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موسكو ـ أ.ش.أ: صرح إفو دالدر ممثل الواليات املتحدة األميركية لدى حلف 
شمال األطلسي )الناتو( بأن انضمام روسيا إلى الناتو أمر ممكن في حال اتخاذ 
روسيا للقرار املناسب. ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية لألنباء عن السفير 
األميركي إفو دالدر، في تصريحات صحافية في واشــــنطن الليلة قبل املاضية، 
ان حلف شمال األطلسي يقول بوضوح إن كل دولة أوروبية متلك حق االنضمام 
للناتو وان هذا ينطبق على روسيا أيضا كونها دولة أوروبية، إال أن قرار االنتساب 

إلى عضوية الناتو يجب أن تتخذه القيادة الروسية بنفسها وليس الناتو.

رفحـ  د.ب.أ: صرح مصدر أمني مصري رفيع املستوى امس االول بأنه ال 
نية لدى مصر إلغالق معبر رفح احلدودي مع قطاع غزة في الوقت الراهن، 
إال أنه لم يســــتبعد اإلقدام على مثل تلك اخلطوة فــــي حال قيام حماس بـ 
»أعمال استفزازية«. وكان فوج من 97 معتمرا فلسطينيا عاد إلى قطاع غزة 
مساء أمس االول عن طريق معبر رفح البرى بعد أداء عمرة رمضان. وأضاف 
املصدر أن السلطات املصرية تواصل فتح معبر رفح ألجل غير مسمى وفى 

االجتاهني وذلك بشكل يومي منذ أكثر من 110 أيام متصلة.

مسؤول أميركي: انضمام روسيا إلى »الناتو« ممكن القاهرة: لن نغلق »رفح« إال  عند حدوث »استفزاز« من حماس

ليبيا ردًا على رفض العراق التحقيق حول »الغزو األميركي«: لننقل القمة العربية إلى القاهرة
مقعدا نيابيا، منها 89 لدولة القانون 
الوطني، ما يعني  و70 لالئتالف 
ان الكرد الذين يشغلون 57 مقعدا 

نيابيا هم الكتلة املرجحة.
وترى القائمة العراقية بزعامة 
رئيس الوزراء السابق اياد عالوي 
أنهــــا االولى بتشــــكيل احلكومة 
العراقية النها الفائزة بأكثر املقاعد 
حني إعالن نتائج االنتخابات التي 

جرت في شهر مارس املاضي. 
وتخوض حــــوارات مع جميع 
الكتل لالتفــــاق على توزيع عادل 
للمناصب السيادية في احلكومة 
املقبلة، وتخشى من تفكك مكوناتها 
التــــي يقــــوم كل مــــن االئتالف 
الوطني وائتــــالف دولة القانون 
بتقــــدمي اغــــراءات فــــي املناصب 
لبعض قادتهــــا من اجل اخلروج 
من القائمــــة واالنضمام حلكومة 

يشكلها أحدهما. 
وكانــــت أنباء شــــاعت خالل 
االســــبوع املاضي عــــن إغراءات 
وتهديدات يقوم بها ائتالف دولة 
القانون من اجل دعم ترشــــيحه 
لرئاســــة الوزراء، ونســــبت تلك 
األنباء لنائب رئيس الوزراء رافع 
القائمة  القيادي في  العيســــاوي 
العراقية تصريحات عن تهديدات 
وصلت اليها عبر وسيط من املالكي 
بضرورة دعم ترشيحه مقابل منحه 
منصب رئيس البرملان وإذا ما رفض 

ستوجه له تهم بدعم اإلرهاب. 
وقد نفى العيساوي هذه األنباء 
جملة وتفصيال في بيان له وزعه 
مســــاء امــــس االول. وهــــدد من 
ينسب اليه كالما لم يقله بالذهاب 

للقضاء.

»التحالف الوطني ســــيبحث في 
التوافق على مرشح واحد للمنصب، 
وستكون هناك اجتماعات مكثفة 
خالل األيــــام املقبلــــة تصب في 
التوصل الى مرشح واحد للمنصب 
باالعتماد علــــى التوافق بدال من 
اآلليات«. وبني الربيعي في حديث 
لوكالة )آكانيوز( احمللية انه »في 
حال فشل التحالف الوطني على 
التوافق على مرشح واحد ملنصب 
رئاسة الوزراء سيصار الى الذهاب 

لآلليات«.
ويطالب ائتالف املالكي باعتماد 
آليــــة التصويت داخــــل التحالف 
الوطني للخروج مبرشــــح واحد 
ملنصب رئاســــة الوزراء، وهو ما 
يرفضه االئتالف الوطني الذي يرى 
أن اعتماد مبدأ التصويت سيكون 
مفتاحا لوصول املالكي الى منصب 

رئاسة الوزراء لوالية ثانية.
وكانــــت جلنة احلكمــــاء في 
التحالف الوطني واملؤلفة من 14 
عضوا، وضعت آلية الختيار املرشح 
تتضمن حصول املرشح على %80 
من أصوات أعضــــاء اللجنة ومت 
االستغناء عنها وطرح آلية بديلة 
من قبل دولة القانون تتضمن فوز 
مرشح التحالف الوطني مبنصب 
رئاسة الوزراء في حال حصوله 
على 65% من أصوات جلنة احلكماء 
اي بواقــــع 9 أصوات من مجموع 

14 عضوا. 
وفي حــــال خــــرج »التحالف 
الوطني« مبرشــــح واحد ملنصب 
رئاسة الوزراء ال يفصل بينها وبني 
الغالبية الالزمة لتشكيل احلكومة 
سوى 4 مقاعد، فالتحالف ميلك 159 

على ان يكون رأي الكتل األخرى بعد 
اختيار احد املرشحني، ولهم احلق 
فــــي التصويت او عدم التصويت 
له حسب الدستور، وال يجوز ان 
النقاش  تتدخل هذه األطراف في 
داخل التحالــــف الوطني لتحديد 
املرشح، مشيرا الى ان التحالف شدد 
على هذه احلقيقة بشــــكل واضح 
وأكــــد ان اي اتصــــال بني اطراف 
التحالف مع الكتل األخرى هو على 
شكل حوارات ثنائية غير ملزمة 

للتحالف الوطني. 
وكان القيــــادي فــــي الكتلــــة 
الصدرية نصــــار الربيعي قال إن 

املالكي هو مرشــــحه الوحيد لهذا 
املنصب. وقد صرح فالح الفياض 
القيادي في تيار اإلصالح بزعامة 
رئيس الوزراء الســــابق ابراهيم 
اجلعفري )أحد مكونات االئتالف 
الوطني( امــــس بأن اجتماع ليلة 
امس األول أكد ان التحالف الوطني 
هو من يرشح رئيس الوزراء، مبينا 
أن هذا املرشح يأتي من خالل آليات 
التحالف، وليس من خالل الكتل 
االخرى، كمــــا قام بعض األطراف 
من هذا التحالف مبحاولة ان يكون 

للكتل األخرى رأي أولي.
مضيفا ان التحالف الوطني اتفق 

التحالف الوطني العراقي في شهر 
يونيو املاضي من أجل تشكيل الكتلة 
األكبر عددا فــــي البرملان العراقي 
حيث يضمان )159 مقعدا( من بني 
مقاعد البرملان البالغة 325 مقعدا. 
التحالف منذ تشكيله في  وفشل 
التوصل ملرشح واحد منه لتشكيل 
احلكومــــة العراقية املقبلة، وبات 
مهددا باالنهيار بسبب اخلالفات بني 
كتله خاصة ائتالف دولة القانون 
واملجلس اإلسالمي وتيار الصدر 
حيث يعارض األخيران إعادة تولي 
نوري املالكي رئاسة الوزراء. فيما 
يصر ائتالف دولة القانون على أن 

واليتــــه نوري املالكي ومرشــــح 
االئتالف الوطنــــي نائب الرئيس 
العراقي عــــادل عبداملهدي مدة 5 
أيام للتوافق على اختيار مرشح 

واحد منهما.
التحالف  مــــن  وقالت مصادر 
ان فشل املرشحني وكتلتيهما في 
االتفاق على مرشح واحد سيعني 
الذهاب آللية جديدة الختيار مرشح 

التحالف لرئاسة الوزراء.
القانون  وكان ائتالف دولــــة 
بزعامة نــــوري املالكي واالئتالف 
الوطنــــي العراقــــي بزعامة عمار 
احلكيــــم ومقتدى الصدر شــــكال 

التاسع من الشهر املقبل.
العراقية  وأعلنت اخلارجيــــة 
في بيان عبر موقعها اإللكتروني 
الرســــمي أن اللجنة العامة لألمم 
املتحدة قررت رفض الطلب الليبي 
بشأن إجراء حتقيق حول مالبسات 
»غزو العراق« والذي أعربت فيه 
عن استنكارها إلعدام املقبور صدام 

حسني.
العراقية  واعتبرت اخلارجية 
أن اإلجماع في رفض الطلب تأييد 
للعراق وتفهم ملوقفه ويعتبر إقرارا 
الدميوقراطية  التحوالت  بأهمية 
التــــي جتري في العــــراق ودعما 

للعملية السياسية.
وعلمــــت الصحيفــــة أن ليبيا 
تتخــــوف من إخفاق هــــذه القمة 
املرتقبة في مترير املشروع الطموح 
لتحويل اجلامعة العربية إلى احتاد 
عربي على غرار االحتادين األوروبي 

واألفريقي.
وتوقع تقريــــر مت رفعه أمس 
االول إلى الزعيــــم الليبي العقيد 
معمر القذافي، واطلعت الصحيفة 
على نســــخة منه أال تكون القمة 
العربية االستثنائية املرتقبة في 
سرت سهلة على اإلطالق بالنسبة 
لليبيا وطموحهــــا لقيادة عملية 
التغييــــر اجلذرية فــــي اجلامعة 

العربية.
الى ذلك، اتفق أعضاء التحالف 
الوطني خالل اجتماع ضمهم ليلة 
أمــــس االول على آليــــة التوافق 
الختيار مرشــــح واحــــد من بني 
املرشحني ملنصب رئاسة الوزراء. 
ومنح كل من مرشح ائتالف دولة 
القانون رئيــــس الوزراء املنتهية 

عواصم - وكاالت: أفادت تقارير 
إخباريــــة امس بأنــــه رغم إعالن 
العراقية رسميا  الديبلوماســــية 
جناحها في إفشال املشروع الليبي 
بشأن مطالبة األمم املتحدة بإجراء 
حتقيق رسمي حول مالبسات »غزو 
العراق« عــــام 2003، فإن مصادر 
ليبية قالت إن ليبيا تنوي تصعيد 
املوقف مع العراق في األســــابيع 
القليلة املقبلــــة عبر دعوة الدول 
العربية إلى نقــــل القمة العربية 
املقرر عقدها في بغداد العام املقبل 

إلى مكان آخر.
ونقلــــت صحيفــــة »الشــــرق 
األوســــط« اللندنيــــة امــــس عن 
ديبلوماســــي ليبي القول إنه »ال 
ميكن تصور انعقاد هذه القمة في 
ظل األوضاع األمنية والعسكرية 
الراهنة في بغداد«، مشيرا إلى أن 
العراقية على  إصرار احلكومــــة 
حــــق بغداد في اســــتضافة القمة 
على أراضيها »يعني ببساطة أنه 
ال أحد من القادة والزعماء العرب 

سيشارك في هذه القمة«.
وأضاف الديبلوماسي الليبي، 
الــــذي طلب عدم تعريفه، »يتعني 
على احلكومة في بغداد أن تتراجع 
عن هذا اإلصرار وتقبل في املقابل 
بانعقاد القمة في مصر، باعتبارها 
دولة املقر الرئيسي جلامعة الدول 

العربية«.
ووفقــــا للصحيفــــة، توقعت 
مصادر ديبلوماسية عربية حدوث 
مواجهة ديبلوماســــية حادة بني 
العراق وليبيا خــــالل اجتماعات 
القمة العربية االســــتثنائية التي 
ستعقد مبدينة سرت الليبية في 

5 أيام للمالكي وعبد المهدي لالتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة

)أ.ف.پ( رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري املالكي خالل اجتماع وزاري حول اإلحصاء السكاني للعراق  

)رويترز( صورة تلفزيونية إليرانية مصابة خالل تفجير أثناء العرض العسكري في مدينة مهاباد أمس  

سيمونيتا سوماروغا تتلقى التهاني بعد اختيارها في احلكومة السويسرية امس لتحتل املرأة أغلبية مقاعد الوزراء للمرة األولى في التاريخ  )أ.ف.پ(

روسيا: لن نعطي إيران صواريخ »إس 300«
وطهران ترد: سنصنع صواريخ مشابهة

المرأة تحتل أغلبية مقاعد الحكومة السويسرية

تراجع التوتر بين الرياض وبانكوك بعد رفض شرطي 
تايلندي متورط في قضية اختفاء سعودي الترقية

بانكوكـ  رويترز: هدأ التوتر بني تايلند والسعودية امس بعد 
ان رفض رجل شــــرطة تايلندي كبير متهم بالتورط في اختفاء 

رجل أعمال سعودي عام 1990 ترقيته الى منصب قيادي.
ورفض اللفتنانت جنرال سومكيد بونتانوم منصب مساعد 
رئيس الشــــرطة الوطنية بعد ضغط شــــديد من ديبلوماسيني 
سعوديني طالبوا تايلند بالتوصل الى مرتكبي سرقة مجوهرات 
وقتل ثالثة ســــعوديني على االقل. وتدنت العالقات بني البلدين 
قبل 20 عاما بسبب ســــرقة بواب تايلندي ملجوهرات زنتها 90 
كيلوغراما قيمتهــــا 20 مليون دوالر من قصر في الرياض، ولم 
تتم استعادة بعض اجلواهر املسروقة ومن بينها أملاسة زرقاء 
نادرة. وأدت عواقب السرقة إلى قتل ثالثة من الطاقم الديبلوماسي 
السعودي في بانكوك في ليلة واحدة وخطف وقتل زوجة وطفل 
صائغ تايلندي واختفاء رجل االعمال السعودي محمد الرويلي 

الذي شهد واحدة من حوادث إطالق النار.
ووجه مكتب املدعي العام في تايلند اتهامات بالقتل مع سبق 
االصرار والترصد واالحتجاز غير القانوني لسومكيد وأربعة آخرين 

في يناير أي قبل أقل من شهر من سقوط القضية بالتقادم.
وأثارت محاولة ترقية سومكيد الذي ينظر إليه على أنه مقرب 
من احلزب الدميوقراطي احلاكم في تايلند غضب ديبلوماسيني 
سعوديني حثوا السلطات التايلندية على كشف سر هذه اجلرائم 

الصادمة واملروعة واملفزعة في إطار خالف ديبلوماسي معلن.
وصرح سومكيد بأنه رفض الترقية خلدمة املصالح الديبلوماسية 
ومصالح املسلمني التايلنديني الذين يخشون ان ترفض السعودية 

منحهم تأشيرة دخول الداء فريضة احلج.
وقال سومكيد في مؤمتر صحافي مبدينة تشيانغ ماي في شمال 

تايلند حيث يعيش »هذه العوامل أهم من تقدمي املهني«.
وأضاف أنه سيبرئ ساحته عندما تبدأ محاكمته هو وأربعة 

من رجال الشرطة في نوفمبر.
وسعت تايلند منذ وقت طويل لتطبيع العالقات مع السعودية 
بعد النزاع الذي كلف التجارة الثنائية مليارات الدوالرات كما أضر 
بالسياحة وحرم مئات االالف من العمال التايلنديني املهاجرين 

من فرص عمل في السعودية.
لكن االســــئلة مازالت مطروحة حول مكان االملاســــة الزرقاء 
الشــــهيرة والســــبب الذي جعل احلكومات املتعاقبة في تايلند 
والشرطة التايلندية تفشل في تعقب أثرها أو إلقاء القبض على 

قتلة السعوديني الثالثة في طاقم السفارة السعودية.
وقال محمد ســــعيد خوجه القائم باالعمال الســــعودي عام 
1994 في كلمة أثناء مأدبة عشاء: إن قتل السعوديني الثالثة كان 
إلســــكاتهم وإن االملاسة الزرقاء ستعود إذا تأكد من ميتلكها من 

أنه لن يتعرض لالذالل.

أقل  ـ وكاالت: بعد  زوريـــخ 
مـــن 40 عامـــا من منـــح املرأة 
البرملان  التصويت، منـــح  حق 
السويسري امس املرأة االغلبية 
في مجلسه التنفيذي الذي يضم 
سبعة اعضاء ألول مرة في تاريخه 
رافعا عدد النســـاء الى اربع في 
احلكومة ما يعتبر سابقة تاريخية 
في سويسرا التي كانت من اخر 
الدول االوروبية التي متنح النساء 

حق التصويت.
واختار البرملان ســـيمونيتا 
ســـوماروغا )50 عامـــا( عضو 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي 
الحد مقعدين شاغرين في املجلس 
االحتادي او احلكومة التي تضم 

ممثلني من اكبر االحزاب.
وخال مقعدان في الصيف بعد 
استقالة وزير املالية هانز رودولف 
ميرز مـــن حزب الدميوقراطيني 
االحرار الليبرالي ووزير البنية 
التحتيـــة موريتز لونبرغر من 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي 
قبل االنتخابـــات البرملانية عام 
2011. ومتنـــح اكبر االحزاب في 
سويسرا مقاعد في املجلس احلاكم 
وفق صيغة غير رسمية تعتمد 
على عدد االصوات التي فاز بها 
كل حزب فـــي البرملان. ويوزع 
الـــوزارات فيما بينهم  الوزراء 
وتتخذ القـــرارات بتوافق االراء 
وال يتم الكشف عادة عن اختالف 

وجهات النظر.
هذا، وقد منحـــت املرأة حق 
التصويـــت في سويســـرا عام 

.1971

إيطاليا: ضبط 7 أطنان من المتفجرات
 قادمة من إيران باتجاه سورية

روماـ  يو.بي.آي: أعلنت السلطات اإليطالية امس أنها ضبطت 7 أطنان 
من املتفجرات مبيناء جنوب البالد قادمة من إيران باجتاه سورية.

ــي العام ملكافحة املافيا  ــة أنباء »آكي« اإليطالية عن املدع ونقلت وكال
ــبب مرور شحنة املتفجرات التي  ــو قوله »يجب تفسير س بيترو غراس
ضبطت الليلة قبل املاضية والتي ال يبدو أنها مرسلة إلى أهداف ايطالية 

عبر ميناء جويا تاورو قادمة من إيران ومرسلة إلى سورية«.
ورأى غراسو أن هذه الشحنة قد »حادت بال شك عن مسارها«.

ــرطة االيطالية عثرت  ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية مطلعة أن الش
ــاء جويا تورو مبقاطعة كاالبريا على 7 أطنان من متفجرات »تي  في مين
ــى أكياس كبيرة للحليب املجفف  ــت مخبأة في حاوية حتتوي عل 4« كان

قادمة من إيران ويرجح انها كانت في طريقها الى سورية.
ويعتقد احملققون أن الشحنة لم تكن موجهة لصالح اجلرمية املنظمة 

احمللية بل انها كانت ضمن جتارة دولية لتهريب املتفجرات.

عواصم ـ وكاالت: قامت إيران 
العســــكرية  امس بعرض قوتها 
»الدفاعية« مبناسبة الذكرى الثالثني 
الندالع نزاعها الدامي مع العراق، 
في وقت تواجــــه ضغوطا دولية 

بشأن برنامجها النووي.
وتخلل الذكرى اعتداء بالقنبلة 
أثناء استعراض عسكري في شمال 
غرب ايران أسفر عن مقتل 11 شخصا 
على األقل ونسبته السلطات الى 

»عناصر معادية للثورة«.
وأعلــــن قائــــد أركان اجليش 
االيراني اجلنرال حسن فيروز ابادي 
قبل بدء االســــتعراض العسكري 
السنوي الذي يقام في 22 سبتمبر 
في طهران ان »قدرة ايران العسكرية 
املتناميــــة هدفها فقــــط ردع اي 
معتدين محتملني وحماية بالدنا 

من تهديدات العدو«.
في سياق آخر، أعلن الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد انه 
من املمكن تبادل سفراء بني ايران 
والواليات املتحدة بعد 30 ســــنة 
على قطع العالقات الديبلوماسية 
البلدين في حــــال »احترمت  بني 
)واشنطن( األمة االيرانية«، حسبما 
نقلت الرئاسة اإليرانية على موقعها 

االلكتروني.
وقال احمدي جناد خالل مؤمتر 
عبر الدائرة املغلقة في نيويورك مع 
طالب اميركيني »اجلميع يعتقد ان 
األمور في غاية الصعوبة، لكنني 
أظن من جهتي انها سهلة. يكفي 
ان حتترم الواليات املتحدة األمة 
اإليرانية وشروط املساواة من اجل 

وكان وزير الدفــــاع االميركي 
روبرت غيتس اعلــــن في يونيو 
ان ايران قادرة على شــــن هجوم 
على اوروبا بواسطة »عشرات بل 

مئات« الصواريخ.
وفي هذا السياق، أعلنت موسكو 
امس عدولها عن تســــليم طهران 
صواريخ متطورة من نوع اس-

300، غير ان وزير الدفاع االيراني 
احمد وحيدي أكد مجددا ان إيران 
تعمل على تطوير نظام صاروخي 

مماثل.
من جانبه، قــــال وزير الدفاع 
اإليراني العميد احمد وحيدي امس 
ان بالده ستصنع قريبا منظومة 
صاروخية بعيدة املدى على غرار 

صواريخ )اس 300( الروسية.

معاودة العالقات الديبلوماســــية 
بني البلدين«، في تصريحات نقلها 

املوقع.
وتابــــع متحدثــــا الــــى طالب 
وأســــاتذة من 12 جامعة اميركية 
»في هذه احلال، ستصطلح األمور، 
وستبقى هناك مسائل ثانوية ميكن 
مناقشتها، غير انها لن متت بصلة 

الى العالقات الثنائية«.
العـالقـــــــــات  وتابـــــع »ان 
)الديبلوماسية( والتعاون تقوم في 
ظل االحترام املتبادل واملساواة«.

ويثير تعزيز القوة العسكرية 
الواليات املتحدة  االيرانية قلــــق 
بصورة خاصة وقد تذرعت باخلطر 
االيراني لتبرير مراجعة سياستها 

املتعلقة بالدفاع الصاروخي.

العميد وحيدي على  واضاف 
هامش االســــتعراض العسكري 
الذي أقيم مبناسبة ذكرى احلرب 
العراقيــــة ـ اإليرانية في تصريح 
لوكالة انبــــاء »مهر« االيرانية ان 
»انتاج منظومة صواريخ شبيهة 
بصواريخ )اس 300( مدرج على 

جدول أعمالنا«.
نوويا، وفي مسودة بيان ختامي 
الجتماعها امس دعت الدول الـ 6 
النووي  املعنيــــة بامللف  الكبرى 
اإليراني الى »حل تفاوضي سريع« 

مع طهران.
وكتــــب وزراء خارجية أملانيا 
والواليات املتحدة والصني وفرنسا 
وروســــيا وبريطانيا في مسودة 
البيان »أعدنا التأكيد على تصميمنا 
والتزامنا الســــعي حلل تفاوضي 
سريع ملســــألة النووي اإليراني، 
وخصصنا مناقشاتنا ملراحل عملية 
جديدة من اجل التوصل ســــريعا 

الى ذلك«.
وتابع النص »ان هدفنا مازال 
حال تفاوضيا شامال وبعيد األمد 
ميكن ان يعيــــد الثقة الدولية في 
الطبيعة محض السلمية لبرنامج 

ايران النووي«.
وأعربــــت الــــدول الـــــ 6 عن 
استعدادها الستئناف املفاوضات 
مع ايران بعد إدخال تعديالت على 
اتفاق سابق حول تبادل اليورانيوم 

قدم في جنيڤ قبل نحو سنة.
وجــــاء فــــي الوثيقــــة »نأمل 
مشاركة ايران البناءة وااليجابية 

في احلوار«.

سقوط 11 قتيالً في انفجار أثناء االستعراض العسكري في الذكرى الـ 30 لحرب إيران مع العراق


