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 طهرانـ  أ.ف.پ: استدعت طهران السفير 
الصيني لديها لالحتجاج على استخدام 
اسم «اخلليج العربي» بدال من «اخلليج 
الفارسي»، اثناء االحتفال بافتتاح األلعاب 
اآلسيوية السادسة عشرة في الصني، كما 

أعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية.
  وتشدد إيران على ان يطلق على هذا 

البحر الصغير شبه املغلق والذي يفصلها 
عن شبه اجلزيرة العربية اسم «اخلليج 
الفارســـي»، مؤكدة انه اسمه التاريخي، 
وهي تتسبب باستمرار في إشكاالت حول 
هذه املسألة احلساسة جدا بالنسبة الى 

اإليرانيني.
  وقـــال املتحـــدث باســـم اخلارجية 

اإليرانية رامني مهمانبرست في طهران 
«لقد اســـتدعي سفير الصني في طهران 
ونقلت اليه املالحظات بشأن هذا احلدث 

غير املستحب وغير املبرر».
  وأضاف «ان تبريرات الصني التي تؤكد 
انها ال تتحمل اي مسؤولية في هذا احلدث 

غير مقبولة».

 طهران تستدعي السفير الصيني لالحتجاج على استخدام تعبير «الخليج العربي»

 طهران تعتبر درع الناتو خطة لحماية إسرائيل وواشنطن: توجيه ضربة إليران سيوحدها

 إيران تطلق أضخم مناورات من نوعها: رسالة سالم للجيران وتحذير لألعداء
إن «دول املنطقة والدول اإلسالمية أعربت بالفعل عن شكوكها إزاء 
هذه اخلطوة املريبة، التي تهدف في املقام األول إلى دعم النظام 

الصهيوني وحمايته».
  وأضاف أنه يجب على دول املنطقة أال تسمح بتنفيذ مثل هذه 

اخلطط، حيث ان لديها القدرة على ضمان األمن.
  خاصة أن الواليـــات املتحدة نقلت أنظمة مضادة للصواريخ 
إلى أوروبا، بدءا من نشـــر ســـفن في البحر املتوسط عام ٢٠١١، 
ونشـــر صواريخ على قواعد أرضية في رومانيا عام ٢٠١٥ وفي 

پولندا عام ٢٠١٨.
  اال أن األمني العـــام حلـــلف شـــمال األطلســـي أندرس فوج 
راسموسني قال أمس االول  في بروكسل إنه ليست هناك حاجة، 
ألن يحدد احللف الدول التي ســـيعمل ضدهـــا نظام الصواريخ 
الباليستية املقترح، فيما قال ديبلوماسيون إن واشنطن دفعت 
في البداية باجتاه تصنيف إيران املصدر الرئيســـي للتهديدات 
الصاروخية خالل قمة الناتو املقرر عقدها األسبوع اجلاري في 
لشبونة، غير أن تركيا عارضت هذا املوقف، خشية توتر عالقاتها 

مع جارتها.
  في شـــأن إيراني آخر، أطلعت نيجيريا مجلس األمن الدولي 
على ملف التحقيق األولي بشـــأن شحنة األسلحة التي ضبطت 
في أحد موانئها والتي مت اكتشافها يوم ٢٦ أكتوبر املاضي وتضم 
١٣ حاويـــة كانت قادمة على منت ســـفينة أبحرت من ميناء بندر 
عباس اإليراني في يوليو املاضي وفرغت حمولتها في نيجيريا 

حتت ستار أنها مواد بناء.
  وقـــال وزيــــــر خارجــية نيجيــريا اوديـــن اوجوموجوبيا 
ـ فـــي مداخلة هاتفــية مع اإلذاعـــة النيجـــيرية من نيويـــورك 
حيث يشـــارك فــي اجتماعات ملجلـــس األمـــن حــول الوضـــع 
في الســـودانـ  إن بالده ال تعـــتقد أن شـــحــنة األسلحــة كانت 
تســـتهدف بلدا آخر وهو ما تدعيه إيــــــران،  مؤكـــدا أن بالده 
لديهـــا أدلة دامغة على أن األراضي النيجيرية كانت هي الوجهة 

احلقيقية للشحنة.
  وقال وزير خارجية نيجيريا إن الغموض اليزال قائما حول 
حقيقة إيرانيني قاما باللجوء إلى مقر السفارة االيرانية في ابوجا 
بعد الكشف عن الصفقة حيث وافق وزير خارجية إيران منوچهر 
متكي في مباحثاته الطارئة التي أجراها في نيجيريا يوم اجلمعة 
املاضي على اســـتجواب أحدهما مبعرفة أجهزة األمن النيجيرية 
وهـــو ما مت بالفعـــل في حني تعذر اســـتجواب اآلخر حلصانته 
الديبلوماســـية وكالهما يعتقد األمن النيجيـــري انهما عناصر 
اســـتخبارات تتبع احلرس الثوري اإليرانـــي جاء إلى نيجيريا 

حتت غطاء التجارة.
  هذا وكانت معلومات وردت من أبوجا أمس أفادت بأن طهران 
اســـتدعت ســـفيرها الذي أقالته على خلفية شـــحنة األسلحة 

املذكورة. 

 عواصـــم ـ وكاالت: فيما قال وزير الدفـــاع األميركي روبرت 
غيتس ان توجيه ضربة عســـكرية ضد إيران سيوحد هذا البلد 
املنقســـم ويضمن ســـعيا إيرانيا ال يكل المتالك أسلحة نووية، 
على ما نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال، معتبرا ان من 
املهم اللجوء لوســـائل أخرى من أجل إقناع طهران بعدم السعي 

المتالك أسلحة نووية.
  واســـتـــهلت ايــران عــيد األضحى أمـــــس بإطــالق أضخم 
مناورات عســـكرية في تاريخها على جميـــع أراضيها وحملت 
شعار «املدافعون عن ســـماء الوالية ٣» ومتتد على مدى ٥ ايام 

وعلى ٣ مراحل.
  وذكرت قناة «العالم» اإلخبارية ان القوات االيرانية ستختبر 
األنظمة الدفاعية اجلوية بينهـــا صواريخ من طراز «إس ٢٠٠» 
املصنعة محليا والرادارات االيرانية املطورة أخيرا لرصد أهداف 

حتلق على ارتفاع منخفض.
  من جهته، قال قائد قوات الدفاع اجلوي االيراني اجلنرال احمد 
ميقانـــي ان هذه املناورات تعتبر األولـــى من نوعها اذ يتم فيها 
استخدام كل الوحدات املضادة للقوات املسلحة حتت إشراف مقر 
املضادات اجلوية الختبـــار القدرة على حمايتها والتدريب على 
اســـتخدام شبكة الرصد ومواجهة صواريخ كروز واختبار عمل 

نظام املراقبة.
  ومـــن املقــرر اختـــبار قدرات الصد والســـيطرة وامتصاص 
الهجوم املفـــاجئ والتحــرك إلســـقاط األهـــداف املهاجــمة عبر 
شبكة صواريخ وأســـراب مقاتالت حربية وستشارك في املناورات 
وحدات من مختلف املجـــاالت الصاروخية والرادارية واملدفعية 
حيث ســـيتم نشـــر اآلالف من مواقع الرصد البشري في أرض 

املناورات.
  وســـيتم التدرب على ســـيناريوهات حلرب حقيقية حتاكي 
الواقع امليداني للمعركة حيث ســـتحاكي املناورة شـــن الهجوم 
على عدو افتراضي بعد تعطيل قدراته املتمثلة في طائرات دون 
طيار وغيرها وضرب العدو الذي يستهدف منشآت ايران النووية 

بصواريخ كروز للقضاء عليه.
  وستســـتخدم ايران في هذه املناورة منظومات «تورم واحد» 
املضادة للطائرات والصواريخ اضافة ملنظومة «اس ٢٠٠» والتي 
يتـــم تصنيعهما في ايران وذلك للوقوف على مدى جاهزية هذه 

األسلحة بعد تطويرها محليا.
  بدوره، أكد نائب قائد عمليات الدفاع اجلوي العقيد أبو الفضل 
فرمهيني أمس استعداد الصواريخ االيرانية املضادة للجو إسقاط 

أي طائرة معتدية.
  وقال إن الرسالة األولى لهذه املناورات الكبيرة هي رسالة سالم 
وأخوة لدول املنطقة موضحا أنها تظهر قدرات إيران للحفاظ على 

األمن وسيادة الوطن وحتى الدول الشقيقة في املنطقة.
  وأشار العقيد فرمهيني الى أن املناورات حتمل رسالة حتذير 

لألعداء الذين ال يريدون اخلير للشعب اإليراني وشعوب املنطقة 
بأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها بكل قوة واقتدار.

  من جانب آخر، اعتبرت إيران أن إنشاء درع صاروخية تغطي 

جميع دول حلف شمال األطلسي (ناتو) هو «مخطط» من الغرب 
يهدف إلى حماية إسرائيل.

  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية رامني مهمانبرست 

 باول يحّمل أوباما «الفاقد التركيز» خسارة الديموقراطيين في الكونغرس

 الجمهوريون لقوانين اعتقال متهمين باإلرهاب دون محاكمة 
ـ  يو.بـــي.آي  ـ   واشـــنطن 
أ.ف.پ: شخص وزير اخلارجية 
األميركي السابق في ادارة الرئيس 
جورج بوش، كولن باول أسباب 
خسارة الدميوقراطيني ملقاعدهم 
فـــي الكونغرس بـــأن الرئيس 
بـــاراك أوباما فقـــد التركيز في 
واليتـــه األولى وهو ما أدى إلى 

اخلسارة.
  وأشـــار باول الـــذي يعتبر 
جمهوريا معتدال إلى أنه ال يندم 
علـــى دعم أوباما على حســـاب 
مرشح احلزب اجلمهوري جون 
الرئاسية  ماكني في االنتخابات 
عام ٢٠٠٨ إال أنـــه تلقى ضربة 
النصفية  كبيرة في االنتخابات 
حني خسر حزبه مقاعد في مجلس 
الشيوخ والسيطرة على مجلس 

النواب.
  وأوضح باول في حديث إلى 
مقـــدم البرامـــج الري كينغ في 

شبكة «ســـي إن إن» االخبارية 
ان احد االسباب الرئيسية لهذه 
اخلسارة هو أن أوباما لم ينظم 
أولوياته كما يجب ولم يتواصل 
بشكل فعال مشيرا إلى أنه «كان 
على أوباما التركيز على االقتصاد 
وعلى استثناء كل القضايا احمللية 

االخرى».
  من جهـــة أخـــرى، دعا احد 
ابرز منتقدي الرئيس األميركي 
باراك أوباما في الكونغرس أمس 
االول الى توســـيع الصالحيات 
االميركية لتشمل اعتقال مقاتلي 
«احلرب على االرهاب» مبن فيهم 
املواطنون االميركيون، لفترة غير 

محددة ودون محاكمة.
  ودعا اجلمهوري باك ماكيون، 
الذي سيكون على االرجح رئيس 
جلنة القوات املسلحة في مجلس 
النواب العام القادم، الكونغرس 
«الى ان يحرص على اال تشكك اي 

محكمة على االراضي (االميركية) 
في السلطة القضائية لدى قواتنا 
ملواصلـــة هـــذه احلـــرب حتى 

النهاية».
  ويخشـــى ماكيون وســـواه 
من كبـــار اجلمهوريني ان تكون 
االجراءات التي تسمح باستخدام 
القوة العسكرية ضد املسؤولني 
عن هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ غير 
كافية مع توســـع ميدان احلرب 

على االرهاب.
  ولهذا فانهم يسعون لتأكيد 
التدابير االساســـية وتعزيزها، 
لتشـــمل جماعات مثل «تنظيم 
القاعدة في شبه اجلزيرة العربية» 
في اليمن، الذي لم يكن موجودا 
عند وضع االجراءات االساسية، 
وافرادا مثل االمام املتشدد اليمني 
انور العولقي الذي يحمل ايضا 
اجلنسية االميركية، بحسب ما 

قاله مساعدون.

 جيمس وولسي 

 مدير الـ «سي آي ايه» السابق لـ «األنباء»:

 المفاوضات بين إيران ومجموعة «٥+١» محكوم عليها بالفشل
بيد ان االتفاق تعثر بعد ذلك الســـباب 

متباينة.
  وتابع وولسي قائال «لدى اإليرانيني 
مشاكل حقيقية في عملية التخصيب اذ 
ال تعمل معجـــالت اليورانيوم بصورة 
سليمة. وستبرز لديهم الحقا مشكالت 
تتعلق باحلصول على خام اليورانيوم 
الصالح للتخصيـــب في هذه املعجالت 
القدمية. هناك إذن حافز للقبول بعرض 
تبادل الوقـــود الذي تغيرت اآلن بعض 
عناصره السيما بالنسبة للكمية املقترح 
ان تســـلمها ايران. لقد زاد ما لديهم من 
وقود منخفض التخصيـــب منذ تقدمي 
عرض د.البرادعي (املدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية) في اول 
أكتوبر ٢٠٠٩ ومن ثم فإن من الضروري 

اعادة النظر في الكميات».
  وأضاف «كنت معارضا ألي تنازالت 
اضافية قد تقدم الـــى ايران. وحيث ان 
املفاوضات ستبدأ على اي حال فإنني ال 
اعتقد ان حصرها في تبادل كمية محدودة 
مـــن اليورانيوم املنخفـــض التخصيب 
بأخرى من اليورانيوم عالي التخصيب 
ميكن ان تفيد في شيء. وفي تقديري فان 
طهران غير جاهزة بعد للحديث بصورة 
مفتوحة عن كل برنامجها النووي وليس 
عن اجزاء منه. ان طرفي التفاوض يريدان 
شيئني مختلفني متاما لذا فانني اعتقد ان 
تلك املفاوضات محكوم عليها بالفشـــل 

قبل ان تبدأ». 

الى اقسام من بينها قسم واحد هو تبادل 
الوقود يقولون انهم مستعدون للتفاوض 
حوله. وفي تقديري فان اي اتفاق حول 
مسألة تبادل الوقود وحدها ليس كافيا وال 

يبرر البدء في التفاوض من األصل».
  وكانت وكالة الطاقة الذرية الدولية 
قد عرضت على ايران في مطلع أكتوبر 
من العام املاضي شـــحن كميات الوقود 
منخفض التخصيب التي لديها الى اخلارج 
مقابل تسلم كميات من الوقود النووي 
عالي التخصيب تصلح لتشغيل املفاعل 
النووي التجريبي الذي يوجد في طهران. 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
املدير األسبق لوكالة املخابرات    قال 
املركزية األميركية (سي اي ايه) جيمس 
وولسي ان من غير احملتمل ان تتوصل 
املفاوضات املقبلة بني ايران ومجموعة 
«٥+١» التي تضم األعضاء الدائمني في 
مجلس األمن وأملانيا الى اختراق جوهري 
في اجلمود الذي يحيط بأزمة البرنامج 

النووي اإليراني.
  وأضاف وولسي في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان اجراء تلك املفاوضات في 
تركيا بات مستبعدا وتابع قائال «طبقا 
ملعلوماتي فان املواقع املقترحة هي ڤيينا 
او جنيڤ او لشبونة. وستبدأ املفاوضات 
في اخلامس من الشهر املقبل اال ان تركيا 

استبعدت».
  ورفض وولسي تفسير استبعاد تركيا 
كموقع مقترح الجراء املفاوضات بيد ان 
تقارير نشرت في واشنطن أشارت الى 
رغبة املجموعة الدولية في استبعاد اضافة 
بلد جديد قد تكـــون له مواقف مختلفة 
الى طاولة التفاوض الســـيما ان اجراء 
املفاوضات في تركيا يحتم اشراكها في 
املباحثات باعتبارها البلد املضيف ونظرا 
لدورها السابق في جهود حل االزمة بني 

ايران واملجتمع الدولي.
  وقال وولسي ان اإليرانيني لم يظهروا 
اي رغبة في االتفاق حول صفقة شاملة 

تتعلق بالبرنامج النووي.
  وأضاف «انهم يحاولون جتزئة القضية 

 استقبل المهنئين بعيد األضحى والمطمئنين على صحته

 خادم الحرمين عن وعكته: قيل لي هذا عرق النسا..
  والنساء كلهم خير أما هذا فعرق فاسد 

 الرياض ـ يو.بي.آي: اســـتقبل خادم 
احلرمـــني الشـــريفني امللك عبـــداهللا بن 
عبدالعزيز فـــي قصره في الرياض ظهر 
أول أيام عيد األضحى املبارك أمس، عددا 
مـــن األمراء والوزراء وكبار املســـؤولني 
مدنيني وعسكريني وجمعا من املواطنني 
الذين قدموا للسالم عليه وتهنئته بعيد 

األضحى.
  وفيما يعتبر هـــذا الظهور هو األول 
للملك عبـــداهللا منذ اإلعالن يوم اجلمعة 
املاضـــي عن تعرضه لوعكة صحية أملت 
به في الظهر تتمثل في انزالق غضروفي 
وقد نصحه األطباء بالراحة وذلك ضمن 
البرنامـــج العالجي املعد له، طمأن خادم 
احلرمني اجلميع على صحته، معربا في 
التلفزيون السعودي  كلمة موجزة بثها 
عن شكره لكل فرد من الشعب السعودي 
سأل عنه وقال «إخواني أشكركم وأرجو 
لكم التوفيق وأشكر كل فرد من الشعب 

السعودي سأل عني وهللا احلمد أنا بخير 
وصحة مادمتم بخير».

  وأضاف امللك عبداهللا الذي باأ متكئا على 
عصا يحيط به عدد من األمراء السعوديني 
انه ال يدري من أين أتته هذه الوعكة، حيث 
هناك «ناس يقولـــون لها انزالق وناس 
يقولون.. عرق النســـا. النساء ما شفنا 
منهن إال كل خيـــر.. والعرق هذا من أين 
جاءنا هذا عرق فاسد.. أمتنى لكم التوفيق 
وأشكر كل من سأل عني القاصي والداني 
وعلى رأســـهم الشعب السعودي الكرمي 

وأمتنى لكم التوفيق».
  حضـــر االســـتقبال األمير بـــدر بن 
عبدالعزيز نائب رئيس احلرس الوطني 
واألمير ســـطام بـــن عبدالعزيـــز أمير 
منطقة الرياض باالنابـــة واألمير مقرن 
بن عبدالعزيز رئيس االستخبارات العامة 

وعدد من املسؤولني السعوديني.
  وكان امللـــك عبداهللا تغيب عن رعاية 

موســـم احلج بسبب الوعكة وأوكل هذه 
املهمة إلى أخيه األمير نايف بن عبدالعزيز 
الوزراء  الثاني لرئيـــس مجلس  النائب 
ووزير الداخلية الذي استقبل بدوره امس 

القيادات األمنية في مشعر منى.
  وفي بداية االستقبال استمع اجلميع 
إلى تالوة آيات من القرآن الكرمي، ثم ألقى 
الشيخ صالح بن علي السحيباني كلمة 
اســـتهلها بقول اهللا سبحانه وتعالى في 
محكـــم التنزيل (وإن تعدوا نعمة اهللا ال 

حتصوها).
  وقال «نعم يا خادم احلرمني نعم اهللا 
علينا كثيرة ال تعد وال حتصى من أعظمها 
نعمة اإلسالم الذي بني على خمسة أركان 
«شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول 
اهللا وإقـــام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت ملن اســـتطاع إليه 
سبيال»، ونحن في هذا اليوم املبارك يوم 
عيد األضحى نعيش مع الركن اخلامس من 

أركان اإلسالم العظيمة حيث يواصل حجاج 
بيت اهللا أداء مناسك احلج العظيمة بعد أن 
من اهللا عليهم بالوقوف على صعيد عرفات 
الطاهر حيث سكبوا العبرات ولهجوا هللا 
بالدعوات طالبني منه أن يغفر لهم اخلطايا 

والسيئات».
  وأضاف يقول «اليوم (أمس) يستقرون 
في منى بعد أن أدوا مناسك احلج بكل يسر 
وسهولة وراحة واطمئنان في ظل خدمات 
جبارة ومجهودات عظيمة وأعمال جليلة 
تذكر فتشكر وذلك مبتابعة منكم يا خادم 
احلرمني الشريفني، حيث جعلتم ذلك من 
األولويات التي ال يســـبقها شيء وبذلتم 
فيها الغالي والنفيس وما جسر اجلمرات 
وقطار احلرمني وسقيا زمزم والتوسعة 
الكبرى لكل من املسجد احلرام واملسجد 
النبوي الشريف إال خير شاهد على ذلك 
جعل اهللا ذلك في ميزان حسناتكم وأجزل 

«واس» لكم األجر واملثوبة».   خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز مستقبال املهنئني واملطمئنني على صحته 

 بريطانيا ترشو معتقلي غوانتانامو 
بماليين الجنيهات اإلسترلنية

 لندن ـ عاصم علي
  أعلنت احلكومة البريطانية أمس أنها ستدفع ماليني اجلنيهات 
كتعويضات ملعتقلني سابقني في قاعدة غوانتانامو االميركية بكوبا 

في أعقاب أسابيع من املفاوضات بني محاميهم والسلطات.
  وبهذا تكـــون احلكومة البريطانية اتخذت قرارها بـــناء على 
نصــيحة أجـــهزة األمن بتفادي خطر كشـــف آالف الوثائق في 
محاكمة مفتوحة في خصوص كيفية تعاون بريطانيا مع الواليات 
املتحدة في ملف نقل الســـجناء املشـــتبه فـــي تورطهم بقضايا 
ارهـــاب الى دول متارس قوات األمـــن فيها التعذيب في عمليات 

االستجواب.
  وأبلغ الطرفان املعنيان، احلكومة واملعتقلون السابقون، احملكمة 
العليا بالتوصل الى تسوية في هذا املوضوع، إال أنها لم تفصح 

عن املبلغ الذي حصل عليه كل معتقل.
  لكن أفيد بأن أحد املعتقلني حصل على أكثر من مليون جنيه 

وحده، ويعتقد بأنه بنيام محمد.

 اتفاق بين عالوي والمالكي وبارزاني
  إللغاء «اجتثاث» ٤ قياديين في «العراقية» 

 بغــــدادـ  أ.ش.أ: أكد القيادي في القائمة العراقية 
جمال البطيخ أن هناك اتفاقا وقع عليه زعيم القائمة 
اياد عالوي، وزعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
املكلف بتشكيل احلكومة، ورئيس إقليم كردستان 
مســــعود بارزاني، يقضى بإلغاء قرار «اجتثاث» ٤ 
قياديني في «القائمة» العراقية كأحد وأهم شــــروط 

املشاركة في احلكومة.
  واصدرت جلنة املساءلة والعدالة، التي انشئت 
الجتثــــاث ما تبقى من قيادات موالية حلزب البعث 
املنحل، قرارات قبيل االنتخابات في مارس املاضي 
قضت مبنع عدد كبير من االشــــخاص من الترشح 

معظمهم قياديون في القائمة العراقية.
  وقــــال البطيخ في تصريح لــــه امس إن االتفاق 
يتضمن ايضا اعادة النظر في هيئة االجتثاث وإنهاء 
عملها خالل سنتني من اآلن، واصفا ما مت االتفاق عليه 
بأنه اتفاق سياســــي بني قادة القوى األربع الفائزة 
في االنتخابات وبالتالي البد من تنفيذه محذرا من 
ان خرقه قد يســــبب خالفات مبكرة على احلكومة 
اجلديــــدة. وتعكف الكتل النيابيــــة العراقية حاليا 
على مناقشــــة موضوع توزيــــع احلقائب الوزارية 
على مرشحيها مبوجب آلية نظام النقاط تبعا لعدد 
املقاعد البرملانية التي حصلت عليها كل كتلة، حيث 

سيتم معادلة كل مقعدين في مجلس النواب بنقطة 
واحدة، وعلى هذا األساس ستكون هناك ١٦٣ نقطة 

يتم تقسيمها بني الكتل السياسية.
  كانت القائمة العراقية شكلت جلنة برئاسة النائب 
جمال البطيخ لالشراف على توزيع املناصب الوزارية 
بني الكتل، وأكدت أن التصويت على قانون وصالحيات 
مجلس السياسات االستراتيجية لالمن الوطني يجب 

أن يسبق منح الثقة للحكومة.
  الى ذلك، اكد البطيخ ان عالوي لم يسافر فجأة 
الى لندن بل ابلغ رئيس البرملان اسامة النجيفي بأن 
لديه امرا عائليا طارئا وانه سوف يعود الى العراق 
بعد عيد االضحى املبارك نافيا وجود أي خالفات بني 

قادتها حول املشاركة في احلكومة اجلديدة.
  مــــن جهة اخــــرى، أعلنت القياديــــة في اجلبهة 
التركمانية في العــــراق والنائب زالة النفطجي أن 
التركمان يطالبون بثالث وزارات ومنصب أحد نواب 

رئاستي اجلمهورية أو الوزراء.
  وقالت النفطجيـ  في تصريح صحافي لوكالة أنباء 
إعالم العراقـ  إن اجلبهة التركمانية مازالت مستمرة 
في لقاءاتها مع جميع قادة الكتل السياسية البرملانية، 
للحصول على منصب سيادي، لكونهم ميثلون املكون 

الثالث الرئيسي في الشعب العراقي.


