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لندن ـ عاصم علي
كش���فت دراس���ة بريطانية رك���زت على 
املخططات االرهابية التي شهدتها البالد خالل 
عشر سنوات أن غالبية املتشددين االسالميني 
املرتبطني باالرهاب ولدوا في اململكة املتحدة، 
وأكثريته���م حت���ت الثالثني عاما م���ن العمر. 
وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز »التماسك 

االجتماعي« البريطاني خالل فترة سنتني أن 
119 شخصا من البريطانيني واألجانب بينهم 5 
نساء أدينوا ب� »تهم االرهاب« في الفترة املمتدة 
من عام 1999 حتى 2009. وجاء في الدراسة أن 
ثلثي املدانني باإلرهاب خالل هذه الفترة ولدوا 
في بريطانيا ويحملون ج���وازات بريطانية، 
ما يؤش���ر إلى عرضة هذه الشريحة للتطرف 

واإلرهاب. ويبلغ متوس���ط أعمار املدانني 27 
عاما وأصغرهم في ال� 16 وأكبرهم في ال� 48. 
كما أشارت الدراسة التي تأتي قبل يومني فقط 
من الذك���رى ال� 5 لتفجيرات يوليو عام 2005 
في لندن، إلى أن ثلث هؤالء املدانني باالرهاب 
مرتبط مباشرة بتنظيم ارهابي بينهم 15% من 

»املهاجرون« و14.5% من تنظيم »القاعدة« .

ثلثا المدانين باإلرهاب في بريطانيا  ولدوا فيها ويحملون جوازاتها

طهران � أ.ف.پ: دخلت العقوبات 
الدولي����ة واالوروبية واالميركية 
إي����ران مرحلة  املتتالي����ة عل����ى 
حاسمة، وأعلن مهدي علي ياري 
االمني العام لرابطة شركات النقل 
أن املطارات في  اجلوي االيرانية 
كل من بريطانيا وأملانيا واإلمارات 
باتت ترفض تزويد طائرات الركاب 
االيرانية بالوقود، كما نقلت عنه 

وكالة انباء الطلبة االيرانية.
 وق����ال ياري »منذ االس����بوع 
املاض����ي، بعد ص����دور العقوبات 
االحادي����ة اجلان����ب والعقوبات 
االميركي����ة على اي����ران، ترفض 
املط����ارات في بريطاني����ا واملانيا 
واالمارات تزويد الطائرات االيرانية 
القرار  بالوقود«. وأضاف ان هذا 
التطبي����ق اخلميس  دخل حي����ز 
الكونغرس  املاضي عمال بق����رار 
ال����ذي يفرض عقوبات  األميركي 
على بيع محروقات إليران. وتابع 
ان »شركتي ايران اير )الوطنية( 
اللتني تقومان  ومهان )اخلاصة( 
برحالت عديدة الى أوروبا واجهتا 
مش����اكل«. ودعا مهدي علي ياري 
الدولية  املدني  الطي����ران  منظمة 
الى التدخل واعتبار »تطبيق هذه 
العقوبات غير شرعي«. معتبرا »ان 
الدول تزويد طائرات  رفض هذه 
انتهاك  الركاب اإليرانية بالوقود 
للمواثيق الدولية«. وقال ان على 
»وزارة اخلارجية واملنظمة الوطنية 
للطي����ران املدن����ي ووزارة النقل 
التحرك ضد هذا القرار األميركي غير 
الشرعي«. ردا على هذه اخلطوات 
قال عضو في البرملان اإليراني إن 
انتقامية.  إيران ستتخذ خطوات 
ونسبت الوكالة إلى حشمت اهلل 
فالحت بيشه قوله »إيران ستفعل 
الشيء ذاته مع السفن والطائرات 
التابعة لتلك الدول التي تس����بب 

لنا املشاكل«.

أبوظبي تنفي

إال أن متحدثة باس����م ش����ركة 

ومؤسساته لم يكن محايدا في البت 
في شكاوى الشعوب إال ان إيران 
حتتفظ بحقها في رفع شكوى ضد 
احلظر األميركي األحادي اجلانب 

ضدها«.
وتط����رق إلى قرار واش����نطن 
األس����بوع املاضي فرض عقوبات 
أحادي����ة اجلانب ض����د إيران من 
بينها حظر بيع الوقود للطائرات 
اإليرانية وقال »إن فرض مثل هذه 
العقوب����ات يتعارض مع القوانني 
الدولية وحقوق اإلنسان وميكن 
للجمهورية اإلس����المية أن ترفع 
ش����كوى إلى املجتمع الدولي ضد 

هذه العقوبات«.
وقال »من املؤسف ان الواليات 
املتحدة تتصور أنه من خالل فرض 
عقوبات أحادية اجلانب على إيران 
ميكنها ان تزعزع إرادة الش����عب 
اإليران����ي في مواصل����ة حقوقها 

النووية«.

التحركات البحرية في الخليج

عل����ى صعي����د آخ����ر، أعل����ن 
مسؤول عسكري ايراني أمس ان 
بالده »تراقب التحركات البحرية 
األجنبي����ة« في املي����اه اخلليجية 
وبحر عمان »لتوفير األمن للسفن 
التجارية املتجهة الى خليج عدن« 

على حد قوله.
ونقلت وكال����ة انباء )فارس( 
اإليرانية عن قائد سالح البحر في 
اجليش اإليراني االميرال حبيب 
اهلل سياري قوله ان »هذا السالح 
يراقب عن كثب جميع التحركات 
البحرية واجلوية لألجانب في املياه 
اخلليجي����ة وبحر عمان من خالل 

تسيير الدوريات البحرية«.
وأضاف ان مهمة القوة البحرية 
اإليرانية في املياه اخلليجية وبحر 
عمان هي »مراقبة حتركات القوات 
األجنبي����ة في هات����ني املنطقتني 
احلساستني من اجل توفير األمن 
التجارية املتجهة نحو  للس����فن 

خليج عدن«.

وكانت مشاركة احلرس الثوري 
في مشروعات كبيرة داخل قطاعي 
النف����ط واالتص����االت، وفي قمع 
االحتجاجات على نتائج االنتخابات، 
والدخول في السياسة بقوة، أثارت 
انتقادات واسعة من رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام هاشمي 
رفس����نجاني، الذي وصف تدخل 
احلرس الثوري في اقتصاد البالد 
باخلطير وب����أن احلرس الثوري 
يتجه نحو »ديكتاتورية« الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسني.
 في س����ياق متص����ل، أعلنت 
إيران أمس أنها حتتفظ بحقها في 
رفع شكوى ضد احلظر األميركي 
املفروض عليها بسبب برنامجها 

النووي.
ونسبت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية )ارنا( الى املتحدث باسم 
القومي والسياس����ة  جلنة األمن 
اخلارجية في البرملان اإليراني كاظم 
جاللي قوله »رغم ان املجتمع الدولي 

والطاقات الوطنية الهائلة.
من جانبه، أعلن قائد عمليات 
»خامت األنبي����اء للبناء« للحرس 
الثوري العميد رس����تم قاس����مي 
أن احلرس الثوري أنشأ شركات 
إيران بالبنزين املطلوب  لتزويد 
ملواجهة عقوبات جديدة تطول قطاع 
احملروقات في إيران، بحسب موقع 
العربية نت، اخلطوة على ما يبدو 
خطوة ايرانية للرد على العقوبات 
االميركية بإدخال احلرس الثوري 
إلى ساحة املنازلة االقتصادية أكثر 
من أي وقت مضى ملواجهة »ثورة 
البنزين« على حد ما تفيد التقارير 

من داخل احلرس الثوري.
وأف����ادت تقارير س����رية بأن 
احلرس الثوري وضع خطة ملواجهة 
أي احتجاجات داخلية جديدة رأى 
أنها قد تندلع في حال إخفاقه في 
مواجهة حتديات النقص احلاد في 
البنزين بسبب العقوبات األميركية 

والدولية.

مطارات أبوظب����ي قالت أمس ان 
الشركة مستمرة في تزويد طائرات 

الركاب اإليرانية بالوقود.
وأضافت املتحدثة في اتصال 
تلفوني مع »رويترز«: لدينا عقود 
مع طائرات الركاب اإليرانية ونحن 
مستمرون في السماح لها بإعادة 
التزود بالوقود، حيث تدير شركة 
التي  مطارات أبوظب����ي املطارات 

تخدم مدينتي أبوظبي والعني.
الرئيس اإليراني محمود  لكن 
احمدي جناد قلل أمس مجددا من 
اهمية العقوبات الدولية املفروضة 
على بالده وفقا لقرار مجلس االمن 

الدولي االخير.
 وقال احمدي جناد في كلمة 
ألقاها على هامش افتتاحه مجمع 
)بناب( لصهر احلديد مبحافظة 
اننا لسنا  الش���رقية  اذربيجان 
بصدد كسر العقوبات بل نسعى 
لفتح قمم العال���م العالية وهذا 
الكبيرة  الهم���م  ممكن بفض���ل 

البحرية اإليرانية تراقب التحركات األجنبية في الخليج وبحر عمان.. والحرس الثوري يتأهب لـ »ثورة بنزين« محتملة 

إيران تتهم بريطانيا وألمانيا واإلمارات برفض تزويد طائراتها بالوقود 

عواصم � وكاالت: بدأ الرئيس الس����وري د.بشار 
االسد امس زيارة الى اس����بانيا بعد اختتام جولته 
الالتينية الهادفة الى »تطويق محاوالت حتويل أميركا 
الالتينية إلى دول محايدة« كما اعلن من االرجنتني.
ودعا االس����د إلى دع����م االتفاق املتعل����ق بتبادل 
اليورانيوم الذي وقعته البرازيل وتركيا مع إيران، 
بعدما وصفه من البرازيل بأنه »عنصر أساسي حلل 
املشكلة دون نزاع«. مؤكدا خالل لقاء جمعه باجلالية 
الس����ورية في األرجنتني، أنه ف����ي هذه اجلولة »كان 
واضحا أن هناك معرفة بتفاصيل مشاكلنا وبوقوفهم 
موقفا مطابقا متاما ملوقفنا«. وأوضح األسد أن »خطأنا 
نحن العرب هو أنه عندما تسير األمور جيدا، فإننا 
نرت����اح ال نتحرك، لكني أعتقد أننا اآلن بحاجة أكثر 
للحركة من ذي قبل كي ال نخسر ما ربحناه على مدى 

أكثر من مائة وخمسني عاما«.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة »كالرين« االرجنتينية، 

اعتبر األس����د أن الواليات املتحدة »ضعيفة« للغاية 
إلجناح عملية سالم في الشرق األوسط، داعيا إلى اقامة 

منطقة منزوعة السالح النووي في هذه املنطقة.
وجاء في املقابلة أن »جتربتنا مع الواليات املتحدة 
تفيد بأن هؤالء عاجزون عن إدارة عملية سالم حتى 
النهاية«، جازما بأن »الثقل السياسي األساسي لبعض 
دول الشمال، مثل أوروبا أو الواليات املتحدة، تغير، 
وانتق����ل إلى دول أخرى في جنوب العالم مثل تركيا 

والبرازيل«.
الى ذلك أجرى األس����د امس مباحثات مع رئيس 
الوزراء اإلسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو 
في مقر رئاسة الوزراء اإلس����بانية في مدريد. وأكد 
الرئيس في مؤمتر صحافي مشترك مع ثاباتيرو أنه 
ال ميكن حتقيق الس����الم بوجود االحتالل كما أنه ال 
ميكن أن يتحقق الس����الم دون إعادة احلقوق وعلى 

رأسها إعادة اجلوالن السوري احملتل كامال.

دعا إلى دعم اتفاق تبادل اليورانيوم الموّقع بين البرازيل وتركيا وإيران

األسد: أميركا عاجزة عن إدارة السالم

52.6% 47.4%

)رويترز( رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو مستقبال الرئيس بشار األسد في مدريد أمس 

)أ.ف.پ( وزير النفط اإليراني مسعود مير الكاظمي خالل مؤمتر صحافي في طهران أمس 

لقاء بن اليعازر وأوغلو يشق
صفوف » العمال« اإلسرائيلي 

عواصم � يو.بي.آي: أحدث لقاء وزير الصناعة والتجارة والتشغيل 
اإلسرائيلي بنيامني بن اليعازر ووزير اخلارجية التركي أحمد داود 
أوغل���و خالفا كبيرا بني اليعازر رئيس ح���زب العمل ووزير الدفاع 
ايهود ب���اراك. واتهم بن اليعازر باراك باملس بأمن إس���رائيل بعدما 
س���رب معلومات حول اللقاء الس���ري الذي عقد بن اليعازر وأوغلو 

قبل أيام.
وبثت إذاعة اجليش اإلس���رائيلي أمس تسجيال صوتيا الجتماع 
نشطاء في حزب العمل عقد أمس األول وقال فيه بن اليعازر إن »من 

سرب )معلومات( مس بأمن إسرائيل«.
وكان التوتر بني بن اليعازر وباراك قد تصاعد خالل اجتماع وزراء 
حزب العمل عندما اتهم بن اليعازر مساعدا لباراك بتسريب معلومات 

إلى وسائل اإلعالم حول لقائه مع داوود أوغلو.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن بن اليعازر قوله ملساعد باراك 

»أنا عراقي وسوف أشويك وأنت ال تعرف مع من تتعامل«.
وأضاف بن اليعازر أنه أطلع باراك قبيل سفره إلى بروكسل للقاء 
داوود أوغلو يوم األربعاء املاضي وأن »باراك لم يقل لي إنه يعارض 

عقد اللقاء بل انه حملني سالما إلى داوود أوغلو«.
وتابع أن باراك أرسل مساعده لوسائل اإلعالم لكي يقول إن وزير 
الدف���اع يعارض اللقاء وذلك لكيال يغضب وزير اخلارجية أفيغدور 

ليبرمان.
وقال بن اليعازر لنشطاء حزب العمل »ال أحد سيعلمني ما هو أمن 
إسرائيل كمن حارب سنوات طويلة جدا من أجل الدفاع عن الوطن ومن 
ال يفهم ذلك س���أوضح له بكلمات بسيطة: إن العالقة مع تركيا مهمة 

ألمن إسرائيل وكسر العالقات مع أنقرة هو خطر على األمن«.

مخططات لبناء 2700 وحدة استيطانية بالضفة وحماس تتهم فياض بالتآمر

تركيا إلسرائيل: االعتذار أو قطع العالقات.. ونتنياهو يرد: لن نعتذر أبدًا 
عواصم � وكاالت: ع���اد التوتر املتواصل منذ 
االعتداء االس���رائيلي على أسطول احلرية لكسر 
احلصار على غزة، بني تل أبيب وانقرة الى السطح 
أمس مع جتديد تركيا مطالبتها باعتذار اسرائيلي 
علني ورفض احلكومة االس���رائيلية تقدمي ذلك 

االعتذار.
فقد جدد مس����ؤول ف����ي مكتب رئي����س الوزراء 
االس����رائيلي بنيامني نتنياهو أمس التأكيد على أن 
إس����رائيل »لن تعتذر أبدا« عن الهجوم على سفينة 
»مرمرة« التركية ضمن اس����طول احلرية وأدى الى 

مقتل تسعة اتراك.
وقال املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
ان »اسرائيل لن تعتذر أبدا عن دفاعها عن سكانها. ان 
جنودنا الشبان لهم احلق في الدفاع عن أنفسهم حني 
تكون حياتهم في مواجهة خطر من عصابة سوقيني 

كانوا يحاولون ضربهم حتى املوت«.
واض����اف »لدينا احلق في منع نقل اس����لحة من 

ايران الى غزة«.
وتابع »بالطبع نأس����ف للخس����ائر في االرواح 
البشرية، ولكن ليست اس����رائيل هي التي تسببت 

في أعمال العنف«.
املسؤول االس����رائيلي كان يرد بذلك على وزير 

اخلارجية التركي احم����د داود اوغلو الذي هدد كما 
نقلت عنه الصحافة التركية أمس بأن بالده ستقطع 
عالقاتها مع اسرائيل اذا لم تقدم اعتذارا عن الهجوم، 
وأكد كذلك أن املجال اجلوي التركي بات مغلقا امام 

الرحالت العسكرية االسرائيلية.
من جهت����ه رد املتحدث باس����م وزارة اخلارجية 
االس����رائيلية ايغال باملور على سؤال لوكالة األنباء 
الفرنس����ية انه »عندما تطالب باعتذار ال تعمد الى 

تهديدات او مهل نهائية«.
وأضاف »كل ش����يء يدعونا لالعتق����اد ان تركيا 
ترمي الى هدف آخر في هذه القضية«، من دون اعطاء 

تفاصيل اخرى.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت اسرائيل على 
اس����تعداد الن تدفع لعائالت الضحايا االتراك الذين 
قضوا في الهجوم االس����رائيلي، اجاب نتنياهو في 
تصريحات سابقة »لم نبحث في هذا االمر«، في اشارة 
الى اللقاء الذي جرى في بروكس����ل االربعاء املاضي 
بني وزير التجارة والصناعة االسرائيلي بنيامني بن 
اليعازر وداود اوغلو، في اول لقاء بني البلدين منذ 

اندالع االزمة.
وخالفا ملواقف تركية سابقة أصرت على تشكيل 
جلنة حتقيق دولي حول االعتداء رافضة االعتراف 

بلجنة »تيركل« التي شكلتها اسرائيل من طرف واحد، 
لم يرفض داود أوغلو جلنة التحقيق هذه.

وقال »اذا خلصت هذه اللجنة الى ان الغارة كانت 
ظاملة واذا اعتذروا فسيكون هذا كافيا«، مؤكدا ان تركيا 

تصر كذلك على قيام اسرائيل بدفع تعويضات.
وق����ال أوغلو في مقابلة م����ع صحيفة »حريت«: 
»أمام إس����رائيل 3 خيارات إما االعت����ذار أو القبول 
بتحقيق دولي حيادي ونتائجه وإال فسنقطع عالقاتنا 

الديبلوماسية«.
وعلق أوغلو على تصريحات نتنياهو الرافضة 

لالعتذار قائال »عندها لن تصلح العالقات أبدا«.
وتابع »إنهم مدركون لطلباتنا إن لم يشاءوا االعتذار 
عليهم إذن القبول بتحقيق دولي«، مشيرا إلى أن تركيا 

لن تنتظر القرار اإلسرائيلي إلى ما ال نهاية.
وأعلن أوغلو أن تركيا وضعت خريطة طريق 
تشمل إجراءات ستتخذها ضد إسرائيل في حال 
ل���م تلب املطالب التركية وقال »إن املجال اجلوي 
التركي مغلق بالكامل أمام الطائرات العس���كرية 
اإلسرائيلية« وأوضح أن أنقرة بانتظار إنشاء جلنة 
تقصي حقائق مدعومة من األمم املتحدة و»سنضع 
خارطة طريقنا اس���تنادا إلى هذا التطور« وتابع 
»نريد أيضا أن مننح فرصة للدول التي تريد إصالح 

العالقات بني تركيا وإسرائيل« في إشارة منه إلى 
الواليات املتحدة حيث من املقرر أن يلتقي نتنياهو 

الرئيس األميركي باراك أوباما اليوم.
في س����ياق آخر، أكدت حركة املقاومة االسالمية 
»حماس« ان اللقاء بني رئيس الوزراء الفلس����طيني 
سالم فياض ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك 

هو »لقاء أمني تآمري خطير«.
وق����ال فوزي برهوم املتحدث باس����م حماس في 
تصري����ح صحافي »ان اللقاء.. خطي����ر يأتي تلبية 
لألجندة األميركية واألوامر الصهيونية ورفع وتيرة 
التعاون األمني مع العدو لتصفية املقاومة وحماية 

االحتالل«.
اللقاء، كش����فت صحيف����ة »هآرتس«  مب����وازاة 
االسرائيلية أمس انها علمت انه سيتم بناء ما ال يقل 
عن 2700 وحدة س����كنية جديدة في الضفة الغربية 
مبجرد انتهاء التجميد املؤقت احلالي ملدة 10 اش����هر 

في شهر سبتمبر املقبل.
وأشارت الصحيفة � في تقرير بثه موقعها على 
شبكة االنترنت � الى ان املجالس اإلقليمية في جميع 
أنحاء الضفة الغربية تعد حاليا ملواصلة البناء في 
املس����توطنات قبل 27 سبتمبر عندما ينتهي املوعد 

املقرر للبناء احلالي.

وارسو � ا.ف.پ: استهل الليبرالي برانيسالف 
كوموروفسكي عهده كرئيس جديد لپولندا بوعد 
أطلقه للعمل على ازالة التوترات السياسية السائدة 
في بالده. وذلك عقب اطاحته مبنافس����ه احملافظ 
التوأم للرئيس  الشقيق  ياروسالف كاتشينسكي 
الراحل ليخ كاتشينس����كي في انتخابات الرئاسة 
الپولندية. وحصل كوموروفسكي )58 عاما(، حليف 
رئيس الوزراء املؤيد الوروبا دونالد تاس����ك، على 
52.63% من االصوات في مقابل 47.37% لكاتشينسكي 
)61 عاما( مرش����ح حزب القانون والعدالة، وذلك 
بعد فرز االصوات ف����ي 95.1% من مراكز االقتراع، 
بحسب ما اعلن رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية 

ستيفان يافورسكي.
وكان ش����قيق الرئيس ليخ كاتشينسكي الذي 
قضى في حادث حتطم الطائرة الرئاسية في ابريل 
في روس����يا، اعترف بخسارته وهنأ منافسه بعيد 
اعالن نتائج اس����تطالعني للرأي عند اخلروج من 
مراكز االقتراع وقال »اهنئ الفائز. اهنئ برانيسالف 
كوموروفسكي«. وتعهد كوموروفسكي، رئيس البرملان 
الذي اصبح مبوجب الدس����تور الرئيس االنتقالي 
بسبب ش����غور الرئاسة مبقتل ليخ كاتشينسكي، 

بالعمل على انهاء االنقسامات في البالد.

پولندا: كوموروفسكي يفوز بالرئاسة
وال عزاء لتوأم الرئيس الراحل كاتشينسكي

جهود حثيثة لبايدن.. وتضارب حول مصير التحالف الوطني

5 كتل في االئتالف الوطني تبّلغ المالكي رفضها ترؤسه الحكومة 
بغ����داد � وكاالت: واصل نائب 
الرئيس االميركي جوزف بايدن 
اجتماعاته أمس مع القادة العراقيني 
حلثهم على اإلس����راع في تشكيل 
احلكومة اجلديدة مع اقتراب موعد 
انتهاء املهلة الدستورية منتصف 

يوليو اجلاري.
والتقى أمس الرئيس العراقي 
املنتهية واليته جالل الطالباني في 
مواصلة للجهود املبذولة لتشكيل 
احلكومة العراقية املقبلة وس����د 
الفراغ السياسي منذ االنتخابات 

النيابية.
وأف����اد بيان صادر عن املكتب 
الصحاف����ي بالرئاس����ة العراقية 
بأن باي����دن والطالبان����ي »بحثا 
اإلج����راءات الدس����تورية ملرحلة 
التش����ريعية  ما بعد االنتخابات 
واللقاءات واالجتماعات اجلارية 
بني الكتل الفائزة باجتاه تشكيل 

احلكومة اجلديدة«.

ووص���ف الطال���باني باي��دن 
ب� »الصديق القدمي مؤكدا استعداده 
ملواصلة جهوده لتوحيد مواقف 
األطراف املتنوعة باجتاه االتفاق 
على برنامج مشترك واالنتقال إلى 
املرحلة املقبلة«. وجدد بايدن دعم 
الدميوقراطية في  بالده للعملية 
العراق وسعيها ألن ترى العراقيني 
موحدين، معربا عن أمله في أن يتم 
االتفاق بني القوى املختلفة حول 
برنامج مشترك لتشكيل احلكومة 

اجلديدة.
وكان باي����دن بحث مع كل من 
نائب الرئي����س العراقي املنتهية 
واليته عادل عبداملهدي ورئيس 
املجلس األعل����ى رئيس االئتالف 
الوطن����ي عم����ار احلكي����م آخ����ر 
املس����تجدات السياسية واألمنية 

في العرق.
وجاء في بيان آخر عن مكتب 
عبداله����ادي أن اجلانبني ش����ددا 

على ضرورة »احترام التوقيتات 
الدستورية واإلس����راع بتشكيل 
حكومة الشراكة الوطنية التي تضم 

جميع األطراف السياسية«.
كما التقى بايدن بعد ذلك احلكيم 
من دون ان يشرح شيئا عما دار 
خالل اللق����اء الذي جاء في اليوم 
الثالث من زي����ارة بايدن للعراق 
أمس. وكان بايدن بحث أمس مع 
كل من رئي����س القائمة العراقية 
الفائزة باملرتبة األولى باالنتخابات 
إياد عالوي ورئيس  التشريعية 
الوزراء املنتهية واليته رئيس كتلة 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
مسألة تش����كيل احلكومة املقبلة 
والعالقات الثنائية في ضوء بنود 
االتفاقية األمنية واتفاقية اإلطار 
اخلاصة بالتعاون الثنائي متعدد 

األوجه.
داخليا، وجهت 5 كتل رئيسية 
الوطني  االئت����الف  منضوية في 

العراقي الذي يتزعمه عمار احلكيم 
رسالة الى رئيس الوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي تبلغه فيها 
بعدم رغبتها، في جتديد واليته مرة 
ثانية.  ونقل موقع »دولة املواطن« 
املساند لالئتالف الوطني تصريحا 
لعض����و االئتالف منتصر اإلمارة 
قال فيه »ان كتل املجلس األعلى 
واألحرار والفضيلة وتيار اإلصالح 
وأحمد اجللبي وقعت أمس )األول( 
على رس����الة موجهة الى رئيس 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
تتضمن قرارها بعدم رغبتها في 

التجديد له لوالية ثانية«.
الكتل قررت  وأضاف »ه����ذه 
الى  الرسالة  إرسال وفد لتسليم 
املالكي وإبالغه قرارها هذا وجها 

لوجه«.
وفي هذا اإلطار كشفت مصادر 
مطلعة ومقربة من رئيس الوزراء 
العراقي املنتهي����ة واليته نوري 

املالكي إن األخير أرسل وفدا إلى 
االئتالف الوطن����ي بزعامة عمار 
احلكيم إلبالغه باحتمال االنسحاب 
النهائي من التحالف الوطني، الذي 
شكله الطرفان مؤخرا واالنضمام 
إلى حتالف جدي����د يضم القائمة 
الت����ي يتزعمها رئيس  العراقية 

الوزراء األسبق إياد عالوي.
وأكدت املصادر، التي رفضت 
الكشف عن هويتها، في تصريحات 
لصحيفة »الش����رق األوس����ط« 
اللندنية نشرتها أمس، أن »الوفد 
كان بزعامة عبد احلليم الزهيري، 
القيادي املعروف في حزب الدعوة 
ومن املؤسسني لهذا احلزب، وأن 
الرس����الة التي حمله����ا الزهيري 
الئتالف احلكي����م كان مفادها أن 
املالكي سيتفق مع »العراقية« من 

أجل تشكيل احلكومة«.
إال أن مصادر في ائتالف دولة 

القانون نفت املعلومات. 

نتائج االنتخابات بعد فرز 95٪ من األصوات
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