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� س���ي.إن.إن: وجهت محكمة  برلني 
أملانية إلى حارس سابق في أحد معسكرات 
النازية خالل احل���رب العاملية الثانية، 
تهمة قتل أكثر من 430 ألف يهودي، وفقا 
ملا أعلنه مركز س���يمون فيزنتال املعني 

مبالحقة مجرمي احلرب النازيني.
وكان احلارس السابق صموئيل كونز، 

الذي يعتقد أنه خدم في معس���كر بلزك 
النازي في پولندا، والذي اش���تهر باسم 
»معسكر املوت« على قائمة أكثر املطلوبني 

جلرائم ضد اليهود.
وقال أفرامي زوروف كبير »صيادي« 
النازيني ف���ي مركز س���يمون فيزنتال: 
»يسعدنا أن يتم توجيه االتهام لكونز، 

ونشعر بالغبطة وألنه ميكن اآلن حتقيق 
العدالة في حق مرتكبي مجازر النازية 

بعد سنوات من ارتكاب جرائمهم«.
وقال زوروف إن القضية مهمة ألنها 
ستلقي الضوء على جوانب غير معروفة 
عن معسكر بلزك »حيث قتل مئات اآلالف 

من اليهود وجنا عدد قليل جدا«.

برلين: اتهام نازي سابق بجريمة قتل 430 ألف يهودي

وزراء »مبادرة السالم« يفوضون عباس باالنتقال للمفاوضات المباشرة
عواصم � وكاالت: بعد ش���كوى رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس من حجم الضغوط التي 
يتعرض لها لالنتقال من املفاوضات غير املباشرة الى 
املباشرة، قرر وزراء اخلارجية العرب أعضاء جلنة 
مبادرة السالم العربية أمس ترك أمر بدء املفاوضات 
املباش���رة بني إس���رائيل والفلس���طينيني للسلطة 
الفلسطينية على الرغم من الضغوط التي مارستها 

الواليات املتحدة إلطالق تلك املفاوضات.
وقال الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير 
خارجية قطر ورئيس جلنة مبادرة السالم العربية 
عقب االجتماع الذي عقدته اللجنة للبحث في املطلب 
األميركي »اجلانب الفلسطيني معني بهذا األمر ومعني 

بتحديد الظروف املالئمة لها«.
واوضح بن جاس���م للصحافيني انه نقل املوقف 
العربي إلى السفيرة األميركية في القاهرة مارغريت 
س���كوبي التي طلب منها نقل الرس���الة إلى الرئيس 

باراك أوباما.
وأش���ار إلى ان الرس���الة تضمنت شرحا واضحا 
للموقف العربي بشأن أسس بدء املفاوضات املباشرة 
وبعض األس���س والثوابت التي يج���ب توافرها في 
عملية السالم برمتها. وأكد أن اخلطاب يأتي أيضا ردا 
على خطاب من أوباما للرئيس الفلس���طيني محمود 

عباس.
وعلى الفور تلقف رئيس احلكومة االس���رائيلي 
بنيامني نتنياهو على االعالن واعلن بدوره استعداده 

للبدء »مبفاوضات صريحة ومباشرة« خالل ايام.
وقبل ذلك، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عباس انه يتعرض لضغوط قوية متارس���ها اإلدارة 
األميركية واألوروبيون والسكرتير العام لألمم املتحدة 
بان ك���ي مون للدخول في املفاوضات املباش���رة مع 
إس���رائيل. وقال عباس في حوار اذاعته وكالة أنباء 
الشرق األوسط املصرية »أتعرض لضغوط لم أتعرض 
لها طوال حياتي السياسية خلوض املفاوضات املباشرة 
مع إسرائيل«. وأوضح أن هذه األطراف تدعو الى وجوب 
الدخول في املفاوضات املباشرة واغتنام الفرصة لكنه 
أبلغ اجلميع بعدم الدخول في املفاوضات املباش���رة 

دون ضمانات.
الفلس���طينية »عندما  الس���لطة  وأضاف رئيس 
تصلن���ي الضمانات املطلوبة وه���ى قبول حدود 67 
ووقف االستيطان بطريقة مباشرة من رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي )بنيامني نتنياهو( أو غير مباشرة عن 
طريق الرئيس )املصري( حسني مبارك أو امللك عبداهلل 
الثاني عاهل األردن أو اإلدارة األميركية سأذهب فورا 

للمفاوضات املباشرة«.
وتابع »أنا على استعداد للقبول بوجود طرف ثالث 
للمراقبة بعد احلل مثل قوات حلف ش���مال األطلسي 
)ناتو( ولن أقبل بأن يكون ضمن جنود الناتو يهود 
ولن أقبل بأن يعيش بيننا في األراضي الفلسطينية 
إسرائيلي واحد«. وبشأن السيناريوهات التي ميكن 
اللجوء اليها في حال فشل املفاوضات غير املباشرة 
التي تنتهي مهلتها في 8 س���بتمبر املقبل قال عباس 
»س���أذهب الى الدول العربية حيث نلجأ الى مجلس 
األمن التخاذ ما نراه مناس���با«.  وجدد التأكيد على 
أنه لن يرشح نفسه لرئاسة السلطة في أي انتخابات 

فلس���طينية قادمة »مهما حدث« نافي���ا ما تردد بأن 
اجلانب الفلسطيني سيعلن إقامة الدولة الفلسطينية 

من طرف واحد اذا فشلت املفاوضات.
ورأى عباس ف���ي تصريحه أنه »في حالة توقيع 
حركة حماس على الوثيقة املصرية للمصاحلة ميكن 
إعادة اعمار غزة على أعلى مستوى خالل ستة اشهر 
باستخدام املبالغ التي قدمتها الدول املانحة في قمة 
شرم الش���يخ برعاية الرئيس حسني مبارك والتي 

بلغت أكثر من أربعة مليارات دوالر«.
وأشار الى أن هذه األموال جاهزة لإلنفاق مبجرد 
توقي���ع حماس على وثيقة املصاحل���ة، مضيفا »اذا 
وقعت حماس على الوثيقة املصرية وسنذهب فورا الى 
انتخابات تشريعية ورئاسية ومن ينجح باالنتخابات 

مبروك عليه«.
وحذر عباس في الوقت نفس���ه »من أن السلطة 
الفلسطينية قد تنهار اذا لم يحدث أي تقدم في مسار 
السالم واذا واصلت الدول العربية عدم االلتزام بدعم 
السلطة ماديا للوفاء بالتزاماتها وبالتالي ميكن أن تنهار 
وتعم الفوضى األراضي الفلسطينية«. تصريحات عباس 
جاءت قبيل اجتماعه مع وزراء اخلارجية العرب أمس 

في القاهرة بشأن املفاوضات مع اسرائيل.
من جهته علق هشام يوسف مدير مكتب األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى لوكالة فرانس برس 
على املوضوع قائال ان »املس���ألة ال تتعلق بضغوط 
اميركي���ة بل مبصلحة الفلس���طينيني«. وأضاف ان 
»مصلحتهم واضحة انهم يريدون ان يروا تقدما في 

املفاوضات غير املباشرة ونحن ندعمهم«.

نتنياهو يعلن استعداده للبدء »بمفاوضات صريحة ومباشرة« خالل أيام

)ا.ف.پ( حديث جانبي بني رئيس احلكومة ووزير اخلارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماع مبادرة السالم امس

)ا.پ(جنود ايرانيون ينقلون رفات اثنني من زمالئهم قتال خالل احلرب العراقية - االيرانية في البصرة

 فرضية تفجير الناقلة اليابانية ترجح.. 
واليزال السبب مجهواًل

عواصم � وكاالت: أكدت ش���ركة »ميتسوي أو اس كيه« اليابانية 
للش���حن أمس أن االنفجار الذي تعرضت له ناقلتها التي كانت تقل 
شحنة من النفط اخلام في مضيق هرمز أمس األول رمبا يكون ناجما 

عن هجوم خارجي.
ونفت الشركة تقارير تناولتها وسائل إعالمية بأن األضرار التي 

حلقت بالناقلة ناجمة عن تعرضها ألمواج عاتية سببها زلزال.
وقال مسؤولو الشركة في مؤمتر صحافي عقد مبقر وزارة األراضي 
والبنية التحتية والنقل والس���ياحة »هناك بعض التقارير لوسائل 
اإلعالم تقول ان أمواجا س���ببها زالزل رمبا تكون قد دمرت الناقلة 

لكن السفينة لم تغرق باملياه«.
وأوضح املسؤولون أن األجزاء التي تعرضت لألضرار في ناقلة 
النفط اليابانية »ام. س���تار« مثل األبواب والقسم الداخلي »ليست 

مبللة«.
وقدم املس���ؤولون صورا تظهر األضرار التي تعرض لها سقف 
وجدار الناقلة ما يرجح أنها تعرضت لهجوم من اخلارج. وأظهرت 
إحدى الصور فقدان قارب للنجاة كان على أحد جانبي ناقلة النفط 

اليابانية »ام. ستار«.
وقالوا أيضا ان طاقم الناقلة س���مع صوت انفجار ورأى ضوءا 
مضيفني انه لم يكن هناك شيء على منت الناقلة رمبا يسبب مثل هذا 

االنفجار الذي أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.
وللوقوف على حقيقة االنفجار، قالت الشركة إنها كلفت خبيرا 
في الهجمات العس���كرية بالتحقيق في س���بب االضرار التي حلقت 

بالناقلة.
وقبل ذلك قال األس���طول اخلامس في بيان له إن سبب االنفجار 
على م���نت الناقلة اليابانية التي كانت مت���ر عبر مضيق هرمز غير 

معروف.
وأضاف »التقييم األولي لألضرار من شركة ميتسوي أو.إس.كيه 
اليابانية املالكة للسفينة يشير إلى أن أحد قوارب اإلنقاذ انفجر وسقط 

من السفينة وأن بعض األضرار حلقت ببوابات امليمنة«.
وأضاف »سبب االنفجار وحجم األضرار على وجه الدقة لم يعرفا 
بعد«. وكان تنظيم القاعدة هدد مبهاجمة حركة الشحن في مضيق 
هرمز الذي تستخدمه نحو 40% من شحنات النفط احملمولة بحرا.

تكليف خبير عسكري بالتحقيق في الحادث 

إشارات إيجابية متبادلة: طهران تعرض وقف التخصيب 
وواشنطن مستعدة للتفاوض حول اتفاق التبادل النووي

عواصم � وكاالت: بعد تصاعد 
املواجهة النووية بني ايران والغرب 
عامة وواشنطن خاصة اثر سلسلة 
العقوبات الدولية التي فرضت على 
طهران بدأت تلوح في األفق بوادر 
حلحلة فيما إذا صدقت معلومات 
الصحف التركية التي أعلنت أمس 
التركي  نقال عن وزير اخلارجية 
احمد داود أوغلو ان ايران مستعدة 
للتخلي عن تخصيب اليورانيوم 
الدول  اذا وافق����ت  بنس����بة %20 
الكبرى على اقتراحها تبادل الوقود 

النووي.
وتط����رق داود اوغل����و أم����ام 
الصحافيني أمس األول الى الزيارة 
التي قام بها االحد السطنبول نظيره 

االيراني منوچهر متكي.
ونقل موقع صحيفة »ميلييت« 
االلكتروني ع����ن الوزير قوله ان 
»الرسالة املهمة التي بعث بها متكي 
لتركيا هي التالية: في حال طبق 
اتف����اق طهران وفي حال س����لمت 
كمي����ة الوقود الكافية لتش����غيل 
مفاعل األبحاث في طهران لن يكون 
إليران اي سبب ملواصلة تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 20%«. في إشارة 
إلى االتفاق الذي وقع في طهران 
برعاية تركيا والبرازيل في 17 مايو 
ويرمي الى تبادل الوقود النووي 

وتابع »لقد أحملنا بشكل واضح 
إلى إيران في عدد من املناس����بات 

استعدادنا للتواصل«.
من جهته، أعرب وزير اخلارجية 
اإليراني منوچهر متكي امس عن 
إقام����ة عالقات  ب����الده في  رغبة 
متكافئ����ة مع أوروب����ا التي كانت 
شددت عقوباتها على إيران لكنه 
انتقد »تبعية« االحتاد األوروبي 

ألميركا.
ونسبت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية )ارنا( الى متكي قوله »ان 
إيران ومن مكانة متكافئة ترغب 
ف����ي تعزيز عالقاتها م����ع أوروبا 
مبواقف مس����تقلة في سياساتها 

اخلارجية«.
وانتقد متك����ي في تصريح له 
خالل لقائه السفير االيرلندي اجلديد 
لدى طهران اوليفر غروغن الذي 
سلمه نسخة من أوراق اعتماده ما 
وصفه ب� »تبعية االحتاد األوروبي 
في سياساته األخيرة للكونغرس 
التصويت لصالح  األميركي عبر 

عقوبات جديدة على بالده«.
وقال إن اخلط����وة األوروبية 
األخيرة »تبني عدم االستقرار بصنع 
القرار ف����ي االحتاد األوروبي وان 
قراراته تصدر بتأثير سياس����ات 

متلى من وراء األطلسي«.

وقال كراولي إن الواليات املتحدة 
تقيم حاليا أحدث مقترح من جانب 
إيران ال����ذي تضمنه خطابها إلى 
الوكالة الدولي����ة للطاقة الذرية. 
وأض����اف أن املقترحات اإليرانية 
عادة ما تكون »مش����روطة بشكل 

كبير«.

ومقابل املبادرة االيرانية قالت 
وزارة اخلارجية األميركية أمس 
األول إن واشنطن مستعدة إلجراء 
محادثات م����ع إيران بهدف إحياء 
اتفاق التب����ادل النووي وتأمل أن 
يعق����د مثل هذا االجتم����اع، الذي 
سيضم قوى عاملية أخرى، خالل 

األسابيع املقبلة.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
األميركية بي جيه كراولي: »نحن 
بالتأكيد على استعداد تام ملتابعة 
التفاصيل اخلاصة باقتراحنا األولي 
مع إيران املتعلق مبفاعل طهران 

البحثي«.

اإليراني منخفض التخصيب بوقود 
غربي عالي التخصيب.

وقال أوغلو إن إيران مستعدة أن 
تهدئ مخاوف اآلخرين من برنامجها 
لتخصيب اليورانيوم إذا مت املضي 
قدما ف����ي اخلطة املقترحة لتبادل 

الوقود النووي.

متكي يعرب عن رغبة بالده في إقامة عالقات متكافئة مع أوروبا وينتقد »تبعيتها« ألميركا 

كرزاي يطالب الغرب بضرب باكستان 
إس����الم آباد � أ.ش.أ: اس����تنكرت باكستان بشدة 
تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
بش����أن اتهامها بتصدير اإلرهاب قائلة ان »احلليفة 
احلميمة« لندن تع����رف أن تهديد اإلرهاب ليس له 

حدود.
وقالت وزارة اخلارجية الباكستانية ان اإلرهابيني 
ليس لهم دي����ن وال إنس����انية وال عرقية أو حدود 
جغرافي����ة بعينها. والش����بكات اإلرهابية كما تعلم 
اململكة املتحدة جيدا تتغير وتتبدل وتعمل في مناطق 

ومدن مختلفة.
وقال محمد عبدالباس����ط املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية الباكس����تانية في مع����رض تعليقه على 
تصريحات كاميرون »نأمل في أن يستطيع اصدقاؤنا 
إقناع الهند بأن تنظر الى هذه املسألة مبوضوعية 

وأن تقدر قيمة التعاون في مكافحة اإلرهاب«.
وأضاف أن اإلرهاب قضية عاملية فضال عن كونها 
اقليمية ومحلية، مش����يرا الى أن باكستان واململكة 
املتحدة تربطهما ش����راكة قوية وش����املة تتضمن 
مكافحة اإلرهاب. االمتعاض الباكس����تاني جاء بعد 
حتذير كاميرون باكستان بأنها قد تصبح مالذا آمنا 
للجماعات املتشددة وأن تروج لتصدير اإلرهاب الى 
س����ائر أنحاء العالم. وأضاف في كلمة ألقاها خالل 
زيارته ألحد مراكز التكنولوجيا مبدينة »بنغالور« 
الهندية ان باكستان كانت لها صالت في املاضي مع 
اجلماع����ات اإلرهابية، وكان����ت مخطئة في تعاملها 

املزدوج مع الغرب.
وأعرب كاميرون عن شعوره بالقلق البالغ إزاء 
امكانية استخدام املساعدات التي تقدمها بريطانيا 

والواليات املتحدة لباكستان لدعم اإلرهاب. 
من جهته، طالب الرئيس األفغاني حامد كرزاي أمس 

احللفاء الغربيني بضرب قواعد طالبان في باكستان 
لكنه تساءل عن مدى رغبتهم في القيام بذلك.

وقال كرزاي في مؤمتر صحافي في كابول »احلرب 
ضد اإلرهاب ليس����ت في قرى أو منازل افغانستان. 
لكن في املالذات ومصادر التمويل والتدريب )على 

االرهاب( وهي تقع خارج افغانستان«.
وأضاف ردا على س����ؤال عن مساندة باكستان 
لطالبان وأسباب استمرار الصراع »انه سؤال مختلف 
عما اذا كانت افغانستان لديها القدرة على معاجلة 
هذا لكن حلفاءنا لديهم هذه القدرة والسؤال اآلن هو 

ملاذا ال يتحركون؟«.
وق����د ندد الرئيس األفغان����ي حامد كرزاي امس 
بشدة بنش����ر موقع »ويكيليكس« وثائق عسكرية 
سرية وردت فيها اسماء مخبرين معتبرا انه »عمل 
ال مس����ؤول ويثير الصدمة« ويعرض حياة هؤالء 

األفغان للخطر.
وق����ال كرزاي خالل مؤمت����ر صحافي في كابول 
»لقد ابلغني املتحدث باسمي امس ان اسماء بعض 
األفغان الذين يتعاونون مع القوات الدولية كشفت 

في هذه الوثائق«.
وقال كرزاي في مؤمتر صحافي في كابول »انه 
عمل ال مس����ؤول يثير الصدمة ألنه سواء كان قيام 
هؤالء املخبرين بنقل معلومات لقوات احللف األطلسي 
شرعيا ام ال فإنهم أرواح بشرية. انه عمل غير مسؤول 

ال ميكنني السكوت عنه«.
وقال ردا على سؤال حول التدابير الواجب اتخاذها 
حلماية األفغان الذين ينقلون معلومات للقوات الدولية 
خصوصا األميركية ويعرضون حياتهم للخطر »علينا 
ان نرى اإلطار الذي وردت فيه هذه األسماء وتاليا 

التحرك. انها مسألة جدية تقلقنا«.

إسالم آباد تشجب اتهام كاميرون لها باإلرهاب 

بايدن يعلن بدء انسحاب القوات األميركية خالل شهر 
و»القاعدة« يتبنى الهجوم على مكتب »العربية«

� يو.بي.آي: وس����ط  عواصم 
معلومات عن مبادرة س����ورية � 
سعودية توصل الى إنهاء الفراغ 
السياس����ي املس����تمر منذ قرابة 
5 أش����هر، أعلن نائ����ب الرئيس 
األميركي جو باي����دن أن وحدات 
بالده القتالية ستنسحب من العراق 
خالل ش����هر واحد مجددا دعوته 
إلى تشكيل  العراقيني  الساس����ة 
حكومة جدي����دة. وقال بايدن في 
خطاب ألقاه ف����ي نيويورك أمام 
جنود أميركيني من »وحدة اجلبال 
العاشرة« العائدين من العراق »قبل 
أكثر من 7 سنوات أعطيت مهمة 
جليشنا في العراق معقدة ومثيرة 
للتحدي«. وأضاف ان العراق كان 
مبثابة »منطقة ح����رب من دون 
آمنة وم����ن دون جبهات  مالجئ 
وخطر غير مرئي من املتفجرات 
حولت الطرق إلى كمائن للموت 
وعدو استخدم االنتحار كسالح 
مدمر يتطلب قرارات سريعة قد 
تنقذ حياة جن����ود أو تؤدي إلى 

قتل أبرياء«.
وأشار إلى أن »أكثر من مليون 
رجل أميركي نش����روا للمساهمة 

في هذه اجلهود« وتوجه للجنود 
قائال »مبس����اعدتكم متكن القادة 

العراقيون من النجاح«.
باي����دن »أتطلع لهذا  وأضاف 
اليوم منذ وقت طويل بعد ش����هر 
واحد من اآلن كما تعهد الرئيس 
باراك أوباما ستنتهي مهمة أميركا 

القتالية في العراق«.
على صعيد اجلهود املتعثرة 
لتشكيل احلكومة، أكد فتاح الشيخ 
النائب عن القائمة العراقية التي 
يرأس����ها اياد عالوي، أنه يجري 
اتصاالت����ه حالي����ا لترتيب لقاء 
يجمعه مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر الذي عاد إلى إيران 
بعد زيارته دمشق مؤخرا ولقائه 
الرئيس بشار األسد ورئيس قائمة 
العراقية إياد عالوي، حسبما ذكرت 

صحيفة »القدس العربي«.
القي����ادي فتاح الش����يخ الذي 
كان في دمش����ق إلج����راء لقاءات 
مع قي����ادات عراقية موجودة في 
س����ورية تتصل مبسألة تشكيل 
العراقي����ة، أوضح في  احلكومة 
حدي����ث ل� »الق����دس العربي« أن 
مقتدى الصدر خلط األوراق مؤخرا 

وجعل املس����ألة معقدة بالنسبة 
إليران التي أكد الش����يخ أنها لم 
ترفع يدها عن دعم ترشيح نوري 
املالكي لرئاسة احلكومة العراقية 
بعد، »ليس حب����ا بنوري املالكي 
بل بغضا إلياد عالوي« حس����ب 
قول القيادي العراقي، مرجحا أن 
يكون الصدر قد خلط األوراق دون 
تنس����يق مع إيران ومشددا على 
أن الصدر م����ازال ملتزما برفضه 
املالكي لرئاسة  ترش����يح نوري 
حكومة العراق. وردا على سؤال 
حول ما إذا كانت القيادة السورية 
جنحت في رفع الڤيتو اإليراني عن 
تسلم إياد عالوي رئاسة احلكومة، 
أوضح فت����اح الش����يخ أنه رمبا 
يكون قد حصل هذا الرفع ولكن 
بشكل مشروط من قبل الطرفني، 
إياد عالوي واحلكومة اإليرانية، 
فعالوي وفق ما قاله الش����يخ ال 
يقبل بأي تدخل إيراني في الشأن 
الداخلي العراقي ويطالب بعالقات 
على أساس احترام اجلوار وعدم 
الداخلي من  الش����أن  التدخل في 
كال البلدين، فيما تتخوف طهران 
من أن يكون إياد عالوي أداة بيد 

اإلدارة األميركية. ولفت الشيخ إلى 
أن القائمة العراقية أوضحت من 
خالل الوفد الذي زار طهران سابقا 
برئاسة القيادي رافع العيساوي 
أن القائمة العراقية لن تسمح بهذا 
األمر ال����ذي تتخوف منه طهران، 
وزاد فتاح الشيخ أن سورية جنحت 
في حل جزء مهم من أزمة تشكيل 
احلكومة العراقية من خالل اللقاء 
الذي رتبه الرئيس األسد في دمشق 
وجمع ع����الوي والصدر، معتبرا 
أن ه����ذا اللق����اء كان مهما للغاية 
على مس����توى القواعد الشعبية 
في العراق والتي اعترفت بقبول 
مقتدى الص����در حلكومة عراقية 
يرأسها عالوي حسب قوله، كاشفا 
في الوقت ذاته أن واشنطن كانت 

تترقب نتائج هذا اللقاء.
وحول ما هو منتظر عراقيا من 
قمة الرئيس بشار األسد مع خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز قال فتاح الش����يخ 
� السعودي  التفاهم السوري  إن 
بشأن تشكيل احلكومة العراقية 
يذكرنا بنفس املبادرة الس����ورية 
� الس����عودية في مسألة تشكيل 

احلكومة اللبنانية وإناطة مسألة 
تشكيلها للرئيس سعد احلريري، 
أن املس����ألتني ستكونان  مضيفا 
متقاربتني، كاش����فا ع����ن أن لقاء 
القمة السورية � السعودية سيشهد 
حتقيق اخلطوات النهائية لعملية 

تشكيل احلكومة العراقية.
وأش����ار فتاح الش����يخ إلى أن 
إياد عالوي يقترب من االتفاق مع 
االئتالف الوطني العراقي والتحالف 
الكردس����تاني، »وهذا ما سيقوده 
إلى تشكيل احلكومة التي حتتاج 

إلى الثلثني لتشكيلها«. 
أعل����ن تنظيم دولة  ميدانيا، 
العراق اإلس����المية، وهو ائتالف 
ملجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، 
أمس مس����ؤوليته ع����ن التفجير 
الذي اس����تهدف قناة  االنتحاري 
»العربية« الفضائية االثنني املاضي 
وأسفر عن مقتل ستة وجرح 20 
آخري����ن. وجاء ف����ي البيان الذي 
تناقلته املواقع اجلهادية: »نعلن 
مسؤوليتنا عن ضرب هذه القناة 
ونؤكد أن هذه الرسالة التي خطت 
بال����دم والنار لم تكن األولى ولن 

تكون األخيرة«.

معلومات عن مبادرة سورية ـ سعودية إليصال عالوي لرئاسة الحكومة العراقية


