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»العراقية« تلوّح باللجوء إلى الشارع 

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي متحدثاً خالل مؤمتر لقادة وزارة الدفاع           )رويترز(

عواص����م � وكاالت: يب����دو أن 
محادثات الكتل السياسية العراقية 
الفائزة في االنتخابات التشريعية، 
تراوح مكانها بغياب االتفاق على 
ش����خصية رئيس الوزراء املقبل، 

وتشكيلة احلكومة.
وتتكثف اللقاءات بني ممثلي هذه 
الكتل، داخل العراق وخارجه، منذ 
اعالن النتائج النهائية التي اظهرت 
فوز قائمة »العراقية« بزعامة رئيس 
الوزراء االسبق اياد عالوي، لكنها 
لم تتمخض ع����ن اتفاق ملموس 
ويضعها اجلميع في اطار تبادل 

وجهات النظر.
فيما اليزال االندماج بني »ائتالف 
القان����ون« بزعام����ة رئيس  دول 
الوزراء نوري املالكي و»االئتالف 
الوطني العراق����ي« بزعامة عمار 
احلكيم ويض����م التيار الصدري، 
في نطاق املجهول بحيث يتحفظ 
التيار الصدري واملجلس االعلى 
االسالمي على اعادة تسمية املالكي 
املنتهية واليته رئيسا للحكومة.

وفي هذا اإلطار، قال املتحدث 
باس����م التي����ار الص����دري صالح 
العبيدي لوكالة فرانس برس ان 
»املشكلة القائمة مردها انعدام الثقة 
بالشخصيات املطروحة لرئاسة 
الوزراء، فض����ال عن انعدامها بني 

الكتل السياسية«.
واوض����ح من جه����ة أخرى ان 
مشكلة التيار مع رئيس الوزراء 
القانون«  ورئيس »ائتالف دولة 
نوري املالكي »ان����ه رجل ال يفي 
بوعوده«. وأوضح ان »املالكي تعهد 

لتشكيل احلكومة املقبلة كما دعا 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

سيكون هو اخليار األخير.
 وقال السامرائي في تصريح 
هاتفي إن القائمة العراقية لن تخسر 
شيئا إذا شكلت احلكومة باللجوء 
إلى الشارع العراقى، موضحا أن 
قائمته تس����عى ألن يكون هناك 
النيابية  الكتل  حوارات جادة مع 
كافة.  كما أكد أن الشعب العراقي 
هو الذي قرر يوم االنتخابات من 
هي القائمة الفائزة، مشيرا إلى أن 
كل احملاوالت التي تس����عى إليها 
الكتل االخ����رى هي مجرد التفاف 

على القانون والدستور.
وع����ن رأى احملكمة االحتادية 
بشأن تشكيل احلكومة وفق ائتالف 
الكت����ل، قال الس����امرائي إن رأى 
احملكمة االحتادية بش����أن القائمة 
التي تش����كل احلكوم����ة كان رأيا 
جتاريا وليس قرارا، موضحا أن 
هذه احملكمة أسست عام 2005 أي 
قبل كتابة الدستور وبالتالي فهي 
ال متتلك في اختصاصها تفسير 

مواد الدستور.
 وقال »ومن كل ما سبق نؤكد 
أن رأى احملكم����ة لن يكون ملزما 
ويجب عدم االعتماد عليه كأساس 
ملعرفة الكتلة التي تشكل احلكومة 
املقبلة فقائمة ائتالف دولة القانون 
رفضت في الس����ابق االئتالف مع 
قائمة أخ����رى من أجل تش����كيل 
احلكومة احلالية، وقالت إن ذلك 
الدستور فلماذا  يعد حتايال على 

تطالب بذلك اآلن؟«.

باطالق سراحهم قبل ثالثة اشهر 
من انتخابات مجالس احملافظات إال 
انه بعدها تنصل من الوفاء بوعده 

والتزال األمور على حالها«.
وش����دد عل����ى رف����ض التيار 
ترش����يح املالك����ي بس����بب »عدم 
التزامه بالوعود«. من جهة أخرى 
الرس����مي  الناطق  العبيدي  أعلن 
باسم مقتدى الصدر زعيم التيار 
الصدري »أن كتلة االحرار سوف 

تتبنى نتائج االستفتاء على اختيار 
رئيس الوزراء لتش����كيل حكومة 

شراكة وطنية بالعراق«.
وقال العبيدي إن االستفتاء الذي 
اقترحه الصدر اول من امس ليس 
محصورا في  التيار الصدري بل 
ف����ي كل العراقيني، ويجب معرفة 
رئيس الوزراء من خالل الشعب 
العراقي على أساس أن االنتخابات 
البرملانية كانت الختيار مرشحي 

البرملان. بدوره حذر رئيس الوزراء 
العراقي املنتهية واليته من تدخل 
العملية  العسكريني في ش����ؤون 
الدميوقراطية واصف����ا ذلك بأنه 
خطأ ومقدمة خطيرة ال يعاجلها 
إال القضاء داعيا قادة وآمري القوات 
األمنية الى أن يأخذوا هذا األمر في 
االهتمام. وأكد املالكي اثناء حضوره 
مؤمتر القادة األول لعام 2010 الذي 
أقامته وزارة الدفاع بحضور كبار 

الضباط والقادة العسكريني على 
ض����رورة مراجعة م����ا حصل من 
ظواهر تشير الى انحياز أو تدخل 
العسكريني في العملية االنتخابية 
ومحاسبة املقصر ألن »هذا العمل 
خارج الدستور واملهنية والوطنية 

والقيم العسكرية«.
إل����ى ذلك، أك����د عب����د الكرمي 
السامرائي عضو القائمة العراقية 
أن خيار اللجوء إلى الشارع العراقي 

االنتخابات العراقية 80% من التغيير.. 
و62 نائبًا فقط عادوا إلى البرلمان الجديد

بغداد ـ كونا: ما ان أعلنت نتائج االنتخابات العراقية حتى بانت مالمح 
ــهد قبة البرملان غياب وزراء  ــان 2010 حاملة الكثير من املفاجآت لتش برمل
وأعضاء في مجلس احلكم ونواب طاملا ظلوا في دائرة الضوء مقابل دخول 

دماء جديدة فيما وصف بأنه حتقيق للتغيير بنسبة %80.
 وابرز الغائبني مجموعة من أعضاء »مجلس احلكم« اول هيكل سياسي 

حكم العراق بعد اإلطاحة بنظام صدام.
ــي الوقت الذي ضمن فيه بعض من اعضاء ذلك املجلس حضورهم  فف
النيابي من جديد وفي مقدمتهم زعيم قائمة »العراقية« رئيس الوزراء األسبق 
اياد عالوي وزعيم قائمة االئتالف الوطني العراقي رئيس الوزراء السابق 
ــن يونادم كنا، فان ابرز الغائبني  ــم اجلعفري ورئيس قائمة الرافدي ابراهي
ــهداني رئيس البرملان السابق ووائل عبد اللطيف املرشح عن  محمود املش
االئتالف الوطني وحميد مجيد موسى زعيم احلزب الشيوعي وعدنان الباجه 
جي القيادي في القائمة العراقية، وهو غياب ال ينبئ اال بوالدة جيل جديد 
من السياسيني لكن لم يكن مبنأى عن استثناءات تؤكدها السياسة بالعودة 
واحلضور كما فعل احمد اجللبي رئيس حزب املؤمتر الوطني القيادي في 
ــا فقط لن يغادروا البرملان  ــالف الوطني. في مقابل ذلك فان 62 نائب االئت
ــكيل  ليكونوا النواة األولى في املجلس النيابي اجلديد األكثر عددا منذ تش
الدولة العراقية احلديثة ويتألف من 325 نائبا. ومتسك بغداد بحصة االسد 
ــجلت احتفاظ 24 نائبا مبقاعدهم  ــبة اذ س بني املدن العراقية في هذه النس
وفي مقدمتهم اياد عالوي وابراهيم اجلعفري واياد السامرائي وجابر حبيب 
جابر وصباح الساعدي ويونادم كنا وعالء مكي وميسون الدملوجي وصفية 
السهيل وندى السوداني وسميرة املوسوي. أما نينوى فقد شهدت احتفاظ 
ــابقني مبقاعدهم وفي محافظة كركوك فان ابرز النواب الذين  7 أعضاء س
متسكوا مبقاعدهم كان عمر اجلبوري وخالد شواني ومحمد متيم وعارف 
ــيروان الزهاوي. ومثل الرجال فان اغلب نساء البرملان وجوه  طيفور وس

جديدة شغلن 71 مقعدا بينهن 16 امرأة احتفظن مبقاعدهن.
وان لعبت كوتا املرأة والتي ضمنت ما نسبته 25% من املقاعد دورا مهما 
في صعود املرشحات فان ثمة من تخطني العتبة االنتخابية او اقتربن منها 
كثيرا كما فعلت مها الدوري وجليلة عبد الزهرة من تيار األحرار املدعوم 

من الزعيم الديني مقتدى الصدر.

" "

صربيا تعتذر .. وترفض اعتبار مجازر 
سربرينيتسا »تطهيرًا عرقيًا«

بلغ���راد � وكاالت: تبن���ى البرملان الصربي أمس بعد مناقش���ات 
استغرقت حوالي 13 س���اعة قرارا يدين مجزرة سربرينيتسا التي 

ارتكبتها القوات الصربية في العام 1995 ضد مسلمي البوسنة.
وذكرت إذاعة »بي 92« الصربية أن قرار اإلدانة تبناه املجلس ب�127 

صوتا في حني يحتاج القرار إلى 126 صوتا ليتم تبنيه.
 لك���ن القرار الذي جاء بعد ان���كار املذبحة ملدة 15 عاما رفض ان  
يصف ما تعرض له املس���لمون في هذه البل���دة التي كانت تعتبر 
منطقة آمنة حتميها قوات األمم املتحدة باإلبادة اجلماعية كما جاء في 
حتقيق قامت به األمم املتحدة. كما واقتصر تقدمي االعتذار واملواساة 

لذوي الضحايا.

أوباما وساركوزي يتفقان على فرض عقوبات على إيران خالل أسابيع

الـ »سي آي إيه« توّجه »ضربة معلم« لطهران وتهّرب عالمًا نوويًا إلى واشنطن
عواصم � وكاالت: فيما ش���غل امللف النووي 
االيراني حيزا هاما من مباحثات الرئيسني االميركي 
باراك اوباما والفرنسي نيكوال ساركوزي أمس االول 
واتفقا على ضرورة االنتهاء من إعداد نظام صارم 
للعقوبات عليها خالل أسابيع، وجهت املخابرات 
االميركية  ال��)س���ي آي اي���ه( ضربة قوية لهذا 
البرنامج باعترافها بوجود العالم النووي االيراني 
شاهرام أميري الذي اختفى خالل تأديته فريضة 

احلج العام املاضي فر الى الواليات املتحدة.
وقد فجرت املخابرات املركزية األميركية مفاجأة 
من العيار الثقيل بعد الكشف عن أن العالم النووي 
اإليراني الذي طاملا اتهمت طهران واشنطن بأنها 
تقف وراء اختفائه موجود بالواليات املتحدة بعد 

متكنه من الفرار من إيران.
ونقل���ت محطة »ايه بي س���ي« التلفزيونية 
األميركية عن مصادر باملخابرات املركزية )سي.

آي.أيه( أن ش���اهرام أميري ال���ذي اختفى العام 
املاضي في ظ���روف غامضة خالل أدائه فريضة 
احلج في السعودية قد فر إلى الواليات املتحدة 
واس���تقر بها فيما اعتبر املسؤولون باملخابرات 
جتنيده مبثابة »ضربة معلم« من قبل املخابرات 
االميركية التي تس���عى إل���ى تقويض البرنامج 

النووي اإليراني.
وقالت احملطة إن أميري شاب في الثالثينيات من 
عمره وأنه اختفى في يونيو من العام املاضي بعد 
ثالثة أيام من وصوله إلى السعودية. وكان أميري 
يعمل بجامعة »مالك أشطر« بطهران والتي ترتبط 

بعالقة وثيقة باحلرس الثوري اإليراني.
من جهته صرح ريتش���ارد كالرك، املسؤول 
السابق بالبيت األبيض عن مكافحة اإلرهاب بأن 
أهمية هذه الضرب���ة تتوقف على كم املعلومات 

املتوافرة لدى أميري 
النووي  البرنامج  عن 
اإليراني. وأوضح كالرك 
أن انتزاع عالم نووي 
من البرنامج لن يؤدي 

إلى توقفه.
مصادر  وحس���ب 
مطلع���ة على عمليات 
املخابرات املركزية، فإن 
اختفاء أميري كان جزءا 
من عملية استغرقت 
وقتا طويال من السي 
آي أيه ملساعدته على 
االنش���قاق. وقال���ت 
املصادر إن السي آي ايه 
تعاملت مع أميري عبر 
وسيط عرض التسوية 
معه نيابة عن الواليات 

املتحدة. وقالت املصادر إن أميري ساعد في تأكيد 
تقييم���ات وتقديرات الواليات املتحدة للبرنامج 

النووي اإليراني.
في غضون ذلك، قال الرئيس األميركي باراك 
أوباما خالل مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
الفرنسي نيكوال ساركوزي في واشنطن أنه سبق 
وحدد مدة زمنية لذل���ك وأوضح انه إذا لم يتم 
إحراز تقدم بنهاي���ة العام املاضي، فإن الواليات 

املتحدة ستمضي قدما في درب العقوبات.
وأعرب عن أمله في االنتهاء من وضع هذا النظام 
خالل ه���ذا الربيع وأضاف أنه ال ينوي االنتظار 
لش���هور حتى يتم االنتهاء من وضع هذا النظام 
بل يود أن يرى هذا النظام جاهزا خالل أسابيع. 

وأك���د عزم���ه املضي 
بق���وة في اجتاه نظام 
عقوب���ات م���ن خالل 
األمم املتح���دة، معربا 
عن ثقت���ه في إمكانية 
العقوبات  فرض هذه 

خالل أسابيع.
أوبام���ا ان  وق���ال 
واش���نطن حش���دت 
الدول���ي،  املجتم���ع 
أبدوا  ومنهم حلف���اء، 
ترددا في السابق إزاء 
اتخاذ موقف حاس���م 
النووي  البرنامج  من 
اإليراني مثل روسيا، 

حول هذا النهج.
انه  أوباما  وأضاف 
ال يريد أن يرى سباقا 
للتسلح النووي في الشر ق األوسط، محذرا من 
ان اندالع صراع في املنطقة بسبب تصرفات إيران 
ميكن أن يزعزع أركان االقتصاد العاملي كله في 

وقت مايزال يصارع فيه للتعافي من ركوده.
وأكد أن العواقب البعيدة املدى إليران النووية 
غير مقبولة إال أنه وس���اركوزي يتفقان على أن 
الب���اب اليزال مفتوحا للتواص���ل مع طهران إذا 

اختارت املرور عبره.
وأوضح أن اإليرانيني يفهمون جيدا ماذا يعني 
اصطالح احلل الديبلوماسي وأنه خالل هذه األثناء 
س���يتم التحرك قدما نحو نظ���ام للعقوبات من 

األمم املتحدة.
من جهة أخرى، قال أوباما إنه وساركوزي ناقشا 

سبل دفع السالم واألمن في مختلف أنحاء العالم 
مبا في ذلك الشرق األوسط حيث يقران بضرورة 
أن يتحرك الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي اآلن 
خللق املناخ املالئم لتوفير أفضل الفرص لنجاح 

احملادثات التقريبية.
م���ن جانبه أك���د الرئيس الفرنس���ي نيكوال 
ساركوزي في املؤمتر الصحافى أن الوقت حان 
التخاذ قرارات بش���أن إيران الت���ي ال ميكنها أن 
تواصل هذا السباق »املجنون«، معربا عن رضاه 
عن استراتيجية أوباما املزدوجة. وقال إنه أبلغ 
الرئيس أوباما بأنه ومستش���ارة املانيا أجنيال 
ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
س���يبذلون اجلهود الضرورية للتأكد من إشراك 

أوروبا كلها في نظام العقوبات.
وبالنس���بة للشرق األوسط، حذر ساركوزي 
من أن غياب السالم ميثل مشكلة للجميع ويغذي 
اإلرهاب في مختلف أنحاء العالم. وأعلن ساركوزي 
تضامنه مع إدانة أوباما لألنشطة االستيطانية.

وأضاف ان اجلميع يعلمون مدى حرصه على 
صيانة أمن إسرائيل إال أن عملية االستيطان ال 
حتقق شيئا وال تساهم بأي حال في أمن وسالمة 
إس���رائيل وأن ثمة حلظة سيتعني عندها اتخاذ 

مبادرة من أجل السالم.
الى ذل���ك، يتوجه امني املجلس األعلى   
لألمن القومي االيراني وكبير املفاوضني االيرانيني 
في امللف النووي س���عيد جليلي اليوم الى بكني 
إلجراء محادثات مع كبار املسؤولني الصينيني.

وقالت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( ان 
جليلي سيجري مشاورات مع كبار مسؤولي الصني 
تتناول اهم القضايا ذات االهتمام املشترك والعالقات 

الثنائية وكذلك موضوع ايران النووي.

شاهرام أميري

عواصم � وكاالت: أكد قائد 
اجليش األميركي األميرال مايك 
مولن أن العمليات العسكرية 
ضد حرك����ة »طالب����ان« في 
معقلهم بإقليم »قندهار« جنوب 
أفغانستان هي حجر الزاوية 

للحرب في هذا البلد.
ونق����ل رادي����و »س����وا« 
األميركي عن مولن أمس قوله 
للصحافيني بكابول »إن قندهار 
هو ما نتطلع إليه في الوقت 
احلالي للهجوم والقضاء على 

طالبان«.
وكان مسؤول عسكري رفيع 
في حلف شمال األطلسي الناتو 
ستشن هذا الهجوم في يونيو 

املقبل.
من جهة أخرى، نفت حركة 
طالبان مسؤوليتها عن انفجار 
القنبلة الذي وقع في منطقة نهر 
سراج بشمال مدينة الشكارجا 
عاصمة اقليم قندهار اجلنوبي 
وأسفر عن مقتل ما ال يقل عن 
17 مدنيا وإصابة 45 آخرين من 
بينهم رجال ش����رطة وأطفال 

وفقا ملا ذكره مسؤولون.

مولن: هجوم قندهار حجر الزاوية للقضاء على طالبان
االنفجارات تتوالى في روسيا: مقتل وإصابة قرابة 40 في داغستان

عمروف ينفي توّرط أي من الشيشانيين أو المسلمين في هجمات المترو

موس����كو � وكاالت: ع����اد امللف األمني 
ليفرض نفسه بقوة على القيادة الروسية، 
مع وقع أربعة تفجيرات خالل 48 س����اعة 
أوقعت عش����رات القتلى واجلرحى، وآخر 
هذه التفجيرات اثنان وقعا في بلدة كيزليار 
في جمهورية داغستان أمس مما أسفر عن 
سقوط أكثر من 13 قتيال و23 جريحا بعد 
يومني من الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى 

واجلرحى في شبكة مترو موسكو. 
وفي تفاصيل عملية داغس����تان، ذكر 
تلفزيون هيئ����ة االذاعة البريطانية »بي.
بي.سي« ان االنفجار االول وقع بواسطة 
سيارة ملغومة من طراز »نيفا« امام مركز 
للشرطة، بينما االنفجار الثاني وقع بعد 
نحو عش����رين دقيقة من االنفجار االول 
بواس����طة انتحاري كان يرتدي زي رجال 
الش����رطة حيث قام بتفجير نفسه وسط 
جموع من رجال الشرطة وعابري الطريق 
الذين احتش����دوا ملتابعة أحداث االنفجار 
األول. وقال املتحدث باسم شرطة اإلقليم 
إن فيتالي فيديرنيكوف قائد شرطة كيزليار 
كان بني القتلى. فيما نقلت وكاالت األنباء 

الروسية عن الشرطة قولها إن ستة ضباط 
آخرين على األقل ومحققا ومدنيا قتلوا.

وقالت تقارير وكاالت أنباء إنه لم يكن 
هناك أطفال في املدرسة بكيزليار وقت وقوع 
التفجيرين. من جهته، قال رئيس الوزراء 
الروسي فالدميير بوتني إن جماعة واحدة 
رمبا تقف وراء هجمات بالقنابل وقعت هذا 
األسبوع في موسكو وفي منطقة داغستان 

في شمال القوقاز.
وقال بوتني في اجتماع للحكومة »رغم 
أن عم����ال إرهابيا آخر ارتك����ب إال أنني ال 
استبعد أن يكونا من عمل عصابة واحدة 
والعصابة نفس����ها«. من جهته وردا على 
الروسية للمتمردين الشيشان  االتهامات 
او اإلسالميني بالتورط في هجوم موسكو، 
الزعيم االنفصالي الشيشاني دوكو  نفى 
عمروف تورط ان يكون أي من الشيشان 
أو املسلمني وراء تفجيرات مترو موسكو، 
واتهم عم����روف في تصريحات بثت على 
االنترنت ونقلتها قناة »العربية« املخابرات 
الروسية بتدبير العملية التخاذها ذريعة 

موقع االنفجارين اللذين وقعا في بلدة كيزليار الروسية أمس وتبدو بعض األشالء              )رويترز(لضرب االنفصاليني الشيشان.

محادثات تشكيل الحكومة تراوح و»الصدري« يرفض التحالف مع المالكي

عواصم � أ.ف.پ: يبدو أن إسرائيل ستنجح في خفض سقف 
التنازالت التي ميكن أن تقدمها مقابل عملية السالم، إذ أفادت 
وسائل إعالم إسرائيلية أمس بأن الواليات املتحدة طلبت من 
إسرائيل جتميد االستيطان في القدس الشرقية احملتلة ملدة أربعة 
أشهر مقابل عقد مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية، 
بغية استئناف عملية السالم. وأفادت صحيفة »هآرتس« بأن 
واش����نطن اقترحت ان توقف إسرائيل أعمال البناء في القدس 

الش����رقية، مبا فيها األحياء اليهودية، أربعة أشهر وان تلتزم 
الواليات املتحدة في املقابل بالضغط على الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ليبدأ مفاوضات مباش����رة م����ع رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي بنيامني نتنياهو. وأوضحت »هآرتس« استنادا 
الى مس����ؤولني إسرائيليني ان مدة الشهور األربعة تتزامن مع 
اجلدول الزمني الذي اقترحت����ه جامعة الدول العربية إلجراء 

مفاوضات غير مباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني.

واشنطن تطالب بتجميد االستيطان في القدس  مقابل الضغط الستئناف المفاوضات المباشرة 


