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املنامة ـ أ.ف.پ: ادان وزير اخلارجية البحريني الشيخ احمد بن 
محمد آل خليفة امس تعرض السفارة البريطانية في املنامة لهجوم 
بشحنة متفجرة بسيطة امس األول، معتبرا العملية »غير مقبولة« 

بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية. 
ونقلت صحيفة »األيام« ان الشـــرطة أوقفت مشتبها به اعترف 
بإلقاء »جســـم غريب« على مبنى السفارة »احدث فرقعة صوتية« 

لكنها لم تسفر عن ضحايا أو اضرار. 

وصرح وزير اخلارجية قائال ان الهجوم »غير مقبول ولن تتهاون 
معـــه مملكة البحرين بـــأي حال من األحوال«، ووعـــد بإحالة منفذ 

االعتداء الى القضاء.  
وتأتي احلادثة على خلفية اطالق جماعات سنية دعوات لطرد السفير 
البريطاني جاميي باودن بعد لقائه قبل أسابيع بالفصيل الرئيسي في 
املعارضة الشيعية وهو »جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي«. واعتبرت 

السلطات اللقاء »تدخال في الشؤون الداخلية« في بالدها.

إلقاء متفجرة على السفارة البريطانية في المنامة

المالكي يعاود التقدم على عالوي بعد فرز 83% من األصوات
هيالري كلينتون تتطلع إلى »حكومة شاملة« تمثل كل الشعب العراقي

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية لرئيس الوزراء العراقي احلالي نوري املالكي واألسبق إياد عالوي  

أجــــاب املال ان »هــــذا نوع من 
التــــي يحاولون  الضغوطات 
ممارستها على املفوضية من 
اجل حفظ ماء الوجه والتغطية 
على محاوالتهم لتغيير نتائج 

االنتخابات«.

حكومة شاملة

من جانبهــــا أعربت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتــــون الليلة قبل املاضية 
عن تطلعها الى »تشكيل حكومة 
عراقية شاملة متثل كل الشعب 

العراقي«. 
وقالت كلينتون في بيان اثر 
لقائهــــا مجموعة من القيادات 
النســــائية العراقية »سنعمل 
معــــا لبناء عالقة طويلة االمد 
ومتعددة االبعاد بني بلدينا« من 
اجل استقرار العراق والشرق 

االوسط.
وأوضحت انهــــا التقت 22 
امرأة عراقية من قادة مجالس 
احملافظات وقائــــدة نافذة من 
مــــن االنبار  املدني  املجتمــــع 
يقمن بزيارة بالدها للمشاركة 
في تبادل االفكار حول اخلدمة 
الواليات املتحدة  فــــي  العامة 
والعراق. وأشارت الى ان »بعض 
هؤالء ترشحن في االنتخابات 
في 7 مارس اجلاري«، منوهة 
»بشجاعتهن والتزامهن بتطوير 
واملجتمــــع  الدميوقراطيــــة 
املدني والنمو االقتصادي في 

العراق«. 

وليس ممكنــــا تأكيد ما اذا 
كانت النتيجــــة اجلديدة التي 
حقــــقهــــا ائــــتــــالف املالكي 
ســــتعمل على تغييــــر اعداد 

املقاعد.
وبينــــت أرقــــام املفوضية 
اول مــــن امــــس ان ائتــــالف 
القانون« و»العراقية«  »دولة 
سيحصالن على 87 مقعدا لكل 
منهما من أصل 310 مقاعد في 

البرملان.
كما يتوقع حصول االئتالف 
الوطني العراقــــي الذي يضم 
الشــــــــيعية على  االحــــزاب 
حوالي 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا 

للتحالف الكردستاني.
وقبــــل أن تتحــــول نتائج 
الفرز ملصلحة ائتــــالف »دولة 
القانون« مجددا وصف املالكي 
تقــــــــــدم قائمــــة »العراقية« 
بقيادة عـــــــــالوي في نتائج 
بـــــ »املعجزة«،  الفرز األولية 
مطالبا بإعــــادة عمليات الفرز 
نظــــرا »للتالعــــب الواضــــح 
لصالــــح« عالوي الــــذي كان 
متفوقا بحسب نتائج 80% من 

محطات االقتراع.
إزاء ذلك قــــال النائب علي 
األديب لوكالــــة فرانس برس 
»هناك تالعــــب واضح داخل 
املفوضية )العليا املســــتقلة 
لالنتخابات( لصالــــح قائمة 
معينة«، في اشارة الى قائمة 

»العراقية« بزعامة عالوي.
وأضاف األديب، املرشح على 

قائمة املالكي، »قدمنا طلبا العادة 
عمليات العد والفرز للتأكد من 

عدم وجود تالعب«.

والبالغ عددها 46.640 الفا في 
عموم العراق.

وأضــــاف »لقــــد ســــلمتنا 

ولــــم يوضح مــــا اذا كانت 
املطالبة بعمليات العد والفرز 
تشمل جميع محطات االقتراع 

اقراصــــا مدمجة  املفوضيــــة 
للنتائج للتدقيق في النســــب 
بشــــكل تدريجي وسنواصل 

العمليــــة حتــــى نتحقق من 
االمر«.

من جهته، قال اياد الكناني 
عضو املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابــــات ان »املفوضيــــة 
تتعامــــل االن مع اســــتمارات 
وردتنا من محطات العد والفرز، 
حيث جرت العمليات باشراف 
الكيانات السياســــية  ممثلي 

ووسائل االعالم«.
وأكد رفض املفوضية اعادة 
عمليــــات العد والفــــرز، قائال 
»ليــــس هــناك ما يستوجب 
اعادة العد والــفرز كان االجدر 

بهم ان يعترضوا قبل ذلك«.
وشــــدد على نزاهــــة عمل 
املفوضية، موضحا انها »تعمل 
بشــــفافية واهتمام كبير النها 
تدرك اهمية املرحلة وتعقيدات 
الوضع السياسي الذي يتطلب 

ذلك«.
بدوره، قال حيدر املال املرشح 
عن »العراقية« لفرانس برس 
ان »الشــــعب العراقي لم ولن 
يصوت ملــــن اجتــــث رموزه 
الوطنية ولن يصوت اال للهوية 

الوطنية«.
وأضاف ان »ما اعلن امس 
االول يكشــــف حقيقــــة تقدم 
اليــــوم االول  العراقيــــة منذ 
لالنتخابــــات، وســــتبقى في 
الطليعة النها متثل مشــــروع 

الهوية الوطنية«.
وحول اتهام »دولة القانون« 
للمفوضية بالتالعب بالنتائج، 

بغدادـ  أ.ف.پـ  كونا:  تشهد 
عمليات فرز اوراق االقتراع في 
العراقية  النيابية  االنتخابات 
تذبذبــــا جلهة تقــــدم الئحتي 
الـــحالي  الوزراء  رئيــــســــي 
اياد  املالكي واألســــبق  نوري 

عالوي.
ولقد أكــــدت أرقام وزعتها 
العليا املســــتقلة  املفوضيــــة 
لالنتخـابــــات تفــــوق ائتالف 
الكتلة  املالكــــي مجددا علــــى 
»العراقية« بزعامة عالوي اثر 
فرز 83% مــــن مراكز االقتراع. 
ويخــــوض الطرفان تنافســــا 
محموما للوصول الى املرتبة 

األولى.
وأظهرت املعطيــــات وفق 
تعداد أجرتــــه وكالة »فرانس 
برس« حصول ائتالف املالكي 
على ما مجــــموعه 2.260.483 
صوتا مقــــابــــل 2.220.443 
صوتا لقائمة عالوي. وبذلك 
يتفوق املالكي بحوالي 40 ألف 

صوت.
النتائــــج محصورة  وهذه 
العراق،  العام في  بالتصويت 
أي من دون احتساب التصويت 
اخلاص للعسكريني واملرضى 
والسجناء، وتصويت العراقيني 

في اخلارج.
وكانــــت قائمــــة عالوي قد 
حققت مفاجأة كبرى امس األول 
بحصولها على عدد متساو من 
املقاعــــد البرملانية مع ائتالف 
املالكي، وفق ارقام املفوضية.

المرشح لمنصب السفير األميركي في دمشق:

التقارب مع سورية ليس على حساب أحد
واشنطن ـ احمد عبداهلل والوكاالت

 قال روبرت فورد املرشـــح ملنصب سفير الواليات 
املتحـــدة إن تعيينه لدى دمشـــق ال يعني بأي حال من 
األحوال أن الواليات املتحدة تكافئ سورية على مواقفها، 
وال يعني تبدد دواعي القلق التي تشـــعر بها الواليات 
املتحدة إزاءها.  وأضاف الســـفير فورد في إفادته أمام 
جلنة العالقـــات اخلارجية في مجلس الشـــيوخ حول 
املصادقة على تعيينه سفيرا للواليات املتحدة في دمشق: 
»يشكل اختياري سفيرا لدى دمشق تغييرا في طريقة 
تأمني مصاحلنا الوطنية، وندرك أن لسورية مصاحلها 
اخلاصة في العراق ولبنان وفي عملية السالم في الشرق 
األوســـط، ولذلك فإن عودة السفير األميركي إلى هناك 
مبثابة تغيير في السبل املتبعة إلقناع سورية مبواقع 

مصاحلها اخلاصة احلقيقة«. 
واســـتعرض الســـفير فورد املهام التي سيوكل بها 
في ســـورية بقوله: »إنها بإيجاز السعي إلقناع سورية 
باملســـاعدة في تثبيت اســـتقرار العراق، والتوقف عن 
مساعدة اجلماعات اإلرهابية، وإبداء احترام أكبر لسيادة 
لبنان، وضمان دعم سورية لعملية السالم، والتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشجيعها على احترام 

حقوق اإلنسان على نحو أكبر«. 
وأضاف السفير فورد: »ألكون واضحا، سأحاول إقناع 
السوريني بتعديل سياستهم، ولهم مصلحة في ذلك، كما 
ان لهم مصلحة في استقرار العراق وأمنه، وميكن لسورية 

والعراق إقامة عالقات اقتصادية تفيد البلدين«. 
وأكد السفير أن التقارب بني الواليات املتحدة وسورية 

لن يكون على حساب أي دولة أخرى في املنطقة.

واشنطن: يجمعنا بإسرائيل رباط ال ينفصم

الحوثيون يفرجون عن 178 أسيرًا من عسكريين ومدنيين يمنيين

العربات  مــــن  واملعززيــــن بعدد 
العســــكرية، فيمــــا رد اجلنــــود 
النــــار  االســــرائيليون بإطــــالق 
باجتاه الفتية من دون ان يوقعوا 
فــــي صفوفهم. واضاف  اصابات 
الشهود ان الفتية رشقوا اجلنود 
االســــرائيليني باحلجــــارة بعدما 
خرجوا عن تظاهرة نظمتها قرب 
املعبر »احلملة الشعبية ملقاومة 
اجلدار العازل« وشارك فيها اكثر من 
300 فلسطيني احتجاجا على بناء 
اسرائيل جدارا على طول حدودها 

الشرقية والشمالية مع القطاع.
وذكر مصــــور لوكالة فرانس 
برس ان جنودا اسرائيليني شوهدوا 
وهم ينزلــــون على االرض عندما 
اطلقوا النار جتــــاه الفتية الذين 

تفرقوا بهدوء.
وقال صالح زيدان القيادي في 
اجلبهة الدميوقراطية والذي شارك 
في التظاهرة ان هــــذه التظاهرة 
»تأتي ضد االجراءات االسرائيلية 
وسياسة االستيطان وتهويد القدس 

واملقدسات وهدم املنازل«.
في ســــياق آخر كشفت القناة 
العاشرة في التلفزيون االسرائيلي 
امس عن ان حكومة بنيامني نتنياهو 

قررت بناء 309 وحدات استيطانية 
اضافية جديدة في مدينة القدس 

احملتلة.
وقالــــت القناة علــــى موقعها 
االلكترونــــي ان حكومة نتنياهو 
تعمدت إخفاء خطتها خالل زيارة 
الرئيس األميركي جوزيف  نائب 

بايدن األخيرة السرائيل.
وذكــــرت ان حكومة االحتالل 
نشرت قبل ايام مناقصتني لبناء 
426 وحدة سكنية جديدة في منطقة 
)نفيه يعقوب( في القدس احملتلة 

وهو ما لم يكشف عنه من قبل.
واضافت انه في املرحلة االولى 
سيتم بناء 66 وحدة استيطانية 
يليها بنــــاء 165 وحــــدة اضافية 
وبعدها سيتم بناء 78 وحدة حيث 
تعد هذه الوحدات لتوطني اليهود 

»املتشددين«.
وكانت حكومة االحتالل صادقت 
االسبوع املاضي على مشروع إلقامة 
1600 وحدة استيطانية في القدس 
احملتلة مما تسبب في ازمة سياسية 
مع الواليات املتحدة واستنكار عاملي 
الفلسطينيون  امتنع  واسع فيما 
عن الدخول فــــي مفاوضات غير 

مباشرة مع اسرائيل.

بالشكل املطلوب، طبقا ملا ورد في 
النقاط الست وآلية تنفيذها، والتي 
ســــبق لعبد امللك احلوثي )زعيم 

التمرد( أن التزم بها«. 
الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية 
اليمنية امس تشــــديد االجراءات 
النفطية  االمنية حول املنشــــآت 
واملرافق البحرية وتأمني اخلطوط 
املالحية لناقالت النفط وحمايتها، 
وذلك خوفا من هجمات قد يشنها 
تنظيم القاعدة انتقاما للغارات التي 

يشنها اجليش ضد مقاتليه.
واوضحت الوزارة في بيان على 
موقعها االلكتروني ان »توجيهات 
صارمة صــــدرت لالجهزة االمنية 
الســــواحل لرفع  ومصلحة خفر 
اجلاهزية االمنية والتحلي باليقظة 
ملواجهة االعمال االرهابية احملتملة، 
والتــــي قد تقــــوم بهــــا العناصر 
االرهابية من تنظيم القاعدة انتقاما 
من الضربات النوعية القاسية التي 
وجهــــت الوكار االرهاب في اكثر 
من محافظة«. واضاف البيان ان 
هذه االجراءات تشــــمل »املنشآت 
النفطية واملرافق البحرية باالضافة 
الى تأمني اخلطوط املالحية لناقالت 

النفط وحمايتها«. 

ـ وكاالت: طمأنــــت  عواصــــم 
الواليات املتحدة إســــرائيل امس 
إلــــى أن الدولتــــني بينهما  االول 
»رباط ال ينفصم« لكنها واصلت 
التزام  اجــــل جتديد  الضغط من 
إســــرائيل مبحادثات السالم مع 

الفلسطينيني.
وقالــــت وزيــــرة اخلارجيــــة 
األميركيــــة هيــــالري كلينتــــون 
فــــي محاولة لوضــــع حد خلالف 
العالقات بني  ديبلوماســــي هــــز 
اسرائيل وواشنطن أوثق حليف 
لها في الشرق األوسط: »لدينا التزام 
مطلق بأمن إسرائيل. ولدينا رباط 
وثيق ال انفصام له بني الواليات 

املتحدة واسرائيل«.
ومتثل تصريحــــات كلينتون 
حتوال بعــــد أن حتدثت الواليات 
املتحدة على مدى أيام بلهجة مشددة 
في أعقاب إعالن اسرائيل األسبوع 
املاضي عزمها املوافقة على مشروع 
لبناء وحدات سكنية استيطانية 

جديدة في القدس الشرقية. 
وقالت كلينتون أثناء ظهورها 
مع وزير خارجية أيرلندا الذي يزور 
الواليات املتحدة »نحن منخرطون 
في مشاورات نشــــطة للغاية مع 

صنعاءـ  أ ف پ: أطلق املتمردون 
املدنيني  احلوثيون كل األســــرى 
والعســــكريني احملتجزين لديهم 
والبالغ عددهم 178 شخصا، وفق 
ما أعلن لوكالة فرانس برس وسيط 
مكلف مبراقبة تنفيذ اتفاق وقف 

إطالق النار في شمال البالد. 
وقال علي ناصر قرشة الوسيط 
الرئيسي بني السلطات واحلوثيني، 
مساء امس االول »لقد مت االفراج عن 
178 أسيرا في صعدة من اجلنود 

والضباط واملدنيني«. 
وأضاف أن هذه العملية متت 
»مقابل وعود مــــن الرئيس علي 
عبداهلل صالح باإلفراج عن املعتقلني 
احلوثيــــني«، دون أن يوضح عدد 
هؤالء املعتقلني. وتعهد املتمردون 
العسكريني  بإطالق سراح جميع 
املعتقلني لديهم خالل »48 ساعة«، 
وأكدوا التزامهم ببنود اتفاق وقف 
إطالق النار الذي أنهى في 12 فبراير 
املاضي نزاعا مسلحا دام ستة أشهر 
في شمال البالد. وأكد املتحدث باسم 
املتمردين محمد عبد الســــالم في 
اتصال هاتفي »خالل 48 ساعة بإذن 
اهلل ســــيتم اإلفراج عن املعتقلني 
العسكريني لدينا بناء على االتفاق 

اإلســــرائيليني بشــــأن اخلطوات 
االلتزام  أنها ستظهر  التي نعتقد 

الضروري بالعملية«.
الــــى ذلك، وقعــــت ظهر امس 
الفتية  مواجهــــات بني عشــــرات 

املبرم مع اللجنة« التي تشرف على 
تطبيق وقف إطالق النار.

وكان مصدر مسؤول في اللجنة 
األمنية العليا التي تشــــرف على 

الفلســــطينيني وقوة من اجليش 
االســــرائيلي قرب معبــــر كارني 
على احلدود بني اسرائيل وقطاع 
غزة شــــرق مدينة غزة، من دون 
ان تســــفر عن اصابات، كما أفاد 

تطبيق اتفــــاق الهدنة في صعدة 
)شمال( قد أعرب عن »أسفه لتلكؤ 
العناصــــر احلوثية فــــي تطبيق 
آلياتها«،  الســــت وتنفيذ  النقاط 

شهود عيان.
واوضحت املصادر ان عشرات 
الفتية عمدوا الى رشق احلجارة 
باجتاه اجلنــــود االســــرائيليني 
املتمركزيــــن عند معبــــر كارني 

بحسب تصريحات نقلتها وكالة 
األنباء اليمنية. وذكر املصدر »أن 
العناصــــر احلوثية مازالت تضع 
العراقيل أمام اللجان لتنفيذ مهامها 

 حكومة نتنياهو تقرر بناء 309 وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

صنعاء تشدد اإلجراءات األمنية خوفاً من هجمات القاعدة

الرئيس البرازيلي لوال دا سيلڤا مرتديا الكوفية الفلسطينية بعد افتتاح شارع البرازيل في الضفة برفقة رئيس الوزراء سالم فياض )أ.ف.پ(

ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز ومساعد وزير الدفاع األمير خالد بن سلطان على منت عربة عسكرية خالل جولة 
في منطقة جازان احلدودية أمس األول                )أ.ف.پ(

إيران للغرب: مستعدون لمبادلة
 1200 كلغ يورانيوم.. على أراضينا

عواصمـ  وكاالت: أعلن رئيس املنظمة االيرانية 
للوكالة الذرية علي صاحلي ان بالده مســــتعدة 
ملبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم املخصب بنسبة 
5.3%، دفعة واحدة وعلى اراضيها، بـ 120 كلغ من 

الوقود النووي املخصب بنسبة %20.
وقال صاحلي بحســــب صحيفة جوان »نحن 
مســــتعدون لتسليم كل كمية اليورانيوم، ولكن 
بشــــرط ان يحصل التبادل فــــي ايران وبصورة 
متزامنة«. وأضاف »نحن مستعدون إلعطاء 1200 
كلغ )من اليورانيوم املخصب بنسبة 5.3%( مقابل 
حصولنا بشكل متزامن على 120 كلغ من الوقود 
املخصب بنســــبة 20%« والالزم ملفاعل االبحاث 

في طهران.
الى ذلك، دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام االيراني اكبر هاشــــمي رفسنجاني امس 
الدول الغربيــــة املعنية مبلف بالده النووي الى 
»االقتناع بحقها والتخلي عــــن مواصلة نهجها 

اخلاطئ«.
وخاطب رفســــنجاني في تصريحات نشرت 
له دول مجموعة )5+1( بالقول »نحن مقتنعون 
بحقنا فلذا عليكم ايضا ان تقتنعوا بحقكم وان 

تتخلوا عن نهجكم التاريخي اخلاطئ«.
وتابع »أنا واثق من انهم يرتكبون اخلطأ ولن 
يجنوا شيئا عبر سلوكهم هذا الطريق، لذا يجب 
عليهــــم تعزيز الثقة املتبادلة« مجددا في الوقت 

نفسه سلمية برنامج بالده النووي وعدم اجتاهه 
نحو االستخدام العسكري.

وقال ان »تعامل هذه الدول لم يكن جيدا معنا 
منذ انتصار الثورة االسالمية عام 1979 وحاليا 
طرأت مسائل جديدة كالقضية النووية والقدرات 
الصاروخية االيرانية، حيث تتعامل هذه الدول 

بعدائية مع هذه املواضيع«.
على صعيد متصل، أعلن وزير الطاقة الروسي 
ســــيرغي شماتكو امس أن تأجيل موعد تشغيل 
محطة »بوشهر« الكهرذرية في إيران التي يجري 
بناؤها مبســــاعدة روسية لن يحدث إال ألسباب 

تقنية فقط.
يأتي ذلك في تصريح أدلى به لوكالة »نوفوستي« 
الروسية لألنباء في مدينة بريست البيلوروسية 
على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء 

دولة االحتاد بني روسيا وبيلوروسيا.
وأضاف الوزير قائال: »إنني شخصيا ال أرى 
ســــببا من شــــأنه أن يؤدي إلى إدخال تعديالت 
على اجلدول الزمني املقــــرر إلكمال بناء محطة 

»بوشهر«، باستثناء األسباب التقنية«.
إلى ذلك افــــادت تقارير اعالمية أمس باندالع 
اشتباكات عنيفة بني انصار املعارضة والشرطة 
في مدن ايرانية مختلفة خالل االحتفاالت التقليدية 
مبناسبة قرب حلول عيد النيروز انتهت باعتقال 

50 شخصا.

اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الشرطة خالل احتفاالت عيد النيروز


