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محج قلعةـ  أ.ش.أ: أكد الرئيس الروسي »دميتري مدڤيديڤ« 
ان هنـــاك حاجة إلى بذل املزيد مـــن اجلهود من أجل مكافحة 
اإلرهاب في بالده. وقال مدڤيديڤـ  خالل الزيارة املفاجئة التي 
قام بها في وقت سابق اليوم إلى مدينة »محج قلعة« عاصمة 
داغستان أمسـ  »يجب اتخاذ إجراءات قاسية وشديدة ملكافحة 
اإلرهـــاب والبد من عقاب الذين يقفون وراء تلك االعتداءات«، 
يأتي ذلك عقب سلســـلة من التفجيرات التي شـــهدها اإلقليم 

املضطرب في منطقة شمال القوقاز مؤخرا.
تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي لقي فيه شـــخصان على 
األقل حتفهما، فيما أصيـــب ثالث بجروح خطيرة إثر انفجار 
ســـيارة مفخخة في قرية بغرب داغستان التي تتمتع باحلكم 
الذاتـــي في ثاني انفجار يقع فـــي االقليم الثالث الذي يضرب 
روســـيا خالل أقل من اســـبوع بعد تفجيرات مترو موسكو 

االثنني املاضي.

 انفجار ثاٍن يوقع قتيلين في داغستان وزيارة مفاجئة لمدڤيديڤ

»العراقية« تلوّح باللجوء إلى األمم المتحدة..  وفشل محاوالت تحالف الحكيم والمالكي
بغدادـ  طهرانـ  وكاالت: كشــــف زعيم املجلس االسالمي 
االعلى في العراق عمار احلكيم عن فشل احملاوالت املبذولة 
حتــــى اآلن لدمج االئتالف الوطنــــي العراقي وائتالف دولة 
القانون في كتلة نيابية واحدة تسمح لهما بتشكيل احلكومة 

وتهميش القائمة العراقية الفائزة باالنتخابات.
ونقل بيان عن احلكيم قوله اثر لقائه املالكي امس االول ان 
»جهودا كبيرة بذلت من اجل ان يكون االئتالفان ضمن خيمة 

واحدة، غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك«.
ويضم »االئتالف الوطني العراقي« األحزاب الشــــيعية، 
وخصوصا التيار الصدري واملجلس االسالمي االعلى بينما 
يضم »ائتالف دولة القانون« حزب الدعوة وشخصيات شيعية 

بزعامة رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي.
وجاء في البيان ان اللقاء الذي انعقد في املكتب اخلاص 
للحكيم ناقش التلكؤات التي شابت املرحلة املاضية وعملية 
تشــــكيل احلكومة املقبلة مؤكدا ان »الشراكة الوطنية هي 

املدخل لبناء واعمار العراق«.

التحالفات والتفاهمات

واضاف »هناك فرص كبيــــرة لتحالفات وتفاهمات كما 
يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية«.

وأوضح ان »اللقاء لم يشهد طرح اسماء لشغل املناصب 
العليا كما لم يتم التطرق الى ما ميكن ان ميثل خطوطا حمراء 

حول بعض االسماء او االطراف السياسية«.
كما قام املالكي امــــس االول بزيارة الى رئيس احلكومة 
السابق ابراهيم اجلعفري احد الشخصيات البارزة في االئتالف 
الوطني وذلك بعد اربع سنوات من القطيعة بني الزعيمني.

وكان احلكيــــم اعلن في ملتقى ثقافــــي للمجلس االعلى 
االسالمي رفضه لالساءات التي تتعرض لها القائمة العراقية 
بزعامة رئيس الوزراء االســــبق اياد عالوي، مؤكدا انه لن 

يشارك في حكومة ال تضم ممثلني عن تلك القائمة.
وشــــدد على ضرورة التعاطي مع جميع القوائم الفائزة 

مبفهوم وطني موحد بعيدا عن االقصاء والتهميش.

وأعرب عن رفضه ألي تطاول على رموز القائمة العراقية 
موضحا ان االختالف في البرنامج والرؤى ال يسوغ توجيه 
التهم جزافا. وقال ان القائمة العراقية شــــريك حقيقي في 
العملية السياسية مشددا على ان االئتالف الوطني سيرفض 

اي اقصاء لها أو لغيرها في تشكيلة احلكومة املقبلة.
من جهته، شدد عضو القائمة العراقية حسني الشعالن 
على متسك قائمته بحقها في تشكيل احلكومة املقبلة، ملوحا 
بإمكانية اللجــــوء إلى بعثة االمم املتحدة في العراق لبحث 

الكتلة التي ستكلف بتشكيل احلكومة.
وشكك عضو القائمة العراقية في شرعية وجود احملكمة 
الدستورية الن هناك شروطا لتشكيلها لم توجد حتى اآلن، 
رافضا تفسيرها حول تكليف الكتلة التي ستتحالف داخل 
البرملان بتشكيل احلكومة. وقال الشعالن في تصريح خاص 
لراديو »ســــوا« األميركي أمس إن القائمة العراقية ال تريد 
اللجــــوء إلى مكتب االمم املتحدة للتدخل من أجل تشــــكيل 
احلكومة عبر تفســــير الدســــتور، ولكن اذا طلب االمر ذلك 

سنطلب من االمم املتحدة التدخل.
إال أن النائب األول للرئيس القيادي في املجلس األعلى 
اإلسالمي د.عادل عبد املهدي، كان له رأي مغاير، اذ قال بيان 
لرئاســــة اجلمهورية العراقية إن النائب األول أبلغ النائب 
الثاني القيادي في القائمة العراقية د.طارق الهاشمي موافقته 
وتأييده ملا أصدرته احملكمة االحتادية من تفسير للمادة 76 
التي توضح ان »الكتلة الكبرى في مجلس النواب« اجلديد 
هي التي تكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة. ونقل البيان عن 
عبد املهدي الذي زار الهاشمي في مقر اقامته أمس االول قوله: 
ان زيارته كانت »أوال للتهنئة بفوز نائب رئيس اجلمهورية 
شخصيا« وتقدم القائمة العراقية وثانيا بحث شؤون االئتالف. 
وأضاف: عبرت عن وجهة نظري فيما يخص تفسير املادة 
القانونية، وأنا عبرت لنائب رئيس اجلمهورية عن موافقتي 
وتأييدي ملا أصدرته احملكمة االحتادية من تفسير وأهمية 
انفتاح اجلميع على بعضهم البعض اآلخر من اجل السعي 

الى تشكيل احلكومة.

وبدأت االحزاب والكتل استخدام مصطلح »حكومة شراكة« 
قبل يومني في ظل التعثر احلاصل في تشكيل حكومة ذات 
غالبية سياسية، لكن العقدة االساسية تكمن في غياب االتفاق 

على رئيس الوزراء، فضال عن توزيع املناصب السيادية.
وفيما يؤكد املالكي أن العراق ال ميكن أن حتكمه طائفة 
أو قومية معينة، حذر عالوي الذي يرأس تكتال علمانيا أن 
حتالف األحزاب الشيعية الكبرى الذي يقيم قاداته عالقات 
وثيقة مع إيران قد يعيد الى العراق احلكم الطائفي وأعمال 

العنف الطائفية.
في غضون ذلك، اعلن املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرست عن استعداد ايران الستضافة 
التيارات السياسية العراقية في اطار دعمها للعملية السياسية 
واملساعدة على تشكيل احلكومة اجلديدة في العراق بأسرع 
وقت ممكن. وقال مهمانبرست في تصريح صحافي »ان بعض 
التيارات السياسية التي ليست لها القدرة على حتقيق اهدافها 
عبر اآلليات االنتخابية والدميوقراطية حتاول إلقاء شبهة 
التدخل اخلارجي إليجاد اجواء سوء الظن والتوتر املشحون 

جتاه باقي القوى واالحزاب السياسية املنافسة«.

انتهاء مهلة الطعن

وقد أظهــــرت النتائج النهائية لالنتخابــــات فوز قائمة 
العراقية بـ 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا الئتالف دولة القانون، 
فيما نــــال االئتالف الوطني العراقــــي 70 مقعدا والتحالف 

الكردستاني 43 مقعدا.
ولقد أعلن رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق فرج احليدري في تصريحات صحافية امس انتهاء 
املهلة لتسلم املفوضية الطعون االنتخابية من قبل املرشحني 
اخلاسرين. وقال احليدري لصحيفة »املدى« املستقلة: »ان 
املفوضية توقفت عن تسلم الطعون والشكاوى أمس، معتبرا 
أن النتائج نهائية بعد أن تبت احملكمة الدستورية في الطعون 
املقدمة إليها«. وأوضح ان املفوضية تسلمت 62 طعنا معظمها 

تتعلق بعدد األصوات املمنوحة لهذا املرشح أو ذاك.

السياسي مع سورية ومستمر في 
بذل اجلهود من أجل حتسني العالقات 
الثنائيــــة«، مؤكدا أن »ســــورية 
العب محــــوري في حتقيق األمن 
واالستقرار والسالم في املنطقة، 
ولسورية وأميركا مصلحة مشتركة 
في تبادل وجهات النظر والتصدي 

لالختالفات في الرؤى«.

من الصراع وهذا هو التحدي الذي 
نواجهه ونحن ملتزمون بالعمل 

على التصدي له.
ووصف السيناتور األميركي 
مباحثاتــــه مــــع الرئيس األســــد 
باإليجابية وقال »أجريت مباحثات 
إيجابية مطولة وشاملة مع الرئيس 
األسد، وقد كنت من أنصار االنخراط 

تسمية إدارة أوباما سفيرا لها في 
دمشق دليل على أن »االنخراط مع 
سورية يشكل أولوية على أعلى 
مستويات اإلدارة األميركية«، مشددا 
على أن االنخراط السياســــي مع 
دمشق ميكنها من لعب دور مهم 
للغاية في حتقيق السالم الشامل 
فــــي املنطقة يضع حدا لـ 5 عقود 

العراقية انطالقة جديدة لتحقيق 
أمن واستقرار العراق ووحدته«.

من جهته أعرب كيري، بحسب 
البيان، عن أمله في املزيد من التقدم 
في العالقات بني دمشق وواشنطن. 
ورأى كيري في تصريح صحافي 
عقب لقائه الرئيس السوري بشار 
األسد ألكثر من ساعتني أمس أن 

دمشق ـ هدى العبود
الشــــؤون  أكد رئيــــس جلنة 
الشــــيوخ  اخلارجية في مجلس 
السيناتور جون كيري  األميركي 
التــــزام إدارة الرئيــــس األميركي 
باراك أوباما بالسالم، مشيرا إلى 
أنه وأوباما ووزيــــرة اخلارجية 
األميركيــــة هيــــالري كلينتــــون 
اقرار  ملتزمون بتســــريع عملية 
تسمية السفير األميركي لدى دمشق 
في مجلس الشيوخ، ولفت إلى أن 
السفير روبرت فورد سيكون ممثال 
جيدا لسياسات الرئيس أوباما لدى 

احلكومة السورية.
ونقل بيان رئاسي سوري أن 
الرئيس األســــد جدد التأكيد على 
موقف بالده الساعي لتحقيق السالم 
العادل والشامل وعلى أهمية الدور 
األميركي الداعم للدور التركي في 
عملية السالم محذرا من خطورة 
املمارسات اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية احملتلة ومن خطورة 
استمرار رفض إسرائيل للقبول 
مبتطلبات السالم. وأوضح البيان 
أن اجلانبني أكــــدا »على ضرورة 
مواصلة احلوار البناء بني البلدين 
املتبادل  املبني علــــى االحتــــرام 
واملصالــــح املشــــتركة للوصول 
ايجابية للقضايا ذات  إلى حلول 

االهتمام املشترك.
وفي الشأن العراقي أشار البيان 
إلى أن األســــد وكيري أعربا عن 
أملهما »في أن تشكل االنتخابات 

عبدالمهدي يؤيد تفسير المحكمة للكتلة الكبرى

" "

رئيس الكتلة العراقية إياد عالوي في مقابلة صحافية  )رويترز(

موسكو لعقوبات انتقائية وبكين متمسكة بالحل السلمي للملف النووي

نجاد يتهم اإلصالحيين بالتخطيط لعزله 
وتشكيل حكومة مؤقتة

المعارضة السودانية تنسحب من االنتخابات 
والبشير  يرفض إلغاءها أو تأجيلها

عواصــــم ـ وكاالت: فيما يســــتمر امللف النووي 
اإليراني محور محادثات دولية في أكثر من عاصمة 
غربية، عادت األزمة الداخلية لتطل برأسها وان بشكل 
متواضع مع اتهام صحيفة »إيران« الرسمية زعماء 
االصالح بالتخطيط لتشكيل حكومة مؤقتة وعزل 

محمود أحمدي جناد.
وقالت الصحيفة إن زعماء االصالح يعملون على 
االطاحة بحكومة أحمدي جناد وتشكيل حكومة مؤقتة 
للسيطرة على النظام، ولم توضح الصحيفة التي 
يشرف عليها أحمدي جناد بنفسه، كيف سيتم عزل 
الرئيس اإليراني لكنها أكدت أن زعماء االصالح وممثلني 
لهم يواصلون االجتماعات حتى خالل عطلة النوروز 
الطويلة. وحملت إلى رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام هاشمي رفسنجاني والزعيم اإلصالحي مير 
حسني موسوي، وقالت إنهما التقيا مؤخرا لتنفيذ 
مخطــــط االطاحة بحكومة أحمدي جناد وتشــــكيل 

حكومة مؤقتة الدارة البالد.
على صعيد امللف النووي، صرح وزير اخلارجية 
اإليراني منوچهر متكي أمس بأن إيران مازالت تدرس 
االتفاق املقترح بشأن تبادل اليورانيوم مع القوى 
النووية العاملية. ونقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية 
عن متقى القول خالل زيارته للجزائر »إن اتفاق تبادل 
اليورانيــــوم مازال مطروحا على أجندة املفاوضات 
ومازال ميكــــن للدول املعنيــــة التوصل التفاق مع 

إيران«.
في غضون ذلك، ذكر مسؤول بوزارة اخلارجية 
الروســــية أمس أن موسكو مستعدة لالنضمام إلى 
العقوبات الدولية لدفع إيران للتخلص من طموحاتها 
النووية. وصرح املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
أندري نيستيرينكو بأن »مثل هذه االجراءات يجب 
أن تكون مركزة وانتقائية لتحقيق هدف حظر انتشار 
االسلحة النووية«. وأضاف أن الكرميلني ال يعتقد 

أن العقوبــــات هي عالج لكــــن »أحيانا تكون هناك 
حاجــــة للجوء إلى مثل هذه االجراءات القناع إيران 

بتبني توجه بناء«.
أما الصني أبرز شركاء ايران االقتصاديني فقد كررت 
أمس خالل زيارة أمني املجلس األعلى لألمن القومي 
اإليراني سعيد جليلي تصميمها على االستمرار في 
الســــعي للتوصل إلى حل سلمي للمسألة النووية 
اإليرانية. ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
عن املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية تشني 
غانع قوله ان »الصني ستســــتمر في السعي وراء 
تسوية ديبلوماسية للمسألة النووية اإليرانية عبر 
جهود بناءة«. ولم يعط تشــــني أي إشارة إلى النية 
في فرض عقوبات لكنه قال ان الدول الست تشاورت 
مساء أمس األول واتفقت »كل األطراف على استمرار 

االتصال عبر قنوات مختلفة«.
وأضاف ان »الصــــني تعبر عن قلقها اجلدي من 
وضع املســــألة النووية اإليرانية وهي على اتصال 
وثيق باألطراف املعنية وتسعى إلى تسوية مناسبة 

عبر السبل الديبلوماسية«.
وشدد على ان الصني تصر على ضرورة حماية 
نظام حظر االنتشار النووي العاملي وفي هذه األثناء 
البد من أخذ السالم واالســــتقرار اإلقليمي في عني 

االعتبار.
تلميحات تشني جاءت بعدما قاله وزير اخلارجية 
الفرنسي بيرنار كوشنير في نيويورك من أن الصني 
وافقت على الدخول في املفاوضات املتعلقة بفرض 
عقوبات على طهران وأضاف »لقد وافقوا على البدء« 
مشــــيرا الى »ان التحدث عــــن املوضوع هو خطوة 

جديدة إلى األمام«.
وهو ما أعلنته سفيرة الواليات املتحدة إلى األمم 
املتحدة سوزان رايس مؤكدة أن الصني وافقت على 

التفاوض في هذا الشأن.

اخلرطومـ  أ.ف.پـ  رويترز: أعلن ابرز منافسي 
الرئيس السوداني عمر البشير، ياسر عرمان مرشح 
حركة التمرد اجلنوبية الســــابقة، انســــحابه من 
املنافسة في االنتخابات الرئاسية املقررة في 11 ابريل 

اجلاري، لتخلو بذلك من اي منافسة تذكر.
وقال عرمان لوكالــــة فرانس برس: »اتخذت 
قرار االنسحاب لســــببني: اوال: بعد احلملة التي 
قمت بها في دارفور، توصلت الى قناعة بأنه من 
املستحيل اجراء انتخابات بسبب حالة الطوارئ 
املفروضــــة. ثانيا: هناك مخالفــــات في العملية 

االنتخابية املزورة«.
ومن ناحيته، أعلن ريك ماشــــار زعيم احلركة 
الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس سلطات 
جنوب السودان خالل مؤمتر صحافي في اخلرطوم 
»ان احلركة الشعبية سحبت مرشحها في السباق 
الرئاســــي«. واضاف ماشار »ان املكتب السياسي 
للحركة الشــــعبية لتحرير السودان بحث اليوم 
في املشاكل التي متر بها البالد واالنتخابات وقرر 
مقاطعة العملية االنتخابية في دارفور ألن هناك 
حربا في دارفور وحالة طوارئ«. واضاف مارشال 
»ان نقطة الضعف الكبيرة للمعارضة تتمثل في 
عدم قدرتها على االتفاق على دعم مرشــــح واحد 

ضد البشير«.
وهو ما يعزز فرص اعادة انتخاب البشـــير 
من الـــدور األول خاصة بعد ان اعلنت االحزاب 

الرئيسية املعارضة سحب مرشحيها من السباق 
الرئاسي باستثناء محمد عثمان امليرغني زعيم 
احلزب االحتادي الدميوقراطي الذي اعلن ان حزبه 

سيخوض االنتخابات على جميع املستويات.
لكــــن ذلك لن يؤدي على مــــا يبدو الى تأجيل 
االنتخابات حيث اكد الرئيس السوداني عمر البشير 

انه لن يتم إلغاء او تأجيل لهذه االنتخابات.
وقال البشــــير ان »االنتخابات لن تلغى ولن 
تؤجل وستجري في التاريخ املقرر وشريكنا )في 
احلكومة( احلركة الشعبية لتحرير السودان متفق 

معنا«.
وجاء قرار املعارضة بعد االجتماع إلى املبعوث 
األميركي للسودان سكوت غريشن في اخلرطوم 

امس.
 ويقول محللون إن انسحاب عرمان سلم فعليا 
الســــباق االنتخابي للرئيس احلالي عمر حســــن 
البشير وقد يكون جزءا من صفقة مع حزب املؤمتر 
الوطني الذي يقوده البشير ويهيمن على الشمال 
لضمان إجراء استفتاء على استقالل اجلنوب ينص 

عليه اتفاق السالم.
وتنظم في الســــودان اكبر بلد افريقي مساحة 
واملقسم بني شماله ذي الغالبية املسلمة وجنوبه ذي 
الغالبية املسيحية، بني 11 و13 ابريل اول انتخابات 
تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986، 

بيد ان املعارضة تهدد مبقاطعتها.

اليمن ينفي أنباء عن فرار 40 
سجينًا من سجن الضالع الجنوبي

صنعاء ـ أ.ش.أ: نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية 
اليمنية أنباء فرار محتجزين على ذمة قضايا جنائية من أحد 
الســـجون مبحافظة »الضالع« جنوبـــي اليمن، وقال »إن هذه 

األنباء ال أساس لها من الصحة«.
 وأضـــاف املصدر امس أن هذه األنبـــاء مجرد أقاويل دأبت 
بعض وسائل اإلعالم على ترديدها والقصد منها البلبلة وحتقيق 
مكاســـب آنية نفعية ليس إال، داعيا وسائل اإلعالم إلى توخي 
الدقة واملوضوعية والتأني في نقل مثل هذه اإلخبار التي وصفها 
بالكاذبة والتي أكد أنها تســـيء في املقام األول إلى الوســـيلة 
اإلعالمية التي تســـارع في نقل مثل هذه االخبار وحتكم على 

عدم مصداقيتها وتفضح أهدافها.
وكانـــت تقارير إعالمية مت تداولهـــا امس عن فرار نحو 40 
سجينا من احد سجون مدينة الضالع جنوب اليمن اثر تفجير 
قنبلة يعتقد أن أتباع احلراك اجلنوبي كانوا وراء تفجيرها كما 

أدى تفجيرها الى إصابة أربعة من نزالء السجن بجروح.
وفي السياق نفسه، قال مصدر بالسلطة احمللية مبحافظة 
الضالع إن شخصا من العناصر التخريبية يدعى فواز صالح 
بســـباس مت ضبطه ضمن مجموعة مكونة من 20 شخصا من 
العناصر التخريبية على خلفية قيامهم بأعمال شغب وتخريب 

صباح امس في مدينة الضالع.
 وأضاف املصدر أنه أثناء تواجد املجموعة التخريبية داخل 
مبنى إدارة األمن قام املدعو بسباس بتفجير قنبلة كان يخفيها 
داخل املبنى، ما أدى إلى إصابة 6 من العناصر التخريبية، مؤكدا 
أن بسباس وبقية العناصر التخريبية خضعت للتحقيق ولم 
يفر أي منهم، مشـــيرا إلى أنه مت نقل املصابني إلى املستشفى 

لتلقي العالج.

األسد يؤكد أهمية الدور األميركي في عملية السالم
كيري: االنخراط السياسي مع دمشق يمكنها من لعب دور مهم للغاية

جانب من مباحثات الرئيس السوري بشار األسد مع السيناتور جون كيري  )رويترز(


