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عراقي يدلي بصوته الختيار مرشحه لرئاسة احلكومة في استفتاء غير رسمي تقوم بإجرائه مجموعة من أنصار الصدر     )أ.ف.پ(

بي.بي.س����ي : قال الرئيس السوداني عمر البشير إن احلكومة 
األميركية تعارض مقاطعة أحزاب املعارضة السودانية لالنتخابات 
املق����رر إجراؤها في بالده في 11 من أبري����ل اجلاري. وجاء حديث 
البش����ير بعد تصريحات للمبعوث األميركي إلى السودان اسكوت 
جرايشون بأنه مازال باإلمكان انقاذ االنتخابات رغم إعالن معظم 
أحزاب املعارضة مقاطعتها خش����ية التزوي����ر واألوضاع األمنية. 
وكانت احلركة الش����عبية لتحرير الس����ودان وحزب األمة القومي 

بقيادة الص����ادق املهدي واحلزب االحت����ادي الدميوقراطي بقيادة 
محمد عثمان امليرغني واحلزب الشيوعي السوداني بقيادة محمد 
إبراهيم نقد اعلنت اخلميس مقاطعتها لالنتخابات على مس����توى 
رئاسة اجلمهورية.واختلفت هذه األحزاب حول خوض االنتخابات 
البرملانية ووالة الواليات، فبينما قررت احلركة الشعبية مقاطعتها 
في الشمال وخوضها في اجلنوب، قرر حزب األمة واحلزب االحتادي 

واحلزب الشيوعي خوضها في الشمال واجلنوب.

البشير: واشنطن »تعارض مقاطعة االنتخابات«

من بين 5 أسماء مرشحة »المالكي ـ عالوي ـ الجعفري ـ عبدالمهدي ـ جعفر الصدر«

»الصدريون« ينظمون استفتاء الختيار رئيس الحكومة.. والنتيجة خالل أيام
بغداد � أ.ف.پ: من بني خمسة 
اسماء بدأ انصار التيار الصدري 
بزعامة رج���ل الدين املقيم في 
ايران مقتدى الصدر مرشحهم 
املفض���ل لتولي منصب رئيس 
العراقي، عبر استفتاء  الوزراء 
ب���دأ امس وينته���ي اليوم، في 
حني يجول وفد منهم في الدول 
العربية الطالعه���ا على وجهة 

نظره.
وتشمل االس���ماء اخلمسة 
رئيس الوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكي ومنافس���ه األبرز 
رئي���س الوزراء األس���بق اياد 
عالوي ورئيس الوزراء السابق 
ابراهيم اجلعفري ونائب رئيس 
اجلمهوري���ة املنتهي���ة واليته 
عادل عبداملهدي وجعفر محمد 

الصدر.
يشار الى ان األخير هو جنل 
محمد باقر الصدر الذي أعدمته 
السلطات العراقية العام 1980 مع 
شقيقته، وقد فاز في االنتخابات 
القانون«  ضمن ائتالف »دولة 

بزعامة املالكي.
وق���ال حس���ام املؤمن مدير 
دائرة االستفتاء: »فتحت مئات 
أبوابها صباح امس في  املراكز 
جميع احملافظات باستثناء تواجد 
مح���دود في إقليم كردس���تان، 
ويتولى 3500 متطوع العمل«.

وأض���اف: »هناك 200 مركز 
لالستفتاء في بغداد وآالف الفرق 

اجلوالة« التي تتنقل في الشوارع 
الستطالع آراء الراغبني.

وأكد املؤم���ن ان »نحو %25 
من املشاركني نساء«.

وأضاف ان »االستفتاء رسالة 
بان التيار الصدري لديه قدرات 
بامكانها التعامل مع اجلميع دون 

استثناء«.
م���ن جهت���ه، ق���ال القيادي 
ف���ي التيار رج���ل الدين حازم 
االعرجي ان »االستفتاء كاشف 
عن رأي الشعب وملزم بالنسبة 
لنا ونتيجته س���تكون ملزمة 

وسيتبناها التيار«.
وكشف عن رسالة من الصدر 
ممهورة بخامته تؤكد انه »حسب 
املوازين السياسية، فقد يكون 
من الصعب اختيار رئيس وزراء، 
ايكال االمر  وأجد من املصلحة 

الى الشعب مباشرة«.
وفي حي الشعلة في شمال 
غرب بغداد، تتوس���ط منضدة 
عليها صندوق بطاقات االستفتاء، 
مركز »اهل البيت«، وهو عبارة 
عن خيمة صغيرة مساحتها 4 

أمتار.
وقال يوسف الكناني وهو احد 
الناشطني »يحق لألشخاص الذين 
جتاوزوا سن 18 عاما املشاركة في 
التصويت الذي يتم عبر وضع 
البطاقة داخل ظرف كبير على 
ان جتمع الظروف في وقت الحق 
الرسالها الى مركز العد في مقر 

الهيئة السياس���ية بالكرخ في 
الكاظمية«.

وأضاف »يتم جمع البطاقات 
التي تخضع للتدقيق الحقا من 
قبل املركز العام لالستفتاء في 
الكرخ او في الرصافة، بحسب 
التوزي���ع اجلغرافي«، وأش���ار 
الكناني الى ان »النتيجة ستظهر 

خالل ايام«.
بدوره، قال حيدر ستار وهو 
شرطي »أمتنى ان يصل الشخص 
املناسب الذي ال يظلم العراقيني 
ويخدم اجلميع دون استثناء«.

وأضاف حيدر »اخترت جعفر 
محم���د الصدر كون���ه معتدال 

ويستطيع خدمة العراقيني«.
املفاوضات بني  ويب���دو ان 
»دول���ة القان���ون« و»االئتالف 
الوطني العراق���ي« الذي يضم 
األحزاب الشيعية، وخصوصا 
التي���ار الص���دري واملجل���س 
اإلسالمي بزعامة عمار احلكيم، 
ل���م تتوصل ال���ى االتفاق على 
االندم���اج لتش���كيل األكثرية 

وبالتالي احلكومة املقبلة.
وقالت مصادر في االئتالف 
الش���يعي ان اخل���الف مايزال 
يتمحور حول شخصية رئيس 
احلكومة املقبلة، مشيرة الى ان 
احملادثات التي جرت في إيران 
لم تس���فر عن نتيجة وما تزال 

األمور عالقة ال جديد فيها.
النهائية  النتائ���ج  وأظهرت 

لالنتخابات فوز قائمة »العراقية« 
بزعامة عالوي على ائتالف »دولة 
القانون« بفارق مقعدين، إذ نالت 
91 مقعدا مقابل 89 لقائمة املالكي 
و70 مقع���دا لالئتالف الوطني 
العراقي، في حني نال التحالف 

الكردستاني 43 مقعدا.
وف���ي النجف، قال الش���يخ 
ص���الح العبي���دي ان »رئيس 
الهيئة السياسية في التيار كرار 
اخلفاجي يقود وفدا للقيام بزيارة 
الدول العربية من اجل ايضاح 
وجهة نظر التيار ازاء ما يجري 

في العراق«.
وتابع املتحدث باسم التيار: ان 
الهدف من اجلولة »بناء عالقات 
متبادلة تقوم على اساس عدم 
التدخل في الش���ؤون العراقية 
الدول  واستكشاف وجهة نظر 
الوفد  الى ان  العربية«، مشيرا 
زار سورية حيث التقى )رئيسها( 
بشار األسد كما زار االردن للقاء 

املسؤولني«.
وأشار الى »احتمال ان ينتقل 
الوفد الى السعودية ودول أخرى 

سيزورها«.
 كما اكد العبيدي ان القيادي 
في التيار نصار الربيعي »التقى 
السفير املصري )اشرف شاهني( 
في بغداد وش���دد الطرفان على 
اهمية الدور العربي خالل املرحلة 
املقبلة في الع���راق وما ميثله 
التيار الصدري داخل التركيبة 

السياسية«.
الى ذلك كشف قاسم العبودي 
عض���و مجل���س املفوض���ني 
العليا املس���تقلة  باملفوضي���ة 
لالنتخابات بالعراق عن تسلم 
املفوضية أكثر م���ن 180 طعنا 
مقدما من مرشحني شاركوا في 
االنتخابات النيابية التي جرت 

مؤخرا في البالد.
العبودي في تصريح  وقال 
خاص لراديو »سوا« األميركي 
»حتى اآلن ع���دد الطعون التي 
وردت إلى املفوضية بلغت 181 
طعنا، وه���ى تتنوع من حيث 
الطعن واالعت���راض على عدد 
االص���وات أو املطالب���ة بإعادة 
عملية الع���د والفرز، وبعضها 
يتعلق بتوزيع املقاعد للمكون 

املسيحي مثال«.
وأضاف العبودي ان الهيئة 
القضائية ه���ي اجلهة املخولة 
التي  بالنس���بة للطعون وهي 
سترسل اإلجابات إلى املفوضية 
بعد النظر ف���ي الطعون خالل 
عش���رة أيام من وص���ول تلك 

اإلجابات.
وكان رئيس الوزراء العراقي 
املنتهية واليت���ه نوري املالكي 
قد تق���دم أمس االول بطعن في 
البرملانية،  نتائج االنتخاب���ات 
فيما تستمر االتصاالت بني الكتل 
النيابية الفائزة لتسهيل عملية 

تشكيل احلكومة.

صورة غير محددة التاريخ أو املكان جلينيت عبدالرحمانوفا إحدى املتهمتني بتنفيذ تفجيري مترو موسكو   )أ.ف.پ(

زوار األماكن املقدسة من املسيحيني األرثوذكس أثناء مسيرة اجلمعة احلزينة التي تسبق عيد الفصح في القدس أمس          )أ.پ(

مدڤيديڤ يدعو إلى تشديد العقوبات على مساعدي »اإلرهابيين«

روسيا: كشف هوية انتحاريتي مترو موسكو

المسيحيون أحيوا ذكرى الجمعة العظيمة في كنيسة القيامة

فياض: الدولة الفلسطينية في 2011

� وكاالت: كش���فت السلطات  موسكو 
الروسية النقاب عن هوية منفذتي الهجوم 
االنتحاري الذي وقع في مترو االنفاق في 

29 من الشهر املاضي.
وقال���ت صحيف���ة »كوميرس���انت« 
الروس���ية ان احملققني في تفجيري مترو 
األنفاق رجحوا أن تكون املدعوة جينيت 
عبدالرحمنوفا )17 عاما( واملدعوة مارخا 
اوستارخانوفا )20 عاما( نفذتا العمليتني 
اللتني أسفرتا  التفجيريتني االنتحاريتني 
عن مقتل 39 شخصا من مستخدمى مترو 

أنفاق موسكو.
وذك���رت وكال���ة أنباء »نوفوس���تي« 
الروسية أن جينيت عبدالرحمنوفا كانت 
زوجة لعضو قيادي ف���ي حركة اإلرهاب 
الداغستانية اسمه اوماالت محمدوف الذي 
لقي مصرعه في ديسمبر 2009، وتعرف 
محمدوف على جينيت عبر اإلنترنت عندما 
كانت بعمر 16 سنة، ثم أخذها إلى داغستان 

وتزوجها.
أما مارخا اوس���تارخانوفا فهي زوجة 
إلرهابي آخر هو س���عيد أمني خيزرييف، 
وتعرفت مارخا عليه عبر اإلنترنت والتحقت 
به في صيف عام 2009، وقتل خيزرييف في 
خريف عام2009، وحسب املصادر األمنية 
فإن منفذي العمليتني اإلرهابيتني وصلوا 

إلى موسكو من القوقاز الشمالي.
وتسلم رجال األمن في القوقاز الشمالي 

الروس���ي صورا لرجل يشتبه بضلوعه 
فى العمليتني التفجيريتني اإلرهابيتني في 

مترو موسكو.
وذكرت »نوفوستي« أن اخلبراء متكنوا 
من إعداد الصور استنادا إلى صور التقطتها 
كاميرات الڤيديو في املترو يظهر فيها رجل 
يرتدي غطاء الرأس باإلضافة إلى وجهني 
المرأت���ني وعلى صعيد متصل ارتفع عدد 
ضحايا العمليتني االرهابيتني اللتني وقعتا 
في مترو االنفاق إلى 40 قتيال حيث توفي 
احد املصابني حيث كان يتلقى العالج في 

العاصمة موسكو.
وذكرت مصادر طبية ان 87 ش���خصا 
مايزالوا يتلقون العالج في املستشفيات 

التي نقلوا اليها بعد احلادث.
الى ذلك، دعا الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ إلى تشديد العقوبات املفروضة 
على األش���خاص الذين يقدمون املساعدة 
لإلرهابيني. وذكرت وكالة األنباء الروسية 
»نوفوستي« أن الرئيس الروسي قال في 
لقاء جمعه مع ق���ادة األحزاب املمثلة في 
مجلس الدوما )البرملان( عقد في موسكو 
امس إنه »م���ن الض���روري فيما يتعلق 
باجلرائم اإلرهابية إعداد صيغة قانونية 
يعتبر مبوجبها أي ش���خص من مرتكبي 
اجلرمي���ة في حال كان يقدم املس���اعدات 
لإلرهابيني ولو كانت في مجال متوينهم 

باملواد الغذائية مثال«.

الق����دس � أ.ف.پ: قال رئيس 
الفلس����طينية س����الم  احلكومة 
فياض إن الس����لطة الفلسطينية 
س����تعلن عن قيام دولة فلسطني 
في شهر أغسطس من العام 2011 
املقبل وأن هذه الدولة س����تعيش 
بسالم مع إسرائيل. ورأى فياض 
في مقابل����ة أجرتها معه صحيفة 
هآرتس ونش����رتها امس أنه »في 
العام املقبل س����تحتفل البشرية 
كلها مبيالد الدولة الفلسطينية« 
ورحب بتأيي����د الرباعية الدولية 
باخلطة التي أعلنت عنها السلطة 
الفلس����طينية في أغس����طس من 
العام 2009 املاضي عن إقامة دولة 

فلسطينية خالل عامني.
ال����ى ذلك ق����ام آالف احلجاج 
املس����يحيني القادمني من مختلف 
أنحاء العالم بالس����ير على درب 
اآلالم في شوارع القدس القدمية 
إلحياء اجلمعة العظيمة قبل عيد 

الفصح.
وش����ارك احلج����اج املنتمون 
التقومي  التي تتبع  الكنائس  الى 
الش����رقي كما الغربي، في مراحل 
درب الصليب التي حتيي ذكرى 
عذاب السيد املسيح وموته على 

الصليب بحسب املعتقد املسيحي، 
وساروا في مسيرة رافعني الصلبان 

ومرددين الصلوات.
ووصل آالف املسيحيني أمس 
اجلمعة الى القدس القدمية، وسط 

إجراءات أمنية مش����ددة فرضتها 
الشرطة اإلسرائيلية التي وضعت 
احلواجز على طول طريق اآلالم كما 
على الطرقات املؤدية الى مداخل 
كنيسة القيامة في القدس القدمية. 

وقرعت أجراس كنيس����ة القيامة 
الروم  حزنا، وحمل مصلون من 
االرثوذكس صلبانا كبيرة بينما 
وقفت نس����وة يونانيات يلوحن 

لهم بأيديهن.

عل����ى  املؤمن����ون  وت����وزع 
مجموعات وانطلقوا في املسيرة 
التقليدية متتبعني خطى السيد 
املس����يح ومتوقفني عند محطات 
»درب اآلالم« ال� 14 في ش����وارع 
القدس القدمية الضيقة. وترأس 
بطريرك القدس لالتني فؤاد الطوال 
قداس اجلمعة العظيمة الذي بدأ 
عند الس����ابعة صباح����ا وانتهى 
العاشرة. وانطلقت مسيرة  عند 
اآلالم من كنيس����ة اجللد وانتهت 
في كنيس����ة القيامة التي حتظى 
القدس  مبكانة خاصة في مدينة 
القدمية، التي احتلتها إسرائيل في 
1967 ثم ضمتها إليها في قرار لم 

يعترف به املجتمع الدولي.
وقامت مجموعة من كنيس����ة 
»مجد األمل الدولي« في كاليفورنيا 
بتمثيل وقائع صلب املسيح،  على 
طول طريق اآلالم، ومثل احد أفرادها 
دور املسيح على الصليب وغطي 
باللون األحمر واأللوان املختلفة 
لتوحي بآثار التعذيب الذي تعرض 
الناس  له السيد املسيح. واكتظ 
امام باب القيامة، وفجأة سمعت 
هتافات »بالروح بالدم نفديك يا 

فلسطني«.

020410

بعد أزمة »إبادة« األرمن

طهران تؤكد حصولها على مساندة بكين في مواجهة فرض عقوبات عليها

أردوغان: السفير التركي يعود
إلى واشنطن األسبوع المقبل

أوباما: سنتعاون مع المجتمع الدولي 
للضغط على إيران

أنقرة � أ.ف.پ: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان امس ان سفير بالده لدى الواليات 
املتحدة، الذي استدعته انقره بعد قرار تبنته جلنة 
في الكونغرس األميركي حول »إبادة« األرمن، سيعود 
»االسبوع املقبل« الى ممارسة مهامه. وقال اردوغان 
للصحافيني »سأرسله مجددا الى الواليات املتحدة 

االسبوع املقبل«.
من جهة أخرى أوضح اردوغان انه سيشارك في 
القمة الدولية حول األمن النووي التي ستعقد في 

12 و13 ابريل في العاصمة األميركية.
وأوضح اردوغان ان عودة السفير التركي منيك 
تان س���تتم قبل زيارته مؤكدا ان »هذه التطورات 
ايجابية« في العالقات الثنائية التي ش���ابها توتر 

بسبب قرار النواب األميركيني.
وأعرب عن االمل في ان »تتواصل هذه التطورات 
االيجابية ايضا خالل ابريل« في إشارة الى 24 من 
هذا الش���هر الذي يصادف ذكرى مذابح األرمن في 
1915-1917، اذ درج رؤس���اء الواليات املتحدة في 
هذه املناسبة على توجيه رسائل كانت تخلو من 

عبارة »اإلبادة«.

وأثار اوباما السنة املاضية غضب اجلالية االرمنية 
عندم���ا جتنب احلديث عن »اإلبادة« في رس���الته 
الس���نوية رغم انه تعهد عندما كان مرش���حا الى 

الرئاسة باالعتراف باإلبادة اذا انتخب.
وقد استدعت تركيا سفيرها في واشنطن في الرابع 
من مارس بعد تصويت جلنة الشؤون اخلارجية 
في مجلس النواب األميركي على قرار يدعو الرئيس 
األميركي باراك اوباما الى ان »يصف بشكل دقيق 
التصفية املنهجية واملتعمدة ملليون و500 ألف ارمني« 

في عهد السلطنة العثمانية ب� »اإلبادة«.
وكان وزير اخلارجية التركي احمد داود اوغلو 
قال االحد املاض���ي لنظيرت���ه األميركية هيالري 
كلينت���ون ان وقف القرار قبل التصويت عليه في 
مجلس النواب سيش���كل خطوة »هامة جدا إلزالة 
االنعكاسات السلبية« الناجمة عنه على العالقات 

التركية � األميركية.
وقالت كلينتون بعد مصادقة جلنة الش���ؤون 
اخلارجي���ة في مجلس النواب على هذا القرار غير 
امللزم، »اننا ال نعتقد انه من الضروري ان يتبنى 

الكونغرس برمته هذا القرار«.

واشنطن � بكني � أ.ف.پ: أكد الرئيس األميركي 
ب���اراك اوبام���ا ان الواليات املتحدة ستس���تمر 
في ممارس���ة الضغوط على إيران على خلفية 
برنامجها النووي بالتعاون مع »املجتمع الدولي 

املوحد«.
وقال اوباما لشبكة سي بي اس امس »لقد قلت في 
السابق اننا ال نستبعد اي احتمال، وسنواصل ممارسة 

الضغوط )على اإليرانيني( وتقييم سلوكهم«.
واضاف »لكننا سنقوم بذلك بالتعاون مع املجتمع 

الدولي املوحد، االمر الذي يعطينا موقعا أقوى«.
الى ذلك، أكدت إيران بعي����د الدعوة التي وجهها 
الرئيس األميركي لنظيره الصيني هو جنتاو للعمل 
معا حلل مشكلة البرنامج النووي اإليراني، مساندة 

بكني لها في مواجهة فرض عقوبات عليها.
وجدد كبير املفاوضني اإليرانيني س����عيد جليلي 
من بكني انتقاده الدول الغربية التي تضغط لفرض 
عقوبات جديدة على ب����الده، مؤكدا توافق بالده مع 

الصني على عدم جدوى هذه العقوبات.


