراسالت الديبلوماسية 
أحدث ضررا محدودا في املصالح األميركية في اخلارج على خالف ما 

تفيد به البيانات الصادرة عن إدارة الرئيس باراك أوباما.
  وقال مسؤول في الكونغرس أبلغ بفحوى املراجعات إن االدارة شعرت 
أنها مضطرة أن تعلن أن التسريبات أضرت كثيرا باملصالح األميركية 
حتى تعزز اجلهود القانونية الرامية الغالق موقع ويكيليكس وتوجيه 
اتهامات للمسربني. وأضاف املسؤول «أعتقد أنهم يريدون فقط تكوين 
أقوى جبهة ممكنة». وأوضح املسؤول، وهو أحد مساعدين اثنني في 
الكونغــــرس على علم باملراجعات حتدثا إلى رويترز وطلبا عدم ذكر 
اسميهما، أن مسؤولني في وزارة اخلارجية األميركية قالوا للكونغرس 
فــــي أحاديث خاصة إنهــــم يعتقدون أن الضرر العــــام الذي أحدثته 

التسريبات في السياسة اخلارجية األميركية ميكن احتواؤه.
  وقال املســــؤول الذي حضر إفادة قدمها مسؤولون في اخلارجية 
أواخر ٢٠١٠ «قيل لنا إن «تأثير ما كشــــف عنه «ويكيليكس» محرج 

لكنه ليس مضرا».
  وقــــال بي.جيه. كراولي املتحدث باســــم اخلارجيــــة األميركية لـ 
«رويترز»: «من وجهة نظرنا وقع ضرر كبير. نعتقد أن مئات االشخاص 
أصبحوا عرضة خلطر محتمل الن أســــماءهم تضررت بالكشف عن 

هذه البرقيات».
  وصرح مسؤولون في االمن القومي على علم بتقديرات الضرر التي 
جتريها وزارة الدفاع ووكاالت املخابرات لـ «رويترز» بأن املراجعات 
أظهرت «بعض» االضرار قصيرة املدى وبعضها قد يكون مؤذيا، لكنهم 
قالوا إنــــه ليس من املرجح أن يكون الضرر فــــي عمليات املخابرات 

والدفاع األميركية بعيدة املدى جديا.
  ووقعت بعض احلاالت التي تنطوي على ضرر أكبر عندما كشفت 
تســــريبات ويكيليكس أن بعض الدول عالقتها بواشنطن أقوى مما 

يقر به علنا املسؤولون في هذه البلدان.

 قمة إسطنبول.. هل تحسم أزمة الملف النووي اإليراني؟
ــطنبول اليوم وغدا جولة جديدة من  ــتضيف اس  القاهرةـ  أ.ش.أ: تس
ــث القضايا املتعلقة مبلف  ــني مجموعة «٥ + ١» وايران لبح ــات ب احملادث
ــتضافتها مدينة جنيڤ  طهران النووي املثير للجدل بعد اجلولة التي اس

السويسرية بني اجلانبني يومي السادس والسابع من ديسمبر املاضي.
  وتتشكل مجموعة «٥ + ١» الدول اخلمس دائمة العضوية في مجلس 
ــيا والصني  ــا وروس ــات املتحدة وبريطانيا وفرنس ــن وهي: الوالي االم
ــات املتحدة عن رغبتها في رؤية  ــة الى املانيا. وقد أعربت الوالي باالضاف
ــطنبول اجلديدة، وقال املتحدث  «عملية تفاوضية جادة» خالل جولة اس
باسم وزارة اخلارجية األميركية فيليب كراولي «نحن وشركاؤنا ملتزمون 
ــاوف املجتمع الدولي ازاء برنامج ايران  جتاه اجلهود العملية لتبديد مخ
ــاه حتميل ايران  ــي «لكننا ملتزمون ايضا جت ــووي»، وأضاف كراول الن

مسؤولية التزاماتها الدولية». 
ــات بتحركات  ــن احملادث ــذه اجلولة م ــران عقد ه ــتبقت إي ــد اس   وق
ــن املرونة جتاه ملفها  ــية لتهيئة املجتمع الدولي إلبداء نوع م ديبلوماس
ــب، إذ وجهت الدعوة إلى  النووي ولتحقيق مجموعة من األهداف واملكاس
ــا لتخصيب اليورانيوم في نطنز ومفاعل  ــدد من الدول لزيارة محطته ع

أراك الذي يعمل باملاء الثقيل ومازال قيد اإلنشاء.
ــب من خالل  ــدد من األهداف واملكاس ــران إلى حتقيق ع ــعى إي   وتس
ــب التأييد والتعاطف  ــية األخيرة في مقدمتها كس حتركاتها الديبلوماس
ــت الكبرى  ــة مع الدول الس ــل احملادثات املرتقب ــا النووي قب لبرنامجه
ــن ٣٢٠٠ كيلوغرام من  ــت أكثر م ــت تؤكد أنها أنتج ــطنبول في وق باس
ــرت تخصيب  ــبة ٥٪)، وأنها باش ــوم املنخفض التخصيب (بنس اليوراني
ــبة ٢٠٪ منذ فبراير املاضي، ما يرجح امتالكها أكثر من ٤٠  يورانيوم بنس
كيلوغراما منه. كما جاءت تلك التحركات الديبلوماسية اإليرانية للرد على 
ــات وزيرة اخلارجية األميركية خالل زيارتها ألبوظبي مؤخرا، حني  تعليق

أكدت أن البرنامج النووي اإليراني تأثر بالعقوبات الدولية التي قالت إنها 
«ضاعفت صعوبات حتقيق طهران طموحاتها النووية، وعرضتها ملشاكل 
ــؤون إيران أن الدعوة  فنية أخرت جدولها الزمني». واعتبر خبراء في ش
اإليرانية بتحركاتها الديبلوماسية تعد احدى اآلليات التي تسلكها طهران 

ابتعادا عن خطاب املواجهة.
  من جانبه، رأى مارك فيتسباتريك أحد خبراء املعهد الدولي للدراسات 
االستراتيجية أن التحركات الديبلوماسية اإليرانية حيلة دعائية تستهدف 

تعميق االنقسامات بني الدول األعضاء في الوكالة الذرية.
  ويرى خبراء في الشأن اإليراني أن جولة اسطنبول قد تكون محدودة 
ــذه احملادثات تبدو ضئيلة بعد  ــج وأن التوقعات بإحراز تقدم في ه النتائ

فشل اجلولة األولى منها في جنيڤ الشهر املاضي.
ــاق الوحيد الذي توصلت اليه جميع االطراف في احملادثات    وكان االتف
ــطنبول في يناير  النووية في جنيڤ هو عقد املزيد من احملادثات في اس
ــى حتدي املجتمع  ــتقبلية إصرار إيران عل ــم هذه الرؤية املس ٢٠١١. يدع
ــهر  ــتجرى ملفاعل محطة بوش ــي من خالل التأكيد أن اختبارات س الدول
ــالق قلب املفاعل لنقل الوقود إليه في  ــة في مطلع فبراير يليها إغ النووي
ــهر على أن يبدأ إنتاج الطاقة الكهروذرية في  ــتغرق مدة ش ترتيب سيس

بداية مارس املقبل.  
  وإذا كانت طهران تراهن على دعم ومساندة املوقفني الصيني والروسي 
في امللف النووي، فإن املراقبني يرون أن عام ٢٠١١ له أهمية كبرى للصني 

وروسيا من أجل تنمية العالقات الثنائية في شتى املجاالت.
  وتأسيسا على ما سبق، يبقى خيار احلوار بني الغرب وإيران مفتوحا 
ومستمرا، وستكون محادثات اسطنبول مرحلة جديدة ضمن هذا اخليار، 
في ضوء انتهاج النظام اإليراني لديبلوماسية املماطلة واستنزاف الوقت 

حتى تتمكن في النهاية من امتالك جميع احلقوق النووية. 

 حشود تزحف إلى كربالء إلحياء أربعينية اإلمام الحسين 
وانتحاريان يوقعان أكثر من ٨٠ قتيالً وجريحاً ببعقوبة 

 بغداد ـ وكاالت: قبل أن يدفن 
العراقيون ضحايــــا أكبر هجوم 
انتحــــاري منــــذ اجناز تشــــكيل 
احلكومة العتيدة، أعلنت الشرطة 
العراقية أمس مقتل ١٤ شــــخصا 
وإصابــــة ٦٧ آخرين في هجومني 
انتحاريــــني منفصلــــني مبدينة 

بعقوبة.
  وقالت املصادر لوكالة األنباء 
األملانية (د.ب.أ) إن انتحاريا يقود 
سيارة اسعاف مفخخة فجر نفسه 
قرب مبنى مديرية حماية املنشآت 
احليوية وسط بعقوبة ما أسفر عن 
مقتل ١٢ شخصا وجرح ٥٢ بينهم 

عناصر من الشرطة ومدنيون.
  وتابعت املصادر «وقع انفجار 
ثان بســــيارة مفخخــــة يقودها 
الزوار  انتحاري استهدف جموع 
الشيعة املتجهني من مدينة بعقوبة 
إلى مدينة كربالء سيرا على األقدام 
إلحياء أربعينية احلسني، ما تسبب 
في مقتــــل اثنني وجرح ١٥ بينهم 
صادق احلســــيني معاون رئيس 

مجلس محافظة بعقوبة».
  على صعيد مواز، تكتظ جميع 
الطرق التي تؤدي الى مدينة كربالء 

من جميع املدن العراقية باملاليني 
من الشيعة وهم يقطعون مئات 
الكيلومترات ســــيرا على األقدام 
للوصول إلى ضريح االمام احلسني 
إلحياء زيارة األربعينية، في مشهد 

غير مألوف في تاريخ العراق.
  ومن املنتظــــر أن تبلغ زيارة 
األربعينية ذروتها يوم ٢٥ اجلاري، 
حيث يتجمع املاليني في طقوس 
دينية خاصة باملذهب الشــــيعي 
للتعبير عن األســــى واملواســــاة 
باستشهاد احلسني بن علي بن أبي 
طالب في واقعة «الطف» قبل اكثر 

من ١٤٠٠ عاما في مدينة كربالء.
  وقال النائب عبدالهادي احلكيم 
عضو التحالف الوطني في البرملان 
العراقي إن احلشود املليونية بدأت 
زحفها باجتاه كربالء إلحياء هذه 
الشعيرة الشيعية وعلى األجهزة 
اتخــــاذ احليطة واحلذر  األمنية 
الشــــديدين إلفشــــال مخططات 
القيام  مــــن  املســــلحني ومنعهم 
بالعمليــــات اإلرهابية من خالل 
وضع اخلطط إلفشال مخططاتهم 

وعملياتهم.
الرئاسات    وأضاف «نأمل من 

الثالث وحكومة اإلقليم وقادة الكتل 
السياسية جميعا املشاركة في هذه 

الشعائر».
  ورغم أن املســــافة بني مدينة 
كربالء ومــــدن العراق األخرى ال 
تأخذ إال ساعات قليلة للوصول 
إليها بوسائل النقل العادي، إال أن 
الشيعة يحرصون على الوصول 
إليها مشيا على األقدام، وهذا األمر 
يحتاج إلى ١٥ يوما لوصول أهالي 
مدينة البصرة واقل ملدينة العمارة 
وثالثة أيام بالنسبة ألهالي بغداد، 
وهم يفعلون ذلك من اجل التعبير 
عن الوالء املطلق لســــيرة االمام 

احلسني.
  وال يهتم القادمون إلى كربالء 
مشيا على األقدام بالطعام او النوم 
ألن جميع املنافذ وطرق الســــير 
إلى مقصدهم مجهزة باآلالف من 
السرادقات لالســــتراحة واملنام، 
وأطنان من وجبات الطعام واملياه 
املعدنية والشاي والقهوة العربية 
واحللويات والفواكه، فضال عن 
فرق طبية منتشرة بطول الطرق 
إلسعاف املصابني وتقدمي العالجات 

لهم.

  ورغم تدني مستويات درجات 
احلرارة هذه األيام في العراق، إال أن 
املسيرة متواصلة وبعض الطالئع 
وصلت إلى مدينــــة كربالء ألداء 
الزيارة ومغادرتها لفسح املجال 
أمام اآلخرين، في ظل إجراءات أمنية 
مشددة وانتشار واسع في رجاء 
مدينة كربالء وسائر املدن األخرى 

ملنع وقوع عمليات مسلحة.
  وألول مــــرة يشــــاهد الزعيم 
الصــــدر وهو  الشــــيعي مقتدى 
يطوف بسيارة محاطة بعدد من 
أجهزة احلماية، يتفقد الزوار على 
الطــــرق املؤدية إلــــى كربالء في 
النجــــف والديوانية حيث يلتف 

حوله اتباعه.
  واعلن صالح عبدالرزاق، محافظ 
بغداد، أن احملافظة شاركت «في 
توفير اخلدمات للزوار من خالل 
نشر ١٢٠ مرفقا صحيا ومغاسل 
وشــــاحنات، حتوي الواحدة ٢٠ 
مرفقــــا صحيــــا، ١٠ للرجال و١٠ 
للنســــاء وهي مجهــــزة مبولدات 
كهربائية فضال عن إرسال أحواض 
لنقل املياه و٥٠ حافلة لنقل الزوار 

بعد انتهاء مراسم الزيارة». 


