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مينسكـ  يو.بي.آي: اتهم الرئيس القرغيزي املخلوع 
كرمان بك باكييڤ أمس روسيا ضمنا بالوقوف وراء 
االنقالب الذي استهدف حكمه مشيرا إلى عدم رضاها عن 

قراره بإبقاء القاعدة األميركية في قيرغيزستان.
ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن باكييڤ 
قوله في مؤمتر صحافي في بيالروسيا انه ال ميتلك 
معلومات قد تشير إلى ضلوع األجهزة اخلاصة الروسية 

في االنقالب الذي وقع في بالده.
ومع ذلك قال إن موسكو لم تكن راضية على سياسته 
مبا في ذلك قراره باإلبقاء على القاعدة األميركية في 

مطار »مناس« في بشكيك.
وأضاف »أردت انتهاج سياسة خارجية مستقلة 
لكن لم أكن أتوقع أن يثير هذا األمر امتعاض روسيا 

إلى هذا احلد«.

الرئيس القرغيزي يتهم روسيا ضمنًا بالوقوف وراء االنقالب عليه

إيران في اليوم الثاني لـ »الرسول األعظم 5«: زوارقنا تشرف على الخليج
»أيكو موسكو« امس. وأعرب 
ريابكوف في الوقت نفسه عن 
تخوفه من أن تتسبب مثل هذه 
اإلجراءات في زيادة حدة املوقف 

اإليراني.
الـــى ذلك واصـــل الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد 
امس زيارته لزميبابوي حيث من 
املقرر ان يفتتح معرضا جتاريا 
مهما على الرغم من املعارضة 
القوية من احد األحزاب احلاكمة 

في زميبابوي.
املتوقـــع ان يفتتح  ومـــن 
احمدي جناد املعرض التجاري 
الدولي في زميبابوي في مدينة 
البالد، وهي  بوالوايو غربـــي 
معقل للحركة من اجل التغيير 
الدميوقراطي املعارضة سابقا 
بزعامة رئيس الوزراء مورجان 

تسفاجنيراي.
واحتجت احلركة، الشريكة 
في ائتـــالف بقيادة حزب زانو 
الذي ينتمي  اجلبهة الشعبية 
اليه الرئيس الزميبابوي روبرت 
موغابي، على زيـــارة »داعية 
احلرب« اإليراني بوصفها »إهانة 
لشعبي زميبابوي وإيران احملبني 
للسالم« وجتاهلت وجوده في 

البالد.
وقال موغابـــي ان الدولتني 
كانتا »ضحيتني لعقوبات غير 
قانونية وغير مبررة فرضتها 
الدول الغربيـــة التي تريد أن 
تقوض ســـيادتنا واستقاللنا 

وسالمة أراضينا«.

واعتبرت النائبة اجلمهورية 
ايليانـــا روس ليتيـــن قبيل 
التصويت »انها قد تكون فرصتنا 
األخيرة للضغط على ايران قبل 

ان يفوت االوان«.
وأضافـــت ان »الوقت ينفد 
الطرد املركزي تعمل  وأجهزة 
في ايران«. وكان مجلس الشيوخ 
اقر صيغته ملشروع القانون في 
يناير فيما اقرها مجلس النواب 

في ديسمبر.
وستهدف العقوبات اجلديدة 
الى فـــرض قيود علـــى امداد 
اجلمهورية اإلسالمية بالوقود، 
ايران تستورد  ان  وخصوصا 
40% من حاجتها اليه الفتقارها 

الى عدد كاف من املصافي.
وســـتطاول هذه العقوبات 
شـــركات او فروعا لها تتعامل 
ايران. وسيشمل املشروع  مع 
ايضـــا إمكان فـــرض عقوبات 
على الشـــركات االجنبية التي 
تتجاوز قيمة استثماراتها في 
قطاع الطاقة في ايران عشرين 

مليون دوالر.
من جانبها وصفت روسيا 
فكرة فرض عقوبات على إيران 
بسبب برنامجها النووي بأنها 
مسألة »ال ميكن جتنبها« بسبب 
»املقاومة العنيدة« وعدم رغبة 
القيادة اإليرانية في االستجابة 

للنداءات الدولية.
جاء هذا على لســـان نائب 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف في تصريحات إلذاعة 

»طموحات ايران النووية تشكل 
التهديد االكبر الذي يواجهه االمن 

العاملي«.
وأضاف ان »سالحنا األفضل 
في هـــذه املعركـــة، العقوبات 
االقتصادية، سيستغرق وقتا. 
اذن  علينا ان )نتبنى( العقوبات 
األكثر قوة وعلينا ان نقوم بذلك 

سريعا«.

املشروعني كال على حدة. وامام 
مندوبي النواب والشيوخ حتى 
28 مايو للتوافق على مشروع 
مشترك سيتم إرساله الحقا الى 
الرئيس باراك اوباما ليصادق 

عليه.
وقـــال الدميوقراطي هاورد 
برمان رئيس جلنة الشـــؤون 
اخلارجية في مجلس النواب ان 

الصدد مع مجلس الشيوخ.
فبعد موافقة 403 من أعضائه 
مقابل اعتراض 11 عضوا، سمى 
مجلـــس النواب اعضـــاء فيه 
سيجرون مفاوضات مع اعضاء 
في مجلس الشيوخ بهدف دمج 
مشروعي قانوني العقوبات التي 
تطول قطاع الطاقة وسبق ان اقر 
مجلسا النواب والشيوخ هذين 

دراســـته من قبل املســـؤولني 
العسكريني في دول املنطقة«.

نوويا، اجتـــاز الكونغرس 
امـــس األول مرحلة  األميركي 
جديدة في اجتاه مشروع قانون 
يهدف الـــى معاقبة إيران على 
النووي، مع  خلفية برنامجها 
تصويـــت مجلس النواب على 
إجراء آخـــر مفاوضات في هذا 

القدرة الدفاعية للقوة البحرية 
حلرس الثورة اإلســـالمية الى 

حد كبير«.
وقال ان مضيق هرمز يخص 
جميع شعوب املنطقة »ويجب 
على الدول األجنبية عدم التدخل 

في هذه املنطقة«.
وأشار الى ان الهدف اآلخر 
من إقامة هـــذه املناورات »هو 
إرسال رسالة السالم والصداقة 
الـــى دول املنطقة«، معربا عن 
أمله في إقامة مناورات مشتركة 
»مع الدول الصديقة واجلارة في 

منطقة اخلليج«.
مبوازاة ذلـــك، قالت وكالة 
االنباء اإليرانية الرسمية )ارنا( 
ان الوفد القطـــري ذهب امس 
الى املنطقـــة التي جتري فيها 
املنـــاورة وراقـــب »عن كثب« 
الوحـــدات املشـــاركة في هذه 
املنـــاورة »التي تهدف احلفاظ 
على األمن واالستقرار في مياه 

اخلليج«.
وأعرب رئيس الوفد العسكري 
القطري االدميرال عبدالرحيم 
إبراهيم اجلناحي في حديث مع 
الصحافيني عن رغبة بالدة في 
االســـتفادة من جتارب القوات 

العسكرية اإليرانية.
ورحب اجلناحـــي باقتراح 
املتحدث باسم املناورة العميد 
علـــي رضا تنكســـيري إجراء 
القوات  مناورة مشـــتركة بني 
العسكرية املطلة على اخلليج 
لكنه قال ان هذا املوضوع »جتب 

ـ وكاالت: فيمـــا  عواصـــم 
الثوري  اســـتضاف احلـــرس 
البحرية  اإليراني في مناورته 
التي حتمل اسم مناورة »الرسوم 
األعظـــم 5« والتي جتري منذ 
امس األول في ميـــاه اخلليج 
ومضيق هرمز وفدا عســـكريا 
قطريا، قال قائد املنطقة البحرية 
األولى في حرس الثورة اإليراني 
العميد علي رضا تنكسيري ان 
اخلليج بأجمعه حتت اشراف 
الـــزوارق الســـريعة للحرس 
الثوري، وأعـــرب عن أمله في 
إجراء مناورات مشـــتركة مع 
»الـــدول الصديقة واجلارة في 

اخلليج«.
ونســـبت وكالـــة »مهـــر« 
اإليرانية شبه الرسمية لألنباء 
الى تنكسيري الذي يتولى مهمة 
املتحدث باسم مناورات »الرسول 
األعظم 5« قوله ان املعدات التي 
استخدمت في املرحلة األولى 
للمناورات والتي شملت الزوارق 
من مختلف الفئات وهي »جزء 

من القدرة الدفاعية إليران«.
وأضـــاف »ان االســـتخدام 
املكثف للقطع البحرية في هذه 
املرحلة من منـــاورات جعلت 
جميع مياه اخلليج حتت إشراف 
الزوارق السريعة حلرس الثورة 

اإلسالمية«.
وقال »في هذه املناورات مت 
تدشني زورق ذكي وال يرصده 
الـــرادار اطلق عليه اســـم »يا 
مهـــدي« وهذا ما ســـيضاعف 

نجاد يواصل زيارته لزيمبابوي في قلب معقل تسفانجيراي ..والكونغرس األميركي يجتاز مرحلة جديدة في اتجاه مشروع عقوبات بحق إيران

)رويترز( أعضاء في القوات اجلوية اإليرانية أثناء صالة اجلمعة أمس  

مصادر أميركية لـ »األنباء«: نتوقع بدء المفاوضات 
غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل »قريباً «

عواصم ـ أحمد عبداهلل ووكاالت
فيما توقعت مصادر مطلعة على ملف قضية السالم 
في الشرق األوسط بوزارة اخلارجية االميركية في 
تصريحات خاصة لـــــ »األنباء« ان تبدأ املفاوضات 
غير املباشرة بني الفلسطينيني وإسرائيل في »وقت 
قريب للغاية«، أجرى مبعوث السالم األميركي جورج 
ميتشيل محادثات امس مع رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ووزيــــر الدفاع ايهود باراك خالل 
جولته االولى من احملادثات في مهمة جديدة إلنعاش 
مفاوضات السالم في الشرق األوسط وسط توتر في 
العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية. وقال بيان صادر 
عن مكتب باراك إن وزير الدفاع االسرائيلي أجرى 
محادثات مع ميتشــــيل ملدة ساعة »حول استئناف 
احملادثات مع الفلســــطينيني« لكن البيان لم يقدم 
تفاصيل. وأضاف البيان ان باراك »متنى للسيناتور 

ميتشيل كل النجاح في مهمته احلالية«.
بدوره أعلن ديبلوماسي أوروبي »أعتقد أننا جميعا 

نركز جيدا في الوقــــت احلالي لنرى ما قد يأتي به 
األميركيون. إنهم من يستطيعون حتريك األمور إلى 

األمام وإن لم يتضح كيف سيتحقق هذا؟«.
وفي واشنطن قال بي.جي.كرولي املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية األميركية ان قرار إرسال ميتشيل 
إلــــى املنطقة اتخذ في وقت متأخر من يوم األربعاء 
عقب جولة محادثات بني مسؤولني أميركيني كبارا 
ونظراء إسرائيليني وفلسطينيني. وقال كرولي في 
مؤمتر صحافي »نحــــن ال جنتمع ملجرد االجتماع. 
نحن نذهب إلى هناك ألننا لدينا بعض املؤشــــرات 
على أن اجلانبني مستعدان للمشاركة بشكل جدي 

في هذه األمور«.
وفي ســــياق متصل كشف مســــؤول أميركي لـ 
»األنباء« ان الرئيس أوباما بعث برســــالة الى آالن 
ســــولو رئيس منظمة رؤساء املجموعات اليهودية 
األساسية في الواليات املتحدة األسبوع املقبل توقع 

فيها بدء املفاوضات في وقت قريب.

ميتشيل في إسرائيل بمحاولة جديدة لتحريك عملية السالم

البرلمان التركي يقر 11 تعديالً دستورياً على وقع المشاجرات
أنقرةـ  أ.ش.أ: على وقع العراك اليدوي واملشاجرات بني املشرعني 
القانونيني واملعارضني الرئيسيني بحزب الشعب اجلمهوري وأعضاء 
حـــزب العدالة والتنمية، انتهى البرملان التركي من إقرار 11 مادة من 
حزمة تعديالت دســـتورية مقدمة من احلكومـــة تتضمن 27 مادة 

أساسية و3 مواد احتياطية.
ووافق البرملان أمس على 3 مواد ليصل عدد املواد التي وافق عليها 
إلى 11 مادة، منذ بدء مناقشة احلزمة االثنني املاضي، وأوقف البرملان 
مناقشـــاته لباقي املواد امس فقط لالحتفال بيوم السيادة الوطنية 

وعيد الطفولة، الذي يوافق ذكرى تأسيس البرملان في عام 1920.
ومن املتوقع أن تنتهي اجلولة األولى من التصويت في 28 اجلاري 
لتعقد جولة ثانية بعد 48 ســـاعة للتصويـــت النهائي على حزمة 
التعديالت وموادها. ويتعني حصول حزمة التعديالت على أغلبية 
ثلثـــي أصوات أعضاء البرملان »367 صوتا من 550 هم إجمالي عدد 
نواب البرملان« حتى متر التعديالت مباشـــرة للمصادقة عليها من 
رئيس اجلمهورية، وفي حال حصول التعديالت على عدد من األصوات 
يتراوح بني 330 و367 صوتا يصدر رئيس اجلمهورية قرارا بالتوجه 
إلى االستفتاء الشعبي عليها، وهو السيناريو األقرب في ظل مقاطعة 
 أحزاب الشعب اجلمهوري واليسار الدميقراطي والسالم والدميوقراطية
للتصويـــت، ورفض حزب احلركة القوميـــة للتعديالت وتصويته 

)رويترز(ضدها. طالب أتراك يحتفلون بيوم السيادة الوطنية وعيد الطفولة  

هجمات دموية تودي بعشرات العراقيين غداة ضربات مؤلمة ضد »القاعدة«
أن يتولد االطمئنان لدى الكيانات 
السياسية حول نتائج االنتخابات.. 
وهذا أمر مطلوب حتى تبدأ املرحلة 
اجلدية للحوارات لتشكيل احلكومة 

املقبلة«.
وأضاف »االنتخابات جرت في 
السابع من الشهر املاضي، ورمبا 
تســـتمر عملية العـــد والفرز 10 
أيام، هذا يعني مرور شهرين على 
إجراء االنتخابات والتزال النتائج 
النهائية لالنتخابات لم تصادق 

عليها احملكمة االحتادية«.
إلى  الكربالئي  وأشار الشيخ 
أن املرجعية الشـــيعية تأمل في 
أن تتقبل الكتل السياسية نتائج 
االنتخابات بعد إجراء الفرز اليدوي 
»بشـــفافية عالية حتى ال تتولد 
شـــكوك جديدة ومرحلة أخرى 

تدخلنا في متاهات جديدة«.
وقال نريد »أن تبدأ مرحلة 
جدية للحـــوارات والتفاهمات 
السياسية  الكيانات  بني جميع 
للوصـــول إلى رؤى مشـــتركة 
لغرض تشـــكيل حكومة قوية 
يعتمد فيها على العناصر الكفؤة 
والنزيهة والقادرة على خدمة 
البلد بعيدا عن االمالءات احلزبية 
والطائفية مع ضرورة اشتراك 
جميع املكونات السياسية في 
احلكومة من أجل إيصال جميع 
املمثلني الذين انتخبهم املواطنون 
)ملواقعهـــم( فـــي الســـلطتني 
التشـــريعية والتنفيذية على 

حد سواء«.

العليا بزعامة علي السيســـتاني 
امس عـــن أملها في ان يتم قبول 
النهائيـــة لالنتخابات  النتائـــج 
التشريعية بعد االنتهاء من عملية 
الناخبني  اليدوي ألصوات  الفرز 

في بغداد.
وقـــال الشـــيخ عبـــد املهدي 
الكربالئي امام املصلني خالل خطبة 
صالة اجلمعة في كربالء:« نأمل 

وقع فـــي »منزل ارهابيني« غرب 
بغداد وانه لدى توجه الشـــرطة 
الى املكان وقع انفجار ثان ما ادى 

الى مقتل عسكري.
من جانبها قررت الســـلطات 
العراقية فرض حظر على ســـير 
املركبات فى بلدة اخلالدية مبحافظة 
االنبار على خلفية التفجيرات الى 
ذلك، أعربت املرجعية الشـــيعية 

عثرت على سبع قنابل أخرى لم 
الى تفكيك ست  تنفجر، فعمدت 
منهـــا، اال ان الســـابعة انفجرت 
بينما كان الرقيب اســـعد محمد 
البصراوي يحاول تفكيكها ما أدى 

الى مقتله.
وكان اللواء الركن بهاء القيسي 
قائد شرطة محافظة االنبار السنية 
قال في وقت ســـابق ان انفجارا 

الصنع ومتفجرات بالســـتيكية، 
اســـتهدفت منـــازل كل من قاض 
متخصص في قضايـــا مكافحة 
اإلرهاب وضابط شرطة إضافة الى 
مواطنني اثنني. وأضاف »لقد قتل 
ستة اشخاص بينهم طفل وامرأة 
واصيب 12 شخصا آخرين بجروح 

بينهم ثالثة اطفال وامرأتان«.
وأوضح الضابط ان الشرطة 

من جهـــة أخرى، قتل ســـتة 
امـــرأة وطفل  أشـــخاص بينهم 
وعســـكري في أربعة انفجارات 
استهدفت مســـاكن في اخلالدية 
على بعد 75 كلم غرب بغداد، كما 

أعلنت الشرطة العراقية.
وأوضح املالزم اول في الشرطة 
خضر احمد العلواني ان التفجيرات 
التي حصلت بواسطة قنابل يدوية 

مســـجد محسن احلكيم الشيعي 
في شرق بغداد ما أدى الى سقوط 
ثمانية قتلى و23 جريحا. وأوقعت 
قنبلة وضعت خلف مسجد شيعي 

في وسط املدينة ستة جرحى.
واستهدفت ســـيارة مفخخة 
أخرى ســـوقا قرب شارع حيفا 
في وسط العاصمة موقعة سبعة 

جرحى.

بغدادـ  وكاالت: في وقت يكثف 
فيـــه العراق محاربتـــه لتنظيم 
القاعـــدة وتوجيه ضربات مؤملة 
له بقتل واعتقال أبرز قادته، خلفت 
سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق 
شيعية وسوقا مفتوحة بالعاصمة 
العراقية بغداد، وإحدى ضواحي 
محافظة »األنبار«، 61 قتيال على 

األقل، وأكثر من 200 جريحا.
وقال اللواء قاسم املوسوي وهو 
متحدث باسم قيادة عمليات بغداد 
إن استهداف املصلني في مناطق 
ذات أغلبيـــة معينة هـــو انتقام 

للخسائر التي حلقت بالقاعدة.
وكان املوســـوي يشـــير إلى 
االغلبية الشـــيعية، وأضاف ان 
السلطات العراقية تتوقع استمرار 
هذه االفعال التـــي وصفها بأنها 

»إرهابية«.
السياق قال مصدر  في نفس 
العراقية  الداخليـــة  فـــي وزارة 
ان ســـيارتني انفجرتا في مدينة 
الصدر الشـــيعية، احداهما قرب 
مكتب سياســـي للزعيم الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر واالخرى في 
سوق، ما ادى الى مقتل 39 شخصا 

وإصابة 56 آخرين بجروح.
واضاف ان ثالث سيارات اخرى 
استهدفت مساجد شيعية. وقتل 
خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون 
عند بدء صالة اجلمعة في انفجار 
سيارة مفخخة قبالة مسجد شيعي 

في حي احلرية )شمال(.
وانفجرت سيارة أخرى قرب 

السيستاني يدعو إلى القبول بنتائج االنتخابات بعد إجراء عملية الفرز اليدوي

)رويترز( .. وأحد املصابني في التفجيرات أمس   عراقيون يعاينون آثار تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر  )أ.پ(


