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 دمشقـ  كونا: استكمل قياديون من حركتي 
«فتح» «وحماس» في دمشق امس اجللسة الثانية 
من حوار املصاحلة الفلسطينية التي بدأت الليلة 
قبل املاضية واستمرت عدة ساعات لبحث امللف 
االمني السيما مســــألة تشكيل اللجنة االمنية 

املشتركة ونقاط اخلالف العالقة بشأنه.
  وعلى الرغم من اتفاق احلركتني على رغبتهما 

في عدم وجود اي تغطية اعالمية حلوار املصاحلة 
فان قيادي فلسطيني رفض االفصاح عن هويته 
وصف في تصريح له امــــس اجواء محادثات 
الليلة قبل املاضية بأنهــــا «ايجابية» وتبعث 
على التفــــاؤل. واعرب عن االمل في ان يخرج 
قياديو فتح وحماس بنتائج ايجابية ومطمئنة 
واالتفاق على جميع النقاط والتوجه الى القاهرة 

لعقد جلســــة املصاحلة وانهاء حالة االنقسام 
الفلسطيني الذي وصفه قياديون فلسطينيون 

بانه نقطة سوداء في التاريخ الفلسطيني.
  وتتركز خالفات حركتي فتح وحماس على 
ثالث نقاط اساسية هي جلنة االنتخابات ومحكمة 
االنتخابات واللجنة التي ستعمل على تفعيل 

مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. 

 فتح وحماس تستكمالن في دمشق حوار المصالحة االيجابي 

 المالكي يحذر من «تحول االختالف إلى صراع»
  و«العراقية» تشكك بإمكان انعقاد جلسة البرلمان اليوم

 بغدادـ  أ.ف.پ: فيما يستمر اخلالف 
السياســــي العراقي، تتصاعد اعمال 
العنف التي تزيد بشكل مكثف مخاوف 
مسيحييه من عمليات استهدافهم التي 
ال يبدو أن آخرها ســــتكون هجمات 
أوقعــــت أمــــس أكثر مــــن ٣٦ قتيال 

وجريحا.
   سياســــيا، أبدى رئيس الوزراء 
العراقي املنتهية واليته نوري املالكي 
تشددا في مواقفه السياسية محذرا 
في الوقت ذاته من «حتول االختالف 
الى صراع»، وذلك خالل خالل اجتماع 
للتحالف الوطني الشيعي الذي غاب 

عنه املجلس االسالمي األعلى.
   وشدد على «التحدي والصالبة 
واالصرار على أال نسمح ملثالب الفتنة 
واملؤامرة ان تعود مرة اخرى وتصادر 
كل ما مت اجنازه ببركة دماء شهدائنا 
وفي طليعتهم الصدران االول والثاني 

واالف الشهداء االبرار».
  مشــــيرا الى محمد باقــــر الصدر 
ومحمد صادق الصدر اللذين قتلهما 
العامني ١٩٨٠ و١٩٩٩  السابق  النظام 

على التوالي.

  وأضاف «هذه ليست احملطة األخيرة 
كما انها ليست الضربة األخيرة التي 
نضرب فيها خيوط املؤامرة التي كادت 
ان تنجــــح من خالل ما متت حياكته 
عبر أشهر سبقت االنتخابات وجاءت 
مبــــا جاءت به» في اشــــارة الى فوز 
«العراقية» بزعامــــة خصمه األبرز 
اياد عالوي. وتابع املالكي مشيرا الى 
جلســــة البرملان املزمع عقدها اليوم 
انها «ستكون البداية تأسيس الدولة 
العراقية وليس تشيكل احلكومة فقط 
النها ستتشكل على اسس تستكمل 

تلك التي قطعنا بها الشوط».
  وقال ان «مجلس النواب هو املاكينة 
التي حترك عجلة الدولة واالختالفات 
في وجهات النظر لن تنتهي وستبقى 
موجودة فهذه مسألة طبيعية واحلياة 
قائمة على هذا، لكن يجب ان نعلم انه 
عندما نختلف فيما بيننا فاننا جميعا 
في مركب واحد، واالختالف اذا لم يدر 
بعقلية واخالقية مسؤولة فستتوسع 

الدائرة ويتحول الى صراع».
  وهاجم خصومه مطالبا بأن تكون 
الشراكة حقيقية «الذي يريد ان يكون 

شريكا ينبغي ان يكون شريكا حقيقيا 
ويتحمل املســــؤولية وأال تكون له 
قدم مع احلكومة وقدم مع املعارضة 

واالرهاب والقاعدة».
  إال أن كتلــــة العراقية املنافســــة 
والتي حققت أكبر عــــدد من املقاعد 
في البرملان، كان لها رأي آخر اذ اكدت 
انه من الصعوبة جدا على ضوء كثرة 
املوضوعات التي يتضمنها جدول اعمال 
القادة الذين يواصلون اجتماعاتهم منذ 
االثنني املاضي االتفاق على تشكيل 

احلكومة قبل عيد االضحى.
  واشار مستشار القائمة العراقية 
هاني عاشــــور الى ان هناك ١١ نقطة 
من جدول اجتماع قادة الكتل لم تتم 
مناقشــــتها حتــــى االن وهناك نقاط 
جوهرية وحساسة لم يجر حسمها 

ايضا.
  واكد ضرورة ان ترسم اجتماعات 
القــــادة مالمــــح الشــــراكة مبعناها 
احلقيقــــي حتــــى لو تأخر تشــــكيل 
احلكومة اياما اخرى «لكي ال نخسر 
املستقبل ولنضمن عدم عودة التفرد 
والديكتاتورية»، مشيرا الى ان موعد 

اجتماع البرملان اليوم اخلميس ليس 
مقدســــا امام ضمــــان حكومة ممثلة 

للشعب للسنوات املقبلة.
  واضاف ان احلديث عن املناصب 
االن سابق ألوانه قبل حل اخلالفات في 
النقاط املطروحة على طاولة البحث 
لقادة الكتل مشيرا الى ان عالوي على 
اطالع كامل مبا يجري داخل االجتماع 
ومازال متمســــكا مبفهوم الشــــراكة 
الوطنية كطريق النقاذ العراق حيث 
ان اجتمــــاع اعضاء القائمة العراقية 
سيرســــم مالمح املوقف احلاسم من 

شكل احلكومة املقبلة.
   وقال ان املشروع الوطني للقائمة 
العراقية هو عنوانهــــا للدخول في 
أي حكومة مقبلــــة وان أي محاولة 
ال تنسجم مع هذا املشروع ستكون 
خطوة ضد مسيرة الدميوقراطية في 
الفشل  العراق وســــيكون مصيرها 
اليوم بارادة  العراقية تتحصن  وان 
ناخبيها وفوزها باملرتبة االولى في 
االنتخابات وهو االمر الذي ال ميكن 
جتاوزه النه ســــيكون مبثابة طعنة 

للعراق الدميوقراطي اجلديد.

  في الغضــــون، ارتفعت حصيلة 
ضحايا االنفجارات التي اســــتهدفت 
صبــــاح أمــــس منازل للمســــيحيني 
في العاصمــــة العراقية (بغداد) إلى 
٦ قتلى و٣٣ مصابــــا. ونقلت هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) عن 
مصادر في الشــــرطة العراقية قولها 
«إن االنفجــــارات التي وقعت أغلبها 
بواسطة عبوات ناســــفة استهدفت 
مناطق مختلفة في العاصمة (بغداد) 
ذات أغلبية مسيحية». وأشارت مصادر 
إلى ان غالبية «االعتداءات وقعت في 
حي الدورة وكمب ســــارة والكرادة 
«في بغداد، هذه االعتداءات وسابقاتها 
أججت املخاوف لدى املسيحيني، حيث 
جلأ كثير منهم الى كاتدرائية سيدة 
النجاة للسريان الكاثوليك وسط بغداد 
للطلب من االســــقف مساعدتهم في 

الفرار بعد االعتداءات اجلديدة».
  وقال وسام أحد الفارين «حتاول 
زوجتــــي اقناعي مبغادرة البالد منذ 
سنتني، فلم اوافق، لكنني اليوم مقتنع 
بانها محقة، ال اريد ان اشعر بالذنب 

اذا حدث امر سيئ الحد ابنائي». 

 ازدياد مخاوف المسيحيين وهجمات جديدة تُوقِع أكثر من ٣٥ منهم 

 طهران تتحدى موسكو:
  نستعد لتجريب «اس-٣٠٠» إيرانية  

  طهـــران ـ أ.ف.پ: في حتـــد حلليفتها 
روســـيا التي تراجعت عن صفقة المدادها 
بصواريـــخ «اس – ٣٠٠ »، اعلـــن اجلنرال 
االيراني محمد حسن منصوريان امس ان 
بالده تستعد الجراء جتارب على صواريخ 
«اس-٣٠٠» ارض-جو مصنوعة في ايران 
وصرح منصوريان لوكالة االنباء االيرانية 
الرسمية (ارنا) «قريبا جدا سنجري جتارب 
على صواريخ دفاع جوية طويلة املدى مبا 

فيها صواريخ اس-٣٠٠ االيرانية».
  وفي ســـبتمبر وقع الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ مرســـوما يحظر امداد 
ايـــران بصواريـــخ اس-٣٠٠ وغيرها من 
االســـلحة، وانتقد منصوريان روســـيا 
خلضوعها لضغـــوط «الواليات املتحدة 
والنظام الصهيوني»، وقال «من اجل سد 
بعـــض احتياجاتنا االمنية، اردنا شـــراء 
صواريخ اس-٣٠٠ من روسيا، ولكن روسيا 
استخدمت قرار مجلس االمن ١٩٢٩ (اخلاص 
بفرض عقوبات على ايران) كحجة لرفض 

تسليمنا هذه األسلحة الدفاعية».
  وتبنى مجلس االمن الدولي القرار ١٩٢٩ 
فـــي ٩ يونيو ليفرض بذلك رابع مجموعة 
من العقوبات على ايران بسبب برنامجها 
النووي، وانتقد عدد من كبار املســـؤولني 
االيرانيني ومن بينهم الرئيس محمود احمدي 
جناد روسيا اللغائها صفقة الصواريخ، وقال 

احمدي جناد االســـبوع املاضي ان روسيا 
«باعت» ايران للواليات املتحدة.

  وقالت روسيا انها ستعيد لطهران الدفعات 
املسبقة التي دفعتها لشراء الصواريخ والتي 

تقدر بنحو ٨٠٠ مليون دوالر.
  الى ذلـــك، اكد الرئيس االيراني محمود 
احمدي جنـــاد مجددا امس رفـــض ايران 
التفاوض على حقوقهـــا داعيا الغرب الى 
النزول من «ابراجه العاجية» اذا ما اراد اجراء 

محادثات بشان برنامج بالده النووي.
  وصرح الرئيـــس االيراني في كلمة في 
مدينة قزوين الشـــمالية نقلها التلفزيون 
الرســـمي مباشـــرة »لقـــد قلنا مـــرارا ان 
االيرانيني لن يفاوضوا اي احد على حقوقهم 

االساسية».
  وقال احمدي جناد ان جولة احملادثات 
اجلديدة يجب ان جتري «على اساس املساواة» 

وان تهدف الى حل القضايا العاملية.
  واضاف مخاطبا الغـــرب «لقد قلنا ان 
احملادثات يجب ان جتري على اساس من 
العدالة واالحتـــرام، وهذا يعني ان عليكم 
ان تنزلوا من ابراجكم العاجية (وتتخلوا) 

عن استكباركم».
  واضاف «ان االيرانيني سيصافحون اي 
يـــد متتد بصدق، ولكن اذا امتدت تلك اليد 
باخلداع والتآمر، فان االيرانيني سيقطعونها 

كما هو احلال دائما». 

 نجاد: على الغرب النزول من «أبراجه العاجية» 

 مبارك: نتطلع النتخابات حرة ونزيهة تجري بمراقبة المجتمع المدني المصري

 أوباما: السالم في الشرق األوسط يواجه عقبات كبيرة واالستيطان ال يساعد 
  واشــــاد بتجربــــة ومنــــوذج 
اندونيسيا في الوحدة وفي التنوع، 
مؤكــــدا ان التنمية تزدهر فى ظل 
الدميوقراطية فهناك ترابط وتالزم 
بني التنمية والديبموقراطية، مشيرا 
ان األمم اآلسيوية تنمو وتزدهر، 
وهناك قدرة علــــى حماية الدين 

والدميوقراطية.
  واشار إلى انه عاصر اياما في 
اندونيســــيا كان الفــــرد ال يجرؤ 
على احلديث بسبب النظام الذي 
كان ســــائدا في ذلــــك الوقت لكن 
اندونيسيا انتقلت االن إلى العملية 
الدميوقراطية والوحدة كشــــعار 
للمجتمع واملح الى التشــــابه بني 
اندونيســــيا وأميركا فيما يتعلق 

مبسار الدميوقراطية.
  وأكد سعي بالده لشراكة دائمة 
مــــع جاكرتا الن ذلــــك في صالح 
اجلانبني حيث أن أميركا لها مصلحة 
في حتقيق تنمية مستدامة، مرحبا 
بالدور الــــذي تلعبه جاكرتا فيما 

يتعلق بالتغير املناخي.
  وقال «ســــنعمل علــــى تنمية 
التعــــاون بني الباحثــــني وزيادة 
الدراســــية للطــــالب في  املنــــح 
البلديــــن وتعزيــــز الصالت بني 
الشباب في الدولتني، وشدد على 
ان الدميوقراطية ليست عائقا امام 
التقدم االقتصادي فاالجنازات تبرز 
التنمية والدميوقراطية تعزز  ان 

كل منهما االخرى».
  وأوضح اننا في حاجة الى 
نظـــام عـــادل وصحافة حرة 
تضمن مســـاءلة احلاكم وهذه 
هي العملية الدميواقراطية، وهى 
عملية ال تتوقف عند حدود بلد 
بعينه، ونريد مواطنني منخرطني 
فـــي العمليـــة الدميوقراطية، 
ويد بيـــد تعمل الدميوقراطية 

والتنمية. 

كل أنحاء جاكرتا في إشارة لتقبل 
املجتمع باعراقه املختلفة واحترامه 

للدين.
  وقال اوباما: إن الدين كان وما 
يزال ركيزة أساسية في املجتمع 
االندونيســــي العميق في جذوره 
الدينية، مشيرا إلى إنه جعل في 
مقدمة أولوياته إصالح العالقات 

مع العالم االسالمي.

املسؤولية الكاملة.
  وحتدث الرئيس األميركى اوباما 
عن تاريخ اندونيســــيا والتجربة 
االندونيسية في التعايش واالنسجام 
الدين والدميوقراطية، فقال:  بني 
انها جمعت الوحــــدة في التنوع 
الديني والعرقي وســــرد جتربته 
ومعايشته الندونيسيا وهو صغير 
السن حيث كان يسمع اآلذان في 

مع بــــالد أخرى مــــن أجل تعزيز 
مســــتقبلها وإقامة سالم ال يوفر 
مالذا للمتطرفني. مضيفا: إننا حققنا 
تقدما في التزامنا بإنهاء احلرب في 
العراق، وقد مت حتقيق االنسحاب 

من العراق.
  وأوضح أنه في ظل رئاسته مت 
سحب مائة ألف جندى من العراق، 
وأن العراقيــــني يأخذون بأيديهم 

االنتكاسات فان الواليات املتحدة 
مازالت تلتزم بالتقدم االنساني، 
ونحن نــــدرك أن القضيــــة التي 
تسببت في توترات بني اجلانبني 
ـ والتي مت اإلشارة اليها في خطاب 
القاهــــرة - مازال أمامها املزيد إال 
انه مت حتقيق بعــــض التقدم في 

هذا املجال.
  واعاد الرئيس األميركى التأكيد 

على أن واشنطن لم ولن تكون أبدا 
في حرب مع االســــالم، قائال: اننا 
لسنا ضد دين عظيم مثل االسالم 
لكن لن نســــمح في نفس الوقت 
للمتطرفني واالرهابني ان يقرروا 
ما يشاءون، وانه علينا جميعا أن 

نلحق الهزمية بالقاعدة.
   وقال الرئيــــس األميركى في 
خطابه إننا نعمل في افغانستان 

العالم اإلسالمي.
  وقــــال أوباما: انني أكرر انه ال 
يوجد خطاب واحد يزيل سنوات 
عديدة مــــن عدم الثقة بيننا وبني 
العالم اإلسالمي، وانه مازال أمامنا 
خيار لكي نتخلص من عدم الثقة 
والعمــــل من أجل إيجــــاد أرضية 

مشتركة.
  وأكــــد انــــه بالرغــــم مــــن كل 

 جاكرتاـ  وكاالت: أعلن الرئيس 
األميركي بــــاراك اوباما امس في 
جاكرتا ان «عقبات كبيرة مازالت» 
قائمة أمام التوصل الى السالم في 
الشرق األوسط، مع تأكيده على 
عزمــــه «القيام بكل ما ميكنه» من 

اجل التوصل اليه.
  وفي خطــــاب ألقاه في جامعة 
اندونيسيا في ديبوك بالقرب من 
العاصمة جاكرتا، قال اوباما «في 
الشرق األوسط، واجهنا منطلقات 
خاطئة وتقلبات، ولكن كنا مثابرين 
في بحثنا عن السالم» مضيفا ان 
«اإلســــرائيليني والفلســــطينيني 
استأنفوا محادثات مباشرة ولكن 
التزال هناك عقبات كبيرة»، وأضاف 
«يجب ان ال نتوهم بان الســــالم 
واالمن ســــيأتيان بسهولة، ولكن 
علينا أال نشــــكك، نقــــوم بكل ما 
ميكننا القيام به من اجل التوصل 
الى نتيجة عادلــــة وفي مصلحة 

جميع األطراف املعنية».
  واكد الرئيس األميركي على ان 
اخلطوات التصعيدية في النشاط 
االستيطاني اإلسرائيلي «ميكن ان 
تؤدي الى تدمير الثقة بني الطرفني 

الفلسطيني واإلسرائيلي».
  وجدد دعوته الى إقامة الدولتني 
الفلسطينية واإلسرائيلية جنبا 
الى جنــــب، مبينا ان اســــتئناف 
النشاط االستيطاني اإلسرائيلي 
ال يساعد على حتقيق الهدف من 
مفاوضات السالم مع الفلسطينيني 
وان اجلانبــــني ال يبذالن اجلهود 

الالزمة لتحقيق السالم.
  الى ذلك، أكد الرئيس األميركى 
باراك أوباما على استمرار الواليات 
املتحدة األميركية في التواصل مع 
العالم االسالمى، مشيرا إلى ما ذكره 
في خطابه بجامعــــة القاهرة عن 
ضرورة وضع بدايات جديدة مع 

  القاهرة ـ وكاالت: أكد الرئيس حسنى 
مبارك رئيس احلزب الوطني الدميوقراطي 
أن احلزب اختار مرشحيه النتخابات مجلس 
الشعب املقبلة من خالل عملية مؤسسية 
غير مسبوقة شارك فيها كافة أعضائه في 
إبداء الرأي وتقييم املرشحني وفق معايير 

موضوعية واضحة.
  وقال الرئيس مبـــارك في كلمته خالل 
اجتماعه بالهيئة العليـــا للحزب الوطني 
الدميوقراطي امس إن نتائج هذه االنتخابات 
التي جترى نهاية نوفمبر اجلاري «سوف 
حتدد مسار العمل الوطني خالل السنوات 
اخلمس القادمة، وسوف نخوضها مدركني ما 
يواجهه احلزب من منافسة شرسة، موقنني 
- كعهدنـــا - بأن العمل احلزبي والوطني 
مسؤولية وعطاء، نواصل االجتهاد في قدرة 
احلزب على قيادة العمل الوطني، ومواصلة 

العطاء من أجل كل مصري ومصرية.
  وأضاف: «إننا نخوض االنتخابات املقبلة 
بسجل مشرف ملا حتقق على أرض الواقع، 
وعلى امتداد أرض الوطن، سجل حافل هو 
نتاج الرؤية اإلســـتراتيجية احلاكمة التي 
طرحها احلزب للتعامل مع مختلف السياسات 
العامة، وقضايا التغيير والتطوير واإلصالح 

على جميع محاوره».
  واســـتعرض الرئيس مبارك اإلجنازات 
التي حتققت في مجال اإلصالح السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي، موضحا أن اإلصالح 
السياسي الذي عززته التعديالت الدستورية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ استهدف ترسيخ دعائم 
نظامنا اجلمهوري وإرساء أسس دولة مدنية 
حديثة مبـــا تعنيه من االبتعاد بالدين عن 
السياســـة، وإعالء مبدأ املواطنة، وتعزيز 
البرملان،  القضاء، وتدعيم دور  اســـتقالل 

وضمان توسيع قاعدة املشاركة السياسية 
لألحزاب، وتفعيل مشاركة املرأة.

  وتعهد مبـــارك أنه خالل الســـنوات 
اخلمس املقبلـــة (دورة انعقاد املجلس) 
ســـيتم حتقيق املزيد من النمو وتوفير 
فرص العمل وحتســـني الدخول واملزيد 
من احلماية لألسرة املصرية والسيطرة 
على التضخم وضبط األسواق واألسعار 
البسطاء والفقراء واملهمشني،  «من أجل 
لسكان العشوائيات والقرى األكثر حرمانا 
واحتياجا، ملن لـــم تصلهم بعد خدمات 

الصرف الصحي».
  وهنأ مبـــارك املرأة املصريـــة بتجربة 
«الكوتا» حيث تتنافس نساء فقط في هذه 
االنتخابات على ٦٤ مقعدا مخصصني للمرأة، 
إضافة إلى حقها في املنافسة على باقي مقاعد 
املجلس، وأعرب مبارك عن تطلعه النتخابات 

«حرة ونزيهة تتم حتت إشـــراف اللجنة 
العليا لالنتخابات، ومراقبة املجتمع املدني 
املصري، وتتيح الفرصة ألوســـع مشاركة 

من الناخبني لإلدالء بأصواتهم».
  من جانبه، قال صفوت الشريف األمني 
العام للحزب الوطني الدميوقراطي إنه منذ 
يومني أغلق باب الترشـــيح وتقدم احلزب 
الوطنـــي بعدد ٧٧٠ مرشـــحا ليغطوا ٢٢٢ 
دائرة عامة وكذلك عدد ٦٩ مرشحة لتغطي 
عـــدد ٣٢ دائرة خاصة ملقاعـــد املرأة، وقد 
تقدم مرشحون ومرشحات من كل طبقات 
وفئات الشعب خرجوا من مدنه وجنوعه 
وقراه وعوائله وقبائله وواحاته، وأضاف 
الشريف موجها كلمة للرئيس مبارك «تابعت 
سيادة الرئيس اخلطوات الصعبة الختيار 
مرشحينا من خالل عمل تنظيمي حتملته 
القيادات املركزية واحمللية وعمل تنظيمي 

مدقق بأسلوب يحقق دميوقراطية االختيار 
حلزب مؤسسي واملشاركة في اتخاذ القرار 
حلزب كبير حتى نقدم األقدر على املنافسة 
التحديات واألكثر  واألصلب على مواجهة 

تأييدا من القوى التصويتية».
  وتابع «إن هدفنا هو ثقة وتأييد الناخبني 
أصحاب احلق األصيل في االختيارات بإرادتهم 
احلرة»، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك بذلت 
قيادات احلزب وكل األعضاء اجلهد في أكبر 
وأوسع مشـــاركة غير مسبوقة في تاريخ 

األحزاب السياسية الختيار مرشحيها.
  وأوضح الشـــريف أنه تقـــدم من أبناء 
احلزب املتميزين عدة آالف ليقودوا مراحل 
االختيار عن قناعة وبحيادية، حيث شارك 
في هذا آالف القيـــادات احمللية وما يقرب 
من ٢ مليون عضو شاركوا في االنتخابات 

الداخلية للحزب.  
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