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 الرياضـ  د.ب.أ: أكد رئيس االستخبارات العامة السعودية األمير مقرن 
بن عبدالعزيز أن االستخبارات في اململكة متطورة وذكية وقادرة على كشف 
الطرود قبل دخولها إلى اململكة، مؤكدا أن «لدينا تقنية تستطيع إبطال أي 
عمل إرهابي». وقال األمير مقرن، في تصريح صحافي أمس، إن «تدشني 
وحدة األمن اخلاص (وحدة الصقور) التابعة لرئاسة االستخبارات العامة 
يأتي تلبية لرغبة القيادة السعودية»، مؤكدا «أن تعاون االستخبارات مع 
وزارة الداخلية غير محــــدود ألن الهدف واحد واألمن واحد وهو جزء ال 

يتجزأ». وردا على سؤال حول ارتباط بعض اإلرهابيني بجهات خارجية 
أوضح رئيس االســــتخبارات السعودية أن «اإلرهاب أصبح ظاهرة ليس 
معروفا هدفها»، معربا «عن األسف لربط اإلرهاب باإلسالم واإلسالم بعيد 
عنها». وحول فحص الطرود قال األمير مقرن: «أمن االستخبارات متطور 
وذكي وال نريد أن يدخل علينا شــــيء معني ونحن جزء من دول العالم، 
وتأتي إلينا طرود وإرســــاليات من دول صديقه وقد يوضع في طريقها 

شيء معني وهذه مهمتهم قبل أن تدخل إلينا».

 رئيس االستخبارات السعودية: نستطيع إبطال أي عمل إرهابي 

 بشار األسد 

 برلنيـ  د.ب.أ: أعرب الرئيس 
الســــوري بشــــار األسد عن 
اعتقاده بأن التطرف تســــلل 
بشكل متزايد إلى املجتمعات 
اإلســــالمية خالل الســــنوات 

العشر األخيرة.
  وقال األسد في مقابلة مع 
صحيفة «بيلد» األملانية امس 
إن من واجب املسلمني مكافحة 

هذا التطرف.
  وذكر الرئيس السوري أن 
هناك بالتأكيد مسلمني متفتحني 
ومعتدلني ومجتمعات علمانية، 
موضحا أن تلــــك املجتمعات 
املتنوعة مسلحة بشكل أفضل 
التطــــرف وميكنها فعل  ضد 

املزيد في مواجهة انتشاره.
  وأكد األسد ضرورة العودة 
الذي يعلم  الديــــن  إلى أصل 
االنفتاح وقبول األديان األخرى 
والعيش مع اآلخرين وليس 

البحث عن النزاعات.
  وفي معرض رده على سؤال 
حول سبب سوء التفاهم الكبير 
بني الغرب والعالم اإلسالمي قال 
الرئيس السوري إن املشكلة 
نفسها تكمن في التحدث عن 

ضرورة أن يتعرف املسيحيون 
في الغرب على الدين اإلسالمي، 
وإال سيواجهون دائما مشكالت 
إدمــــاج املســــلمني في  خالل 

مجتمعاتهم.
  وفي ســــؤال حول صورة 
العالــــم اإلســــالمي في عيون 
الغــــرب بالنظر على ســــبيل 
املثــــال إلى واقعة احلكم على 
امــــرأة إيرانية بالرجم بتهمة 
الزنا، قال األسد إنه ميكن أيضا 
طرح ســــؤال آخر بالنظر إلى 
قتل نصف مليون شخص في 
العراق. وتساءل األسد عما إذا 
التي  كانت هذه هي الصورة 
يريدها الغرب لنفسه، موضحا 
أنه ميكن طرح السؤال نفسه 

بالنظر ألفغانستان أيضا.
  وأوضــــح األســــد أن عدم 
التوافــــق مع أمر ما ال ينبغي 
أن يكون األساس في تكوين 
صــــورة عن دولــــة أو ثقافة 
بأكملها، مشــــيرا فــــي الوقت 
نفسه إلى أنه ال ميكن االهتمام 
بأمر امرأة واحدة وتناسي أمر 
نصف مليون شــــخص قتلوا 

في العراق. 

«الغرب» و«اإلسالم» كما لو 
كانت املسيحية توجد في الغرب 
فقط واإلسالم في الشرق فقط، 
وســــاق على ذلك مثال ببالده 
التي يعيش فيها مسيحيون 

ويهود وأغلبية مسلمة.
  ودعا األســــد املســــيحيني 
فــــي الغرب إلــــى أن يتعلموا 
من املســــيحيني في الشــــرق 
التعايش مع  األوسط كيفية 
اآلخــــر ألنهم يعيشــــون مع 
املســــلمني منذ أكثر من ١٤٠٠ 
عام، مؤكدا في الوقت نفســــه 

 إسرائيل تتخوف من رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني في ١٠ دول أوروبية

 األسد يدعو للعودة إلى أصل الدين
  لمكافحة التطرف في المجتمعات اإلسالمية

 صحيفة سويسرية: هجوم إسرائيلي نووي 
على إيران في فبراير أو مارس المقبلين

 جنيـــڤ ـ أ.ش.أ توقعـــت صحيفـــة بليك 
السويســـرية في طبعتها املسائية أمس قيام 
ايران بشن هجوم إسرائيلي نووي على إيران 

في فبراير أو مارس املقبلني.
  وقد استندت الصحيفة في توقعاتها إلى لقاء 
مع عالم استراتيجي معروف في جامعة زيوريخ 
هو البروفيسور البرت شتيهلي الذي أكد أنه 
ينتظر هذا الهجوم اإلسرائيلي على إيران في 
فبراير املقبل وإذا تأخر ففي شهر مارس على 

اقصى تقدير.
  وقدم عدة مبررات الختيار هذا املوعد. وقال 
ان شبه جزيرة سيناء تقل فيها الرؤية في هذه 
الشهور بسبب احلرارة ولم يفصح فيما يتعلق 
باألســـباب اجلغرافية.. وقال من ناحية أخرى 
انه متأكد من وقوع هجوم إسرائيلي على ايران 
وذلك ألسباب متعددة منها أن إسرائيل قد قامت 
بهذه اخلطوة مرتني في الســـابق حيث دمرت 
املفاعل العراقي النووي عـــام ١٩٨١ كما دمرت 

املفاعل السوري النووي عام ٢٠٠٧.
  وقال البروفيسور شتيهلي ان إسرائيل أثبتت 
دوما أنه في حالة تعرضها إلى تهديد ما تتصرف 
بقوة وبسرعة، ويرى البروفيسور شتيهلي أن 
إسرائيل قد حسمت أمرها ألن حصول ايران على 
سالح نووي سيكون مظلة نووية للشيعة ضد 
السنة وحلزب اهللا وحماس واجلماعات العراقية 
التابعة إليران ولهذه األسباب اسرائيل ال تتردد 

في توجيه ضربة نووية إلى ايران.
  الى ذلك، اعتقلت شرطة االحتالل االسرائيلي 
امس يهوديا متطرفا عنـــد باب الغوامنة احد 
بوابات املسجد األقصى مبدينة القدس احملتلة 
اثناء محاولته اقتحام املسجد ووضع متفجرات 

داخله.
  وذكرت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية 
«وفا» ان شـــارع املجاهدين في البلدة القدمية 
شهد امس حالة استنفار واسعة من قبل شرطة 
االحتالل قبل ان يتم اعتقال اليهودي املتطرف. 

الى ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن إســـرائيل 
متخوفة من موجة بيانات يتوقع أن تصدرها 
١٠ دول أوروبية حول رفع مســـتوى التمثيل 

الديبلوماسي للسلطة الفلسطينية.
  وقالت صحيفة «هآرتـــس» امس إنه وفقا 
ملعلومات وصلت إلى وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
فإن السلطة الفلسطينية جتري اتصاالت مع 
١٠ دول أوروبية حول رفع مســـتوى التمثيل 

الديبلوماسي.
  وكان املوقع االلكتروني للصحيفة كشـــف 
أمس عـــن أن القائم بأعمال مديـــر عام وزارة 
اخلارجية اإلسرائيلية رفائيل باراك بعث ببرقية 
ديبلوماسية إلى جميع السفراء اإلسرائيليني في 
العالم طالبهم فيها بالبدء بنشاط ديبلوماسي 
«عاجل» من أجل إحباط اخلطوات التي يعتزم 
الفلسطينيون تنفيذها بشأن دفع مشروع قرار 
يصدر عن مجلس األمن الدولي بالتنديد مبواصلة 
االستيطان واالعتراف بقيام دولة فلسطينية 

من جانب واحد ضمن حدود العام ١٩٦٧.
  وطالب باراك السفراء ببذل جهود حثيثة لدى 
وزارات اخلارجية ومكاتب رؤساء احلكومات 
وأعضـــاء البرملانات وصناع الـــرأي العام في 
الدول التي يخدمون فيها من أجل كبح اخلطوات 
الفلسطينية وأشار إلى أن الفلسطينيني «حققوا 

سلسلة جناحات سياسية».
  وقالت الصحيفة ان املعلومات التي وصلت 
إلى اخلارجية اإلسرائيلية تفيد أيضا بأن اإلدارة 
األميركية أوضحت لعدد مـــن الدول العربية 
والسلطة الفلسطينية أنها تعارض دفع مشروع 

القرار بشأن التنديد مبواصلة االستيطان.
  وذكرت مصادر في وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
ان موظفني أميركيني حتدثوا مع ديبلوماسيني 
عرب في واشنطن ومقر األمم املتحدة في نيويورك 
ووصفوا اخلطوة الفلســـطينية بأنها «ليست 
حكيمة وال نافعة» ولذلك فإن اإلدارة األميركية 

ستعارضها. 

 واشنطن تدرس توسيع عملياتها الخاصة في أفغانستان باتجاه باكستان

 «القاعدة» خطط لدّس السم في أطعمه فنادق ومطاعم أميركية
 واشنطنـ  يو.بي.آيـ  رويترز: 
كشفت وزارة األمن القومي األميركية 
عــــن مخطط لتنظيــــم «القاعدة» 
يقضي مبهاجمة فنادق ومطاعم في 
البالد إمنا ليس لتفجيرها بل لدس 

السم في الطعام الذي تقدمه.
  وأفادت شبكة «سي.بي.إس» 
الهجمــــات  آخــــر  أن  األميركيــــة 
أميركا تشــــمل  «اإلرهابية» على 
استخداما محتمال للسم في اعتداءات 
متزامنة على فنادق ومطاعم في 
مواقع مختلفة من البالد خالل عطلة 

نهاية أسبوع واحدة.
  وأكد مصدر استخباراتي رئيسي 

للشبكة ان التهديد «حقيقي».
  وأشارت «سي.بي.إس» إلى ان 
مسؤولني في وزارة األمن القومي 
وآخرين من وزارة الزراعة وإدارة 
األدوية والغــــذاء بلغوا مجموعة 
من املسؤولني األمنيني في قطاع 
الفنادق واملطاعم بشــــأن مخطط 

«القاعدة».
  ولفتت إلى ان املخطط كشف في 
وقت سابق من هذه السنة وكان 
يقضي بدس نوعني من الســــموم 
هما الـ «ريســــني» والـ «سيانيد» 
في أماكن عــــرض أنواع األطعمة 

أمام الزوار.

  وأوضحــــت ان املجموعة التي 
تقــــف وراء املخطــــط مرتبطــــة 
باملجموعــــة «اإلرهابية» نفســــها 
التي حاولت تفجير طائرات الشحن 
اآلتية إلى أميركا في أكتوبر املاضي 
وهي «القاعدة في شــــبه اجلزيرة 

العربية».
إلــــى  الشــــبكة    وحتدثــــت 
البروفيســــور في علوم الصيدلة 
د.سوزان فورد التي فسرت كيف ان 
كمية قليلة من هذين السمني قاتلة، 
مشيرة الى ان ٢٥٠ ملغ تشكل جرعة 
قاتلة. وقال املتحدث السابق باسم 
وزارة األمن القومي شون سميث 
لـ «سي.بي.إس»: «نحن لن نعلق 
على تقارير بشأن تخطيط إرهابي 
محدد لكن أجهزة مكافحة اإلرهاب 
واألمن القومي قامت بجهود مكثفة 
للحماية من كل أنواع االعتداءات 
اإلرهابية مبا في ذلك االعتداءات غير 
التقليدية التي تستخدم فيها مواد 
كيميائية وبيولوجية وإشعاعية 

ونووية».
  وأضاف ســــميث ان «القاعدة 
بالفعــــل عبــــر عن نيتــــه تنفيذ 
اعتداءات غير تقليدية طوال أكثر 
من عقد وبروباغندا «القاعدة» في 
شبه اجلزيرة العربية في السنة 

املاضية أشارت إلى األمر عينه».
  وتابع «نحن نتلقــــى تقارير 
عن أنواع مختلفة من االعتداءات 
التي يرغب اإلرهابيون في تنفيذها 
وغالبا ما تتخطى قدرتهم التي مت 
تقديرها». وذكرت «سي.بي.إس» ان 
احلكومة األميركية وقطاع الضيافة 
في أميركا مــــازاال في حالة تأهب 

وحذر.
  يشار إلى ان «القاعدة في شبه 
اجلزيرة العربية» أشادت مبحاولة 
الطائرات واعتبرها جزءا  تفجير 
مما أسمته بـ «عملية نزيف» ضد 

الواليات املتحدة.
  في سياق مواز، كشفت صحيفة 
«نيويورك تاميز» اول من امس ان 
كبار القادة العسكريني األميركيني 
في افغانستان يسعون الى توسيع 
الهجمات البرية لقوات العمليات 

اخلاصة إلى باكستان.
  واضافــــت الصحيفة نقال عن 
أميركيني في واشنطن  مسؤولني 
وافغانســــتان ان االقتــــراح الذي 
سيكثف االنشطة العسكرية داخل 
باكستان يعكس شعورا متزايدا 
باإلحباط إزاء جهود اســــالم آباد 
للقضاء على املتشددين في املناطق 

القبلية الباكستانية. 

  أميركا تتجسس على اآلالف من مواطنيها 
لم يتهموا بارتكاب مخالفات 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: افادت صحيفة «واشنطن بوست» أمس األول بان 
احلكومة األميركية تستخدم الشرطة ودوائر األمن الداخلي واجليش 
ــس على أدنى حتركات ونشاطات مواطنني  ــبتمبر للتجس منذ ١١ س

أميركيني مبا فيهم اشخاص لم يتهموا بارتكاب أي مخالفات.
ــكيل هذه الشبكة الواسعة من املخبرين بعد اعتداءات ١١    ومت تش
سبتمبر ٢٠٠١ وما زالت تزداد اتساعا في الوقت الراهن على ما أفاد 

حتقيق بعنوان «مراقبة اميركا» نشرته الصحيفة.
ــت الى املخبرين ومن بينهم عناصر من مكتب التحقيقات    وأوكل
الفيدرالية (اف بي آي) والشرطة احمللية ومفتشني من اجليش، مهمة 
جمع وتخزين وحتليل معلومات حول آالف األميركيني وأجانب مقيمني 
ــوا متهمني بأي مخالفة، على ما  ــي الواليات املتحدة دون ان يكون ف

أضافت «واشنطن بوست».
ــرطة احمللية    وتعتزم احلكومة الفيدرالية االتكال على قوات الش
ــرطة الفيدرالية. واضاف املقال ان  ــي الواليات لتعزيز عمل الش وف
الشبكة تتكون من ٤٠٥٨ منظمة محلية وان ما ال يقل عن ٩٣٥ منها 

انشئ منذ ١١ سبتمبر.
  وتابع أيضا ان بعض أساليب جمع املعلومات والتقنيات املستعملة 
في العراق وأفغانستان تساعد عمل تلك املنظمات، ويسمح هذا العمل 
ــعة جدا تخزن فيها  جلهاز الـ «اف بي آي» بناء قاعدة معلومات واس

معلومات حول آالف األشخاص.
ــات تلك حتت  ــت» ان قاعدة البيان ــنطن بوس ــت «واش   وأوضح
تصرف عدد متزايد من احملققني في اجليش وقوات األمن والشرطة 

احمللية. 

 فلسطينيون يزيلون أثار الدمار الذي خلفته غارة اسرائيلية على خان يونس في غزه أمس             (رويترز) 

 أسانج حّذر من عدالة غير طبيعية في السويد: غيرنا حكومات وغيرنا شخصيات سياسية

 سورية تتهم إسرائيل باغتيال العقيد سليمان عام ٢٠٠٨
 عواصمـ  وكاالت: ذكرت صحيفة 
«هآرتس» اإلسرائيلية ان مسؤولني 
ســــوريني يعتقدون أن إســــرائيل 
وراء اغتيال املســــؤول العسكري 
العقيد محمد سليمان املسؤول عن 
االتصاالت مع حزب اهللا وبرنامج 
سورية النووي، وذلك وفقا لبرقية 
بعثت بها الســــفارة األميركية إلى 
واشــــنطن بعد يومــــني فقط من 
الهجوم ونشــــرت امس في موقع 

ويكيليكس.
  وقالت «هآرتــــس» ـ في تقرير 
أوردته علــــى موقعها اإللكتروني 
ـ إن اجلنرال محمد ســــليمان قتل 
في األول من شــــهر أغسطس عام 
٢٠٠٨ في منزل عائلته على شاطئ 
طرطوس في شمالي سورية حيث 
كان يعتبر من املقربني إلى الرئيس 

السوري بشار األسد.
  وأوضحت الصحيفة أنه في ٣ 
العام نفسه أرسلت  أغسطس من 
السفارة األميركية في دمشق برقية 
تكشف فيها عن تقييمات سورية 
حلادثــــة االغتيال بعدما نشــــرت 

العملية في وسائل اإلعالم.
  وتصنف البرقية ضمن الوثائق 
السرية حيث حتتوي على معلومات 
من صحافيني سوريني لهم عالقة 
وثيقة مع السفارة تفيد بأن احلكومة 
في دمشــــق كانــــت تبحث عن كل 
ما ميكــــن أن يوصلها إلى مرتكب 
الهجوم، حيث أمرت احلكومة جميع 
وسائل اإلعالم بعدم نشر تقارير 
عن احلادث. وأضافت: «كحال كل 
قضية اغتيال أخــــرى حديثة في 
سورية فإسرائيل هي املشتبه بها 
حيث كانت قوات األمن الســــورية 

ملوقع «ويكيليكس» بشأن طلبها من 
إسرائيل شن هجوم على حماس في 

قطاع غزة عام ٢٠٠٧.
  وقالت احلركة في بيان صحافي 
ان ادعاءات مدير جهاز األمن العام 
التي  اإلســــرائيلي يوفال ديسكن 
وردت في تسريبات «ويكيليكس» 

باطلة جملة وتفصيال.
  من جانبه، قال جوليان أساجن، 
مؤسس موقع ويكيليكس، امس أن 
االتهامــــات املوجهة ضده بارتكاب 
اعتداء جنســــي في السويد ما هي 
إال «حملة ناجحة للغاية لتلطيخ 
ســــمعتي». وحذر من أنه لن ينال 
«عدالــــة طبيعية» فــــي حال قيام 
بريطانيا بتســــليمه للســــلطات 

السويدية.
  وكان آساجن (٣٩ عاما) يتحدث 
ملراســــل هيئة اإلذاعة البريطانية 
«بي بي سي» في مقر إقامته شرق 
إجنلتــــرا حيث يخضــــع لإلقامة 
اجلبرية في انتظار البت في قرار 

ترحيله للسويد.
  وقال أساجن «ال أرغب في العودة 
إلى السويد. مينحني القانون حقوقا 
معينة وهذه احلقوق تعني أنه ال 
التعرض لالستجواب من  ينبغي 
قبــــل أي مدعني حول العالم حيث 
انهم ببساطة يريدون الدردشة ولن 
يحققوا في القضية بالشكل املتبع 

في سائر القضايا األخرى».
  وأضاف «املطلوب هو نقلي إلى 
السويد بالقوة وفور وصولي إلى 
هناك سيتم اعتقالي، مع حرماني من 
أي وسيلة اتصال خارجي: ليست 
هذه الظروف التي ميكن أن تتيح 

إعمال العدالة الطبيعية». 

على دراية بحقيقة أنه من السهل 
إلى  للقوات اإلسرائيلية الوصول 
شاطئ طرطوس من أي مكان آخر 

في البالد».
  وذكرت برقية أخرى أن العميد 
يوســــي بايداتز مــــن إدارة أبحاث 
املخابرات العسكرية اإلسرائيلية 
أبلغ مسؤوال أميركيا رفيع املستوى 
بأن ســــورية قد تنهي حتالفها مع 
إيران في مقابل السالم مع إسرائيل 
الواليات املتحدة  وزيادة مشاركة 

في هذه العملية.
  وذكرت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» اإلســــرائيلية في تقرير 
أوردته أمس على موقعها اإللكتروني 
ان البرقية وثقت اجتماع يوســــي 
بايداتز وغيره من كبار املسؤولني 
اإلســــرائيليني مع مســــاعد وزير 

الدفــــاع األميركي لشــــؤون األمن 
الكسندر فيرشبو  السفير  الدولي 

في نوفمبر ٢٠٠٩.
  من جهة أخــــرى، ذكرت برقية 
ديبلوماسية أميركية سرية سربها 
موقع ويكيليكس ان إسرائيل أقامت 
تعاونا وثيقــــا مع القوات املوالية 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
حني سيطر مســــلحون من حركة 
املقاومة االسالمية (حماس) على 
قطاع غزة. وقالت صحيفة اندبندنت 
اللندنية الصــــادرة أمس نقال عن 
البرقيــــة الصادرة عن الســــفارة 
االميركية في تل أبيب «إن رئيس 
جهاز األمن العام يوفال ديســــكني 
أكد أن إسرائيل أقامت عالقات عمل 
جيدة جدا مع اثنني من فروع األجهزة 
األمنية الفلسطينية خالل الصدامات 

املسلحة بني حماس وفتح في غزة 
والتي انتهت بسيطرة احلركة على 

القطاع».
  وذكــــرت الوثيقــــة «أن وكالة 
األمــــن الداخلــــي للرئيس عباس 
وحسب ديسكني تقاسمت تقريبا 
جميع املعلومات االســــتخباراتية 
التي جتمعها مع جهاز األمن العام 

االسرائيلي».
  وأضافت الصحيفة إن هذا الكشف 
«ميكن أن يسبب إحراجا للرئيس 
عباس وحركة فتح التي يتزعمها 
والتــــي اتهمتها حماس بالعمل مع 
اإلسرائيليني كما أن موقع عباس بني 
الفلسطينيني ضعف بسبب فشله 
في إحراز تقدم في عملية الســــالم 
مع إســــرائيل». لكن حركة «فتح» 
التي يتزعمها عباس نفت تسريبات 

 المالكي تعهد بعدم الذهاب ثانية لمجلس النواب إال بعد ترشيح القوائم مرشحات لشغل المناصب الوزارية

 البرلمان العراقي يقر باإلجماع حكومة المالكي الجديدة
 بغداد ـ وكاالت: صوت البرملـــان العراقي امس باالجماع على 
رئيس الوزراء نوري املالكي لرئاسة احلكومة اجلديدة التي كلف 

بتشكيلها.
  كما صوت البرملان له ألن يدير بالوكالة الوزارات األمنية حلني 

االنتهاء من اختيار أسماء مرشحني مستقلني لشغلها.
  وأقر البرملان تولي صالح املطلك منصب نائب رئيس الوزراء 
باألغلبية الكبيرة وبذلك سيكون املطلك، الذي استثني من إجراءات 
املساءلة واملعادلة املعروفة باجتثاث «البعث» والتي حرمته من 
املشاركة في االنتخابات األخيرة، احد نواب رئيس الوزراء العراقي 

نوري املالكي.
  وضمت الوزارة اجلديدة ٤٢ وزيرا وثالثة نواب، وهم روزنوري 
شـــاويش (نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة وكالة)، وحسني 
الشهرســـتاني (نائب رئيس الـــوزراء، وزير الكهربـــاء وكالة)، 

واملطلك.
  وانتقد املالكي عدم ترشيح نساء الى املناصب الوزارية وتعهد 
بأنـــه لن يأتي ثانية الى مجلس النواب اال بعد ترشـــيح القوائم 

مرشحات لشغل املناصب الوزارية.
  ودافع عن قراره بتأجيل اختيار وزراء لعدد من الوزراء لدراسة 
سيرة املرشحني، وقال: قد اطلب من املجلس تغيير بعض الوزراء او 
من الكتل السياسية تغيير وزرائها اذا كانت الشروط غير متوافرة 
فيهم مضيفا «وجدت من أصعب األمور تشـــكيل حكومة شراكة 
حتى وصلت املطالبات من لديه مقعد او مقعدان يطالب بحقيبة 

اجلنسية األجنبية واالكتفاء باجلنسية العراقية.
  أما الوزراء املعلنون فهم:

  هوشـــيار زيبـــاريـ  وزير اخلارجية، وزير الدولة لشـــوؤن 
املرأة - رافع العيســـاوي ـ وزير املاليـــة - عبد الكرمي لعيبي ـ 
وزيـــر النفط - علي األديب ـ وزيـــر التعليم العالي، وزير دولة 
للمصاحلة الوطنية - هادي العامري ـ وزير النقل - محمد متيم 
ـ وزير التربية - مجيد حمدـ  وزير الصحة - أحمد ناصرـ  وزير 
الصناعـــة واملعادن - عز الدين الدولـــة ـ وزير الزراعة - مهند 
الســـعديـ  وزير املوارد املائيـــة - محمد صاحبـ  وزير اإلعمار 
واإلســـكان، وزير البلديات وكالة - حسن الشمريـ  وزير العدل 
- محمد توفيقـ  وزير االتصاالت - نصار الربيعيـ  وزير العمل 
والشؤون االجتماعية، وزير التخطيط وكالة - سركوت صليوة 
ـ وزير البيئة - سعدون الدليمي ـ وزير الثقافة - لواء سميسم 
ـ وزير السياحة واآلثار - محمد شياع ـ وزير حقوق اإلنسان - 
ديندار جنمان ـ وزير الهجرة واملهجرين، وزير الدولة لشـــؤون 
منظمات املجتمع املدني - علي الصجري ـ وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية - صفاء الدين الصافي ـ وزير الدولة لشؤون البرملان 
- علي الدباغ ـ وزير الدولة الناطق باســـم احلكومة العراقية - 
مظهر حســـنـ  وزير دولة لشـــؤون احملافظات - حسن راضيـ  
وزير دولة - بشرى حسني ـ وزير دولة - ضياء األسدي ـ وزير 
دولة - عبد املهدي املطيري ـ وزير دولة - ياســـني حمد ـ وزير 

دولة - صالح مزاحم ـ وزير دولة 

وزارية لكن من حقه ان يطالب ولكن كيف نرضي اجلميع.
  كيف لرئيس الوزراء ان يرضي اجلميع. اجلميع غضبان علي 

وزعالن مني لهذه االسباب».
  وتابع املالكي هذه «احلكومة ال ترضي طموحي وطموح املواطن 
لكن فيها أشخاصا عازمني على العمل أدعو الوزراء الى التعاون 

وتضافر اجلهود وبشكل أفضل من املرحلة السابقة».
  من جانبه أعلن زعيم «القائمة العراقية» رئيس الوزراء األسبق 

إياد عالوي الذي حضر جلسة البرملان دعم قائمته الكامل للحكومة 
العراقية اجلديدة. ودعا في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة مجلس 
النواب الى تطبيق االتفاقات املبرمة وحتقيق حكومة الشـــراكة 

الوطنية.
  في هذه األثناء أبدت عدد من عضوات البرملان اعتراضهن الشديد 
على خلو التشكيلة احلكومية من أي امرأة خالفا للدستور العراقي 
وإحكامه بينما دعا نائب آخر الى تقدمي املسؤولني تعهدا بإسقاط 

 املالكي وأعضاء حكومته اجلديدة أثناء جلسة نيل الثقة في البرملان أمس          (أ.ف.پ) 


