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بشكيكـ  أ.ف.پ: أيد الناخبون في قرغيزستان 
بغالبية ســـاحقة الدستور اجلديد الذي يرسي 
دميوقراطية برملانية في هذا البلد، على ما اعلنت 
اللجنة االنتخابية املركزية أمس بعد فرز االصوات 
في 99% من مكاتب االقتراع.  وبحسب النتائج 
املؤقتة التي نشـــرتها اللجنة االنتخابية على 
موقعها االلكتروني وشملت 99.05% من مكاتب 

االقتراع، فقد القى الدستور اجلديد تأييدا بنسبة 
90.59% فيما عارضه 8.04% في االستفتاء الذي 
جرى أمس األول، على اجراء تغيير في الدستور.   
النتيجة جاءت متوافقة مع سعي الرئيسة بالوكالة 
ورئيسة احلكومة االنتقالية روزا اوتونباييفا 
عرابة االستفتاء والتي اعتبرت النتائج تشكل 
»انتصارا«.في املقابل، شكك قادة احزاب املعارضة 

القرغيزية في نتائج استفتاء االحد، وأعرب عدد 
من قادتهم لوكالة االنباء الفرنسية، عن حتفظاتهم 
على هذه االرقام.  وقال اداخان مدوماروف زعيم 
حزب بوتون قرغيزستان القريب من الرئيس 
املخلوع في ابريل املاضي كرمان بك بكاييف »اشك 
كثيرا في ان تكون معطيات اللجنة االنتخابية 

مطابقة للواقع«.

القرغيزيون يوافقون بغالبية ساحقة على دستور جديد والمعارضة تشكك 

مدڤيديڤ قلق من احتمال امتالك إيران وقودًا يكفي لصناعة قنبلتين.. وطهران تتهم الـ »سي آي إيه« بشن »حرب نفسية« عليها

نجاد يحدد شروط استئناف المفاوضات النووية  واإلمارات تجمّد 41 حساباً ايرانياً
عواصم ـ وكاالت: اســــتكماال

خلطوات سابقة اتخذتها انسجاما 
مع قرار مجلس األمن الدولي األخير 
1929 بفرض مزيد من العقوبات على 
ايران، جمدت اإلمارات 41 حسابا 
مصرفيا متصــــا بهيئات وأفراد 

إيرانية يشملها القرار.
وذكرت صحيفة »بيزنس« 247 
اإلماراتية أمس أن املصرف املركزي 
أرسل تعميما إلى جميع املصارف 
والشــــركات املالية واالستثمارية 
وغيرها من الشركات العاملة في 
القطاع املالي في اإلمارات قال فيه 
إن هذه اخلطوة تستند إلى »القرار 
رقم 1929 الصادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة«.
وأكد املصرف أنه يتعني على 
جميع املؤسسات املالية اخلاضعة 
له جتميد أي حســــابات أو ودائع 
وتوقيف أي حواالت بأسماء أفراد 
وهيئات واردة فــــي قرار مجلس 

األمن.
ويشمل القرار 3 مرفقات بأسماء 
الهيئات واألفراد يضم األول 22 هيئة 
وشخصا واحدا متورطني في برنامج 
إيران الصاروخي أو النووي فيما 
يشمل الثاني 15 هيئة تعمل لصالح 
احلرس الثوري اإليراني ويشمل 
الثالث 3 هيئــــات تابعة خلطوط 

الشحن اإليرانية.
وشــــدد املصرف على ضرورة 
أن جتمد املؤسسات املالية بشكل 
فوري أي أموال تعود إلى األسماء 
الواردة في التعميم غير أنه حذرها 
من جتميد حسابات أو منع تسليم 

بانيتا عــــن امتاك إيران ما يكفي 
من الوقود النووي لصنع قنبلتني 
ذريتــــني، مخــــاوف حلفائها قبل 
خصومها إذ اعلن الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ في تورونتو أن 

هذه املعلومات »مقلقة«.
 وصرح مدڤيديڤ للصحافيني 
في اعقاب قمة مجموعة العشرين 
ان »هذه املعلومات يجب التحقق 
منها اال انها مع ذلك مقلقة، خصوصا 
ان االسرة الدولية ال تعترف بان 
البرنامج النووي االيراني يتمتع 
بالشفافية«.وحذر الرئيس الروسي 
من انه اذا تأكد ذلك فإن ايران رمبا 
تواجه اجراءات جديدة، وأنه »اذا 
ثبت صحــــة ما تقولــــه االجهزة 
األميركية اخلاصة فهذا سيجعل 
بالتأكيد الوضــــع اكثر توترا وال 
اســــتبعد ضرورة النظر في هذه 

املسألة على نحو اضافي«.
أما طهران فقــــد اعتبرت هذه 
االتهامات »حربا نفسية تشنها وكالة 
االستخبارات املركزية االميركية 
عليها العطاء انطباع ســــلبي عن 
االنشطة النووية السلمية اليران«. 
واكدت على لسان املتحدث باسم 
اخلارجية رامني مهمانبراست ان 
الـ »سي اي ايه« تعلم ان البرنامج 
النــــووي االيراني ال يخفي اهدافا 
عســــكرية. ونقلت وكالة االنباء 
االيرانيــــة عن املتحــــدث قوله ان 
»املسؤولني االميركيني وخصوصا 
اجهزة استخباراتهم، يعلمون اكثر 
مــــن اي كان ان البرنامج النووي 

االيراني ليس عسكريا«.

أي أموال في حال لم تكن األسماء 
والتفاصيل متطابقة متاما من دون 

أدنى شك فيما ورد فيه.
 في هذه االثناء، كشف الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد أمس 
شروط إيران الستئناف املباحثات 
النووية مع القوى الكبرى ردا على 
العقوبــــات الدولية املتتالية على 

باده.

أكــــد جناد رفــــض باده  وإذ 
اســــتئناف احملادثات بشأن امللف 
النووي قبل نهاية أغسطس، شدد 
على ان التأخير جاء »بسبب سلوكهم 
السيئ وتبني قرار جديد« وهذا هو 
»الغرامة التي يتوجب عليهم دفعها 
لتعلم اللياقة وأسلوب مخاطبة األمم 
األخرى« بحسب جناد.كما اشترط 
جناد توسيع احملادثات بني إيران 

ودول »مجموعــــة ڤيينا« )أميركا 
وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية( حول تبادل 
الوقود النووي لتشــــمل البرازيل 

وتركيا.
وطــــرح احمدي جناد شــــرطا 
آخر الستئناف احملادثات النووية 
مؤكــــدا أن على القوى العظمى ان 
تعطي »موقفها بكل وضوح بشأن 

النووية التي ميتلكها  األســــلحة 
النظام الصهيوني« رافضا أيضا 
اتهامات رئيس وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية )سي آي ايه( 
ليون بانيتــــا بأن إيران قد متتلك 
أســــلحة نووية اعتبارا من 2012، 
مؤكدا من جديد أن طهران ال تسعى 
القتناء مثل هذه األسلحة و»تؤيد 

بقوة نزع األسلحة«.

وأضاف »اننــــا قلنا بوضوح 
ان الساح النووي جيد بالنسبة 
للدول املتخلفة سياســــيا والتي 
تفتقر الى املنطق«.ونسبت وكالة 
االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( الى 
جناد قوله »ان صمود املسوولني 
االيرانيني امام القوى املتغطرسة 
في العالم هو ما يطالب به الشعب 
االيراني«. وقال على هامش تدشني 

اكبر مصنع النتاج انواع املنتجات 
الفوالذية الصناعية في مدينة نطنز 
الواقعة وســــط ايران »ان صمود 
املســــؤولني االيرانيني امام القوى 
املتغطرسة في العالم ياتي استجابة 

ملا يطالب به الشعب االيراني«.
في غضون ذلك، أثار ما كشفه 
رئيس وكالة االستخبارات املركزية 
االميركية الـ »سي آي إيه« ليون 

)أ.پ( متظاهرون يرمون البيض على السفارة الفرنسية امس خالل احتجاج ألسر ضحايا منظمة مجاهدي الشعب في إيران ردا على مظاهرات مضادة نظمت في باريس  

)أ.ف.پ( فلسطينيات تظاهرن في غزة للمطالبة باالفراج عن املعتقلني الفلسطنيني في السجون االسرائيلية  

القاهرة تنفي اتهامات طهران لها بمنع
عبور سفن مساعداتها لغزة من السويس

– رويترز: ألغت جمعية الهالل األحمر اإليرانية خطة إلرسال  طهرانـ 
ــاعدات إلى قطاع غزة قائلة إنه لم يسمح لها بعبور قناة  شحنة من املس

السويس وهو زعم رفضه مسؤول مصري.
ــدر عباس اإليراني  ــفينة من ميناء بن ــن املقرر أن تنطلق س وكان م
ــر احلصار  ــالل األيام القليلة املاضية في إطار دعم إيران جلهود كس خ

االسرائيلي لقطاع غزة.
ــى موقعها على  ــالل األحمر اإليرانية في بيان عل ــت جمعية اله وقال
ــا نظام االحتالل ومنع  ــبب مزيد من القيود التي يفرضه االنترنت »بس
ــفينة على تصريح للمرور عبر قناة السويس تأجلت رحلة  حصول الس

سفينة الهالل األحمر التي حتمل مساعدات إنسانية«.
ــويس املصرية إنها لم تتلق أي طلب من سفن  وقالت هيئة قناة الس

إيرانية لعبور القناة متجهة إلى غزة.
وقال مسؤول رفيع في هيئة قناة السويس »لم نبلغ اجلانب اإليراني 
برفضنا عبور أي سفن مساعدات وفي الوقت نفسه لم تصلنا أي طلبات عبر 

وكالء املالحة أو السلطات اإليرانية بشأن عبور سفينة املساعدات«.
ــفن  ــويس ال تفرض أي قيود على الس ــة قناة الس ــاف أن هيئ وأض

اإليرانية.
ــبل أخرى  ــة الهالل األحمر اإليرانية إنها تبحث عن س وقالت جمعي

لتوصيل املساعدات إلى غزة. 

خطة إسرائيلية »غير مسبوقة« لتهويد القدس 
وحرب مفتوحة ضد سكانها العرب

عواصمـ  وكاالت: أفادت مصادر صحافية إسرائيلية 
أمس أن جلنة التخطيــــط والبناء في مدينة القدس 
احملتلة تعتزم املوافقة على »خطة شاملة غير مسبوقة« 
تدعو إلى توسيع األحياء اليهودية في القدس الشرقية 
عبر البناء على ممتلكات خاصة مملوكة للفلسطينيني 

في هذه املناطق.
وقالت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية إن املقترح 
املعروض على اللجنة سيقوم بتوحيد سياسة التخطيط 
للمدينة بالكامل بحيث تتم إجراءات اإلنشاء وتوزيع 

املناطق في شطري املدينة الشرقي والغربي معا.
ونقلت اإلذاعة اإلســــرائيلية عن الصحيفة قولها 
إن اللجنــــة تعتزم منح املعترضني على اخلطة مهلة 
60 يومــــا لتقدمي حتفظاتهم على اخلطة قبل إقرارها 
مشيرة إلى أن هذه املرحلة في عملية التخطيط للبناء 
في املدينة تعد »حاسمة« بالنظر إلى أن خطط البناء 

»نادرا« ما يتم تعديلها الحقا.
ومن املتوقع أن تؤدي هذه اخلطة في حال إقرارها 
بشكل فعلي إلى مزيد من التضييق على املقدسيني من 
العرب وسط انتقادات فلسطينية وعربية ودولية لم 

تؤت ثمارها اليقاف عمليات االستيطان املستمرة.
  هــــذه اخلطط وما ســــبقها من اعــــان عن بناء 
بؤر اســــتيطانية جديدة في حي سلوان بالعاصمة 
املقدسة، اعتبرها مسؤول ملف القدس بحركة التحرير 
الوطني الفلســــطيني »فتح« حامت عبد القادر، حربا 
مفتوحة ضد الفلسطينيني في مدينة القدس احملتلة، 
وقال: إن هذه احلرب أصبحت تأخذ أربعة مســــارات 
أساسية، هي: املسار الديني والتاريخي والدميوغرافي 

واجلغرافي.
وأوضح عبدالقادر فــــي تصريحات ملوفد وكالة 
أنباء الشــــرق األوســــط إلى رام اهلل أن هناك مسارا 
لتهويد املقدسات ســــواء اإلسامية واملسيحية على 
حد سواء من خال احملاوالت املتكررة لاعتداء على 
املسجد األقصى املبارك ومحاولة بناء مدينة أسفله 
وهذا يؤكد أن املســــار الديني هو مسار استراتيجي 

في خطة التهويد اإلسرائيلية للقدس.

وأضاف: أن املســــار التاريخي يهدف إلى تهويد 
مدينة القدس وتغيير طابعها العربي اإلســــامي من 
خال احلفريــــات التي جتري في كل مناطق املدينة، 
وإقامة الكنس حول املسجد األقصى ومحاوالت لتغيير 
أسماء الشوارع فيها مبعنى أن هناك هجمة حضارية 
من أجل تغيير الهوية العربية اإلســــامية للمدينة 

املقدسة.
ولفت إلى أن املسار الدميوغرافي يستهدف إحداث 
خلل في امليزان السكاني وتغيير خريطة املدينة لصالح 
املســــتوطنني اليهود من خال سياسة االبعاد وهدم 
املنازل واجلدار الذي فصل أكثر من مائة ألف مقدسي 
عن القدس وتقليص الوجود البشــــري الفلسطيني 

في املدينة.
وأشار إلى أن املسار اجلغرافي حتاول فيه إسرائيل 
صياغة خريطة جغرافية جديدة ملدينة القدس تقوم 
على التوســــع بالبناء االســــتيطاني وتغيير املعالم 

اجلغرافية ملدينة القدس.
 في هذه االثناء، قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أمس انه ميكن االنتقال الى مفاوضات مباشرة 
مع إسرائيل إذا قدمت أجوبة ايجابية عن األسئلة التي 
طرحتها السلطة الفلسطينية على املبعوث األميركي 

جورج ميتشل.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( 
ان عباس قــــال إن القيادة الفلســــطينية تنتظر من 
ميتشل خال زيارته املرتقبة في بداية يوليو املقبل 
أن يقدم إجابات عما قدمه اجلانب الفلسطيني في ما 
يتعلق بقضايا املرحلة النهائية والتي تشمل قضيتي 

احلدود واألمن.
وأضــــاف »إذا كان هنــــاك أي إجابات ايجابية من 
اجلانب اإلسرائيلي فهذا جيد وميكن أن يشجعنا على 

الذهاب للمفاوضات املباشرة«.
وقال عباس »حتى اآلن لم نسمع أي اقتراحات من 
اجلانب اإلسرائيلي ونتمنى أن نسمع منهم شيئا ولكن 
لم نسمع ما يشجع على املضي في املفاوضات ولكن 

سنرى ما سيأتي به ميتشل خال اجلولة املقبلة«.

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات عسكرية إسرائيلية
»لجنة تيركل« تجتمع وتعلن نتنياهو أول شهودها ثم باراك وأشكنازي

عواصمـ  وكاالت: يأخذ توتر 
العاقات بني أنقرة وتل أبيب منذ 
االعتداء اإلسرائيلي على أسطول 
مساعدات انسانية كان متوجها 
الى قطـــاع غزة وقتـــل خاله 
تسعة أتراك عدة أشكال، حيث 
كشف ديبلوماسي تركي أمس 
أن باده أغلقت مجالها اجلوي 
امام طائرة عسكرية إسرائيلية 
بسبب الهجوم اإلسرائيلي، دون 
ان يحـــدد إذا كان احلظر كاما 
امام كافة الطائرات العســـكرية 

اإلسرائيلية.
وردا على سؤال لوكالة األنباء 
الديبلوماسي  الفرنســـية، قال 
الطائرة  التركي ان قرار منـــع 
العســـكرية اإلســـرائيلية من 
التركي  التحليـــق في املجـــال 
الهجوم اإلسرائيلي  اتخذ بعيد 
في 31 مايو املاضي لكنه لم يعط 

تفاصيل.
الذي  الديبلوماسي  وشـــدد 
رفض كشـــف هويته، على ان 
العســـكرية ملزمة  الطائـــرات 
باحلصول على ترخيص كل مرة 
تعبر املجال اجلوي، وان رفض 
هذا الترخيص لطائرة عسكرية 

مت مباشرة بعد الهجوم.
وقد أكد مسؤول حكومي تركي 
آخر أن قرار تركيا األخير منع 
طائرة عسكرية إسرائيلية من 
استخدام أجوائها يأتي في إطار 
االجتاه إلى »تقليص« التعاون مع 

القوات اجلوية اإلسرائيلية.

وقال مسؤول حكومي رفيع 
املستوى لوكالة األنباء األملانية 
»أستطيع أن أقول إن هذا نتيجة 

لطريقة من التفكير«.
وأوضح املسؤول الذي طلب 
عدم ذكر اسمه أن »هناك تغييرا 

با شك«.
وأضاف املســـؤول: »كل هذا 
يأتي في نفس اإلطار، ولن يسمح 
للطائرات اإلسرائيلية بالتدريب 
في األجـــواء التركية، ولن تتم 
دعوتها للمشاركة في أي مناورة 

من أي نوع«.

وردا على ســـؤال حول هذه 
املســـألة عقب قمـــة مجموعة 
العشرين أمس في تورونتو قال 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان الذي نقلت تصريحاته 
وكالة األناضول، ان قرار الرفض 
مت فعا بعد العملية اإلسرائيلية 

دون مزيد من التفاصيل.
في سياق متصل جدد اردوغان 
مطالبة إسرائيل بتقدمي اعتذار 
الى باده حـــول هجومها على 
السفينة التركية »مرمرة« ضمن 

األسطول.

وجدد اردوغـــان خال لقاء 
صحافي في أعقاب قمة مجموعة 
العشـــرين في تورنتو مطالب 
تركيـــا الثاثة وهـــي االعتذار 
وتشـــكيل جلنة حتقيق دولية 
والتعويـــض عن األضرار ومن 
التي  الســـفن  بينها مصـــادرة 
ترفع العلم التركي والتي كانت 
متوجهة الى قطاع غزة، وأخيرا 
الكامل للحظر املفروض  الرفع 
على القطاع، وذلك حتى تعود 
العاقات بني اجلانبني الى سابق 

عهدها.

وأعرب اردوغان الذي أجرى 
لقـــاء ثنائيا اســـتمر أكثر من 
ســـاعة مع الرئيـــس األميركي 
باراك اوباما علـــى هامش قمة 
أمله  العشـــرين، عن  مجموعة 
في ان يكـــون للقاء هذا األخير 
املقبل في مطلع يوليو مع رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو تأثيرا »ايجابيا« على 

موقف إسرائيل.
على الطـــرف املقابل، عقدت 
جلنة تقصي احلقائق التي شكلتها 
الهجوم  إسرائيل للتحقيق في 
برئاســـة قاضي احملكمة العليا 
املتقاعد يعقوب تيركل للتهرب 
الدولية إلجراء  من الضغـــوط 
حتقيق دولي، أول اجتماعاتها 
أمس وأعلنت أن رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو ســـيكون أول 

شاهد سيمثل أمامها.
ونقلت وسائل إعام إسرائيلية 
عـــن القاضي تيـــركل قوله إنه 
تقرر استدعاء نتنياهو ووزير 
الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان 
اجليش غابي أشكنازي لإلدالء 
بشهاداتهم أمام اللجنة في الفترة 

القريبة املقبلة.
وأضاف أن اللجنة قد تستدعي 
رئيس الوزراء الســـابق ايهود 
أوملرت ووزيرة اخلارجية السابقة 
تسيبي ليڤني لإلدالء بشهادتيهما 
أمام اللجنة حول سياسة احلصار 
الذي فرضته حكومة أوملرت على 

قطاع غزة.

الرئيــــس  ـ وكاالت: توقــــع  عواصــــم 
األميركي بــــاراك أوباما أن يتم إحراز تقدم 
في استراتيجية إدارته في أفغانستان بنهاية 
العام احلالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن احلل 
هناك سيكون سياســــيا وليس عسكريا، 
وشدد على ضرورة النظر بنوع من التشكك 
واالنفتاح جلهود إدماج طالبان في العملية 
السياســــية األفغانية.ونقل راديو »سوا« 
األميركي أمس عن أوباما قوله على هامش 
قمة مجموعة العشــــرين التي انعقدت في 
تورنتو الكندية إن »حركة طالبان تشكل 
خليطا من اإليديولوجيات املتشددة والقيادات 
القبلية وهؤالء الذين انضموا للحركة ملجرد 
أنهم يبحثون عــــن وظيفة أفضل ومن ثم 
فإن هذه األطــــراف لن تفكر بذات الطريقة 
عندما يتعلق األمر باحلكومة األفغانية وعن 
مستقبل هذا البلد«.وأضاف أن احلوارات بني 
احلكومتني األفغانية والباكستانية لبناء 
الثقة بينهما تشكل خطوة مفيدة، مشيرا إلى 

أن ثمة تقدما في اجتاه 
إقناع الاعبني اإلقليميني 
فــــي املنطقة بــــأن من 
مصلحة اجلميع أال يتم 
تنفيذ هجمات إرهابية 
انطاقــــا مــــن املنطقة 
احلدودية بني باكستان 

وأفغانستان.
وشــــدد علــــى ان 
املتحــــدة  الواليــــات 
ليســــت لديهــــا نيــــة 
احتال افغانســــتان، 
وقال إن إدارته ستقوم 
بإجراء مراجعة شاملة 

أفغانستان للوقوف  إلســــتراتيجيتها في 
على األشــــياء التي ال تــــؤدي الهدف منها 
وإصاحها والبناء على اجلوانب الفعالة في 
اإلستراتيجية للنواحي املدنية والعسكرية 
والديبلوماسية.وأضاف أن واشنطن ستكون 

إلــــى تقدمي  بحاجــــة 
املساعدة الفغانستان 
لفتــــرة طويلة قادمة، 
الرئيــــس  وشــــدد 
األميركــــي على أن هذا 
أمرا  التعاون سيكون 
مختلفا عن وجود قوات 
أميركية على األرض في 
أفغانستان، موضحا أن 
القوات األميركية  عدد 
في أفغانستان بلغ نحو 
68 ألــــف جنــــدي قبل 
إرسال 30 ألف جندي 

إضافي هناك.
وأكد أوباما مجددا أن اجلنرال ستانلي 
ماكريستال القائد السابق للقوات األميركية 
والدولية في أفغانستان كان يقوم بتنفيذ 
هذه السياسة وسوف يواصل اجلنرال ديڤيد 
بتريوس املرشح خلافته في هذا املنصب 

تنفيذ السياسة ذاتها التي حظيت مبوافقة 
القوات الدولية في أفغانســــتان والرئيس 

حامد كرزاي.
ميدانيا، أعلنت قوة األمم املتحدة حلفظ 
األمن في أفغانســــتان »إيساف« أمس عن 
مقتل 4 جنود تابعني لها بتفجير في شمال 

أفغانستان.
وذكرت »إيســــاف« علــــى موقعها على 
االنترنت أن اجلنــــود األربعة قتلوا أمس 
األول لدى انفجار عبوة ناســــفة في شمال 
أفغانستان، ولم تشر »إيساف« إلى جنسية 
القتلى أو املكان احملدد ملقتلهم، فيما ذكر ان 
أربعة جنود نرويجيني لقوا مصرعهم إثر 
انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق 
شمال أفغانستان، وأكدت  إذاعة الـ »بي بي 
سي« نقا عن اجليش النرويجي أمس إن 
هؤالء اجلنــــود لقوا مصرعهم بينما كانوا 
يقومون مبهمة في إقليم »فارياب« الواقع 

شمال أفغانستان.

باراك أوباما

بغداد ـ وكاالت: وســــط توقعــــات متواضعة من 
االجتماع املزمع عقده اليوم بني رئيس ائتاف دولة 
القانون رئيس احلكومة املنتهية واليته نوري املالكي 
وبني رئيس قائمة »العراقية« اياد عاوي الفائز بأكبر 
عدد من املقاعد، يواصل املسؤولون العراقيون توزيع 
االتهامات بافشال مساعي سد الفراغ احلكومي املستمر 
منذ اربعة اشهر، حيث قال عضو التحالف الكردستاني 
محمود عثمان إن ضغوطا خارجية تســــاهم بشكل 
سلبي في تأخير تشــــكيل احلكومة العراقية إلى ما 

بعد االنسحاب األميركي من العراق.
واتهم عثمان صراحةـ  في تصريح لراديو »سوا« 
األميركي أمسـ  إيران بالسعي لعرقلة مساعي تشكيل 
احلكومة إلى ما بعد االنسحاب األميركي ليكون الوضع 
مناسبا لها، من غير أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، قال النائب حســــن الســــنيد عضو 
ائتــــاف دولة القانون لصحيفة »الصباح« العراقية 
في عددها الصادر أمس إن »املالكي سيلتقي عاوي 
غدا )اليوم( في مكتب االخير على سبيل رد الزيارة 
التي قام بها رئيــــس قائمة العراقية لرئيس ائتاف 
دولة القانون قبل اســــبوعني«، مشيرا إلى أن اللقاء 

سيتطرق الى عدة ملفات منها دعم العملية السياسية 
وتشكيل احلكومة.

وأضاف الســــنيد أن »مجلس النواب سيستأنف 
جلسته املفتوحة في 17 يوليو املقبل في حني سيعقد 
املالكي وعاوي اجتماعا اليوم يرجح ان يخرج بنتائج 
مهمة في طريق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية«.

على صعيد متصل، اتهم طارق الهاشــــمي نائب 
رئيس اجلمهورية ورئيــــس كتلة جتديد املنضوية 
حتت القائمة العراقية »الطرف املتمســــك بالسلطة« 
باملســــؤولية عن تأخر تشــــكيل احلكومة العراقية 

اجلديدة، في إشارة إلى املالكي.
وأكد الهاشمي في حديث لصحيفة »الشرق األوسط« 
اللندنية نشرته أمس أن القائمة العراقية لن تشارك في 
احلكومة اجلديدة إذا ما مت جتاوزها في البدء بعملية 

تشكيل احلكومة باعتبارها الفائزة في االنتخابات.
وبســــؤاله عمن يتحمل مســــؤولية التأخير، قال 
الهاشمي: »الطرف الذي يضع العصا في العجلة ويعمل 
على إيقاف مســــيرة احلياة وتعطيل مصالح الوطن 
واملواطن. الطرف الذي يتمســــك بالسلطة دون سند 

قانوني أو دستوري، يفسر الدستور على هواه.

أوباما متفائل بالتقدم في أفغانستان: الحل سياسي ال عسكري
مقتل 4 جنود للناتو في إقليم »فارياب« لقاء ثاٍن بين المالكي وعالوي اليوم

 والهاشمي لن ينضم لحكومة ال تشكّلها كتلته


