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اخلرطوم � أ.ف.پ: مت تنصيب س���لفا كير امس رئيسا 
ملنطقة جنوب الس���ودان املتمتعة بحكم شبه ذاتي وذلك 
بعد اعالنه فائزا الشهر املاضي في اول انتخابات تعددية 

يشهدها السودان منذ نحو ربع قرن.
وادى س���لفا كير زعيم املتمردين اجلنوبيني السابقني 
للحركة الش���عبية لتحرير السودان، اليمني كأول رئيس 
منتخب ملنطقة جنوب الس���ودان وذل���ك خالل حفل اقيم 

في جوبا التي تعد عاصمة جنوب السودان، على ما اورد 
التلفزيون السوداني العام.

وكان كير حصل على 92.9% من االصوات في االنتخابات 
التي ش���ابتها اتهامات تزوير ومشاكل لوجستية، وفازت 
احلركة الشعبية بتس���عة من مناصب الوالة العشرة في 
جنوب الس���ودان كما هيمنت على معظم مقاعد اجلمعية 

التشريعية في جنوب السودان.

 تنصيب سلفا كير رئيسًا لجنوب السودان 

صورة أرشيفية لوزير الدفاع األميركي روبرت غيتس

)رويترز( صورة ارشيفية لدنيس بلير مدير االستخبارات األميركية  

)رويترز( وزير اخلارجية الياباني كاتسويا أوكادا يرحب بنظريته األميركية هيالري كلينتون في طوكيو أمس  

جندي يلتقط صورة تذكارية لزميله ويبدو خلفه الدمار في قلب بانكوك وباإلطار جندي يحرس أحد معتقلي »القمصان احلمر« )رويترز - أ.پ(

مشروع العقوبات قد يؤثر على استقرار منطقة الخليج بأكملها
واشنطن ـ أحمد عبداهلل 

بينما يركز ن����ص قرار العقوب����ات املقترح ضد 
ايران والذي يناقشه اآلن مجلس األمن على اجلوانب 
العسكرية والنووية فإن هناك شقا منه ميكن ان يؤثر 
ماليا وجتاريا واقتصاديا على دول مجلس التعاون 
اخلليجي بصورة مباشرة فضال عن التأثيرات غير 
املباشرة التي تصاحب التوتر املتوقع في مياه اخلليج 
إذا ما أقر املجلس البنود املتعلقة بتفتيش الس����فن 

اإليرانية عند توفر شبهات تدعو الى ذلك.
وتب����دو تلك النقطة األخيرة هي األكثر حساس����ية حيث انها 
تستدعي استخدام قدر من القوة لتفتيش السفن التجارية اإليرانية 
بينما تؤثر اجلوانب األخرى على تعامالت املصارف والشركات 
اخلليجية مع ايران على نطاق أوسع مما كان يحدث بالفعل جراء 

العقوبات السابقة.
وبينما ينص البند الرابع عش����ر من مش����روع القرار على ان 
ال����دول األعضاء يجب ان تفتش الس����فن اإليرانية اذا ما حصلت 
على معلومات تدعو الى الشك في حملها شحنات عسكرية او ذات 
صلة بالبرنامج النووي فإن ذلك يطرح سؤاال عن كلمة »حصلت«. 
إذ م����اذا ميكن ان يحدث اذا ما قدمت الواليات املتحدة او أي دولة 
اخرى معلومات تقول ان سفينة معينة ترسو في ميناء خليجي 

حتمل مواد محظورة؟
بل ان البند الثامن عش����ر ينص على حظ����ر تقدمي الوقود او 
الس����ماح بالرسو ألي س����فينة إيرانية او يشتبه في حملها مواد 
محظورة الى ايران. وإذا ما قدمت الواليات املتحدة معلومات تفيد 
بوجود ش����كوك في حمولة سفينة معينة فإن الدول االعضاء في 
املنظمة الدولية قد تصبح ف����ي مواجهة مطالب أميركية بالقيام 
بالتفتيش ان رفض دخول الس����فينة الى موانيها او الطائرة الى 

مجالها اجلوي.
غير ان املش����كلة تتفاقم في البند الس����ادس عشر الذي ينص 
على ان من حق اي دولة ان تفتش اي سفينة بعد موافقة الدولة 
التي ترفع تلك الس����فينة رايتها في املياه الدولية. وحتمل اغلب 

السفن التجارية رايات دول صغيرة مثل بنما او ليبريا ألسباب 
ضريبية تتعلق بالش����ركات التي تشغل تلك السفن. ولن يكون 
من الصعب بالنسبة للقوات األميركية تفتيش اي من تلك السفن 

عند دخولها املياه الدولية في اخلليج او خارجه.
وفي اجلانب املالي والتجاري فإن امللحق االول للقرار سيتضمن 
قائمة واسعة بعدد من الشركات واألفراد يقول األميركيون انهم 
متورطون في انش����طة احلرس الث����وري وعلى عالقة بالبرنامج 
النووي. وسيعني ذلك انهاء عالقات عدد من الشركات بل ورمبا 
تصعيد االمر الى حد ادخال املركزي االيراني في تلك الدائرة على 
اس����اس محاجاة تقول ان تعامالت احلرس الثوري والش����ركات 

املشرفة على البرنامج النووي املالية متر عبره.
وفي قطاع املصارف فان مشروع القرار ينص في مادته الثالثة 
والعشرين على »دعوة كل الدول الى اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع 
افتتاح أي فروع او مكاتب متثيل ملصارف ايرانية ورفض السماح 
لتلك املصارف بامتالك حصة او توقيع اتفاق متثيل ومراسلة مع 
أي م����ن بنوكها الوطنية او البن����وك الواقعة على اراضيها ومنع 
تقدمي أي خدمات مالية للبنوك االيرانية إذا ما توافرت ش����كوك 
معقولة بان تلك البنوك تساهم على أي نحو في االنشطة النووية 
االيرانية«. ويضيف البند التالي ان على دول العالم منع بنوكها 
او البنوك العاملة على أراضيها من افتتاح اي فروع او تقدمي أي 
خدم����ات مالية في ايران اذا ما توافرت ش����كوك معقولة بان تلك 
الفروع او اخلدمات ميكن ان تس����اهم على اي نحو في النش����اط 
الن����ووي االيراني. وتبرز هنا مرة اخرى تلك املش����كلة املتعلقة 
بالطرف الذي س����يقدم »شكوكا معقولة« لآلخرين. فإذا كان ذلك 
هو الطرف األميركي مثال فإن احلسابات الدقيقة لتوازنات منطقة 
اخلليج ميكن ان تعامل بحساس����ية اقل في واشنطن مما تعامل 
فيه في العواصم اخلليجية. وفي كل االحوال فإن استمرار االزمة 
وتصعيدها عبر العقوبات املتوقعة هو بالتأكيد خطوة نحو املزيد 
من التوتر في املنطقة بأكملها. من هذه الزاوية فان جولة جديدة 
من املساعي الديبلوماسية تبدو ضرورية اذا ما توافرت »شكوك 

معقولة« في امكانية جناحها.
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غيتس: مشروع قرار العقوبات الجديدة على إيران أقوى من المتوقع
عواص����م � وكاالت: فيما نقلت 
وكالة انترفاكس الروسية لالنباء 
عن ميخائيل مارجيلوف رئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية في املجلس 
االحتادي »املجلس االعلى بالبرملان 
الروسي« امس قوله ان العقوبات 
التي تبحث القوى الكبرى فرضها 
على ايران لن متنع روس����يا من 
تسليم نظام الصواريخ سطح جو 
اس-300 الي����ران مبوجب العقد 
القائم بينهما، ق����ال وزير الدفاع 
روبرت غيتس إن مسودة مشروع 
الق����رار الذي ينظ����ر فيها أعضاء 
مجلس األمن الدولي لفرض عقوبات 
على إيران أقوى مما كان يتوقع.  
وأضاف غيتس »حسب تقديري، 
فانه إذا أجيز مشروع القرار هذا 
بصيغته احلالية، فانه س����يكون 
إلى حد ما أقوى مما كنت أتوقع«، 
مؤكدا إن إجازته بهذا الشكل ميكن 
إيران بتغيير سياستها  أن تقنع 

املتعلقة ببرامجها النووية. 
الدفاع األميركي  وأشار وزير 
إلى أن مشروع القرار يقوي أيضا 
على جوانب أخرى، وقال »يوفر 
القرار منطلقا قانونيا  مش����روع 
جدي����دا يس����مح لل����دول منفردة 
ومنظمات مثل االحتاد األوروبي 
باتخاذ إجراءات أكثر تشددا إلى حد 
كبير من جانبها تتجاوز إلى حد 
بعيد ما ينص عليه قرار مجلس 

األمن في حد ذاته«. 
وشدد غيتس على أنه إذا حدث 
املتوقع  ذلك فإنه سيكون للقرار 
تأثير أكبر من القرارات الس����ابقة 
التي أصدرها مجلس األمن لفرض 

عقوبات على طهران. وقالت وكالة 
الصحافة الفرنسية أن العقوبات 
املقترحة س����تزيد من عزلة إيران 
وتق����دم »أرضية قانونية« للدول 
واملنظمات لتبني إجراءات شديدة 
حيال النظام اإليراني الذي يشتبه 
الغربيون بأنه يسعى إلى امتالك 
السالح النووي حتت ستار نشاطات 

مدنية. 
يش����ار إلى أن مجل����س األمن 
الدولي كان قد بحث الثالثاء املاضي 
مشروع قرار جديد لفرض عقوبات 
على إيران بسبب برنامجها النووي، 
مدعوما من الدول اخلمس الدائمة 

العضوية في مجلس األمن والتي 
متلك حق النقض )الڤيتو(. 

الى ذلك، طالبت مجموعة ضغط 
اميركية تؤيد تبني سياسة اكثر 
صرامة حيال ايران بوقف انشطة 
شركة هانيويل االميركية النتاج 
املعدات اآللية والتجهيزات اجلوية 
في ايران حيث تعمل مبوجب عقد 
وقع قبل فرض العقوبات االميركية 
على هذا البلد، حس����ب الشركة، 
وقالت مجموعة الضغط االميركية 
»يونايتد اغينست نوكلير ايران« 
)متحدون ضد ايران نووية( في 
بيان انها دعت وزير الدفاع روبرت 

غيتس الى اس����تبعاد الشركة من 
عق����ود وزارة الدف����اع االميركية 

)الپنتاغون(.
ومتثل هذه العقود 11 % )3.45 
ملي����ارات دوالر( م����ن رقم اعمال 
الشركة االميركية في2009، وقالت 
مجموعة الضغ����ط ان »هانيويل 
تبيع معدات امنية في ايران وتبقى 
املزود االساسي في مشاريع تهدف 
ايران  الى تطوير وحتديث قدرة 

على تكرير النفط«.
ونقل����ت املجموع����ة عن مقال 
نش����ر في »نيويورك تاميز« في 
السادس من مارس ان »هانيويل« 
وع����ن طريق فرعه����ا البريطاني 
يونيفرسال اويل بروداكتس تشارك 
في كونسورسيوم يقوم بتحديث 

مصفاة اراك شمال غرب ايران.
واعترفت »هانيويل« بالعمل 
في ايران مبررة استمرار نشاطاتها 
باستحالة قطع عقد ابرم قبل فرض 
العقوب����ات، وقالت الش����ركة في 
بيان انها »حتترم كل التشريعات 
االميركية وقوانني كل الدول التي 

تتمتع بوجودها فيها«.
واوضحت املجموعة في بريد 
الكتروني لوكال����ة فرانس برس 
»تعهدنا بعدم قبول اي التزام جديد 
في ايران في خطوة تستبق تغيير 
التشريع االميركي لكننا مجبرون 
قانونيا على انهاء العمل اجلاري 

مبوجب العقد املوقع«.
وتاب����ع »اذا تغي����ر القان����ون 
االميركي ومنع »هانيويل« من تنفيذ 
واجباتها التعاقدية فس����نحترمه 

بالكامل«.

روسيا: العقوبات على إيران لن تؤثر على صفقة الصواريخ

مدير االستخبارات القومية األميركية يعلن استقالته
واشنطن � يو.بي.آي: بعد أشهر 
من اخلالفات املتزايدة مع البيت 
األبيض، أعلن مدير االستخبارات 
القومية دنيس بلير استقالته على 
ان تدخل حيز التنفيذ يوم اجلمعة 
املقبل في الثامن والعش����رين من 

الشهر اجلاري.
ولم يعط بلير في بيان مقتضب 
وزعه على أجهزة االس����تخبارات 
16الت����ي يش����رف عليها س����ببا 
الس����تقالته ولم يعبر عن شكره 
للرئيس باراك أوباما على فرصة 

اخلدمة في إدارته.
وقال في البيان »بأسف شديد 
أبلغت الرئيس اليوم أني سأستقيل. 
لم يكن لدي شرف أو متعة أكبر 
من أن أقود رجال ونساء املجتمع 
الذين يتمتعون  االس����تخباراتي 

باملوهبة واحلس الوطني«.
من جهته قال أوباما في بيان 
أصدره بعد اس����تقباله بلير في 
البي����ت األبيض ان ل����دى األخير 
»س����جال الفتا من خدمة الواليات 
املتحدة وأنا ممنت لقيادته كمدير 
لالستخبارات القومية« الفتا إلى 
انه خدم القيم األميركية بالتزام 
أثناء  انه  وذكاء وثبات. وأضاف 
وجود بلير في إدارة االستخبارات 
القومية أدت أجهزة االستخبارات 
األميركية عم����ال الفتا وفعاال في 
وقت واجه أمن الواليات املتحدة 

حتديات كبيرة مش����يدا بحس����ه 
الوطني واملسؤول.

وجاءت استقالة بلير وهو أميرال 
متقاعد في البحرية بعد يومني فقط 
على إصدار جلنة االستخبارات في 
مجلس الشيوخ األميركي تقريرا 
ينتقد بشدة املركز القومي ملكافحة 
اإلرهاب الذي يشرف عليه مكتب 
بلير نفس����ه لفش����له في تنسيق 
االنشطة االس����تخباراتية بكفاءة 
لتوقع محاولة التفجير الفاشلة في 
ديترويت عشية يوم امليالد والتي 

قام به����ا النيجيري عمر الفاروق 
عبد املطلب. 

ومن بني املرشحني احملتملني 
اجلنرال املتقاعد في سالح اجلو 
جيم����س كالبير ومس����اعد وزير 
الدفاع لش����ؤون االس����تخبارات 
السيناتور السابق تشاك هاغيل 
وهو جمهوري شارك في رئاسة 
املجلس االستخباراتي االستشاري 
للرئيس إضافة إلى جنرال البحرية 
جيمس كارترايت نائب رئيس هيئة 

األركان املشتركة.

تعد األولى في إدارة أوباما

سيئول تتوعد بيونغ يانغ: ستدفع ثمن إغراق »شيونان«

الحكومة التايلندية: استعدنا األمن في بانكوك

عواصم � وكاالت: فيما ازدادت 
حدة التنديد الدولي بالهجوم الذي 
أوقع 46 قتيال، توعد وزير الدفاع 
الك����وري اجلنوبي ام����س كوريا 
الش����مالية قائال انها ستدفع ثمن 
غرق الس����فينة احلربية الكورية 

اجلنوبية »شيونان«.
وقال كني تاي يونغ متوجها 
الى صحافيني اجانب ان »كوريا 
الشمالية تخطت احلدود، وسيترتب 
عليها دفع الثمن لقيامها مبثل هذا 

العمل«.
من جهت����ه اعتبر الرئيس لي 
ميون����غ � ب����اك ان الهجوم على 
البارجة في 26 مارس يشكل انتهاكا 
للهدنة التي أنه����ت حرب 1950 � 
1953 بني البلدين، لكنه أكد ان رد 

سيول سيكون حذرا.
اإلدان����ات لبيونغ  واش����تدت 
يانغ بعدما أعل����ن فريق حتقيق 
دولي امس األول ان غرق السفينة 
شيونان البالغة زنتها 1200 طن في 
26 مارس قبالة جزيرة باينغنيونغ 
البحرية مع كوريا  قرب احلدود 
الشمالية، كان س����ببه طوربيدا 
أطلقته غواصة كورية ش����مالية 

عليها.
وقال املتحدث باس����م وزارة 
اخلارجية االميركية فيليب كراولي 

� د.ب.أ: تعهد رئيس  بانكوك 
التايلندي ابهيس����يت  ال����وزراء 
فيجاجيفا بالعمل من اجل حتقيق 
املصاحلة الوطنية امس بعد اسبوع 
من االضطرابات التي دمرت اجزاء 
من بانكوك وخلفت 52 قتيال و401 
جريح. وقال ابيهسيت � في كلمة 
بثها التلفزيون � »اننا اس����تعدنا 
النظام في العاصمة بانكوك وفي 
اقالي����م تايلن����د«، متابعا »هناك 
حتديات جس����ام امامنا وبصفة 
خاصة التحدي املتمثل في التغلب 
على االنقس����امات التي ش����هدتها 
البالد«. واض����اف رئيس الوزراء 
ان حكومته سوف متضي قدما في 
خطة مصاحلة تستند الى املشاركة 
والدميوقراطية والعدل، لكنه لم 
يوضح م����ا اذا كانت هذه اخلطة 
س����تتضمن حال مبك����را للبرملان 
واجراء انتخابات في شهر نوفمبر 

املقبل مثلما اقترح سابقا.
وأدى رفض خط����ة »خريطة 
الطري����ق« في هذا الصدد من قبل 
احملتجني املناهضني للحكومة الى 
هجوم شنه اجليش االربعاء املاضي 
على موق����ع احتجاجهم في حي 

راتشابراسوجن وسط بانكوك.

االستخبارات العسكرية ان بيونغ 
يانغ شنت الهجوم على ما يبدو 
ردا على اشتباك حصل في نوفمبر 
قرب احلدود املتنازع عليها وأدى 
الى اشتعال زورق دوريات كوري 

شمالي.
وقال مدير وكالة استخبارات 
الدف����اع اللفتنانت جنرال هوانغ 
وون����غ � دون����غ ان اله����دف كان 

»كان هذا استفزازا خطيرا وستكون 
هناك بالتأكيد عواقب«.

غير ان كوريا الشمالية نفت 
للم����رة الثانية خ����الل يومني اي 
ضلوع لها ف����ي احلادث واتهمت 
س����يئول بتلفيق األدلة مهددة ب� 
»حرب شاملة« في حال فرض اي 

عقوبات عليها.
وق����ال مس����ؤول كبي����ر في 

»استعادة ش����رف اجليش ورفع 
معنوياته«.

وذك����ر من األه����داف األخرى 
حتوي����ل اهتم����ام املواطنني عن 
الصعوبات االقتصادية وتعزيز 
التضامن الداخلي وحتسني موقع 
كوريا الش����مالية في املفاوضات 
السداسية حول برنامجها النووي 
ودفع حكومة سيئول على تليني 

لدمار كل����ي أو جزئي في هجمات 
متعمدة ومازالت أجزاء من طريق 
راما الرابع الذي مير عبر وس����ط 
املدينة وكان مسرحا الشتباكات 
عنيفة بني القوات ومشاغبني تشهد 
حالة من الفوضى حيث تناثرت 
إطارات السيارات احملترقة والقمامة 
واألنقاض احملترق����ة للكثير من 
املتاجر املدمرة واكش����اك الغذاء 

وقال مركز إيراوان للطوارئ 
ان 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 
103 آخرون خالل الهجوم واعمال 

الشغب الدموية في تلك الليلة.
وقالت احلكوم����ة احمللية إنه 
وردت أنباء عن وقوع أكثر من 300 
حادث قام مشاغبون خالله بتخريب 
املمتل����كات العامة من����ذ االربعاء 
املاضي حيث تع����رض 36 مبنى 

في املنطق����ة. وقال مس����ؤولون 
عس����كريون انه لن يتسنى إعادة 
افتتاح منطقة راتشابراسوجن التي 
يوجد بها بع����ض من أكثر مراكز 
التسوق والفنادق فخامة إال بعد 
مرور يوم آخر أو يومني على االقل. 
ونقل املوقع االلكتروني لصحيفة 
»بانكوك بوست« عن الليفتنانت 
جنرال دابوجن راتاناسوان قوله ان 

سياساتها املتعلقة باحلدود بني 
البلدين.

وأعلن كيم ان سيئول ستطلب 
من مجلس األم����ن الدولي فرض 

عقوبات إضافية على الشمال.
غي����ر ان الصني حليفة كوريا 
الش����مالية والعض����و الدائم في 
مجلس األم����ن، اكتفت حتى اآلن 
بدعوة مختلف األطراف الى ضبط 

النفس.
وأك����دت وزي����رة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون التي 
وصلت امس الى اليابان على ان 
تتوجه بعدها الى الصني وكوريا 
اجلنوبية، على ضرورة مواجهة 

كوريا الشمالية عواقب دولية.
وقالت كلينتون � حسبما ذكر 
تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( � إنه يجب على كوريا 
الش����مالية التوقف عن مثل هذه 
األعمال االستفزازية، مشيرة إلى 
أن واش����نطن تدين حادث غرق 

السفينة.
وجاءت تصريحات كلينتون 
عق����ب وصوله����ا إل����ى العاصمة 
اليابانية )طوكيو( امس في مستهل 
جولة آسيوية تقوم بها من املقرر 
أن تستمر ملدة أسبوع تشمل الصني 

وكوريا اجلنوبية.

مسؤولى االمن عثروا اول من امس 
عند دخولهم املنطقة على اسطوانات 
غاز مربوط بها متفجرات مخبأة 

داخل فندق الفور سيزونز.
وزعم مس����ؤولون عسكريون 
ايضا العثور على اسلحة في موقع 
االحتجاج واملناطق احمليطة به. مبا 
في ذلك 45 قنبلة من طراز ام 79 
وقاذف وبندقية هجومية من طراز 
ام 16. وأضرم محتجون النار في 
10 افرع لبنك بانكوك ومجموعة 

جتارية قريبة من البنك.
وبدأت اجلبهة املتحدة من اجل 
الديكتاتورية  الدميوقراطية ضد 
االحتجاجات ف����ي بانكوك في 12 
مارس املاضي في محاولة للضغط 
على رئيس الوزراء حلل البرملان 
والدعوة النتخابات جديدة. واحتل 
املتظاهرون حي راتشابراسوجن 
منذ الثالث من أبريل املاضي حيث 
يطالبون بحل البرملان على الفور 
وإجراء انتخابات جديدة. وكانت 
االحتجاجات سلمية في البداية إال 
أنها تطورت بعد اقتحام البرملان 
في السابع من أبريل املاضي، األمر 
الذي جعل احلكومة تعلن فرض 

قانون الطوارئ في العاصمة.

كلينتون: يجب أن تواجه كوريا الشمالية عواقب دولية

مقتل 23 وجرح 55 بانفجار هّز بغداد

 المالكي: رئاسة الحكومة لنا 
عواصم � وكاالت: يعتبر رئيس الوزراء 
العراقي املنتهية واليته نوري املالكي، أنه 
ال يوجد مرشح سواه لشغل منصب رئاسة 
احلكومة خالل الفترة القادمة، مؤكدا أن رئاسة 
الوزراء لن تخرج عن ائتالف »دولة القانون«. 
وقال املالكي في تصريح لصحيفة الشرق 
األوسط إن »رئاسة الوزراء لن تخرج عن 
االئتالفني املتحالفني )دولة القانون برئاسته 
واالئتالف الوطني العراقي برئاس���ة عمار 
احلكيم رئيس املجلس األعلى اإلسالمي(«، 
واستدرك قائال: »بل إن رئاسة الوزراء لن 
تخرج عن دولة القانون«.  وأكد نوري املالكي 
أن اللقاء املرتقب مع زعيم قائمة »العراقية« 
إياد عالوي يأتي من اجل ترتيب مبدأ الشراكة 
وإشراك القائمة في احلكومة كونها تضم 
مكونا مهما من مكونات الش���عب العراقي 
. وق���ال املالكي لصحيفة »املدى« العراقية 
املستقلة أمس االول »أقولها بصراحة ليس 
لدينا شيء محدد وهذه توقعات فمبدأ اللقاء 
مع عالوي قائم ألن بالنتيجة البد أن نلتقي 
من أجل ترتيب مبدأ الشراكة وإشراك قائمة 
عالوي يأتي وف���ق ضرورتني، أوال كونها 
قائمة سياسية وثانيا كونها في عمقها مكونا 
مهما وأساسيا من مكونات الشعب العراقي 

وال ميكن أن تستقر األوضاع ما لم يكن هذا 
املكون موجودا في احلكومة لذلك احلديث 
عن القائمة فيه تعقيد وهذا ما أوجد متاعب 

للقائمة نفسها«.
املالك���ي ان »عملية تش���كيل  وأضاف 
احلكومة اجلديدة قضية محسومة فال ميكن 
بأي شكل من األشكال أن تكون رئاسة الوزراء 
خارج دائرة االئتالف الوطني وائتالف دولة 

القانون هذه مستحيلة.
من جهة أخرى، اعلن مصدر امني عراقي 
مقتل 23 شخصا على االقل واصابة 55 آخرين 
بانفجار سيارة مفخخة في اخلالص شمال 
بغداد مساء امس، في هجوم هو الثاني من 
نوعه يستهدف املدينة ذات الغالبية الشيعية 
منذ اواخر م���ارس املاضي. من جهته، قال 
هيثم التميمي املصاب بساقه بعد نقله الى 
مستشفى بعقوبة العام ان »عناصر الشرطة 
كانوا منتشرين في كل مكان لكنني اريد ان 
اس���أل املسؤولني كيف دخلت السيارة الى 
سوق اخلالص«؟. واضاف التميمي صاحب 
احد احملالت التجارية في السوق »نطلب 
م���ن احلكومة اخراجنا من هذا الوضع لقد 
شهدت اخلالص قبل حوالى شهرين هجوما 

كبيرا وهذا االمر تكرر اليوم«.


