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باريس ـ أ.ف.پ: بعد النتائج املخيبة في االنتخابات االقليمية، أعلن 
قصر االليزيه أمس ان الرئيس الفرنســــي نيكوال ســــاركوزي سيجري 
تعديال »محدودا« و»تقنيا« حلكومته، بينما يقول مســــؤولون ميينيون 
ان ذلك ســــيجبره على اعادة النظر في استراتيجيته خالل ما تبقى من 
واليته. وكان التعديل محور اجتماع ساركوزي برئيس الوزراء فرنسوا 
فيون أمس لتالفي تداعيات االنتخابــــات، وهي االخيرة قبل االنتخابات 

الرئاسية العام 2010.

وقبل ذلك أعلن فيون أن هذه الهزمية االنتخابية »تشــــكل خيبة امل 
لألكثرية«، مضيفا »احتمل جزءا من مسؤوليتي«. ولكن يبدو واضحا ان 
فيون لن يقدم استقالته. هذا وكشف استطالع للرأي نشرته أمس صحيفة 
»لوباريزيان« الفرنسية أن غالبية الفرنسيني يرغبون في أن يغير الرئيس 
نيكوال ساركوزي طريقته في إدارة البالد وأن يبطئ من وتيرة اإلصالحات 
التي يتبناها، وذلك في ضوء نتائج االنتخابات اإلقليمية التي جرت أمس 

وأسفرت عن فوز ساحق لتحالف اليسار على اليمني احلاكم.

ساركوزي يجري تعديالً وزارياً وغالبية الفرنسيين يرغبون بتغيير سياسته

)أ.ف.پ( الرئيس السوري بشار األسد مستقبال وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل  

)رويترز( باراك أوباما متحدثا عن إصالحات نظام التأمني الصحي وخلفه نائبه جو بايدن 

األسد والفيصل لخروج قمة ليبيا بقرارات تعزز التضامن العربي
 دمشق ـ هدى العبود والوكاالت

قام وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل في 
زيارة مفاجئة لســــورية تبعها بأخرى مماثلة إلى القاهرة. 
وقال بيان رئاسي ســــوري ان وزير اخلارجية السعودي 
األمير ســــعود الفيصل اجتمع إلى الرئيس السوري بشار 
األسد وبحث معه االوضاع في املنطقة والقمة العربية املقبلة 

التي ستعقد في ليبيا أواخر الشهر اجلاري.
وأكد اجلانبان، بحسب بيان رئاسي سوري على »أهمية 
خروج القمة العربية املقبلة في ليبيا بقرارات تعزز التضامن 
والعمل العربي املشترك ومبواقف عربية قوية جتاه قضايا 
العرب اجلوهرية ومستجداتها وعلى رأسها ما يجري حاليا 

في القدس احملتلة«.
وأشار البيان إلى أن اجلانبني بحثا »مستجدات األوضاع في 
األراضي الفلسطينية احملتلة في ظل االعتداءات اإلسرائيلية 
املستمرة واالنتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني 
وأهمية تنســــيق اجلهود العربية لفضح هذه املمارســــات 
التي تؤكد عدم رغبة إسرائيل في السالم أمام الرأي العاملي 
ووضع حد لها، والتأكيــــد على ضرورة حتقيق املصاحلة 
الفلســــطينية مبا يعزز املوقف الفلسطيني والعربي على 

الساحة الدولية«.

وأضاف البيان ان األمير سعود الفيصل نقل خالل الزيارة 
التي استغرقت عدة ساعات رسالة من خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى الرئيس الســــوري تتعلق 

بالعالقات الثنائية بني البلدين وآخر املستجدات.
 مبوازاة ذلك، قام الرئيس األرميني سيرج سركيسيان 
بزيارة الى دمشق أمس في زيارة كانت موضع اهتمام تركيا 

الصديق واحلليف لسورية.
إذ تطمح دمشــــق إلى »دعم« الالعب التركي في املنطقة 
إقليميا بغية ترطيب أي مناخات غير موائمة لدور احلليف 
السوري السيما انه كان الى وقت قريب البوابة والنافذة التي 
كانت دمشق ترى العالم من خاللها وهي لم تنس ذاك الدور 

في عودة األمور الى املجاري السورية بشكلها الطبيعي.
كما تهتم دمشــــق بالدور الذي ميكن ان تلعبه أرمينيا 
علــــى أكثر من صعيد إقليمي أو دولــــي من خالل عالقاتها 
ونفوذها. وفضال عن نظريــــة »البحار األربعة« التي كان 
طرحها الرئيس السوري بشار األسد في يونيو املاضي فإن 
دمشق لم تخف رغبتها في لعب دور الوسيط االيجابي بني 
أنقرة ويريفان من جهة، وبني يريفان وباكو من جهة أخرى 
بهدف خلق تقاربات إقليمية تســــهم في تقوية ودعم نفوذ 
الدول املتجاورة في احلدود البرية في هذا اجلزء من العالم 

وبالتالي ازالت أي تشنجات تقف حجر عثرة أمام حتالفات 
هذه الدول مبا فيها ايران.

ووفق املعلومات املتوافرة، فإن قيادتي البلدين عازمتان 
على اخلوض في إمكانية التعاطي أكثر مع نظرية البحار 
األربعة التي كان طرحها الرئيس األسد من وجهات النظر 
التركيــــة ـ األرمينية خاصة مع تزايــــد وإقبال الدول التي 
بدأت االعتراف مبا يســــمى باملجازر االرمينية التي اتهمت 

بها السلطة العثمانية مطلع القرن املاضي.
ورغم أن الرئيس سركيســــيان يرى فــــي هذه النقطة 
استشرافا للمستقبل اال انه في الوقت نفسه يؤكد ايضا على 
»الرؤية السياســــية األرمينية التي تقوم على حل املشاكل 
باحلوار والتنازل املتبادل مع اجلوار« حســــب ما جاء على 

لسانه في الصحافة السورية احمللية.
وذكرت املصادر األرمينية الرسمية لوكالة االنباء األملانية 
)د.ب.أ( ان زهاء 45 اتفاقية موقعة بني يريفان ودمشق منها 
ما هو قدمي من أيام الرئيس الســــوري الراحل حافظ األسد 
ومنها ما هو من عهد الرئيس بشار ومن املرجح أنه سيتم 

البحث في تفعيلها جميعها أو معظمها.
ويرافق الرئيس سركيسيان وزير خارجيته ووزيرتا 

املغتربني والثقافة فضال عن وزير الزراعة.

زيارة رسمية لرئيس أرمينيا لدمشق ومحاولة سورية إذابة الجليد بين يريفان وأنقرة

أوباما يحقق أكبر انتصاراته الداخلية بإقرار إصالح قانون التأمين الصحي
واشنطنـ  أ.ف.پـ  كونا: حقق 
اوباما  بــــاراك  الرئيس االميركي 
انتصارا باهــــرا في واحد من أهم 
امللفات على أجندته الداخلية بعدما 
أقر مجلس النواب االميركي اصالحا 
تاريخيا لنظــــام التأمني الصحي 
استغرق شــــهورا من املفاوضات 

الصعبة في الكونغرس. 
االصــــالح الذي أقــــره مجلس 
النواب بتأييد 219 صوتا مقابل 212، 
يوسع التأمني الصحي ليشمل 32 
مليون اميركي محرومني منه حاليا، 
وميثل اكبر تغيير في السياســــة 
االجتماعيــــة االميركية في اربعة 
عقود. وكان مجلس الشيوخ تبناه 

في 24 ديسمبر. 
أوبامــــا الذي اعتبر التصويت 
دليال على أن الواليات املتحدة قادرة 
على اجناز »أمور عظيمة« قال في 
تصريحات مقتضبة بعد التصويت 
متاما »هذا املساء لبينا نداء التاريخ 
كما فعــــل كثيرون من االميركيني 
قبلنــــا. لــــم نحــــاول التهرب من 
مسؤولياتنا بل حتملناها. لم نخف 

من مستقبلنا بل صنعناه«.
واشــــاد الرئيــــس االميركــــي 
الذي ســــيوقع النص خالل ايام، 
التكهنات  بالبرملانيــــني لتحديهم 
بسقوط املشروع بسبب اخلالفات 
السياســــية والنزاعات احلزبية. 
التقى  معتبرا بعد أسبوع مرهق 
خاللــــه حوالى 100 مــــن اعضاء 
الكونغــــرس، لالميركيــــني »انه 
التغيير الذي نتطلع اليه«. وعندما 
جتاوز عدد املؤيدين الـ216 صوتا 
املطلوبة لتمريــــر النص، صفق 

الكابيتول هيل  الدميوقراطي في 
وادارته اللتزامهم باقرار مشروع 
قانون االصالح. وبعد التصويت 
االول وافــــق النواب بغالبية 220 
صوتا مقابل 211 على سلسلة من 
»البنود التصحيحية« التي طالبوا 
بادخالها على مشروع قانون مجلس 
الشيوخ ليحقق شروطهم. وهذا 
النص، سيحال اذا مت اقراره، على 
مجلس الشيوخ الذي يفترض ان 

يوافق عليه االسبوع املقبل.
وسيشــــكل النصان حتوال في 
سياسة التأمني الصحي في الواليات 
املتحدة بعد قرن من الدعوة التي 
الرئيس تيــــدي روزفلت  اطلقها 
ملعاجلة هذا القطاع على املستوى 
التغطية  الوطني، بتوســــيعهما 
لتشكل 95% من الذين لم يبلغوا 

اخلامسة والستني من العمر.
ومنع القانون شركات التأمني 
من ممارسات عديدة بينها رفض 
تغطية اشــــخاص بسبب حاالت 

مرض مسبقة لديهم.
الغالبيــــة  زعيــــم  وقــــال 
الدميوقراطية ستيني هوير قبل 
التصويت ان »القانون معقد لكنه 
بســــيط في الوقت نفسه: املرض 
والعجز عامان ونحن سنكون اقوى 
اذا واجهناهما معا بدال من كل واحد 

مبفرده«.
وتبلغ كلفة هذا االصالح 940 
مليار دوالر على عشــــر سنوات 
لكن من شانه ايضا خفض العجز 
االميركي مقــــدار 138 مليار دوالر  
خالل الفترة نفسها وفقا الرقام مكتب 

امليزانية التابع للكونغرس.

الدميوقراطيون وتبادلوا التهاني 
الفــــوز ورددوا كلمة  واشــــارات 
اوباما التي كانت شــــعار حملته 
في 2008 »نعم نستطيع«. املشروع 
لقي معارضة من كل اجلمهوريني 
البالغــــني )178( إضافــــة الى 34 
دميوقراطيا محافظا ضد اصالح 
نظام التأمــــني الصحي بينما كان 
مئات احملتجني يرددون في اخلارج 
»اوقفوا القانون«. وأكد أوباما نائبه 
جو بايدن يقف الى جانبه »اعرف 
انه لم يكن تصويتا سهال لكثيرين 
لكنه التصويت الصحيح«، ملمحا 

بذلك الى حتذيرات اجلمهوريني من 
ان الدميوقراطيني سيدفعون ثمنا 
سياسيا كبيرا لذلك في انتخابات 
منتصف الوالية، مشــــيدا باقرار 
مشــــروع القانون بعد »100 سنة 
من احملادثات واإلحباطات وبعد 
عقود من احملاوالت وعام من اجلهد 
املتواصل والنقاش«. واشار اوباما 
الى ان مشروع القانون »لن يحل 
كل املشــــاكل« في نظــــام الرعاية 
الصحية ولكن »سيمضي بنا في 
االجتاه الصحيح« معربا في الوقت 
نفسه عن شــــكره لزعماء احلزب 

يشمل 95٪ من األميركيين ويكلف قرابة تريليون دوالر

»إيباك« تطالب واشنطن بإبقاء خالفاتها مع إسرائيل سّرية 
وكلينتون تعتبر المستوطنات عقبة أمام جهود السالم

عواص��م � وكاالت: حض املوفد األميركي الى الش��رق األوس��ط جورج 
ميتش��ل أمس اإلسرائيليني والفلس��طينيني على ضبط النفس اثر األحداث 
األخيرة في األراضي الفلس��طينية وذلك بهدف املضي قدما نحو مفاوضات 
غير مباش��رة. وقال ميتش��يل للصحافيني عقب لقائه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في منزل الس��فير الفلس��طيني في عمان »باس��م الواليات 
املتحدة والرئيس أوبام��ا، أدعو جميع األطراف الى ضبط النفس، فاملطلوب 
اآلن فت��رة من الهدوء نس��تطيع م��ن خاللها املضي قدما ف��ي اجلهود التي 
انخرطنا فيها«. وأوضح ميتش��يل الذي التقى عباس لنحو ساعة ان »اللقاء 
كان ايجابيا وبناء«. واضاف »سنس��تمر في لقاءاتنا في األيام القليلة املقبلة 
بهدف وضع الش��روط التي جتعل من املمكن البدء مبفاوضات غير مباشرة 

واملضي قدما نحو حتقيق السالم واالزدهار للجميع«.
وقبل عباس التقى ميتشيل أمس االول رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 

نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك.
وسط أجواء أزمة ديبلوماسية طارئة بني واشنطن واسرائيل على خلفية 
االس��تيطان في القدس احملتلة، إال أن وزي��رة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون عادت وأكدت أمس ان العالقة بني البلدين ال ميكن أن تنفصم عراها 
وجددت الدعم االميركي املطلق ألمن اسرائيل، داعية إياها الى اتخاذ خيارات 
»صعبة ولكن ضرورية« من اجل الس��الم، وذلك قبل ان يصل الى واشنطن 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو للمشاركة في االجتماع السنوي 
ألكبر جماعات الضغط اليهودي املس��مى بلجنة الشؤون العامة األميركية - 

اإلسرائيلية »إيباك« ويستمر 3 أيام.
وقال��ت كلينتون في خطابها امام املؤمتر الس��نوي إليباك ان تقدما نحو 
السالم »يتطلب ان تقوم كل االطراف، مبا فيها اسرائيل بخيارات صعبة امنا 
ضرورية«، مضيفة ان من االهمي��ة مبكان »قول احلقيقة« لالصدقاء عندما 

يكون ذلك ضروريا.

وتابعت كلينتون »بالنسبة الى الرئيس اوباما ولي شخصيا ولكل االدارة، 
التزامنا بأمن إسرائيل ومستقبل إسرائيل قوي«.

واعتبرت أن املس��توطنات اإلس��رائيلية ف��ي القدس احملتل��ة والضفة 
ض��ارة مبناخ الثقة واحلوار من أجل الس��الم، داعية كل من اإلس��رائيليني 
والفلس��طينيني للتوقف عن عرقلة اجلهود األميركية الستئناف مفاوضات 
الس��الم. وفي خط��وة للتأكيد على تالش��ي األزمة الطارئة وس��عيا إلعادة 
العالق��ات بني احلليفني الى ما كانت عليه بعد تدهورها أخيرا يلتقي الرئيس 
األميرك��ي ب��اراك أوباما بنتنياهو اليوم بعد موافقته على القيام مبا اس��ماه 

»مبادرات حسن نية« بهدف حتريك املفاوضات مع الفلسطينيني.
دون ان يتخلى عن ش��يء في نقطة رئيس��ية هي جتميد االستيطان في 

القدس احملتلة  التي ال تعترف األسرة الدولية بضمها في 1967.
من جهته، دعا رئيس جلنة الشؤون العامة األميركية - اإلسرائيلية )ايباك( 
ل��ي روزنبرغ الذي كان من أبرز ممولي حملة الرئيس األميركي باراك أوباما 

البيت األبيض إلبقاء اخلالفات مع إسرائيل سرية.
ونقلت وكالة »جوي��ش تلغراف« اليهودية عن روزنبرغ قوله في خطابه 
االفتتاحي للمؤمتر الس��نوي للجنة املنعقد في واشنطن منذ أمس األول إن 
على احللفاء حل خالفاتهم س��ريا« واصفا التوترات بني إسرائيل والواليات 
املتحدة »باملؤس��فة جدا«. وأعرب روزنب��رغ عن اعتقاده أن رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو قد قام بدوره لدى اعتذاره عن إعالن خطط بناء 
مستوطنات يهودية في القدس الشرقية أثناء تواجد نائب الرئيس األميركي 
جو بايدن في إسرائيل قبل أسبوعني. ورأى أن على اإلدارة األميركية التركيز 

على الضغوطات على الفلسطينيني من أجل ردهم إلى محادثات السالم.
وأض��اف »ان الش��ريك املت��ردد في عملية الس��الم هذه لي��س الزعيم 
اإلسرائيلي املنتخب رئيس احلكومة نتنياهو بل هم الفلسطينيون وزعيمهم 

الرئيس محمود عباس«.

ميتشيل يدعو بعد لقاء عباس لضبط النفس

 واشنطن تجدد االلتزام بمنع إيران 
من امتالك سالح نووي

عواصم ـ وكاالت: جـــددت الواليات 
املتحدة أمس رفضها حتول ايران لدولة 
نووية على ما أعلنت وزيرة اخلارجية 

األميركية هيالري كلينتون أمس. 
 وقالـــت كلينتون، فـــي كلمة ألقتها 
أمـــس، ان الواليات املتحدة لن »تتنازل 
عن التزامها« منع اجلمهورية اإلسالمية 
من امتالك القنبلة النووية. مشيرة الى 
أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعكف حاليا 
على إعداد عقوبات مؤملة للضغط على 
طهـــران كي تفصح عما لديها من برامج 

نووية مشبوهة. 
وقالت إن تيارات داخل حكومة إيران 
أصبحت متثل مصدر ألم للشعب اإليراني 
ومصدر قلق للمنطقة مضيفة أن إيران 
يجب أن تواجه بعواقب حقيقية لرفضها 

إثبات سلمية أنشطتها النووية.
 وحـــذرت من أنـــه إذا متكنت إيران 
من امتالك ســـالح نووي فإنها ستزيد 
اإلرهابيني جرأة وستشعل سباقا للتسلح 
في املنطقة، وأشارت إلى أن بناء الدعم 
للعقوبات من قبل مجلس األمن يستغرق 
وقتا لكنه يســـتحق بذل اجلهد. وقالت 
كلينتون في خطابها أمام جلنة الشؤون 
العامة األميركيةـ  االسرائيلية وهي جماعة 
ضغط قوية لصالح إسرائيل »هناك توافق 
دولي متنام التخـــاذ خطوات للضغط 
على زعماء ايران حتى يغيروا املسار«، 
وأضافت »هدفنا ليس فرض املزيد من 

العقوبات بل فرض عقوبات«.
وقالـــت كلينتون في خطاب لها أمام 
املؤمتر السنوي ألكبر جماعات الضغط 
اليهودية في الواليات املتحدة )ايباك( ان 
»اقرار هذه العقوبات يتطلب وقتا لكننا 
لن نتراجع عن التزامنا مبنع ايران من 

امتالك هذه األسلحة«.

من جهة أخرى، أدان وزراء خارجية 
االحتاد األوروبي اإلجراءات التي اتخذتها 
الســـلطات اإليرانية ملنع مواطنيها من 
االتصال بحرية واحلصول على املعلومات 
من خـــالل اإلذاعة والبـــث التلفزيوني 
باألقمار الصناعية واإلنترنت، إلى جانب 
البث اإلذاعي  املتعمد على  التشـــويش 

والتلفزيوني األوروبي.
كما أكـــدوا قلقهم البالـــغ ـ في بيان 
صدر على هامش أعمال مجلس الشؤون 
اخلارجية لالحتاد األوروبيـ  جتاه قيام 
السلطات اإليرانية مبنع مواطنيهم من 
التواصل بحرية مـــن خالل منع خدمة 
اإلنترنت أو حظر وإغالق خدمات التليفون 

احملمول.
وطالب االحتاد األوروبي إيران بوقف 
أعمال التشـــويش على إرســـال األقمار 
الصناعية والرقابة على اإلنترنت، الفتا 
الى إصـــراره على العمل من أجل وضع 
نهاية لهذا الوضع غير املقبول، وذلك من 
أجل احترام حرية التعبير وفقا للمعاهدة 
الدولية للحقوق املدنية والسياسية التي 

وقعت وصدقت عليها.
وشدد بيان صادر عن وزراء خارجية 
دول االحتاد األوروبي اليوم االثنني في 
بروكسل على ضرورة إنهاء هذا »الوضع 

غير املقبول«.
يأتي هذا بعد أن شوشت إيران خالل 
األســـابيع املاضية على إرســـال العديد 
التليفزيـــون والراديو  مـــن محطـــات 

األجنبية.
وشـــدد البيان علـــى أن حرية الرأي 
واملعلومات حق إنساني عاملي وأضاف: 
»التقييد لوسائل التكنولوجيا احلديثة 
حتول إلى حتد حلقوق اإلنسان في العديد 

من مناطق العالم«.

)أ.ف.پ( رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 

بغــــداد ـ وكاالت: مع تصاعد األصــــوات املطالبة بإعادة فرز 
اصوات املقترعني في االنتخابات التشريعية العراقية االخيرة، 
طالب رئيس القائمة العراقية إياد عالوي منافسه رئيس ائتالف 
»دولة القانون« رئيس الوزراء احلالي نوري املالكي بقبول النتائج 
التي تعلنها مفوضية االنتخابات واالنتقال السلس للسلطة ووقف 
لهجة التهديد والتظاهرات املفتعلة، خاصة أن هذه النتائج تظهر 
 تقدمــــا وان كان طفيفا لقائمته بعد أكثر من 95% من األصوات.

وازاء هذه النتائج، واصلت القائمة العراقية برئاسة رئيس احلكومة 
االسبق عالوى اتصاالتها مع االئتالف الوطني لالتفاق على اقامة 
حتالف مرتقب يتولى تشــــكيل احلكومة املقبلة. وقالت عضوة 
القائمة ميســــون الدملوجي، في تصريح لراديو سوا األميركي 
أمــــس، إن قائمتها جتري اتصاالت مع بعض الكتل السياســــية 
لالتفاق على اقامة حتالف لتشكيل احلكومة املقبلة باعتماد مبدأ 

املواطنة ونبذ احملاصصة الطائفية، على حد قولها.
من جانبه، نفى عضو القائمــــة العراقية احمد العلواني أن 
يكون التقارب بني قائمته واالئتالف الوطني يأتي يهدف ابعاد 
اطراف اخرى ـ في اشارة الئتالف دولة القانون بزعامة رئيس 

احلكومة نورى املالكى.
من جهة أخرى نفى الرئيس العراقي جالل الطالباني مطالبته 
بإعــــادة فرز وعد أصوات الناخبني فــــي عموم العراق وامنا في 

مناطق قليلة ومحدودة.
ونقل بيان أصدرته »القائمة العراقية« التي يتزعمها رئيس 
الوزراء األســــبق إياد عالوي عن احد أعضاء وفدها الذي التقى 
الطالباني في مدينة الســــليمانية أمــــس األول قوله ان »رئيس 
اجلمهورية ابلغهم بأنه لــــم يطالب بإعادة العد اليدوي لعموم 
العراق«، مشيرا الى انه كانت لديه بعض الشكوك بالنتائج املعلنة 
في مناطق محدودة وقليلة، كما نقل البيان عن الطالباني تأكيده 

حرصه على سالمة االنتخابات والعملية السياسية.
وكانت معلومات نقلت عن الرئيس جالل طالباني ورئيس 
احلكومة نوري املالكــــي مطالبتهما باعادة الفرز قبل أن ينضم 

ائتالف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البوالني 
أمس الى قائمة هؤالء املطالبني بإعادة عملية عد وفرز أصوات 
الناخبني يدويا. وقال املكتب اإلعالمي لالئتالف في بيان »نظرا 
لوجود مؤشرات عديدة وخطيرة أشارت لها االطراف املشاركة 
في االنتخابات وغير املشاركة خصوصا في عملية العد والفرز 
فان ائتالف وحــــدة العراق يطالب املفوضية العليا املســــتقلة 

لالنتخابات بإعادة فرز وعد األصوات يدويا«.
وعبــــر االئتالف املكون من رئيس البرملان الســــابق محمود 
املشهداني ورئيس صحوة العراق أحمد أبوريشة ورئيس الوقف 
السني أحمد عبدالغفور السامرائي عن قلقه من التالعب بنتائج 
االنتخابــــات. ودعا املفوضية العليا املســــتقلة لالنتخابات الى 
االستجابة للمطالب الداعية الى اعادة عملية العد والفرز بصورة 
يدوية وشــــفافة. وهو ما رفضته ســــابقا بعد طلبات طالباني 

واملالكي.

 كذلك أكد محافظ ميسان العراقية محمد شياع السوداني أن 
عشرة محافظني طالبوا بإعادة فرز نتائج االنتخابات العراقية 
يدويا، فيما استبعد القيادي في حزب الفضيلة اإلسالمي باسم 
شريف تشكيل حكومة أغلبية سياسية، مؤكدا أن الكتل الكبيرة 
ســــتلجأ إلى التوافق في املرحلة املقبلة. وقال الســــوداني ـ في 
تصريح نقله راديو »ســــوا« األميركي أمس بعد مشــــاركته في 
االجتمــــاع الذي ضم عشــــرة محافظني في النجــــفـ  إن »هناك 
فروقــــات واضحة، وان هناك لغطا كثيرا يحيط بهذه النتائج«، 

األمر الذي »استوجب عقد هذا االجتماع«. 
وفي غمرة انشغال العراقيني بنتائج االنتخابات، برزت عدة 
تطورات امنية متثلت في سقوط عدد من القتلى وتعرض عدد 

آخر من املسؤولني حملاوالت اغتيال.
فقد اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل اربعة اشخاص بينهم 
اثنان من اعضاء املجلس البلدي في مدينة الصدر في شرق بغداد. 
»اثر اطالق نار من مسلحني يستقلون دراجة نارية«. وفي حادث 
آخر، قتل اثنان من الشرطة في احدى نقاط املراقبة في منطقة 

الرضوانية، جنوب بغداد، اثر اطالق نار.
من جهة أخرى مت استهداف عدد من الشخصيات منها نقيب 
الصحافيني العراقيني مؤيد الالمي الذي جنا من محاولة اغتيال 
في منطقة البياع جنوب غرب بغداد أصيب فيها سائقه بجروح 

خطيرة.
وقال الالمي للصحافيني أمس إن محاولة االغتيال التي نفذها 
»مسلحون يستقلون سيارة مسرعة أسفرت عن إصابة سائقه 
بجروح خطيرة أودعته في املستشفى بحالة حرجة« كذلك جنا 
املفتش العام في أمانة بغداد ســــهيل جنم القريشي من محاولة 
اغتيال بانفجار عبوة ناســــفة اســــتهدفت موكبه جنوب شرق 
بغداد، فيما أصيب اثنان من عناصر حمايته. وقال مصدر أمني: 
إن عبوة ناســــفة كانت موضوعة على جانب الطريق في شارع 
املطبك في منطقة املشــــتل جنوب شرق بغداد انفجرت صباح 

امس مستهدفة موكب املفتش العام في أمانة بغداد.

العراق: طالباني ينفي مطالبته بإعادة فرز جميع األصوات 
وعالوي يدعو المالكي لتسليم سلس للسلطة

مقتل 4 عراقيين ونجاة نقيب الصحافيين والمفتش العام في بغداد من محاولتي اغتيال


