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أنق����رة � أ.ف.پ: ذك����رت صحيفة »ميلييت« 
التركية في تقرير نشرته امس ان انقرة قررت 
سحب ايران من الدول التي تطرح تهديدا على تركيا 
في وثيقتها السياسية اجلديدة املتعلقة باألمن 
القومي. وقالت الصحيفة ان مجلس األمن القومي 
س����يتبنى وثيقة بهذا املعنى خالل اجتماعه في 
اكتوبر لن يذكر فيها ان ايران »تطرح تهديدا«.

والوثيقة اجلديدة التي حتل مكان أخرى صيغت 
في 2005، تشير الى برنامج ايران النووي املثير 
للجدل وتذكر مببدأ الديبلوماسية التركية التي 
تدعو الى شرق أوسط خال من االسلحة النووية، 

في اشارة الى اسرائيل.
وأضافت الوثيقة انه حتى وان لم تكن ايران 
دميوقراطية، فهي ال تسعى الى »تصدير نظامها« 

االس����المي الى تركيا املس����لمة لكن ذات النظام 
العلماني.

وأثارت تركيا العضو غير الدائم في مجلس 
االمن الدولي، تس����اؤالت من قبل حلفائها حيال 
تعديل مواقفها، السيما من جانب الواليات املتحدة، 
عندما صوت����ت ضد فرض عقوبات جديدة على 

طهران تبناها مجلس االمن الدولي في يونيو.

تقرير: وثيقة األمن القومي لتركيا لم تعد تطرح إيران كتهديد 

االنسحاب من العراق تحد لوجستي للقوات األميركية وضربة للشركات الكويتية

وضحاها أكبر شركة متوين وإمداد في اخلليج وحصلت على مليارات 
الدوالرات من عقود التوريد األميركية.

وظلت قوافل الشاحنات تخرج على مدى سنوات من مجمع مخازن 
قرب مدينة الكويت إلى الطريق الرئيسي املؤدي العراق.

وأضيرت اسهم اجيليتي لس���نوات نتيجة مخاوف بشأن ضياع 
صفقات التوريد األميركية قبل االنسحاب العام املقبل.

وفي قاعدة علي السالم اجلوية في الكويت إلى اجلنوب من احلدود 
العراقية تصطف طائرات نقل من طراز سي � 130 بينما يجلس جنود في 
خيمة ضخمة مكيفة يتابعون مباريات كرة القدم األميركية او ينامون 

إلى حني إقالع طائراتهم بينما حقائبهم مكومة خارج اخليمة.
ويتجاهل كثيرون الوجبات اجلاهزة التي يوزعها اجليش ويتوجه 

البعض مباشرة ألحد مطاعم بيتزا هت في القاعدة.
ورمبا يكون البعض في طريقه حلرب مختلفة في افغانستان إال ان 
كثيرين سيعودون إلى حياتهم الطبيعية، حيث سيستأنف اللفتنانت 

ارون بنيكامب الذي يقود فصيلة دراسته بكلية احلقوق.
ويقول وهو يبتسم سعيدا بانتهاء مهمته في العراق »ميثل اجللوس 

في قاعة دراسة وقراءة الكتب تغييرا شامال«.

بغداد � رويترز: منذ أشهر لم يعد يشغل بال اللفتنانت سيدني ليزلي 
حماية قوافل اجلي���ش األميركي في العراق من التفجيرات وهجمات 
املس���لحني بل حزم املعدات وحتميل الش���احنات والعودة للديار في 

بدفورد بوالية فرجينيا.
كانت كتيبته -وهي الكتيبة االولى من فوج املشاة 116 � تسير قوافل 
عسكرية في أنحاء العراق ولكنها اآلن بني آالف القوات التي تنسحب 
من العراق فيما تخفض الواليات املتحدة عدد قواتها هناك إلى 50 ألفا 

بحلول 31 اجلاري موعد إنهاء عملياتها العسكرية في البالد.
وتنطوي عملية س���حب القوات األميركي���ة من العراق بعد حرب 
دامت سبعة أعوام ونصف العام على احد أكبر التحديات اللوجستية 

في تاريخها.
حيث أوضح اللفتنانت جنرال وليام وبستر قائد اجليش الثالث الذي 
يشرف على سحب املعدات في بيان »انها أكبر عملية منذ االستعداد 

للحرب العاملية الثانية«.
وأعيد نش���ر نحو 100 ألف جندي أميركي خالل األش���هر الثمانية 
عش���ر املاضية ونقل عدد كبير إلى أفغانس���تان حيث تتصدى قوات 

يقودها حلف شمال االطلسي لتمرد طالبان.
وخرجت نحو 2.2 مليون قطعة من املعدات من بينها آالف الدبابات 
وحامالت اجلند املدرعة والشاحنات من البالد وأغلقت أكثر من 500 
قاعدة من بني 600 قاعدة عس���كرية بعضها في حجم مدن صغيرة أو 
سلمت للعراقيني. واعتبرت معدات يقل عددها عن مليون بقليل وتصل 
قيمتها إلى 151 مليون دوالر فائضة عن احتياجات اجليش األميركي 
وجرى التبرع بها لقوات األمن العراقية. وتشمل املعدات أشياء مثل 

سيارات الدفع الرباعي والهمفي ومكيفات الهواء.
ويقول ليزلي ان وحدته املتمركزة في قاعدة ادير للعمليات املتقدمة 
بالقرب م���ن الناصرية على بعد 300 كيلومت���ر جنوبي بغداد نقلت 

وحدها معدات بقيمة 20 مليون دوالر على األقل.
وفي قاعدة ادير وهي قاع���دة جوية ضخمة ترجع لعهد الرئيس 
الراحل صدام حسني تعمل الوحدات اللوجستية ليل نهار كي يلتزم 

اجليش األميركي باجلدول الزمني النسحابه.
من جانبه قال اللفتنانت كولونيل سكوت سميث قائد الكتيبة األولى 
م���ن الفوج 116 إن كتيبته أعدت نحو 200 مركبة للمغادرة، وقال هو 

ينتظر طائرة تقله إلى الكويت »انه عدد ضخم من املعدات«.
 وفي كل يوم خالل االسابيع املاضية قطعت قوافل تضم 40 شاحنة 
وحاملة جند او اكثر مئات الكيلومترات جنوبا في الصحراء في طريقها 

إلى الكويت من حيث انطلقت القوات الغازية للعراق.
لكن هذه القوافل تفضل السير ليال كي يكون الطريق غير مزدحم 
ولتقليص خط���ر الهجمات بقنابل مزروعة عل���ى الطريق ولكن مع 
ضخامة حجم املعدات التي ينبغي نقلها تسير القوافل في النهار ايضا 

رغم شدة حرارة الصيف.
بدوره قال الس���رجنت كيفني ستيوارت »رحالت القوافل ميكن أن 
تس���تغرق ثماني ساعات. اس���تغرق بعضها 16 ساعة دون توقف«. 
واتفق معه السرجنت باري كرتيس قائال »االسترجاء غير وارد على 

الطريق«.
وستكون مهمة األلوية األميركية الستة التي ستبقى في العراق قبل 
االنس���حاب الكامل في 31 ديسمبر 2011 تقدمي املشورة والدعم لقوات 

اجليش والشرطة العراقية.
ويعد خفض عدد القوات األميركية ضربة قوية للشركات في الكويت 
املجاورة التي أحدث فيها غزو العراق طفرة بفضل عقود توريد اغذية 

آلالف اجلنود والديبلوماسيني واملتعاقدين األميركيني.
وأحد األمثلة البارزة ش���ركة اجيليتي الكويتية التي كانت شركة 
صغيرة تعرف باس���م شركة املخازن العمومية وأصبحت بني عشية 

في أكبر عملية منذ االستعداد للحرب العالمية الثانية..

)رويترز( رئيس احلكومة املنتهية واليته نوري املالكي مستقبال وفد الكونغرس االميركي في مكتبه ببغداد أمس  

)رويترز( وزير الدفاع االيراني احمد وحيدي لدى جتريبه زورق سراج أمس  

العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني في سيارته لدى وصوله إلى جدة في طريقه الداء العمرة         )أ.ف.پ(

باكستان: انتحاري يقتل 17 مصليًا
واستمرار جهود إغاثة منكوبي الفيضانات

فرار 25 معتقاًل إسالميًا من سجن في طاجيكستان 
واحتمال توجههم إلى أفغانستان

عواصم � وكاالت: فيما تستمر جهود اغاثة نحو 20 مليون باكستاني 
منكوب، قتل أمس 17 شخصا وجرح 30 اخرون على االقل في املنطقة 
القبلية الباكستانية املتاخمة للحدود االفغانية اثر تفجير انتحاري 

استهدف مسجد »وانا« كبرى بلدات جنوب وزيرستان.
كما قضى عشرون شخصا على االقل غرقا وفقد عشرون آخرون 
امس عندما جرفت مياه الفيضانات حافلة كانوا على متنها في وسط 

باكستان، كما اعلنت السلطات واملسعفون.
ولم يحترم سائق احلافلة قرار حظر السير في طريق غمرتها املياه، 
فانقلبت احلافلة وكان في داخلها حوالي خمسني راكبا قرب بلدة خاد 
بوزدار في اقليم البنجاب، كما قال افتخار علي املسؤول عن ادارة االقليم 

احمللي في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة »فرانس برس«.
واضاف ان »قوة تيار املياه التي كانت تس����يل من التالل ادت الى 
انقالب احلافل����ة«. وصرح الطبيب ناطق حياة من اجهزة االغاثة في 
االقليم ل� »فرانس برس« ان »20 شخصا على االقل قضوا غرقا وجنا 
عشرة« آخرون. واضاف ان الركاب اآلخرين لم يتمكنوا من اخلروج 
من احلافلة ويحاول املس����عفون اخراج جثثهم. واعلنت الس����لطات 
الباكس����تانية انها تواصل اجالء اآلالف من س����كان مناطق اجتاحتها 

الفيضانات اخيرا، او هي مهددة بالسيول، في جنوب البالد.
ويقوم اجليش ورجال االغاثة منذ يومني باخالء نحو مئة الف من 
سكان مدينة ش����هدادكوت والعديد من القرى في وادي نهر االندوس 

بوالية السند اجلنوبية بينما نزح بعضهم بامكانياتهم اخلاصة.
واعلن ياسني ش����ار املوظف الكبير في املنطقة في اتصال هاتفي 
مع »فرانس برس« انه مازال بعض الس����كان في شهدادكوت و»نحن 
وجهنا الى سكان شهدادكوت )امس( آخر انذار طالبني منهم الرحيل 
ألن خطر ارتفاع مس����توى املياه يزداد«. وفاضت مياه نهر االندوس 

وعدد من روافده اثر االمطار املتواصلة منذ نحو شهر.
واعلن هادي كلهورو احد مس����ؤولي املنطقة ان على مسافة اكثر 
من 250 كلم جنوب شهدادكوت، وفي مدينة سجوال الكبرى والقرى 

احمليطة بها، مازالت عمليات االخالء متواصلة.

دوشانبيـ  أ.ف.پ: أعلنت السلطات الطاجيكية امس ان 25 ناشطا اسالميا 
ــجن لفترات طويلة في دوشانبي لتورطهم في محاولة  يقضون عقوبة بالس

انقالب، فروا من سجنهم بعدما قتلوا خمسة حراس على االقل.
وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس انه »فرت )ليل امس االول( مجموعة 
من احملكومني من مركز اعتقال )في العاصمة دوشانبي( بعد مهاجمة احلراس 
واالستيالء على اسلحتهم«. واضاف املسؤول في بيان ان »حارسا قتل ولبس 
25 سجينا مسلحا ارتدوا ازياء عسكرية وفروا من السجن«. وتابع البيان ان 
ــاجني هاجموا بعد ذلك مركز احتجاز تابعا لوزارة العدل يقع بالقرب من  املس

سجنهم »وقتلوا اربعة حراس قبل ان يلوذوا بالفرار في سيارة«.
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية ان »هؤالء املجرمني اخلطيرين 
غادروا دوشانبي في سيارات متوجهني الى وادي راشت شرق طاجيكستان«، 
ــلطات الطاجيكية ان املعتقلني  ــتان. واكدت الس ــد يتوجهون الى افغانس وق
ينتمون الى احلركة االسالمية في اوزبكستان التي تعتبرها واشنطن منظمة 
ــتان  ــرق طاجيكس ارهابية. وقد اعتقلوا في يوليو 2009 في هجوم على ش
ــوفييتية سابقا حركة مترد يقودها  حيث تواجه حكومة هذه اجلمهورية الس

مقاتلون اسالميون.

عواصم � وكاالت: أعلنت إي����ران أمس انها أطلقت خط 
انتاج فرقاطتني سريعتني ميكن جتهيزهما بقاذفات صواريخ 
واس����تخدامها في دوريات او عمليات هجومية في مضيق 
هرمز.  وبعد يوم على كشفها عن اول طائرة »قاذفة« دون 
طيار يبلغ مداها ألف كلم، أعلنت وزارة الدفاع االيرانية عن 
تدش����ني خطي انتاج هذين النوعني اجلديدين من الزوارق 
السريعة وهما »سراج« و»ذو الفقار«، في املجمع الصناعي 
البحري في وزارة الدفاع، كما ذكرت وكالة األنباء االيرانية 
الرسمية. ودش����ن وزير الدفاع احمد وحيدي خط جتميع 
الزورقني السريعني، مشيرا الى انهما سيعززان قوات الدفاع 
االيرانية. وقال وحيدي »اليوم تعتمد اجلمهورية االسالمية 
على صناعة دفاعية مهمة وقوات )احلرس الثوري( واجليش 
التي ميكنها ان تضمن األمن في اخلليج وبحر عمان ومضيق 
هرمز«. وتعتبر فرقاطة »ذو الفقار« جيال جديدا من الزوارق 
الس����ريعة القاذفة ومصممة للهجمات السريعة على سفن 
وهي مجهزة بقاذفتي صواريخ ورشاشني ونظام معلوماتي 

للتحكم بالصواريخ.
ونقلت وكالة انباء فارس عن وحيدي قوله ان »زورق 
ذو الفقار سيجهز بصواريخ من طراز كروز وأطلق عليها 
»نصر 1« ذات القدرة التدميرية العالية« والقادرة على تدمير 

سفن يزيد وزنها على ثالثة آالف طن.
كذلك صممت فرقاطة »س����راج« للمناخات االستوائية 
وهي ايضا زورق سريع هجومي سيستخدم في بحر قزوين 
واخلليج وبحر عمان، كما قالت الوكالة االيرانية، مؤكدة انه 
قادر على اطالق الصواريخ وتنفيذ عمليات في بحر هائج. 
ونقلت الوكالة عن وحيدي قوله ان »س����راج زورق سريع 
قاذف للصواريخ يعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة«.  

ويتوقع ان تعلن ايران في االيام املقبلة عن اسلحة اخرى 
مبناسبة االحتفال ب� »اسبوع احلكومة« الذي تكشف خالله 

طهران عن آخر اجنازاتها التكنولوجية.
 من جانبه، أكد قائد سالح البحر في قوات حرس الثورة 
االسالمية العميد علي فدوي أن فرقاطات احلرس الثوري تتبوأ 

املرتبة األولى في العالم من ناحية سرعتها ومكانتها.
وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس بأن العميد فدوي اعلن 
ذل����ك على هامش افتتاح خط انتاج النوعني اجلديدين من 
الفرقاطات. وقال قائد سالح البحر في قوات احلرس الثوري 
»ان الشعب االيراني اغتنم خالل سنوات ما بعد الدفاع املقدس 
لزيادة قدرته الدفاعية ولذا فقد اس����تطاع أن يزيد من هذه 

القدرة التدميرية الى مرحلة جيدة للغاية«.
وشرح املسؤول خصوصيات فرقاطة »ذو الفقار« التي 
تطلق الصواريخ وزورق »سراج« الذي يطلق الصواريخ 
وقال »ان هاتني القطعتني مت انشاؤهما على أساس النظرية 
العملية في ساحة احلرب ونظرا لتكريس مفهوم العلم في 
ايران فإنه ميكن مضاعفة انتاج الوسائل الدفاعية في داخل 

اجلمهورية االسالمية االيرانية«.
ولدى اجابته على س����ؤال حول اقت����دار ايران البحري 
في العالم قال »ان الزوارق الس����ريعة االيرانية التي تطلق 
الصواريخ ال يوجد مثيل لها في دول العالم مبثل هذه القوة 
ول����ذا فنحن نؤكد بلوغنا مرتبة لن يوجد لها أي نظير في 
العالم«. وأشار قائد سالح البحر في قوات احلرس الثوري 
الى عنصر الس����رعة في القطع البحرية وأضاف قائال »ان 
أكبر نسبة لس����رعة القطع البحرية األميركية تبلغ حاليا 
نحو 31 نات في حني أن ال����زوارق االيرانية متتلك ضعف 

هذه النسبة من السرعة«. 

إيران تفتتح خط إنتاج زورقي »سراج« و»ذو الفقار« السريعين
لتعزيز القدرات الدفاعية في الخليج وهرمز وقزوين

عريقات: استئناف االستيطان يغلق أبواب المفاوضات بترايوس: »الناتو« ينتزع زمام المبادرة من طالبان

الفلسطينية على إجراء مفاوضات 
مباشرة مع إس����رائيل »سياسة 

فاشلة لن يكتب لها النجاح«.
ف����ي غض����ون ذل����ك، أك����دت 
الس����عودية واألردن ض����رورة 
متسك السلطة الفلسطينية بحق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

املستقلة على ترابه الوطني.

املباش����رة هو رئيس  احملادثات 
ال����وزراء اإلس����رائيلي بنيام����ني 
نتنياهو عبر وقف االس����تيطان 
وقبول املرجعيات الدولية ليصار 

إلى عملية سالم ذات مصداقية.
من جانبه، قال رئيس احلكومة 
املقالة التي تديرها حركة »حماس« 
إسماعيل هنية إن موافقة السلطة 

الذي أصدرت����ه اللجنة الرباعية 
الدولية يوم اجلمعة املاضي للدعوة 
للمفاوضات املباشرة »كان واضحا 
أن الهدف من عملية السالم هو حل 
كافة قضايا الوضع النهائي وتنفيذ 
حل الدولتني وإنهاء االحتالل خالل 

مهلة 12 شهرا«.
وأضاف أن م����ن ميلك مفتاح 

رام اهلل � د.ب.أ: ق����ال صائب 
عريق����ات رئيس دائرة ش����ؤون 
املفاوضات ف����ي منظمة التحرير 
الفلسطينية أمس إن رفض إسرائيل 
متديد قرار جتميد االس����تيطان 
س����يعني إغ����الق األب����واب أمام 

املفاوضات املباشرة للسالم.
وأض����اف عريقات، في مؤمتر 
صحافي في مدينة رام اهلل بالضفة 
الغربية، على إسرائيل أن تختار 
بني السالم أو االستيطان وال ميكنها 

اجلمع بني األمرين.
ودع����ا عريق����ات احلكوم����ة 
اإلس����رائيلية إلى إعط����اء عملية 
الس����الم الفرصة التي تستحقها 
وأن تكون شريكا في صنع السالم 
الذي يريده الفلسطينيون من خالل 
وقف البناء االستيطاني وااللتزام 

مبرجعية املفاوضات.
لك����ن أوس����اطا إس����رائيلية 
استبعدت موافقة إسرائيل على 
متديد ق����رار جتمي����د البناء في 
مستوطنات الضفة الغربية الذي 
اتخذته لعشرة شهور وينتهي في 
26 من الشهر املقبل رغم املطالبة 

الفلسطينية امللحة بذلك.
وأشار عريقات إلى أن البيان 

االميركي باراك أوباما في يوليو 
2011 وقال إنه »س���يعرض على 
أوباما نصيح���ة محترفة حول 
احلكمة وراء تس���ليم السيطرة 
العام  للقوات األفغاني���ة صيف 

املقبل«.
وأضاف أن���ه »ليس قلقا من 
احتمال عزله من منصبه على غرار 
س���لفه اجلنرال ماكريستال ألنه 
يتوقع كلما مارس مهمة جديدة 
أن تكون األخيرة« رافضا االقتراح 
بأن األميركي���ني نقلوا تركيزهم 
من أفغانستان حني غزوا العراق 

عام 2003.
وقال إن���ه »أبلغ وزير الدفاع 
األميركي وقتها دونالد رامسفيلد 
ب���أن احلرب ف���ي أفغانس���تان 

ستستغرق فترة طويلة«.

مصرع 4 جنود للناتو

في عضون ذلك لقي 4 جنود 
تابعني للناتو بينهم اميركي حتفهم 
أمس في حوادث منفصلة في جنوب 
وشمال وشرق أفغانستان ليبلغ 
بذلك ع���دد الضحايا بني القوات 
الدولية هذا الشهر 43 جنديا، وفقا 

لبيان اصدره الناتو.

� وكاالت: أعلن قائد  عواصم 
قوات حلف ش���مال األطلس���ي 
)الناتو( في أفغانستان اجلنرال 
األميركي ديڤيد بترايوس إن املوعد 
النهائي النسحاب القوات األميركية 
م���ن هناك مره���ون بالتطورات 
امليدانية، وحذر من معارك ضارية 
تخوضها قواته النتزاع املبادرة 

من حركة طالبان.
وقال اجلن���رال األميركي في 
مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي س���ي( نش���رت امس إن 
زيادة ع���دد الق���وات األميركية 
في أفغانستان »حققت مفعولها 
ومكنت حلف األطلسي من انتزاع 
زمام املبادرة من مقاتلي طالبان 
ف���ي العاصمة كاب���ول واملناطق 

اجلنوبية من البالد«.
وأضاف بترايوس الذي تولى 
قيادة قوات األطلسي في أفغانستان 
في يونيو املاضي بعد اس���تقالة 
اجلنرال ستانلي ماكريستال »أن 
الزخم الذي حققته حركة طالبان 
في السنوات األخيرة انقلب في 
املناطق وس���يتغير  العديد من 
في مناطق أخرى أيضا لكن ذلك 

سيتطلب قتاال شرسا«.

محيط كابول«.
وشدد على ضرورة أال يكون 
هناك »نزوح مفاج���ئ« للقوات 
أفغانس���تان بعد  األميركية من 
املوعد النهائي الذي حدده الرئيس 

وأوض���ح قائال »لق���د قلبنا 
املوازين في والية هلمند. وبدأنا 
الى والية قندهار والعدو  نعود 
يرد وكان ذل���ك متوقعا. بل اننا 
جنحنا في حتقيق االمر ذاته في 

هنية يعتبر سياسة المفاوضات فاشلة أكد أن الموعد النهائي لالنسحاب من أفغانستان مرهون بالتطورات الميدانية

الصدر يفضل مغادرة إيران
 إلى لبنان على قبول التجديد للمالكي

عواصم ـ وكاالت: التزال العملية 
ــية العراقية تدخل مأزقا تلو  السياس
ــض مع توقعات  ــكل يتناق اآلخر بش
املتفائلني بقرب تشكيل احلكومة قبل 
ــة رمضان ما لم حتدث املفاجأة،  نهاي
فقد هدد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر مبغادرة إيران إلى لبنان بسبب 
ــارس عليه للقبول  الضغوط التي مت
بترشيح نور املالكي زعيم ائتالف دولة 
القانون ورئيس الوزراء املنتهية واليته، 
لوالية ثانية. ونقلت صحيفة الشرق 
االوسط الصادرة امس عن عضو في 
االئتالف الوطني العراقي بزعامة عمار 
احلكيم، ايضاحه أن ضغوطا متزايدة 
متارس من قبل طهران على احلكيم 
ــيا  ــدر، للقبول باملالكي رئيس والص
ــدر إن الصدر  ــوزراء. وقال املص لل
»صارح القيادات اإليرانية بأن موقفه 
من عدم املوافقة على ترشيح املالكي 
ــألة مبدئية وال تراجع عنها حتى  مس
وإن تطلب ذلك ترك إيران واإلقامة في 
لبنان«. ويقيم زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر اآلن في إيران، وهو األمر 
الذي طاملا أثار مخاوف بعض السياسيني 

من أن يتعرض للضغوط.
على صعيد متصل، شهدت بغداد 
ــيا مهما  ــل امس االول لقاء سياس لي

ــة افطار بني رئيس الوزراء  عبر مأدب
ــس قائمة ائتالف دولة  العراقي ورئي
القانون نوري املالكي من جهة وزعيم 
االئتالف الوطني ورئيس املجلس األعلى 
االسالمي العراقي عمار احلكيم من جهة 
أخرى. وقال بيان ملكتب احلكيم أمس 
ــار التي اقامها املالكي  ان مأدبة االفط
ــرف احلكيم شهدت حضور  على ش
عدد كبير من قياديي املجلس االعلى 
االسالمي احد اهم مكونات االئتالف 
الوطني الشريك الوحيد لدولة القانون 

في التحالف الوطني.
ــياق متصل بحث املالكي  وفي س
ــرس األميركي  ــن الكونغ مع وفد م
ــكيل احلكومة والعالقات  عملية تش

بني البلدين.
ــن مكتبه  ــان صادر ع ــاد بي وأف
ــد خالل اللقاء »حرص  بأن املالكي اك
احلكومة العراقية على تطوير العالقات 
ــدة األميركية في  ــع الواليات املتح م
اتفاقية  ــل  ــاالت وتفعي املج مختلف 
اإلطار االستراتيجي«. وحتدث املالكي 
عن جهود تشكيل احلكومة العراقية 
املنتظرة ماضيا الى القول »ان احلكومة 
ستتشكل واألمور بدأت تتضح باجتاه 
تشكيلها وان املهم أن يكون التشكيل 

مبنيا على أسس صحيحة«.

رئيس »دولة القانون« يبشر باتضاح مالمح الحكومة


