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أبوجا ـ رويترز: شارك آالف النيجيريني في 
العاصمــــة أبوجا امس في مســــيرة اجتهت الى 
بوابات قصر الرئاسة مطالبني بتنحي الرئيس 
النيجيري املريض عمر يارادوا بعد اسبوعني من 

عودته من السعودية حيث كان يعالج.
ولبس مئات قمصانا قطنية كتب على صدرها 
»انقــــذوا جماعة نيجيريا« وعلى ظهرها عبارة 

»كفى« وجتمعوا قرب فندق في وسط العاصمة 
حتت رقابة الشرطة. وقال باباتوندا اوجاال وهو 
سياسي من الجوس العاصمة التجارية لنيجيريا 
»نريد تنحية الرئيس اخلفي. ضقنا ذرعا برئيس 
ال نستطيع ان نراه وال يستطيع ان يحكم. نريد 
ان نراه. اذا لم نستطع ان نراه نريد شخصا آخر 

يسمح له بأن يحكم«.

احتجاج اآلالف في نيجيريا: نريد تنحية الرئيس الخفي

خطوات تشكيل الحكومة العراقية تستبق النتائج.. وتقارير عن تجاوزات في انتخابات الخارج
السامرائي يرشح المالكي أو عالوي أو عبدالمهدي لرئاستها.. والهاشمي والحكيم يواصالن مباحثات التأليف

)رويترز( موظفون عراقيون يقومون بحصر األصوات االنتخابية متهيداً العالن النتائج األولية أمس 

تعزيز املواقع في احلكومة املقبلة 
ـ ستكون املفاوضات صعبة«.

البرملان  واســـتبعد رئيـــس 
العراقي أن تكون احلكومة اجلديدة 
حكومة وحدة وطنية، ورجح أن 
تكون قائمة التوافق في املرتبة 
اخلامســـة بعد قوائـــم التحالف 
الكردســـتاني، وائتـــاف دولة 
القانـــون، والعراقية، واالئتاف 

الوطني العراقي.
وأوضح السامرائي أن تقديراته 
تشير إلى أن هذه الكتل ستأتي 
إلى  بأرقام متقاربة، ما سيؤدي 
اســـتبعاد فكرة حكومة الوحدة 
الوطنية مقابل ترجيح كفة فكرة 
األغلبية السياسية، متوقعا أن 
تتشـــكل احلكومة اجلديدة من 

كتلتني عربيتني وقائمة كردية.
إلى احتمال مشـــاركة  ولفت 
قائمة التوافق في تشكيل احلكومة، 
مشيرا إلى إمكانية عودة عدد من 
الفائزين فـــي االنتخابات الذين 
رشحوا في قوائم سياسية أخرى 

إلى قائمة التوافق.
وقال الســـامرائي إنه مت رفع 
رسالة إلى احملكمة االحتادية العليا 
لاستفسار حول إمكانية احتفاظ 
البرملان احلالي بصفته التمثيلية 
حلني انعقاد أولى جلسات البرملان 

اجلديد.
وأعرب رئيس البرملان العراقي 
عن أمله في أن يتلقى قريبا إجابة 
من احملكمة االحتادية العليا على 
إلى أهمية  استفساره، مشـــيرا 
احتفـــاظ البرملـــان احلالي بهذه 
الصفة التمثيلية »خوفا من وجود 
فراغ دستوري قد ينتج عن تعقد 

تشكيل احلكومة«.

العليا املســـتقلة  إلى املفوضية 
لانتخابـــات بعيـــدا عن اإلعام 
وأن هناك تقصيرا في اجلوانب 
الســـابق  الفنية واإلدارية ومن 
ألوانه احلكم على مستوى األداء 
في الداخل، ولكن بشكل عام ميكن 
القول بأن أداء جميع املؤسسات 

في الدولة هو انعكاس للجو العام 
الذي تعيشه الباد«.

ووصف عمار احلكيم اجتماعه 
بالهاشـــمي »بأنه فرصة ثمينة 
النظر وتبادل  لتبادل وجهـــات 
التهانـــي حول جنـــاح العملية 
االنتخابية والتداول في موضوع 

الثقة في الشخص املناسب بغض 
النظر عن انتمائه«.

من جانبه توقع رئيس مجلس 
النواب العراقي إياد الســـامرائي 
الرئيســـية  القوائم  أن تخوض 
الفائزة في االنتخابات التشريعية 
مفاوضات صعبة لتشكيل احلكومة 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
وقال: »يجب أن منضي قدما 
نحو تكريس الشـــراكة وجتاوز 
أخطاء املرحلة السابقة وتشكيل 
حكومة خدمـــة وطنية لتجاوز 

معاناة العراقيني«.
وأضاف: »نحرص على وضع 

اجلديدة، لتقارب النســـب التي 
حصلت عليها في هذه االنتخابات، 

حسب قوله.
وقال السامرائي في تصريح 
لراديو »سوا« األميركي امس هناك 
ثاث شخصيات مؤهلة لرئاسة 
احلكومة املقبلة: رئيس الوزراء 

احلالي نوري املالكي، وإياد عاوي، 
وعادل عبد املهدي، مشيرا إلى أنهم 
»يعدون األكثر أهلية ومقبولية 
لتولي رئاسة احلكومة واحتمال 
أن يأتي باملركـــز الرابع ابراهيم 
اجلعفري. وأتوقع ـ بسبب هذه 
التنافسات، وبسبب احلرص على 

عواصـــم ـ وكاالت: بينمـــا 
تســـارعت عمليات العد والفرز 
الصوات الناخبني ضمن االنتخابات 
العراقية بحضور  التشـــريعية 
مراقبني دوليني ومحليني العان 
النتائج االولية امس، أجرى نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
مباحثـــات مع رئيـــس املجلس 
اإلسامي األعلى في العراق عمار 
احلكيم، بهدف االسراع بتشكيل 

احلكومة العراقية املقبلة.
وذكر تصريح صحافي لهيئة 
الرئاسة العراقية امس ان الهاشمي 
واحلكيم عقدا امس االول اجتماعا 
التي جرت  املباحثات  الستكمال 
قبـــل إجراء االنتخابـــات، االحد 

املاضي.
وقال الهاشمي إن »البلد بحاجة 
إلى جهود حثيثة وصادقة من كافة 
الكتل السياسية لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية حقيقية للوصول 
بالبلـــد إلى االســـتقرار وتوفير 
العاقات مع  اخلدمات وحتسني 
دول اجلوار وهـــو الهدف الذي 

سنعمل على حتقيقه جميعا«.
وأضاف أن زيارة احلكيم »تأتي 
في إطار استكمال املباحثات التي 
جرت قبل االنتخابات، والتي جرى 
خالها احلـــوار وتبادل وجهات 
النظـــر في العملية السياســـية 
والبحث في مسألة استحقاقات 
املرحلة القادمة السيما موضوع 
اإلســـراع في تشـــكيل احلكومة 
التي ستحمل كل اخلير للشعب 

العراقي«.
واوضح الهاشمي »هناك تقارير 
حول قصور وجتاوزات حصلت في 
انتخابات اخلارج وقدمنا تقريرا 

واشنطن تعتذر رسمياً للقذافي.. وليبيا تقبل

الشريف ردًا على البرادعي: ال تعديل للدستور بمصر

عواص��م ���  وكاالت: تقدم��ت اخلارجية 
األميركية باعتذار رس��مي ع��ن تعليق أدلى 
ب��ه الناط��ق باس��مها فيليب كراول��ي حول 
الزعي��م الليبي معمر القذافي ودعوته إلعالن 
»اجلهاد« ضد سويس��را حلظرها بناء مآذن 
في حادث هدد العالقات الثنائية بني طرابلس 

وواشنطن.
وقال كراولي خالل مؤمتر صحافي أمس 
االول »أود أن أوض��ح املوقف األميركي جتاه 
ليبيا فنح��ن ملتزم��ون بالعالق��ات الثنائية 
األميركية � الليبية ووزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون طلبت من مساعدها جيفري فيلتمان 
زي��ارة طرابلس في األس��بوع املقبل إلجراء 

سلسلة من املشاورات الثنائية«.
وأض��اف »أما فيم��ا يتعل��ق بالتعليقات 
اخلاصة التي أدليت بها في األس��بوع املاضي 
ف��أود ان أجي��ب عن كل م��ا يتعل��ق بكلمة 
»جهاد« التي اس��تخدمتها في إطار العالقات 
ب��ني سويس��را وليبي��ا. كان يفت��رض ب��ي 
التركيز عل��ى مخاوفنا من كلمة »جهاد« التي 
اس��توضحتها احلكومة الليبية. وأنا أفهم ان 
تعليقاتي الش��خصية اعتبرت تهجما خاصا 

على الرئيس)القذافي(«.
وتابع »كما أوضحت للس��فير الليبي علي 
عجيلي عندما اتصلت به أنا ومس��اعد وزيرة 

اخلارجية فيلتمان ان هذه التعليقات ال تعكس 
السياس��ة األميركي��ة ولم يك��ن القصد منها 
اإلهان��ة وأنا أعتذر ان أخ��ذت تعليقاتي بهذه 
الطريقة وآس��ف إن أصبحت عقبة في طريق 

مزيد من التقدم في عالقاتنا الثنائية«.
من جانبها قال��ت وزارة اخلارجية الليبية 
ف��ي بيان ام��س ان »ليبي��ا قبل��ت االعتذار 
واألسف الشديد الذي أظهرته وزارة اخلارجية 

األميركية«.
ورحبت الوزارة باستئناف تبادل الزيارات 
بني مس��ؤولي البلدي��ن وأك��دت رغبتها في 
تطوير العالقات في كل املجاالت في إطار من 

االحترام املتبادل.
وكان كراول��ي رد عل��ى س��ؤال خالل 
مؤمتر صحافي في األسبوع املاضي بشأن 
تصريحات الزعي��م الليبي قائال »ان دعوة 
القذاف��ي للجهاد تذك��ره بكلمت��ه املطولة 
أم��ام اجلمعية العمومية ل��أمم املتحدة في 
س��بتمبر« وتاب��ع متهكما »أذك��ر الكثير.. 
الكثي��ر من الكلمات واألوراق املتطايرة في 
كل م��كان لي��س بالض��رورة أن يكون لها 

الكثير من املعنى«.
ولوح��ت طرابلس ف��ي األس��بوع املاضي 
باحتمال اتخاذ إجراءات ضد املصالح األميركية 

في البالد ما لم تتقدم أميركا باعتذار رسمي.

القاه��رة: نف��ى رئي��س مجلس الش��ورى    
املصري واألمني العام للحزب احلاكم صفوت 
الشريف، وجود نية إلجراء أي تعديل في املادة 
76 اخلاص��ة باالنتخاب��ات الرئاس��ية من أجل 
فتح األبواب أمام املرش��حني املستقلني ملنافسة 
الرئيس مبارك في االنتخابات الرئاسية املقبلة.

وأعل��ن الش��ريف أن��ه »ال ني��ة للحكومة 
املصرية إجراء أي تعديل في الدس��تور«، وأكد 
أن الدس��تور املصري ش��هد تعديالت تاريخية 
شملت 34 مادة منه، ومت إطالقها في عام 2005 
واالستقرار عليها عام 2007، وذلك في أول رد 
رس��مي على دعوة د. محم��د البرادعي، املدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تعديل 
الدس��تور خصوصا امل��ادة 76 والتى يعتبرها 
البرادعي واملعارضة املصرية أنها مقيدة حلرية 

الترشح للرئاسة.
وأب��رزت الصح��ف املصري��ة تصريحات 
واحتل��ت  ف��ي ص��در صفحاته��ا  الش��ريف 
التصريحات مانشيتات صحف األخبار واألهرام 
واجلمهورية امس، وش��دد صفوت الش��ريف 
خ��الل اجتم��اع املجل��س األعلى للسياس��ات 
باحل��زب الوطني امس االول عل��ى أن ما أقرته 
املادة 76 من ضوابط لترشيح املستقلني ملنصب 
رئي��س اجلمهورية، تعد احتراما من الدس��تور 
لرغبة كل مصري في الترش��ح، إلى جانب منح 
الفرصة كاملة لأحزاب للتقدم مبرشحيها لهذه 
االنتخاب��ات الهامة مبجرد تواف��ر عضو واحد 
باالنتخ��اب ف��ي البرمل��ان س��واء كان مبجلس 

الشعب أو مجلس الشورى.
وتأتي تصريحات الش��ريف بعد أيام قليلة 

من تصريحات للرئيس املصري حسني مبارك 
خ��الل مؤمتر صحاف��ي عقده مع املستش��ارة 
األملاني��ة أجني��ال مي��ركل حينم��ا س��أله أحد 

الصحافيني عن البرادعي.
وأكد الرئي��س مبارك »أنه ال يوجد مانع من 
ترشح البرادعي للرئاسة وفق الدستور احلالي، 
وال يوجد مانع أيضا من انضمام البرادعي ألي 

حزب سياسي«.
وأعلن صفوت الش��ريف أن احلزب الوطني 
الدميوقراطي أنهى اس��تعداداته املكثفة خلوض 
االنتخاب��ات البرملانية في العام احلالي، موضحا 
ان��ه مت إقرار هيئة مكتب أمان��ة احلزب لقواعد 
اختيار املرش��حني النتخابات مجلس الشورى 
املقرر أن تنتهي في العاش��ر من يونيو املقبل، 
وعل��ى أن ينعقد املجل��س اجلديد ف��ي الرابع 

والعشرين من يونيو من العام احلالي.
وكش��ف الش��ريف »أن هناك استطالعات 
لل��رأي يت��م إجراؤه��ا حاليا لرس��م اخلريطة 
االنتخابي��ة وحتدي��د الطموحات عل��ى أن يتم 
بعد ذل��ك عقد املجمعات االنتخابية وفقا للنظام 
األساس��ي للحزب، مضيفا أنه بعد التشكيالت 
احلزبية اجلديدة هناك نس��بة كبيرة طرأ عليها 

التغيير معبرة عن عضوية احلزب الفعلية«.
وأعلن صفوت الشريف أن أمانة السياسات 
باحلزب الوطني برئاسة جمال مبارك انتهت من 
إعداد البرنامج االنتخابي اجلديد الذي يخوض 
به احل��زب انتخاباته، ومن املق��رر عرضه على 
األمانة العامة وهيئة املكتب خالل األيام القادمة 
ويلتزم به احلزب في انتخابات التجديد النصفي 

ملجلس الشورى.

نجاد لكرزاي: القوات األجنبية ليست الحل
الواليات املتحدة »خططت لهما 
واعطتهما املال وامدتهما بالدعم 

واملعلومات«.
وكان غيتس اعلن تعليقا على 
وجود احمدي جناد في العاصمة 
االفغانية ان الواليات املتحدة تود 
افغانســـتان »عاقات  ان تقيم 

جيدة« مع كل جيرانها.
ورغم اخلصومة بني واشنطن 
وطهران اال انهما تشـــتركان في 
عداوتهمـــا لطالبـــان املعاديـــة 
للشـــيعة في ايران كما للغرب، 
والتي حكمـــت كابول من 1996 
وحتـــى 2001 قبل ان يطيح بها 

الغزو االميركي.
وعلـــى الصعيد االمني، قتل 
ثاثة جنود وعنصران من حرس 
احلدود االفغان امس في اعتداء 
بالسيارة املفخخة وقع في والية 
باكتيكا شرق الباد، على ما اعلن 
قائد الشرطة احمللية دولت خان 
زادران مشيرا الى اطاق ثمانية 
صواريـــخ الحقا علـــى قاعدة 

عسكرية افغانية في املنطقة.
كما قتل جنديـــان من حلف 
شـــمال االطلسي مســـاء امس 
االول في هجوم نفذه انتحاري 
يرتـــدي بدلة حرس احلدود في 
قاعدة مشتركة للقوات االفغانية 
واالطلســـية في والية خوست 
املجاورة وتبنت حركة طالبان 

العمليتني.

كابولـ  أ.ف.پ: انتقد الرئيس 
االيراني محمـــود احمدي جناد 
امس في كابول انتشـــار قوات 
احللف االطلسي في افغانستان 
وسخر من وزير الدفاع االميركي 
روبرت غيتس الذي زار العاصمة 
االفغانيـــة متســـائا »ماذا كان 
يفعل على مســـافة 12 الف كلم« 

من باده.
وتأتي زيارة الرئيس االيراني 
في وقت نفذت فيه حركة طالبان 
اعتداءيـــن في الســـاعات الـ 24 
االخيرة قتل فيهما جنديان من 
قوات احللف االطلســـي وثاثة 
جنود افغان وعنصران من حرس 

احلدود.
والتقـــى احمـــدي جناد بعد 
وصوله الرئيس االفغاني حامد 
كرزاي وعقد بعد اللقاء مؤمترا 
صحافيـــا انتقد فيـــه الواليات 

املتحدة دون ذكرها باالسم.
وقال خال املؤمتر الصحافي 
املشترك مع كرزاي »ال نرى في 
وجود قوات عســـكرية اجنبية 
في افغانســـتان حـــا من اجل 
احال الســـام في افغانستان« 
مضيفا ان »احلل مير عبر سيطرة 
حكومة افغانستان الشرعية على 

الوضع«.
واكد ان »ايران ال تلعب دورا 
في انعدام االمن في افغانستان، 
لطاملا كنا الـــى جانب احلكومة 

والشـــعب االفغانيني مبا يخدم 
االمن في افغانستان«.

وحـــني طلـــب منـــه احـــد 
الصحافيـــني التعليق على قول 
ايـــران تلعب دورا  غيتس بان 
ابتسم  افغانستان،  مزدوجا في 
وقال »السؤال هو باالحرى: ما 
تفعـــل انت )غيتـــس( في هذه 

املنطقة؟«.
وتابـــع »انت على مســـافة 
12 الف كلم مـــن اجلانب االخر 
للكرة االرضية. ماذا تفعل هنا؟ 
هذا ســـؤال جدي« مضيفا »هل 
انت هنا لوقـــف االرهابيني؟ ان 
كنت هنا لســـبب آخر، عليك ان 
تتحلى بالشجاعة الكافية لاقرار 

بذلك«.
واتهـــم الرئيـــس االيرانـــي 
واشـــنطن دون ذكرها باالســـم 
باســـتخدام االرهـــاب »ذريعة« 
لتبرير انتشـــار 121 الف جندي 

اجنبي في هذا البلد.
وقال في اشـــارة الى حركة 
طالبـــان وشـــبكة القاعـــدة ان 

طالبان تتبنى اعتداءين أسفرا عن مقتل 7 جنود أجانب وأفغان

)أ.ف.پ( الرئيس اإليراني أحمدي جناد ونظيره األفغاني حامد كرزاي قبيل املؤمتر الصحافي في كابول أمس 

بايدن ندد باالستيطان: ندعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة 
عواصم ـ وكاالت: ندد نائـــب الرئيس االميركي جو 
بايدن مجددا، خال مؤمتر صحافي مشترك مع الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس امس، بقرار اسرائيل بناء 
وحدات اســـتيطانية جديدة في القدس الشرقية وجدد 

دعمه قيام دولة فلسطينية »قابلة للحياة«.
وقال بايدن اثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في رام اهلل بالضفة الغربية انه »يعود الى جميع االطراف 

ايجاد مناخ داعم للمفاوضات وعدم تعقيدها«.
واضاف ان »قرار احلكومة االسرائيلية امس املضي قدما 
في تخطيط مساكن جديدة في القدس الشرقية يقوض 
هذه الثقة نفســـها، الثقة التي نحن جميعا بحاجة اليها 

اليوم لانطاق وانتاج مفاوضات مثمرة«.
وخال زيارة بايدن الى اسرائيل واالراضي الفلسطينية 
لتحريك عملية السام، اعلنت وزارة الداخلية االسرائيلية 
امس االول قرارها السماح ببناء 1600 مسكن جديد في 
حي رمات شـــلومو االســـتيطاني الذي يقيم فيه يهود 

متشددون في القدس الشرقية.
وفي نفس السياق كشـــف مسؤول فلسطيني امس 
ان املبعوث االميركي لعملية السام في الشرق االوسط 

جورج ميتشل اجرى امس االول اتصاال هاتفيا بالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس »النقاذ املفاوضات« اثر قرار 
اسرائيل السماح ببناء 1600 مسكن استيطاني جديد في 

القدس الشرقية.
وقال املسؤول الفلسطيني لوكالة فرانس برس طالبا 
عدم الكشف عن اسمه ان »الرئيس عباس تلقى اتصاال 
هاتفيا من املبعوث االميركي لعملية السام في الشرق 
االوسط جورج ميتشل وبشكل عاجل النقاذ املفاوضات 
بســـبب القرار االسرائيلي الى ذلك قال أمني سر اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن 
دوال عربية أبلغت اإلدارة األميركية أمس بعد اإلعان عن 
القرار اإلسرائيلي ببناء 1600 وحدة سكنية في القدس 
الشرقية أن قرار جلنة املتابعة العربية بشأن املفاوضات 

غير املباشرة لم يعد قائما.
واعتبر عبد ربه في تصريح إلذاعة صوت فلسطني 
أن القرار اإلسرائيلي األخير يعني رفض انطاق العملية 
السياســـية واملفاوضات مع الفلسطينيني واصفا حكام 
إسرائيل بأنهم »عصابة من العنصريني املتطرفني الذين 
ال يقيمون وزنا ألي قرارات أو قوانني دولية أو اتفاقيات 

سياسية«.
واتهم إســـرائيل بالعمل على تعطيل املوقف العربي 
األخير الذي اتخذ بالقاهرة بدعم املوقف الفلســـطيني 
اخلاص بالعودة للمفاوضات الفتا إلى أن القرار اإلسرائيلي 
إعان واضـــح بان احلضور األميركي رفيع املســـتوى 
املتمثل في نائب الرئيس جو بايدن ال مينعهم من سياسة 

االستيطان.
وتوقع أن تواصل إسرائيل سياساتها بتنفيذ مزيد من 
األالعيب واملناورات والعمل على كسب الوقت من اجل 
مواصلة االستيطان والتوسع في كل األوقات واألزمان 

والظروف.
ودعـــا عبد ربه الواليـــات املتحدة إلدانـــة القرار 
اإلســـرائيلي ليس بإدانة شـــديدة أو متوسطة الذي 
اعتبـــره »غير كاف« إمنا من خال القيام بأفعال ضد 
حكام إســـرائيل موضحا أن اإلدارة األميركية مطالبة 
بـــأن تختار اآلن اخلوض في عملية سياســـية جادة 
تتطلب منها خطوات ابعد من الزيارات والتصريحات 
واإلعان عن نوايا حسنة وإلقاء اخلطب واحلديث عن 

ضرورة التوصل إلى سام.

دول عربية ترد على االستيطان اإلسرائيلي بالتراجع عن دعم استئناف المفاوضات


