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عواصم � وكاالت: قبل أن ينش���ف حبر 
قرارات قمة »دع���م صمود القدس« العربية 
التي انفضت في سرت أمس األول، فرضت 
شرطة االحتالل اإلسرائيلية أمس قيودا على 
الدخول الى باحة احلرم القدسي فيما أعلنت 
اغالق الضفة حتى 6 أبريل املقبل، استعدادا 
لعيد الفصح اليهودي الذي بدأت احتفاالته 

أمس وتنتهي في اخلامس من الشهر املقبل.  
واعلن ميكي روزنفيلد الناطق باسم الشرطة 
اإلسرائيلية ان السماح بدخول باحة احلرم 
القدسي سيحصر بالرجال الفلسطينيني الذين 
تفوق اعمارهم 50 عاما ويحملون اقامة دائمة 
في القدس، ما يستثني سكان الضفة الغربية. 
واضاف ان قرار املنع ال ينطبق على النساء 

املسلمات، ولكنه ينطبق باملقابل على جميع 
الزوار غير املسلمني، من دون ان توضح الى 
متى سيستمر العمل بقرار املنع هذا. وقالت 
الشرطة انها لن تسمح »بحصول اي تظاهرة 
او اي اخالل بالنظام العام من جانب اي كان، 
سواء من جانب متطرفي اليمني )االسرائيلي( 

ام من جانب مسلمني متطرفني«.

إسرائيل تخنق »األقصى« بمناسبة عيد الفصح اليهودي 

انتحاريتان توقعان أكثر من 100 قتيل وجريح.. وموسكو تعلن الحرب على »اإلرهاب«
� وكاالت: استيقظت  موسكو 
العاصمة الروسية موسكو أمس 
على تفجيرين داميني أوقعا أكثر من 

37 قتيال واكثر من 70 جريحا.
الس����لطات األمنية  بحس����ب 
الروسية فإن االنفجارين نفذتهما 
انتحاريتان استهدفتا شبكة قطار 
األنفاق في موسكو في وقت الذروة 
الصباحية وهو ما سبب هذا العدد 

الكبير من الضحايا.
وجاء التفجي����ران اللذان لقيا 
ادان����ة دولي����ة واس����عة، تنفيذا 
لتهديدات نشرت قبل فترة على 
مواقع للمتشددين وجهها الزعيم 
االسالمي الشيشاني املتشدد دوكو 
عمروف ق����ال فيها إن موس����كو 

ستكون الهدف التالي للثوار. 
من جهته، أعلن رئيس جهاز 
األمن الفيدرالي الروسي )اف اس 
ب����ي( ان االعتداءين االنتحاريني 
يب����دوان مرتبطني ب� »مجموعات 

إرهابية« في القوقاز الشمالي.
الكس����ندر بورتنيكوف  وقال 
بحس����ب ما نقلت عن����ه وكاالت 
الروس����ية ان »الفرضية  األنباء 
األولى تقول ان االعتداءين نفذتهما 
مجموعات ارهابية مرتبطة مبنطقة 
القوقاز الشمالي، نحن نعتبر هذه 
الرئيس����ية«. وتعليقا  الفرضية 
على االنفجاري����ن طلب الرئيس 
الروسي دمييتري مدڤيديڤ أمس 
تش����ديد األمن في مختلف أنحاء 
البالد، متعه����دا مبواصلة الدولة 
نهجها الرامي الى »قمع اإلرهاب« 
ومحاربته »حتى النهاية«. ونقلت 
وسائل إعالم روسية عن مدڤيديڤ 
قوله »من الصعب احلؤول دون 

وق����وع اعت����داءات إرهابية كهذه 
وتأمني سالمة النقل«. لكنه أضاف 
انه »من الضروري تشديد ما نقوم 
به والنظر إلى املشكلة على نطاق 
وطني ولي����س على أنها مرتبطة 
مبنطق����ة مأهولة معينة«. وتابع 
»من الواضح ان م����ا قمنا به من 

قبل ليس كافيا«.
وقال مدڤيديڤ »مع األس����ف، 
يبدو جلي����ا ان ما حدث هو عمل 

إرهابي سيتم بناء فرضية التحقيق 
على هذا األمر«. وكلف أجهزة األمن 
بالقيام بكل ما ميكن إلبقاء األمر 
حتت السيطرة الدائمة على هذه 
القضي����ة وإطالعه على تطورات 
التحقيق. وأعلن »سنواصل نهجنا 
الرامي إلى قمع اإلرهاب في بالدنا 
وسنواصل حربنا ضد اإلرهابيني 

دون هوادة وحتى النهاية«.
وأشار الرئيس الروسي إلى ان 

على مسؤولي أجهزة األمن واجلهات 
خاصة أن يستندوا لهذا املبدأ من 
دون أي تردد حتى النهاية، كما كلف 
احلكومة مبعاجلة نظام األمن في 
وسائل النقل على مستوى البالد 
كلها. وأوعز إلى سلطات موسكو 
بتق����دمي كل املس����اعدات الالزمة 
للمصابني وعائالت الضحايا الذين 

سقطوا جراء االنفجارين.
وقال »من الضروري تقدمي كل 

املساعدة الالزمة سواء كان على 
املس����توى الفيدرالي أو مستوى 

بلدية موسكو«. 

بوتين يتوعد

ب����دوره، تعهد رئيس الوزراء 
الروسي فالدميير بوتني ب� »القضاء 
الذين يقفون  على االرهابي����ني« 
خلف االعتداءي����ن االنتحاريني. 
وق����ال بوتني الذي قط����ع زيارته 

ال����ى مدينة كراسنويارس����ك في 
سيبيريا »انا واثق من ان اجهزة 
القانون س����تفعل كل ما  تطبيق 
ميكن فعله من اجل القبض على 
املجرمني ومعاقبتهم«، في اشارة 
الى مدب����ري االعتداءين. وأضاف 
بحسب ما نقلت عنه وكاالت االنباء 
الروسية انه »سيتم القضاء على 
اإلرهابيني«.  وفي سياق متصل 
أعلن فريق احملققني الذي يعمل في 

مكان احلادث ان هيئات حفظ النظام 
ستدرس إمكانية ضلوع املنظمات 
اإلرهابية التي متارس نشاطها في 
شمال القوقاز في تفجيري موسكو 
مبثابة أحد االحتماالت في اشارة 
إلى التمرد الذي يخوضه مسلحون 
اس����الميون من الشيشان وحتى 
داغستان. وقال ناطق باسم الفريق 
ان »هذا االحتمال سيدرس بال شك«. 
ونقلت وكالة »نوفوستي« عن بيان 

صادر عن جهاز األمن الروسي »إن 
االنفجارين نفذتهما انتحاريتان«. 
وفرضت بعد االنفجارين اجراءات 
امنية مشددة على محطات القطارات 
واملطارات في موس����كو. ونقلت 
الوكالة عن أحد املصادر األمنية 
قوله ان هذين االنفجارين يشبهان 
العملية التفجيرية اإلرهابية التي 
وقع����ت في محطة مت����رو أنفاق 
موس����كو »أفتوزافودسكايا« في 
الع����ام 2004 وأيض����ا تفجيرات 
مترو العاصمة البريطانية لندن 

في العام 2005.

إدانة دولية 

وكان الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس ف����ي مقدمة املدينني 

لتفجيري مترو موسكو.
وقال أوباما في بيان »الشعب 
األميركي يقف متحدا مع الشعب 
التطرف  الروس����ي في معارضة 
العني����ف والهجم����ات اإلرهابية 
النك����راء الت����ي تظهر اس����تهانة 
بأرواح البش����ر ونحن ندين مثل 
هذه األعمال الشائنة«. وبعث أوباما 
التعازي لشعب  »ابعث بخالص 
روسيا بعد اخلسائر املروعة في 
األرواح واإلصابات التي نتجت عن 
تفجيرين في مترو موسكو«. كما، 
البريطاني  الوزراء  أعرب رئيس 
غوردون ب����راون عن تعاطفه مع 
روسيا ودعمه لها اثر التفجيرات 
االرهابيية التي اس����تهدفت مترو 
االنفاق بالعاصمة. وقال املتحدث 
البريطاني  الوزراء  باسم رئيس 
»ان براون روع من املشاهد التي 

خرجت من موسكو«.

تشديد اإلجراءات األمنية على محطات القطارات والمطارات.. وأصابع االتهام تتجه نحو المتمردين الشيشان

اشالء ضحايا الهجوم الذي استهدف مترو العاصمة الروسية  وفي االطار صورة وزعتها بعض املواقع للزعيم الشيشاني املتشدد دوكو عمروف 
الذي توعد موسكو بأنها ستكون الهدف التالي للثوار          )أ.پ - أ.ف.پ(

موقع أحد االنفجارات الذي وقع في كربالء أمس                   )أ.پ(

الرئيس االميركي باراك أوباما مصافحا جنوده في قاعدة باغرام بافغانستان                  )أ.پ(

العراق: السباق على الكتلة »األكبر عددًا« يحتدم .. وسقوط الضحايا مستمر

أوباما مفاجئاً جنوده في كابول: طالما أنا قائدكم لن تصل طالبان للحكم
كابول � وكاالت: لم تكد طائرة 
أوباما تقلع من أفغانستان بعد 
زيارة مفاجئة قام بها لساعات 
وعد خالله���ا اجليش األميركي 
التحال���ف بالنص���ر،  وق���وات 
حتى رد مسلحو حركة طالبان 
بإط���الق الصواريخ على قاعدة 
عسكرية أميركية رئيسية بحسب 
جيفري لوفتني، املتحدث باسم 

»الناتو«.
وأعلنت طالبان في بيان لها 
نشر على موقعها على اإلنترنت 
أن ثالثة صواريخ أطلقت على 
القاعدة مع إنهاء أوباما لزيارته. 
وأضافت أن الصواريخ ضربت 
ثكنات للجنود ما أسفر عن »وقوع 
عدد كبير من الضحايا«، كما تبنت 

إسقاط مروحية تابعة للناتو.
أوباما الذي وصل مساء أمس 
األول الى أفغانستان في زيارة 
استغرقت 6 ساعات عقد لقاءات 

مع املسؤولني االفغان، حيث أكد 
في محادثات اس���تغرقت نصف 
الرئي���س األفغاني  س���اعة مع 
حامد كرزاي وأعضاء بارزين في 
احلكوم���ة األفغانية في القصر 
املنيع، استمرار دعمه  الرئاسي 
للبالد وأشاد بالتقدم احلادث في 

احلرب ضد »اإلرهاب«.
 وق���ال أوباما أم���ام اجلنود 
األميركي���ني في قاع���دة بغرام 
قرب كابول حيث حطت طائرته 
قبل ساعات في سرية تامة »مع 
شركائنا سننتصر وأنا واثق متاما 

من ذلك«.
 وحذر الرئيس األميركي من 
انه اذا »استعادت طالبان هذا البلد 
وبات تنظيم القاعدة قادرا على 
التحرك بدون عقاب، فسيكون 
هناك مزيد من األميركيني عرضة 
للموت« وأضاف وسط تصفيق 
ح���ار »طاملا ان���ا قائدكم األعلى 

سأحول دون ذلك«.
 واضاف »سنمنع القاعدة من 
التحصن في معقل، وس���نوقف 
اندفاع طالبان«، الى ذلك أعلنت 
صحيف���ة »نيويورك تاميز« ان 
أوبام���ا أراد بزيارت���ه املفاجئة 
والقصيرة ألفغانستان نقل عدة 
رسائل سواء في الداخل األميركي 

أو اخلارج.
 وأكدت الصحيفة في تقرير 
على موقعها على االنترنت امس 
أن الرس���الة األولى ألوباما في 
سياق هذه الزيارة كانت رسالة 
واضحة وعلنية للرئيس األفغاني 
حامد كرزاي فحواها أن النجاح 
في معركة محاربة الفساد بهذا 
البلد املنهك ال يق���ل أهمية عن 
النجاح في املعارك العس���كرية 
الصعبة ضد املسلحني املنتمني 
حلركة طالبان والتي تكبد فيها 
اجليش األميركي خسائر مثيرة 

التي نتحاور معها لم تعترض على تسميته رئيسا 
للحكومة املقبلة«.

قائمة مرشحين

من جانبه، أعلن همام حمودي القيادي في االئتالف 
الوطني العراقي الذي يقوده املجلس االعلى االسالمي 
بزعامة عمار احلكيم أن االئتالف الوطني ميتلك قائمة 
من املرشحني لشغل منصب رئيس احلكومة املقبلة 

وال يحتاج إلى استيراده من القوائم االخرى.
وقال � في تصريحات لصحيفة »البينة اجلديدة« 
نشرتها أمس � »نحن لدينا شخصيات كبيرة لها ثقلها 
وال نحتاج الى استيراد رئيس وزراء من خارج االئتالف 
الوطني العراقي وملاذا نذهب لآلخرين ما دامت لدينا 

قائمة مفتوحة لرئاسة الوزراء«.
وفيما يستمر السباق لتشكيل الكتلة البرملانية 
االكبر عددا، يس����تمر س����قوط الضحايا، حيث أدى 
انفجاران منفصالن بالقرب من مرقدي االمامني احلسني 
بن علي وأخيه العباس في مدينة كربالء جنوب العراق 
امس  الى مصرع وإصابة 53 شخصا بينهم عناصر 

من الشرطة العراقية وزوار إيرانيون.
وبحسب مصدر امني محلي، فإن نحو خمسة قتلى 
على األقل س����قطوا في التفجيرين فيما جتاوز عدد 
اجلرحى 48 بينهم عدد من عناصر الشرطة والزوار 
اإليرانيني. وكان االنفجار األول الذي استخدمت فيه 
سيارة مفخخة وقع في حي البلدية قرب مطعم شعبي 
على مقربة من مرقدي اإلمامني احلسني واخيه العباس، 
فيما وقع االنفجار الثاني بسيارة مفخخة متوقفة قرب 
مقر مديرية اإلسعاف الفوري على بعد نحو 200 متر 

من مكان االنفجار األول.

اجلمهورية الكتلة البرملانية االكبر ويقصد بها الكتلة 
التي تش����كلت قبل او بعد البرملان ولديها اكبر عدد 
من املقاعد في البرملان بتشكيل احلكومة ولم يقصد 
بذلك الكتلة الفائزة حتديدا وانه على هذا االس����اس 
فتحت احلوارات بني ائت����الف دولة القانون والكتل 
األخرى«. وأضاف أن »دولة القانون ليس لديها مرشح 
لرئاسة الوزراء غير رئيسها نوري املالكي وان الكتل 

احلكومة املقبلة. وقال السنيد � في تصريحات لصحيفة 
»الصباح« امس � ان قائم����ة دولة القانون »خاضت 
جولة من احلوارات األولية وانتقلت اآلن إلى مرحلة 
احلوارات الرسمية لتشكيل الكتلة االكبر في البرملان 
املقبل وقطعنا شوطا لبناء الكتلة السياسية البرملانية 
االكب����ر وفقا ملا نصت عليه املادة 76 من الدس����تور 
التي اوضحتها احملكم����ة االحتادية ان يكلف رئيس 

بغداد � وكاالت: بعد السباق على الفوز بأكبر عدد 
من اصوات الناخبني العراقيني، ومنذ اعالن النتائج 
النهائية يخوض زعيما كتلت����ي »العراقية« رئيس 
الوزراء العراقي السابق اياد عالوي و»ائتالف دولة 
القانون« رئيس احلكومة نوري املالكي، س����باقا ال 
يقل ضراوة في خطب ود االئتالفات األخرى لتشكيل 
كتلة برملانية تضم أكبر عدد من النواب ميكنهما من 
تشكيل احلكومة بحسب تفسير املادة 76 من الدستور، 
والتي ال تشترط ان يقوم بتشكيل احلكومة رئيس 
الكتلة التي حصلت على اكب����ر عدد من املقاعد امنا 

الذي يتمكن من تشكيل أكبر ائتالف.
وس����عيا للوصول الى هذه الكتلة، أرسل رئيس 
الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري املالكي اثنني 
من كبار مس����اعديه إلى إيران إلج����راء مباحثات مع 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلقناعه بتشكيل 
حكومة ائتالف موحد بني االئتالف الوطني العراقي 
وائتالف دولة القانون والتحالف الكردستاني. ونقلت 
صحيفة »املش����رق«، اليومية املس����تقلة، في عددها 
أمس عن مصادر مقربة من املالكي قولها إن »ائتالف 
دولة القانون أوفد كال من علي األديب وخالد العطية 
إلى قم إلقناع مقتدى الصدر بقبول تش����كيل ائتالف 
موحد يضم االئتالف الوطني العراقي ودولة القانون 
والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برملانية 

موحدة تتمكن من تشكيل احلكومة املقبلة«.

ترشيح المالكي

من جانب آخر، صرح حس����ن الس����نيد، القيادي 
في ائتالف دولة القانون بزعامة املالكي، بأن ائتالف 
دولة القانون اليزال يتمسك بترشيح املالكي لرئاسة 

الحكيم يرفض استيراد رئيس وزراء من القوائم األخرى.. والمالكي يخطب ود الصدر في إيران

طالبان ترد بقصف قاعدة أميركية وإسقاط مروحية 

 هيئة المساءلة: 6 فائزين 
باالنتخابات يشملهم »اجتثاث البعث«

بعد اقتراح الدولتين.. القذافي يدعو 
لتقسيم نيجيريا إلى 4 دويالت

طرابل����س � أ.ف.پ: رد الزعيم الليب����ي العقيد معمر القذافي على 
االنتقادات التي واجهها اقتراحه تقسيم نيجيريا الى دولتني بعرض 
تقس����يم هذا البلد الى دول عدة على أس����اس اثني اقت����داء بنموذج 
يوغوس����الفيا الس����ابقة. ونقلت وكالة االنباء الليبية الرسمية أمس 
عن القذافي قوله ان تصريحه هذا يأتي تعليقا على »تصريح نفر من 
النيجيريني احلكوميني الذين قالوا ان القذافي يجهل واقع نيجيريا« 
باقتراحه تقس����يمها الى دولتني مسيحية ومسلمة، وهو اقتراح القى 
استهجان احلكومة النيجيرية. وقال القذافي »فعال اتضح ما قاله هؤالء 
ان نيجيريا ليست مكونة من جزأين، وامنا هناك شعب )اليوربا( في 
الغرب واجلنوب يطالب باالستقالل، وهناك شعب )األيبو( في الشرق 
واجلنوب، وهناك شعب )اإليجاو( يطالب باالستقالل، وهناك شعب 

)األيروا( في الشمال يطالب باقامة دولة )إيروا(«.
وتابع »فعال كما قالوا، إن نيجيريا ال يحل مشكلتها التقسيم إلى 
دولتني مسيحية وإسالمية، بل هناك شعوب أخرى، بغض النظر عن 
الدين، تطالب باالستقالل«. وكان القذافي، الذي تولى الرئاسة الدورية 
لالحتاد االفريقي العام الفائت، اقترح في 16 مارس اجلاري اثر مواجهات 
طائفية دارت بني املسلمني واملسيحيني في وسط نيجيريا تقسيم هذا 
البلد الى دولتني على غرار ما حصل العام 1947 عندما جرى التقسيم 
بني الهند وباكستان. وعلى االثر اعتبرت نيجيريا تصريحات القذافي 
»غير مس����ؤولة« متهمة اياه بتبني »مواقف مس����رحية«، واستدعت 
سفيرها في طرابلس للتشاور. وأوضح القذافي ان »نيجيريا ال تشبه 
الهند فقط، بل تشبه مشكلة االحتاد اليوغسالفي الذي كان قائما على 
عدة شعوب، مثل نيجيريا، ثم استقلت هذه الشعوب وانتهى االحتاد 

اليوغسالفي بسالم«.

 بغداد ـ أ.ف.پ: أعلن مسؤول رفيع في »هيئة املساءلة والعدالة« أمس 
ــتة من الفائزين في االنتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار  أن س
االجتثاث، بعد أن خاضوا االنتخابات بدالء عن مرشحني مت اقصاؤهم في 
السابق. وأوضح املدير التنفيذي في الهيئة علي الالمي للصحافيني »قدمت 
املفوضية في الثالث من الشهر اجلاري، أسماء 54 بديال عن األسماء التي 

مت استبعادها لشمولها باجراءات الهيئة«.
ــهر 511  ــت الهيئة التي حلت مكان »اجتثاث البعث« منعت قبل اش وكان
مرشحا من خوض االنتخابات بتهمة االنتماء الى حزب البعث املنحل واحملظور 

دستوريا، لكن غالبية القوائم عمدت الى ابدال املشمولني بآخرين.
وأضاف »لقد أبلغناها في اليوم ذاته، ان 52 اسما بني هؤالء مشمولون 
باجراءات الهيئة وستة منهم فازوا مبقاعد في مجلس النواب، ونحن منتلك 
ــمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم احلزبية وانتماءهم الى  ادلة على ش
ــث«. يذكر ان غالبية املمنوعني كانوا ضمن قائمتي »العراقية« بزعامة  البع
رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي، و»ائتالف وحدة العراق« بزعامة وزير 
ــواد البوالني.وعلى غرار رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري  الداخلية ج
املالكي، وجه الالمي الذي ترشح وخسر في االنتخابات انتقادات الى االمم 
ــد املفوضية من قبل االمم  ــت ض املتحدة قائال »نعتقد ان ضغوطا مورس
ــي اعالن الكتل التي ينتمي اليها املبعدون قائال ان  املتحدة«. ورفض الالم
ــمائهم او اسماء كياناتهم الى حني البت في  »القانون ال يسمح بكشف اس
االمر من قبل هيئة التمييز« التي شكلها البرملان السابق للنظر في طعون 
املمنوعني. وأشار الى ان »احد الفائزين املشمولني بقرار املنع معتقل بتهمة 
ــارة الى حمدي جنم رئيس  ــاب وهو رئيس قائمة في ديالى« في اش االره

جبهة احلوار الوطني املنضوية ضمن القائمة »العراقية«.
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جمهوريات شمال القوقاز

األديفة

أوسيتيا الشمالية

أنغوشيا

الشيشان

قرتشاي تشركيس كبارينيا بلقاريا داغستان
عدد السكان 450 ألفا

عدد السكان 700 ألف

عدد السكان 475 ألفا

عدد السكان 1.1 مليون

عدد السكان 450 ألفا عدد السكان 900 ألف
عدد السكان 2.5 مليون نسمة
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ماغاس

جورجيا

أبخازيا
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اجلنوبية

تركيا أرمينيا أذربيجان

أنبوب غاز ونفط

البحر 
األسود

موسكو

شهدت حربني منفصلتني ضد الروس 
في منتصف التسعينيات

غالبية مسيحية غالبية مسلمة


