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أنقرةـ  يو.بي.آي: مت تأجيل املؤمتر السنوي حول العالقات 
االميركية ـ التركية الذي كان مقررا ان يعقد في واشنطن من 
11 حتى 14 ابريل القادم على خلفية قرار جلنة في الكونغرس 
اعتبار احداث عام 1915 التي تعرض لها األرمن ابان السلطنة 
العثمانية »ابادة جماعية«. ونقلت وكالة انباء االناضول عن 
املجلـــس التركي للعالقات االقتصادية اخلارجية امس انه مت 
تأجيل املؤمتر الذي ينظمه مجلس االعمال التركي ـ االميركي 

واملجلس االميركيـ  التركي بسبب قرار جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس النواب االميركي باالعتراف باالبادة االرمنية وما تبع 
ذلك من تطورات. وقد اتخذ مجلس االعمال التركي ـ االميركي 
واملجلـــس االميركيـ  التركي القرار معا، معربني عن األســـى 
بسبب التأجيل ومشددين على ان لديهما ثقة كاملة في صحة 

العالقات التجارية واالستثمارية بني البلدين.
ولم يحدد املجلسان موعدا جديدا النعقاد املؤمتر.

أنقرة تؤجل مؤتمرا للعالقات األميركية ـ التركية

عواصمـ  وكاالت: بعث الرئيس 
االميركي باراك اوباما للعام الثاني 
على التوالي برســــالة تهنئة الى 
الشعب االيراني مبناسبة االحتفال 
بالسنة الفارسية اجلديدة املعروف 
بعيد النيروز وضمنها كسابقتها 
دعوة للحوار املباشر بني واشنطن 
وطهــــران حلــــل اخلالف بشــــأن 

البرنامج النووي االيراني.
التي  الكلمة  اوباما في  وتعهد 
نشر البيت االبيض مقتطفات منها 
امس االول بأن يواصل »االميركيون 
التزامهم مبستقبل اكثر تفاؤال من 
اجل الشعب االيراني« وذلك على 
الرغم من اخلالفات مع احلكومة 
االيرانية. وأوضح الرئيس االميركي 
ان ادارته ستواصل ممارسة ضغوط 
على احلكومــــة االيرانية من اجل 
امتثالها للقوانــــني الدولية، لكنه 
اشار كذلك الى رغبة واشنطن في 
الدخول في حوار مباشر مع طهران 
يتصل ببرنامجها النووي وبعالقتها 

العدائية مع اسرائيل.
وقال انه على الرغم من تنامي 
اخلالفات بني واشــــنطن وطهران 
عبر الزمن اال ان االدارة االميركية 
احلالية ملتزمة بالديبلوماســــية 
التي من شــــأنها التوصل الى حل 
جلميع القضايــــا املطروحة على 
الساحة السياسية وتكوين عالقات 
بناءة بني الواليات املتحدة وايران 

واملجتمع الدولي.

ال تقدم عبر التهديدات  

واضاف انه »لن يتم احراز تقدم 
عبر التهديدات وامنا يجب بدال من 
ذلك انتهاج اسلوب التعامل املبني 
على الصدق واالحترام املتبادل«.

وأردف قائــــال »ان الواليــــات 
املتحدة االميركيــــة ترغب في ان 
حتتــــل اجلمهوريــــة االســــالمية 
االيرانية وضعهــــا الصحيح بني 
املجتمعات الدولية«، الفتا الى ان 
هذه املكانة »ال ميكن الوصول اليها 
عبر االرهاب وامنا عبر التصرفات 
السلمية التي تظهر للعالم حقيقة 

عظمة الشعب االيراني واحلضارة 
االيرانية«.

وتابع يقول »اننــــا نعمل مع 
املجتمع الدولي لتحميل احلكومة 
االيرانية مسؤولية رفضها الوفاء 
الدولية. لكن عرضنا  بالتزاماتها 
اجراء اتصاالت ديبلوماسية شاملة 

وحوار مازال قائما«.
الرئيــــس االميركي »ان  وقال 
احلكومة االيرانية هي التي اختارت 
ان تعزل نفسها واختارت ان تركز 
على املاضي بأكثر من التركيز على 

التزامها ببناء مستقبل افضل«.

الطالب واإلنترنت

وبلفتة جتاه الشباب االيرانيني 
قــــال »ان الواليات املتحدة بصدد 
الثقافي  التبــــادل  فــــرص  زيادة 
والســــماح لعدد أكبر من الطلبة 
االيرانيني بالدراسة في اجلامعات 
واملعاهــــد االميركيــــة، كما تعمل 

بينهم بحيث ال تعرقله احلكومة.

حياد في النزاع الداخلي

من جهة أخرى، قال مســــؤول 
اميركي في جلسة خاصة ان الرئيس 
اوباما مازال حريصا على اال يقف 
في صف اي من االطراف في النزاع 
السياسي الداخلي للقيادة االيرانية، 
معترفا في الوقت نفسه بان رسالته 
تعكس تغيــــرا طفيفا في خطاب 

واشنطن حيال طهران.
ويأتــــي خطاب اوبامــــا بينما 
تبــــذل الواليات املتحــــدة جهودا 
كبيرة حلشد تأييد لفرض عقوبات 
دولية على ايران بشأن برنامجها 

النووي.
ولقد ملح رئيس الوزراء الروسي 
ڤالدميير بوتني، بعد اجتماعه مع 
وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون في موسكو امس االول، 
الى امــــكان دعم الواليات املتحدة 

من أجل ايصال تقنيات االنترنت 
الــــى ايران ألجــــل توفير الفرص 
لاليرانيــــني للتواصل فيما بينهم 
ومع العالم دون خوف من الرقابة«. 
وشهدت ايران خالل العام املنصرم 
مبادرات انفتاح اميركية عليها وقمع 
معارضني واعادة انتخاب الرئيس 
محمــــود احمدي جناد وتشــــديد 

الرقابة على االنترنت.
ويستخدم مؤيدو املعارضة في 
ايران مواقع التواصل االجتماعي 
مثــــل »تويتــــر« و»فايســــبوك« 
و»يوتيوب« التي متلكها شــــركة 
»غوغل« فــــي جهودهم لالتصال 
فيما بينهم بعد النزاع على نتائج 

االنتخابات الرئاسية.
وكانت واشنطن قررت مطلع 
الشــــهر اجلاري السماح بتصدير 
املعدات املرتبطة باالنترنت من اجل 
استخدام الشبكة والعمل عليها في 
ايران لضمان اتصال االيرانيني فيما 

في تشــــديد العقوبات على ايران 
بسبب برنامجها النووي.

وذكرت وكاالت االنباء الروسية 
ان مساعدا لبوتني قال ان روسيا 
قد تؤيد فــــرض عقوبات جديدة 
على ايران رغم الهواجس، ولكنه 
استدرك مشككا في الوقت نفسه 

أن تأتي ثمارها املرجوة.
ولم تكن تصريحــــات يوري 
أوشاكوف التي اعقبت اول اجتماع 
لبوتني مــــع كلينتون قاطعة ولم 
تتجاوز ما قاله مسؤولون روس 
اخرون ومن بينهم الرئيس دميتري 

مدڤيديڤ.

ميليباند يهنىء أيضا

كذلك اعــــرب وزير اخلارجية 
البريطاني ديڤيــــد ميليباند عن 
اطيــــب متنياته لــــكل من يحتفل 
بقدوم الســــنة الفارسية اجلديدة 

في مختلف ارجاء العالم.

ونقــــل بيان اصدرتــــه وزارة 
اخلارجية البريطانية عن ميليباند 
قوله »أود أن أبعث بأطيب األمنيات 
الــــى جميع من يحتفلــــون بعيد 

النوروز القدمي.
ففي هذا الوقت من العام يجتمع 
ماليني األفراد في ايران وحول العالم 

للترحيب بالعام اجلديد«.
العديد من  وأضاف »ان هناك 
الذين يتحدرون من  البريطانيني 
ايران يحتفلون باملناسبة ويقضون 
العطالت مع أســــرهم في اململكة 
املتحدة وفي ايران.. وتعد الروابط 

الشخصية بني بلداننا قوية«.
واعتبــــر وزيــــر اخلارجيــــة 
البريطاني ان العام املاضي كان عاما 
صعبا بالنسبة لكثير من االيرانيني، 
معربا عن األمل في »أن يحقق العام 
املقبل أمانيهم وطموحاتهم ويسمح 
لهم بالتعبير عن تطلعاتهم نحو 

املستقبل بحرية«.
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القاعدة تحّذر إيران من مغبة استمرار 
احتجاز عائلة بن الدن وتدعو إلطالقها

عواصم ـ ســــي.إن.إن: أصدر الفرع الناشط لتنظيم القاعدة في دول 
شمال أفريقيا بيانا وجهه إلى القيادة اإليرانية، يدعوها فيه الى اإلفراج 
عن عائلة الزعيم املؤسس للتنظيم، أسامة بن الدن، معتمدا تعابير تتراوح 
بني الطلب والتهديد، وذلك بعد أيــــام على إصدار جنل بن الدن، خالد، 
رسالة في اإلطار عينه. وقال »تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي« ان 
عائلة بن الدن تعيش في ظروف احتجاز »غير الئقة«، ودعا من وصفهم 
بـ »عقالء النظام اإليراني« ملراجعة حساباتهم في هذه القضية، مهددا بأن 
عناصر التنظيم »أصحاب كرامة وشرف ونخوة ومستعدون ألن نفدي 

الشيخ أسامة وأهله وكل مسلم ومسلمة بأنفسنا وما منلك«.
وأشار التنظيم في البيان الذي نشرته مواقع إلكترونية اعتادت على 
نشر البيانات العائدة لتنظيمات، إلى أنه »تابع باهتمام ومزيج من مشاعر 
احلزن والغضب املأساة التي تعيشها عائلة شيخنا أسامة في سجون 
النظام اإليراني، ومن آخر فصول املأســــاة فرار أختنا إميان إلى سفارة 
الرياض«. وتابع: »نحن نتساءل ما ذنب هؤالء املستضعفني من النساء 
والولدان غير أنهم تغربوا وهاجروا في سبيل اهلل؟ ألم يكفهم مطاردة 
الصليبيني لهم وعلى رأســــهم أميركا حتى ينضم النظام اإليراني الذي 
يزعم أنه إسالمي إلى قائمة املطاردين؟« وختم البيان بالقول: »إننا من 
منطلق التضامن ونصرة املسلمني نستنكر مواصلة احتجاز أهل شيخنا 
أسامة حفظه اهلل وندعو عقالء النظام اإليراني ملراجعة حساباتهم في 
هذه القضية، وليعلموا جيدا أننا أصحاب كرامة وشرف ونخوة، وأننا 

مستعدون ألن نفدي الشيخ أسامة وأهله«.

أوباما مهنئًا الشعب اإليراني بعيد النيروز: دعوتنا للحوار المباشر مع طهران قائمة
اتهم الحكومة اإليرانية بعزل نفسها وأكد أن واشنطن تسعى إليصال تقنيات »اإلنترنت« لإليرانيين

إسرائيل ترفض دعوة  »الرباعية الدولية«أصوات الخارج تدفع عالوي قدمًا والمالكي يالحقه
لوقف االستيطان وتعتبرها تقويضاً للسالم

وقالـــت ان التوصل الى مثل 
هذه التسوية سينهي »االحتالل 
الذي بدأ في 1967 ويثمر ظهور 
دولـــة فلســـطينية مســـتقلة 
ودميوقراطية وقابلـــة للحياة 
تعيش جنبا الى جنب بســـالم 

وأمن مع اسرائيل«.
وسارعت اسرائيل على لسان 
وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان 
الى رفض دعوة الرباعية لوقف 
االستيطان، معتبرة ان هذا املوقف 
»يؤدي الى تضاؤل فرص السالم« 

مع الفلسطينيني.
وقال ليبرمـــان امام جمعية 
يهودية في بروكســـل، بحسب 
بيان صادر عن املتحدث باسمه، 
انه »ال ميكن فرض تســـوية في 
شـــكل مصطنع وبرنامج زمني 
غير واقعي. هذا االمر يؤدي الى 
تضاؤل فرص السالم«، معتبرا 
ان هذه التصريحات »تعزز لدى 
اجلانـــب الفلســـطيني انطباعا 
خاطئا انه يستطيع حتقيق غاياته 
عبر تفادي التفاوض املباشر مع 
اســـرائيل مستندا الى كل انواع 

الذرائع«.

احلل النهائي ومنها االمن واحلدود 
الفلسطينية  املستقبلية للدولة 
الفلسطينيني  الالجئني  ومصير 
ووضع القـــدس، والتوصل الى 

تسوية في غضون 24 شهرا.

القيام بعمليات هدم او ابعاد في 
القدس الشرقية«.

كما دعـــت اللجنـــة كال من 
اســـرائيل والفلســـطينيني الى 
استئناف احملادثات بشأن قضايا 

رام اهلل ـ ا.ف.پ: اســـتهل 
االمني العام لـــالمم املتحدة بان 
كي مون امس زيارته الى االراضي 
الفلسطينية واسرائيل بالتأكيد ان 
اللجنة الرباعية للشرق االوسط 
تدعم بشدة جهود الفلسطينيني 

القامة دولتهم.
التي  وبـــدأ مـــون زيارتـــه 
تســـتغرق يومني بلقاء رئيس 
الوزراء الفلسطيني سالم فياض 
في رام اهلل بالضفة الغربية قبل 
لقائه كبار املسؤولني االسرائيليني 
وزيارة قطاع غزة الذي تسيطر 
عليه حركة حماس والذي التزال 
قطاعات واسعة منه مدمرة بسبب 
الهجوم الذي شنته اسرائيل شتاء 

.2008
ووصل مون الى رام اهلل بعد 
الرباعية  اللجنة  يوم من دعوة 
اسرائيل الى وقف جميع النشاطات 
االستيطانية والتوصل الى اتفاق 

سالم بحلول عام 2012.
الـــوزراء  وقـــال لرئيـــس 
الفلسطيني ان »اللجنة الرباعية 
ارسلت رسالة واضحة وقوية: 
نحن نؤيد بشدة جهودكم القامة 
دولة فلسطينية مستقلة وقابلة 

لالستمرار«.
وعقب اجلولة قال مون »رأيت 
بنفسي وبوضوح كيف يعيش 
الفلسطينيون حتت القيود.وحتى 
فـــي منطقتكم انتم غير قادرين 
علـــى تطويـــر او حتى احلفاظ 
على حيـــاة اقتصادية عادية«، 
وقبل زيارة كي مون الى املنطقة 
اصدرت اللجنة الرباعية )االحتاد 
االوروبي، روسيا، االمم املتحدة، 
والواليات املتحدة( امس االول 
بيانا طموحـــا عقب اجتماع في 
موســـكو هدف الى اعادة اطالق 

عملية السالم املتوقفة.
وجاء في البيان ان »اللجنة 
تدعـــو احلكومة االســـرائيلية 
النشـــاطات  الـــى جتميـــد كل 
االســـتيطانية مبا فيهـــا )تلك 
النمو  املخصصة الســـتيعاب( 
السكاني الطبيعي، وتفكيك كل 
املواقع االستيطانية التي بنيت 
منذ مـــارس 2001 واالمتناع عن 

بغداد ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: تستمر 
قائمتا »العراقية« بزعامة رئيس 
الــــوزراء االســــبق ايــــاد عالوي 
و»ائتالف دولة القانون« بزعامة 
املالكي في  الوزراء نوري  رئيس 
تــــداول املركز االول فــــي نتائج 
العراقية  البرملانيــــة  االنتخابات 
مع توالي اعالن املفوضية العليا 

لالنتخابات النتائج األولية.
وإثــــر فرز 92% مــــن محطات 
االقتراع في االنتخابات التشريعية 
حقق عــــالوي تقدما طفيفا، وقال 
املســــؤول فــــي املفوضية ســــعد 
الرواي لوكالة االنباء الفرنســــية 
ان »هذه النسبة تتضمن نحو %80 
من التصويــــت اخلاص و27%من 
تصويت اخلارج«. وهي االصوات 
التي يعول عليهــــا عالوي كثيرا 
في دفعه للتقدم. وتظهر املعطيات 
وفق تعداد اجرته »فرانس برس« 
حصول »العراقية« على مليونني 
و543622 صوتــــا مقابل مليونني 
و535704 صوتا الئتالف املالكي.

وبذلك، تشير االرقام املتوافرة 
الى تفوق قائمة عالوي بنحو ثمانية 
آالف صوت، بحسب احصائيات بثها 
املوقع االلكتروني للمفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات أمس. وتفيد 
ارقام املفوضية ان ما ال يقل عن 650 
الفا شاركوا في التصويت اخلاص 

من اصل نحو 950 الفا.
اما اصوات العراقيني في اخلارج، 

فقد بلغ عددها نحو 260 الفا.
وكانت النتائج السابقة تشير 
الى حصــــول »العراقية« على 90 
مقعدا وائتالف املالكي على 88 مقعدا 

من اصل 310 مقاعد.
كما اكدت املعطيات السابقة ان 
»االئتالف الوطني العراقي« الذي 
يضم االحزاب الشيعية سيحل ثالثا 
مع نحو سبعني مقعدا والتحالف 

الكردستاني رابعا مع 41 مقعدا.
وحتى ظهور النتائج النهائية، 
تشهد الساحة السياسية العراقية 
لقاءات مكثفة بني القوائم االنتخابية 
للتباحث حول تشكيل احلكومة 
املقبلة. فقد أعلن ائتالف »العراقية« 
بزعامة عالوي عــــن مضيه قدما 
لتشــــكيل حكومة عراقية جديدة 
الكتل  بعدما اجنز حواراتــــه مع 
السياسية االخرى لعقد حتالفات 

معها في هذا االطار.
وحذر االئتالف في بيان أمس 

كي مون زار الضفة ووقف على معاناة الفلسطينيينفرز 92 ٪ من محطات االقتراع ولقاءات مكثفة بين القوائم للتباحث حول تشكيل الحكومة

من اي محاولة للتالعب في نتائج 
القائمة  انتخابات اخلــــارج »الن 
متتلك عبر مراقبيها معلومات عن 
تقدمها«، متوقعا ان تضيف نتائج 
العد والفــــرز بانتخابات اخلارج 
القائمة  رصيدا كبيرا يحقق فوز 

ويدعمها في التحالفات املقبلة.
وقال املستشار االعالمي الئتالف 
العراقية هاني عاشــــور في بيان 
نشر على املوقع االلكتروني للقائمة 
»ان القائمة اجنزت خطة حواراتها 
للتحالف مع بقية الكتل السياسية 
االخرى وباشرت في تبادل اآلراء 
مع كتل سياسية رئيسية لتشكيل 
احلكومــــة اجلديدة بعد ان عقدت 
قيادة القائمة جملة من االجتماعات 
لتحديد أسس احلوار والتحالفات 
فيما بادرت كتل سياســــية أخرى 
للتعبير عــــن رغبتها في احلوار 
مع قائمتنــــا«. وأضاف »إن خطة 
احلوارات والتحالفات تعتمد على 
مدى التقــــارب من منهاج القائمة 
الداعي إلى حكومة شراكة وطنية 
إفساح املجال للجميع للمساهمة 
في بناء الدولــــة ورفض احتكار 
السلطة وعبور خوانق الطائفية 
واحلزبية والقومية واالعتماد على 
مبــــدأ الكفاءة واالبداع في اختيار 
شــــخوص احلكومة املقبلة وعدم 

االقتصار على القوائم الكبيرة بهدف 
توســــيع حجم املشاركة وإفساح 
املجال في بنــــاء العراق وجتاوز 

محنة السنوات املاضية«.
ولفت عاشور إلى أن هناك كتال 
سياسية فتحت حوارات مع القائمة 
العراقية فيما مت التنسيق مع كتل 
سياســــية أخرى لفتــــح حوارات 
مماثلة مع كتل اخرى خالل األيام 
املقبلة، موضحا ان هذه احلوارات 
ســــتتمخض عن حتالفات جديدة 
هدفها التغيير وبناء العراق وليس 

خلق جبهات جديدة.
وشدد على ان العراقية منفتحة 
على اجلميع وتقدم مصلحة العراق 

على أي مصلحة اخرى.
وعلى صعيد النتائج االنتخابية 
قال »ان حصة اصوات اخلارج التي 
سيجري فرزها تضع العراقية في 
موقع متقدم وفق معطيات مراقبي 
القائمة العراقيــــة في الدول التي 
جرت فيها عمليات االقتراع وانه 
رغم عمليات استبعاد املصوتني 
التي متــــت واســــتهدفت القائمة 
العراقية بشكل خاص اال ان نصيبها 
ســــيكون كبيرا ومتميزا من تلك 
األصوات في البلدان ذات الكثافة 

من العراقيني املهجرين«.
من جهته، أكد املرشح عن قائمة 

االئتالف الوطني صباح الساعدي 
أن قائمته جتري حوارات وصفها بـ 
»املهمة« للوصول إلى تفاهمات مع 
القوائم املختلفة. وأعرب الساعدي 
ـ في تصريح خاص لراديو »سوا« 
األميركــــي امسـ  عن اعتقاده بأن 
االئتالف الوطني ميثل محورا مهما 
في التحالفات التي تسعى القوائم 
املختلفة لعقدها في املرحلة املقبلة. 
من جانبه، أشار املرشح عن قائمة 
التوافق العراقي هاشم الطائي إلى 
سعي قائمته إلجراء حوارات مع 
القوائــــم التي أوضحــــت النتائج 
اجلزئيــــة تفوقها في االنتخابات، 
معربا عــــن اعتقاده في أن مالمح 
التحالفات لن تتضح إال بعد إعالن 

النتائج النهائية.
ولفت إلى احتمــــال أن حتوز 
القائمة)التوافق( على ما ال يتجاوز 
5% من مجموع مقاعد مجلس النواب 
املقبل، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر في 

حضور القائمة داخل املجلس.
العليا  وبحســــب املفوضيــــة 
املســــتقلة لالنتخابات فإن األيام 
القليلــــة املقبلة ستشــــهد إعالن 
النتائج النهائية لالنتخابات والذي 
سيكون مبثابة الضوء األخضر لبدء 
مفاوضات فعلية لعقد التحالفات 
فلسطينيون يشيعون شابا فلسطينيا سقط في املواجهات مع قوات االحتالل في قرية جورين بالضفة الغربية  )أ.ف.پ(الرامية لتشكيل احلكومة املقبلة.

حماس تنفي وجود وساطة أميركية 
مع القاهرة بخصوص المصالحة

عواصـــم ـ وكاالت: نفت حركـــة حماس أمس أن 
تكون نقلت رسالة إلى مصر عبر عضو الكونغرس 
األميركي جاك شيبرد الذي زار غزة مؤخرا تتضمن 
تنازال في موضوع املصاحلة وقبولها بحكومة وحدة 

وطنية.
وقالت حماس في بيان لها »ليس بينا وبني اإلخوة 
في مصر وسطاء أميركيون ونحن قادرون على إيصال 

رسائلنا إليهم بشكل مباشر«.
وشـــددت على أنها لم ترفض في السابق مقترح 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أنها سبق 
أن دعت »حلكومة وحدة وطنية قائمة على برنامج 
وطني وهذا ما حققناه في مكة حيث مت تشكيل حكومة 
وحـــدة وطنية برنامجها منبثـــق من وثيقة الوفاق 

الوطني ولكن أفشلت بالڤيتو األميركي آنذاك«.


