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صنعاءـ  ا.ف. پـ  يو.بي.آي: غداة اعالن 
وسطاء قبليني عن هدنة في املعارك التي 
استمرت اســــبوعا بني املتمردين الشيعة 
مع قبيلة بن عزيز واوقعت سبعني قتيال 
على االقل، اكد الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح امس ان حكومته ال ترغب في خوض 

حرب جديدة مع املتمردين.

وقــــال صالح اثناء احتفال مبناســــبة 
تخرج وحدات أمنية وعسكرية »فيما يتعلق 
مبحافظة صعدة، فخيار الدولة هو السالم 
واألمن واالســــتقرار«، مضيفا »نعم لألمن 

واالستقرار في صعدة، ال حلرب أخرى«.
واضــــاف الرئيس اليمني »كفاكم عبثا 
بأمن واســــتقرار محافظة صعدة، اتركوا 

احملافظة إلعادة بنــــاء ما خلفته احلروب 
والدولة على اســــتعداد تام الن تخصص 
مبالغ مالية العادة بناء ما خلفته احلروب، 

ست حروب، كفى«.
وفيما يتعلــــق باحلراك اجلنوبي، دعا 
الرئيس اليمني »قيادات احلراك وانصاره الى 

احلوار واالبتعاد عما أسماه بالفوضى«.

صالح: ال لحرب جديدة مع الحوثيين

مصدر رئاسي مصري: أسباب أمنية وراء غياب مبارك عن قمتي الساحل والصحراء وكمباال

نجاد: أي دولة تشارك في السيناريو األميركي ستعتبر عدوًا

قمة مصرية ـ سعودية في شرم الشيخ األربعاء المقبل لبحث جهود السالم
القاهــــرة ـ كونا ـ يو.بي.آي: في أول لقاء 
بينهمــــا منذ عودة الرئيــــس املصري محمد 
حســــني مبارك من رحلة عالجية في أملانيا 
في مــــارس املاضي، يلتقي الرئيس املصري 
األربعاء املقبل في منتجع شرم الشيخ بخادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود لبحث عدد من القضايا بينها جهود 

السالم والتطورات اللبنانية.
وأعلنت الرئاسة املصرية امس ان »مدينة 
شرم الشيخ ستشهد يوم األربعاء املقبل قمة 
مصرية ـ سعودية هامة بني الرئيس محمد 
حسني مبارك وخادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود«.
وذكر بيان صحافي للرئاسة املصرية ان 
القمة املقبلة تأتي في إطار العالقات األخوية 
الوثيقة بني البلدين والشعبني الشقيقني كما 
تعكس حرص الزعيمني على مواصلة التشاور 
والتنسيق فيما بينهما حول مستجدات الوضع 
اإلقليمي الراهن والتطورات على الســــاحة 
اللبنانية وجهود دفع عملية السالم وإقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة.
وأضــــاف مصــــدر مســــؤول ان 
املباحثات ستتناول الوضع في دارفور 
والصومال والعراق وباكستان واليمن 
وأفغانستان وأمن اخلليج واملصاحلة 
الفلسطينية - الفلسطينية وتنقية 
األجواء العربية واالتفاق على منهج 
موحد للسياسات العربية في مواجهة 
القضايا األساسية التي تواجه األمة 

العربية.
كما ستتناول احملادثات سبل دعم 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
في ضوء إصــــدار احملكمة اجلنائية 
الدولية مذكرة توقيف ثانية بحقه 
اضافة الى دعم التعاون بني القاهرة 

والرياض.
يذكــــر ان آخر لقــــاء بني العاهل 

السعودي والرئيس املصري عقد بالسعودية 
في 22 سبتمبر من العام املاضي فيما كانت 
آخر زيارة خلادم احلرمني الشريفني الى مصر 

في30 يونيو من العام املاضي.
ويأتي لقاء العاهل السعودي مع مبارك في 
وقت تشير فيه تقارير إخبارية إلى ان امللك 
عبداهلل ســــيزور لبنان وسورية قبل نهاية 

الشهر اجلاري حللحلة بوادر أزمة قد تنتج 
عن قرار اتهامي محتمل ضد عناصر في حزب 
اهلل اللبناني في قضية اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني األسبق رفيق احلريري.

الى ذلك، قال مصدر رئاسي مصري 
ان غياب الرئيس حسني مبارك عن 
القمة االفريقية املنعقدة في العاصمة 
األوغندية كمباال وقمة دول الساحل 
والصحراء التي عقدت في العاصمة 
التشادية جنامينا جاء ألسباب أمنية 

ال تتعلق بصحة الرئيس.
ونقلــــت صحيفة »الشــــروق« 
اليومية املستقلة عن املصدر الرئاسي 
الذي لم تسمه قوله »ال داعي لفتح 
بــــاب التكهنات ثانية يجب أن يكف 
اإلعالم عن قراءة وتأويل كل شيء 
في إطار شائعة تراجع صحة الرئيس 
يكفي ذلك«. وكان مبارك تغيب عن 
قمة الساحل والصحراء التي عقدت 
األسبوع املاضي في جنامينا حيث 
أوفد وزير الدولة للشؤون القانونية 
مفيد شهاب لرئاسة الوفد املصري كما تغيب 
عن القمة األفريقية التي انطلقت امس في كمباال 

وأوفد رئيس وزرائه للحضور نيابة عنه.

وأوضح املصدر أن »أسباب غياب الرئيس 
عن كمباال هي أسباب أمنية«.

واشارت الصحيفة الى ان املصدر نفسه 
كان قــــد أبلغها بعد التفجيــــرات التي هزت 
العاصمة األوغندية الشهر اجلاري بان قرار 
مصر املشاركة في القمة األفريقية ولو لساعات 
يعاد النظر في شأنه بالنظر إلى االعتبارات 
األمنية التي جتاوزت التفجيرات لعجز قوات 
األمن عن توقيف كل املشــــتبه في تورطهم 
في التفجيرات. وأضاف املصدر ان »قرارات 
الرئيس بالسفر تخضع للنصيحة املباشرة 
للطواقم األمنية الرفيعة والتي كان تقديرها 

أن األمثل هو عدم توجه الرئيس لكمباال«.
وأشــــار املصدر الى ان غياب مبارك عن 
قمة الســــاحل والصحراء يرتبط »نوعا ما« 
مبشاركة الرئيس الســــوداني عمر البشير 
في القمة التي تأتي عقب أيام من تصريحات 
الفتة للبشير بأن حاليب أرض سودانية في 
مخالفة لتفاهمات مصريةـ  سودانية رئاسية 

في هذا الشأن.

»النواب« األميركي يناقش مشروع قرار يحث إسرائيل على ضرب إيران
»طالبان«  تنفذ تهديدها وتقتل أسيرًا أميركيًا

وتتفاوض حول جثته إلطالق معتقليها
كابول ـ أ.ش.أ: أعلن مسؤول أفغاني امس أن 
حركة طالبان عرضت مبادلة جثة جندي أميركي قتل 
قبل يومني في كمني شرق البالد بعدد من قيادات 

طالبان املعتقلني لدى القوات االميركية.
ــؤولون أميركيون وآخرون بحلف  وكان مس
ــي )ناتو( في أفغانستان قد أكدوا  شمال األطلس
ــني أميركيني في  ــابق اختفاء جندي ــي وقت س ف
ــرق البالد، ويعتقد عدد  إقليم »لوغار« الواقع ش
ــؤولني األفغان أن أحد اجلنديني التابعني  من املس
ــة األميركية قد لقي مصرعه فيما تعرض  للبحري

اآلخر لالختطاف.
وقال عبدالوالي رئيس املجلس اإلقليمي احلاكم 
ــبما نقلت شبكة »إن بى سي« األميركية ـ  ـ حس
إن السلطات احمللية ردت على عرض طالبان قائلة 
»دعونا نتحدث عن اجلندي الذي مازال على قيد 
احلياة«. وكانت وسائل اإلعالم احمللية في إقليم 
»لوغار« قد أفادت في وقت سابق بأن طالبان قد 
ــؤوليتها عن اختطاف هذين اجلنديني  أعلنت مس
األميركيني، إال أن املسؤولني األفغان أكدوا أنه لم 

يتم أي اتصال بينهم وبني عناصر احلركة.
ــة أن القوات  ــات محلية أفغاني ــرت إذاع وذك
األميركية قد رصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف 

ــهم في اإلفراج  دوالر ملن يدلي مبعلومات قد تس
بسالم عن اجلنديني األميركيني. 

الى ذلك قال مسؤولون امس إن مقاتلي طالبان 
ــتراتيجية من احلكومة  ــتولوا على منطقة اس اس
ــتمرت أياما بإقليم  ــتباكات اس األفغانية بعد اش

نورستان بشرق أفغانستان.
على صعيد منفصل قالت احلكومة األفغانية 
إنها تدرس تقارير أوردها سكان محليون أفادت 
بأن نحو 40 مدنيا قتلوا في غارة شنتها القوات 
األجنبية مبنطقة ساجنني في إقليم هلمند بجنوب 

البالد يوم اجلمعة.
وفي منطقة بارجي ماتال بنورستان قتل عشرات 
ــرطة  من مقاتلي طالبان وما يصل الى 6 من الش
ــتباكات استمرت أياما قبل أن  األفغانية خالل اش

تسقط املنطقة في أيدي طالبان أثناء الليل.
وحتتل بارجي ماتال أهمية للحكومة واملتشددين 
ملوقعها ويتكرر سقوطها في ايدي طالبان واستعادة 
القوات احلكومية لها. وتقع املنطقة قرب احلدود 
ــتخدمها طريقا  ــتان وكانت طالبان تس مع باكس
لإلمدادات باألسلحة واملقاتلني في 3 أقاليم أهمها 
باداخستان حيث شنت طالبان سلسلة من الهجمات 

الفتاكة في اآلونة األخيرة.

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت
بينمـــا يشـــير مســـؤولون 
الـــى احتمال إنعاش  أميركيون 
ـ البرازيلية  الوســـاطة التركية 
مع إيران لتعديل االتفاق الثالثي 
الذي سبق التوصل إليه بهدف حل 
قضية البرنامج النووي لطهران، 
قـــدم اجلمهوريـــون في مجلس 
النواب األميركي مشـــروع قرار 
حتت اسم القرار »1553« يدعو الى 
ان حتث الواليات املتحدة إسرائيل 
على توجيه ضربة عسكرية الى 

إيران.
ويعد القرار سابقة في التاريخ 
احلديـــث للمجلس التشـــريعي 
األميركي مـــن حيث كونه يدعو 
دولة أجنبية الى »استخدام كافة 
الوسائل املتاحة مبا في ذلك القوة 

العسكرية« ضد دولة اخرى.
ويرعى مشروع القرار العضو 
لـــوي جومرت الذي ميثل إحدى 
دوائـــر تكســـاس فـــي مجلس 

النواب.
وحتى أول من امس فإن ثلث 
اعضاء املجلس من اجلمهوريني 
وقعوا باملوافقـــة على العرض 
القرار  األولي لصيغة مشـــروع 

اجلديد.
واليزال جومرت ميرر املشروع 
بـــني اعضاء املجلس جمعا ملزيد 

من التوقيعات.
إيرانية  وأعلنـــت منظمـــات 
الواليات املتحدة  معارضة فـــي 
رفضها ملشروع القرار فور االعالن 
عن بدء متريره بني اعضاء مجلس 

النواب.
القومي  فقد أصدر املجلـــس 
األميركـــي ـ اإليرانـــي بيانا أول 
من امس دعا فيـــه الى إجهاض 
القرار وطالب رئيس  مشـــروع 
الكتلـــة اجلمهورية في املجلس 
جـــون بوينر بإصدار بيان إدانة 
للمشروع وبالضغط على األعضاء 
الذين يرعونه لسحبه من قاعة 

املجلس.
وكان سفير الواليات املتحدة 
الســـابق في األمم املتحدة جون 
بولتون قد نشـــر دراســـة حول 
اخلطوات التـــي يتعني اتخاذها 
إلنهاء اي معارضة داخل الواليات 
املتحـــدة للخطوة التي يقترحها 
مشروع القرار اي لقيام إسرائيل 

بضرب ايران.
الذي يعد احد  وقال بولتون 
أبرز أصوات احملافظني اجلدد في 
الواليات املتحدة ان من الضروري 
تصوير ضرب إســـرائيل إليران 
باعتباره »دفاعا مشـــروعا عن 

النفس«.
وقال بولتون في ورقته التي 

نشـــرت في عدد مـــن الصحف 
التهديد  إبراز  االميركية »يتعني 
الذي متثله ايران للواليات املتحدة 
والعالم على نحو يجعل من قيام 
إسرائيل مبثل هذه اخلطوة خدمة 
للمصالح االستراتيجية االميركية 
فضال عن كونها دفاعا مشروعا 
عن النفس. وفي هذا السياق يجب 
طرح مبدأ احلرب االســـتباقية 
مجددا بقوة على طاولة النقاش 
في الواليات املتحدة لتكريس ذلك 
احلق وخلق دعم شـــعبي واسع 
للخطوة اإلسرائيلية املقترحة«.

القرار  ويأتي عرض مشروع 
اجلديد في سياق تقارير تشير 
الى جتدد االتصاالت الدولية التي 
تدعو الى بذل املزيد من اجلهود 
لتجنب الوصـــول بقضية امللف 
النـــووي اإليرانـــي الـــى حدود 

املواجهة العسكرية.
فقد أشـــارت صحيفة »لوس 
اجنيليس تاميز« في عددها الصادر 
أول من امس الى ان دول اخلليج 
تسعى الى تنشيط اجلهود الدولية 
بحثا عن مخرج ديبلوماسي من 
األزمة لتجنب نشوب حرب جديدة 

في املنطقة.
فضـــال عن ذلـــك، فقـــد قال 
املسؤول األسبق عن ملف ايران 
في مجلس األمن القومي األميركي 

جاري سيك حملطة »سي.بي.اس« 
التلفزيونية ان من اخلطأ افتراض 
ان الوساطة التركيةـ  البرازيلية قد 
انتهت عند رفض الواليات املتحدة 
التفاق طهران الثالثي الذي وقعه 

الوسيطان مع ايران.
وقال ســـيك »التقـــى وزراء 
خارجية الدول الثالثة في أنقرة 
امس. وهناك توقعات بطرح نسخة 
معدلة من االتفاق الثالثي تضع 
في اعتبارها حتفظات واشنطن 
الدول األساســـية في  وعواصم 
اوروبا الغربية. وال أعتقد ان هذا 
التحرك اجلديد يأتي من فراغ. البد 
ان تركيا والبرازيل قد نسقا بشأنه 
لتجنب حدوث مفاجآت مثل تلك 
التي حدثت حني رفض املجتمع 
الدولـــي االتفاق األصلي رغم ان 
خطوطه العامة كانت قد نوقشت 

في واشنطن ولندن وباريس«.
في املقابل، قال الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد امس ان أي 
دولة تشارك في السيناريوهات 
األميركية ضد بالده ســـتعتبر 

عدوا.
وذكرت وسائل إعالم إيرانية 
أن جناد حذر في كلمة ألقاها في 
املهرجان اخلامس للمبدعني في 
إيران من أن »أي دولة تشارك في 
السيناريو األميركي سنعتبرها 

عدوا إليران وسنرد عليها بشكل 
حاسم«.

وقال الرئيس اإليراني ان أي 
شخص يفكر بالتطاول على بالده 
فإن »الشـــعب اإليراني سيقطع 

يده«.
وعما يتردد عن منع تصدير 
البنزيـــن إلى إيران قال الرئيس 
انهم  اإليرانـــي »إنهم يقولـــون 
سيعترضون عمليات نقل البنزين 
إلى إيران ولكننا سنوفر 17 مليون 
ليتر منه خالل يومني وقد اتخذنا 

كافة اخلطوات لذلك«.
الى  وأضاف »لســـنا بحاجة 
حرب في مواجهة أميركا وعمالئها 
بل ان االنتصار سيتحقق بفضل 

تدبير وثقافة وسياسة إيران«.
وقال أحمـــدي جناد ان بالده 
اإلدارة األحادية اجلانب  ترفض 
العالم  الســـائدة في  »واجلائرة 
إيران من  حاليا«، مضيفـــا »ان 
دعاة الوئام واملنطق وال ترحب 
بالنزاعـــات والتوترات واحلظر 

وفرض العقوبات«.
وكان الرئيس اإليراني هاجم 
الغرب بســـبب موقفه من بالده 
وحث جميع الدول األوروبية على 
تصحيح سياساتها جتاه طهران 
داعيا إياها الـــى احترام حقوق 

الشعوب.

الرئيس املصري حسني مبارك خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

)أ.ف.پ(  ..وصورة تذكارية للرؤساء املشاركني في قمة االحتاد األفريقي   

رئاسة االتحاد األفريقي: مالحقة البشير تسيء إلى السالم في أفريقياائتالف دولة القانون يهاجم الحكيم لمطالبته بتنحي زعيمه المالكي

العراق: تأجيل جلسة البرلمان للغد 
ومباحثات لسحب صالحيات الحكومة 

أوغندا تدعو إلى »طرد اإلرهابيين« اإلسالميين من أفريقيا

كمبــــاال ـ أ.ف.پ: دعت أوغندا 
القارة األفريقية  الى تعبئة  امس 
لـ »طرد االرهابيني« اإلســــالميني 
وذلك لدى افتتــــاح قمة يفترض 
ان يقرر خاللها االحتاد االفريقي 
تعزيز قواته في الصومال ملواجهة 
مقاتلي حركة الشــــباب املتطرفة 

املوالية لتنظيم القاعدة.
وقال الرئيس االوغندي يويري 
موســــيفيني »ميكن التغلب على 
هؤالء االسالميني والبد من ذلك«، 
في اشارة الى مقاتلي حركة الشباب 
التي تبنت  االســــالمية املتطرفة 
اعتداء كمباال املزدوج الذي اسفر في 

11 يوليو عن سقوط 76 قتيال.
وقــــد أعلنت حركة الشــــباب 
املوالية لتنظيم القاعدة انها تريد، 
بذلك االعتداء املزدوج الذي تبنته، 

ان تطــــرد من الصومــــال اجلنود 
الذي يشــــكلون اكبر  األوغنديني 
عدد من قوة السالم األفريقية في 

الصومال.
وتابع موســــيفيني »فلنعمل 
سويا لطردهم من افريقيا«، مضيفا 
»فليعودوا الى آســــيا والشــــرق 
االوســــط من حيث يأتي بعضهم 

على ما فهمت«.
وأعرب القادة األفارقة املجتمعون 
في كمباال الثالثاء املاضي وعددهم 
30 تقريبا من اصل 53 دولة عضو، 
عن تضامنهم مع أوغندا ووقفوا 
دقيقتي صمــــت تكرميا لضحايا 

االعتداء.
ويتوقع ان تقرر القمة ارسال 
ألفي جنــــدي إضافي لتعزيز قوة 
الســــالم األفريقية في الصومال 

التي تعد حاليا 6 آالف رجل )3500 
أوغندي و2500 بوروندي(.

وأعلــــن رئيــــس املفوضيــــة 
االفريقيــــة جان بينــــغ ان غينيا 
مســــتعدة »فورا« الرســــال فوج 
قوامه 800 رجل تقريبا وان االحتاد 
االفريقي طلب تعزيزات من جنوب 

افريقيا وانغوال وموزمبيق.
وقال بينغ »سنصل قريبا الى 
8 آالف رجــــل وهو العدد األقصى 
)املقرر مبدئيــــا( وأظن ان العدد 
ســــيزداد الى أكثر مــــن 10 آالف« 

جندي.
الرئيس  أبــــدى  من جانبــــه، 
اوباما في رسالة  االميركي باراك 
تالها في كمباال وزير العدل االميركي 
اريك هولــــدر »التزامه مبواصلة 
الدعــــم )االميركي( الــــى االحتاد 

األفريقــــي وقواته في الصومال«، 
ورحب مبساهمة اوغندا وبوروندي 

»البطولية« في تلك القوة.
كذلك ســــتدعو قمــــة االحتاد 
االفريقي الى إدراج مهمة قوة السالم 
التي تقتصر على الدفاع، في الفقرة 
السابعة من شرعة االمم املتحدة 
للسماح للجنود االفارقة مبهاجمة 

املقاتلني اإلسالميني.
كما سيبحث قادة الدول األفارقة 
الوضع في السودان التي تستعد 
إلجراء اســــتفتاء في يناير حول 
استقالل جنوبها وفي املذكرة الثانية 
التي صدرت عن احملكمة اجلنائية 
الدولية بحق الرئيس عمر البشير 

بتهمة اإلبادة في دارفور.
من جانبه، اعلن رئيس ماالوي 
بنغو وا موثاريكا الذي يتولى حاليا 

رئاسة االحتاد األفريقي في كمباال 
ان مالحقة الرئيس السوداني عمر 
البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة 
الى السالم  في دارفور »يســــيء 

واألمن في افريقيا«.
مــــاالوي »الى  ودعــــا رئيس 
إيجاد حل« للمشكلة التي تطرحها 
برأيه مختلــــف مذكرات التوقيف 
التــــي أصدرتها احملكمة اجلنائية 
الدوليــــة ضد الرئيس البشــــير، 
وذلك في خطاب أمام قمة االحتاد 

األفريقي.
وقال بنغــــو وا موريثاكا »ان 
وضع رئيس ميارس مهماته حتت 
وطأة مذكرة توقيف يســــيء الى 
التضامن األفريقي والى الســــالم 
واألمن في أفريقيا اللذين حاربنا 

من اجلهما طيلة سنوات«.

بغدادـ  إيالف: قرر ممثلو الكتل السياسية العراقية 
امس تأجيل جلسة مجلس النواب املقررة اليوم الى 
غد الثالثاء وسط مباحثات لطرح مشروع بسحب 
صالحيات احلكومة وحتويلها الى تصريف أعمال 
في وقت هاجم ائتالف دولة القانون مطالبة رئيس 
االئتالف الوطني عمار احلكيم بتنحي زعيمه نوري 
املالكي، فيما تتصاعد أصوات قوى سياسية تدعو 
للتوجه نحو مرشح تسوية لتولي رئاسة احلكومة 
اجلديدة في ظل متسك الفرقاء السياسيني مبرشحيهم 
واصرار كل منهم على أحقيته بتشـــكيل احلكومة 
التي ينتظرها العراقيـــون منذ انتهاء انتخاباتهم 

العامة قبل حوالي خمسة أشهر.
وأنهى قادة وممثلو الكتل السياســـية اجتماعا 
تداوليا امس هو الثالث منذ رفع جلســـة االفتتاح 
األولى ملجلس النواب العراقي في الرابع عشر من 
الشهر املاضي جرت خاللها محاوالت فاشلة لالتفاق 
على الشخصيات التي ستتولى رئاسات اجلمهورية 

واحلكومة ومجلس النواب.
وعقب مداوالت تناولت آخـــر احلوارات حول 
تشكيل احلكومة وإمكانية عقد جلسة ناجحة ملجلس 
النواب فقد تقرر تأجيلها يوما واحدا إلى غد الثالثاء 
حيـــث ينتظر ان يتم فيها انتخاب رئاســـة مؤقت 
للمجلس وطلب من الكتلة العراقية بتكليفها بتشكيل 

احلكومة باعتبارها الفائزة في االنتخابات. 
وقد سبق االجتماع مداوالت بني القائمة العراقية 
بزعامة اياد عالوي واالئتالف الوطني بقيادة احلكيم 
تناولت إمكانية طرح مشروع لسحب صالحيات 
حكومة املالكـــي وحتويلها الـــى وزارة تصريف 

أعمال. 
وأعقب اجتماع الكتلتني آخر مع ائتالف القوى 
الكردية حيث مت بحث املوضوع نفسه. وابلغ مصدر 
نيابي »ايالف« ان اجتماع ممثلي الكتل السياسية 
الذي استمر ساعة ونصف الساعة قد مت من دون 

حضور ممثلي ائتالف دولة القانون بزعامة املالكي 
وذلك في إشارة الى عدم رضاه على مقترح سحب 

صالحيات احلكومة.
ورد ائتالف دولة القانون بزعامة املالكي على 
دعوات أطلقها رئيس املجلس األعلى اإلسالمي عمار 
احلكيم بتنازل رئيس الوزراء عن ترشيحه ملنصب 

رئاسة احلكومة اجلديدة. 
وقال القيادي في االئتالف كمال الســـاعدي ان 
السيد احلكيم يعلم أن املالكي هو العقبة الوحيدة 
امام مرشحه الذي يريده أن يكون رئيسا للوزراء 
وبالتالي فان تنحي املالكي يعني فوز مرشح السيد 
احلكيم من وجهة نظره وليس لرغبة الكتل السياسية 

األخرى في املالكي. 
وإزاء هذا املأزق السياســـي الذي انحشرت فيه 
البالد فإن الدعوات بدأت تنطلق بقوة لالجتاه نحو 
مرشح تسوية بديل عن الشخصيات التي ترشحها 
الكتل السياسية الفائزة في االنتخابات التشريعية 
التي جرت في الســـابع من مـــارس املاضي لتولي 

رئاسة احلكومة املوعودة.
ويقود هذه الدعوة بقوة االئتالف الوطني العراقي 
الذي يواجه حتالفه مع ائتالف دولة القانون بزعامة 
املالكي خالفات واسعة في املوقف من املرشح لرئاسة 
احلكومـــة والصالحيات التـــي يتمتع بها والقوى 
السياسية التي يجب مشاركتها في تشكيلة احلكومة 

املنتظرة.
وفي هذا االجتاه أمهل االئتالف الوطني ائتالف 
دولة القانون أسبوعا واحدا لترشيح بديل عن املالكي 
الذي يواجه رفضا من مكونات االئتالف كمرشـــح 
لرئاسة احلكومة املقبلة. وأضاف انه في مواجهة 
ذلـــك فإن من حق االئتـــالف الوطني التحالف مع 
القائمة العراقية إليجاد حل ألزمة تشكيل احلكومة 
في حال فشل االئتالف الوطني في االتفاق على اسم 

مرشح لرئاسة الوزراء غير املالكي.

مشادة بني حرس الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس األوغندي في افتتاح القمة أمس     )أ.پ(


