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توقع »انتصار الثورات في اليمن وليبيا والبحرين«

خامنئي يدعو  معسكر احملافظني احلاكم في إيران إلى الهدوء
معادي����ة للمخططات األميركية 
والصهيوني����ة«. لكن����ه قال »ال 
نؤي����د اي حترك يتم بتحريض 

من أميركا والصهاينة«.
ون����دد مبا وصف����ه »انتهاج 
اإلدارة األميركية معايير مزدوجة 
واس����تخدامها قضاي����ا حقوق 
اإلنس����ان لتحقي����ق مصاحلها 

اخلاصة«.
وقال »األميركيون لن يقدموا 
عل����ى ش����يء خلدمة ش����عوب 

املنطقة«.
ودعا الى »توخي اليقظة إزاء 
الدول  الفرقة بني  محاوالت بث 
اإلس����امية وإيران« وحث على 
»التصدي لكل تلك احملاوالت«.

وأش����اد ب� »انتص����ار ثورة 
الشعب املصري« ووصفه بأنه 
»انتص����ار متألق وال مثيل له«، 
ان الشعب املصري  الى  مشيرا 
»يحت����ل الطليعة ف����ي العاملني 

العربي واإلسامي«.
وأش����اد ب� »حترك الش����عب 
املص����ري جتاه فك احلصار عن 
قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح« 
وقال »انها حركة قيمة يجب ان 

تتواصل«.
إيران »لن  وأكد ان موق����ف 

يتغير إزاء القضية الفلسطينية 
وأن فلسطني ستعود إلى أحضان 

األمة اإلسامية«.
وشدد على حق العودة جلميع 
الفلسطينيني إلى أرضهم، »رافضا 
أي فكرة لتقس����يم فلس����طني«. 
وطال����ب بإجراء اس����تفتاء عام 
يش����ارك فيه س����كان فلسطني 
األصليني لتحديد نظام احلكم.

إلى ذلك، دعا خامنئي معسكر 
احملافظني احلاكم الى وضع حد 

النشقاقاته.
وأض����اف »في الب����اد هناك 
مواق����ف سياس����ية مختلفة اذا 
لم يحاول أحد قلب النظام وال 
خيانته وال تنفي����ذ مخططات 
األعداء لكنه ال يشاطركم الرأي 
فيجب أال حترموه« من حقه في 

التعبير.
وأضاف ان »اإلميان ال يعني 
إهانة املعارضني«، مؤكدا انه ال 
ينبغي »حرمان« جزء من املجتمع 
من حريته »باسم الثورة )...( 
وباسم االختافات السياسية«.

كما دعم احلكومة مؤكدا ان 
»املس����ؤولني متكنوا من إجناز 
أمور كبيرة، بنى حتتية كبيرة 
)...( سيرى الناس نتائجها في 

مستقبل قريب او بعيد«.
وشن قسم من احملافظني الذين 
الباد خال األسابيع  يحكمون 
االخي����رة هجم����ات عنيفة على 
مقربني من الرئيس أحمدي جناد، 
السيما رئيس ديوانه اسفنديار 
رحيم مش����ائي املته����م بتزعم 
»مجموع����ة منحرفة« قالوا انها 
تهدف الى نسف أسس اجلمهورية 

اإلسامية.
الرئيس  أعل����ن  من جانبه، 
اإليراني محمود أحمدي جناد ان 
الشرق األوسط لن يعرف الهدوء 
طامل����ا ان »النظ����ام الصهيوني 
موجود«، في كلمة بثها التلفزيون 

الرسمي امس األول.
وقال احمدي جناد في كلمة 
في الذكرى ال� 22 لوفاة مؤسس 
اجلمهورية اإلسامية »طاملا ان 
النظام الصهيوني موجود ولو 
على جزء صغير من فلسطني، 
ل����ن تع����رف املنطق����ة الهدوء 

والطمأنينة«.
وأضاف: »على جميع شعوب 
املنطقة ان تسير في اجتاه نهاية 
هيمنة الواليات املتحدة وزوال 

النظام الصهيوني«.
النائب األول  إلى ذلك، حذر 

للرئيس اإليران����ي محمد رضا 
رحيمي من انتقام إيراني عنيف 
ضد أي عقوبات اقتصادية جديدة 
أحادية اجلان����ب.. الفتا إلى أن 
التعام����ل مع ف����رض العقوبات 

سيكون باملثل.
ونقلت وكالة أنباء )فارس( 
اإليرانية عن رحيمي قوله »هناك 
دول مح����ددة تلج����أ إلى فرض 
العقوب����ات على إي����ران لوقف 
مس����يرة تقدمها«. مشددا على 
أن طهران ستس����لك النهج ذاته 
في التعامل مع إجراءات من هذا 
النوع، وستواجه أي إجراء حتى 

لو كان محدودا برد فعل أكبر.
وأوضح رحيمي ان املوضوعات 
التي يتم تداولها عن وجود ساح 
نووي لدى إيران تستخدم كذرائع 
ملنعها من حتقيق تقدمها العلمي، 
مجددا التأكيد عدم حاجة إيران 
للساح النووي على اإلطاق، وأن 
استخدامها التكنولوجيا النووية 
يقتصر فقط على حتقيق التطور 

العلمي.
وأكد أن أي إجراءات أحادية 
اجلانب قد تتخ����ذ ضد طهران 
ستواجه بفرض عقوبات إيرانية 

على دول بعينها.

وأشار الى ان الشعب البحريني 
»يعيش املظلومية املطلقة وأنهم 
يصورون حترك الش����عب بأنه 

حترك طائفي«.
واعتب����ر ان دخ����ول القوات 
الس����عودية الى البحرين »جاء 

بض����وء أخض����ر م����ن اإلدارة 
األميركية وعلى هذا األس����اس 
فإن األميركان يتحملون كل ما 

جرى في البحرين«.
وأعلن دعم طهران ووقوفها 
»الى جانب كل حركة إس����امية 

طهران � وكاالت: متجنبا ذكر 
األحداث اجلارية في س����ورية، 
توقع مرش����د الثورة اإلسامية 
في إيران علي خامنئي أن يكون 
النصر حليف الثورات في اليمن 

وليبيا والبحرين.
وقال خامنئي امس في الذكرى 
الس����نوية ال� 22 لرحيل اإلمام 
اخلميني ان ما جرى في شمال 
أفريقيا والشرق األوسط »سيعيد 
صناعة التاريخ وهو حدث مهم 

على املستوى التاريخي«.
وأض����اف ان »التح����ركات 
اجلماهيرية ستنتهي الى النصر 
وال يستطيع اي شيء الوقوف أمام 
حتركات الشعوب.. ان انتفاضات 
شعوب اليمن وليبيا والبحرين 

سيكون حليفها النصر«.
واعتبر خامنئي ان سياسة 
ال����دول الغربية »ه����و إضعاف 
ليبيا وزجها في حرب أهلية من 
أجل إضعافها والس����يطرة على 

ثرواتها«.
واض����اف »ان القضي����ة في 
البحرين ليست قضية طائفية 
وإمنا هي س����لب حقوق مواطن 

في وطنه«.

مرشد الثورة اإلسامية في إيران علي خامنئي ملقيا كلمته في ذكرى رحيل اإلمام اخلميني أمس )أ.ف.پ(

صورة أرشيفية لراتكو ماديتش

منع رسائل اجلوال وإقامة األمسيات الشعرية واللوحات الدعائية

السعودية تستعد لالنتخابات البلدية
مبليون و200 ألف ناخب.. ومرشحني أقل

سراييڤو ـ د.ب.أ: تعتبر مذبحة سربرنيتشا، التي وقعت 
في يوليو 1995، أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا منذ احلرب 

العاملية الثانية.
خضعت مدينة سربرنيتشا، التي تقع في عمق األراضي 

التي تقطنها أغلبية صربية شرقي البوسنة، حلصار طويل 
حتى يوم 11 يوليو 1995، عندما استولت عليها قوات صرب 

البوسنة.
وفي وقت الحق، أدانت احملكمة اجلنائية الدولية 

ليوغوسالفيا السابقة سلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس 
الصربي آنذاك، ورادوفان كارادزيتش، زعيم صرب 

البوسنة في ذلك الوقت، بارتكاب املذبحة.
وها هو اآلن راتكو مالديتش، القائد العسكري السابق 

لصرب البوسنة يواجه اتهامات مماثلة األسبوع اجلاري 
أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في 

الهاي.
بعد تفتت جمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية، 

صارت سربرنيتشا واحدة من بني عدة مدن بوسنية جرى 
إعالنها مالذات آمنة تابعة لألمم املتحدة.

كانت سربرنيتشا حتت حماية كتيبة هولندية من قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، وقوامها 600 جندي، 

عندما دخلتها قوات صرب البوسنة، وفصلت الرجال عن 

النساء واألطفال، ورحلتهم إلى مكان غير معلوم.
وبعد ذلك، قتلت قوات صرب البوسنة 8 آالف رجل 

وصبي.
أثار موقف القوات الهولندية جدال ساخنا، حول ما إذا كان 
ذلك ال مباالة من جانبها أم عجز منها على مواجهة قوات 

صرب البوسنة.
ودائما ما شدد الهولنديون على أن األمم املتحدة لم 

تفوضهم ببذل جهد أكبر مما بذلوه من أجل السكان، ولم 
متدهم باملعدات الالزمة لذلك، األمر الذي أكدته دراسة 

أجرتها وزارة الدفاع في عام 1998.
وأظهرت دراسة أجرتها األمم املتحدة أنه كان على مجلس 

األمن املوافقة على »إجراء أكثر حسما وقوة للحيلولة دون 
هذا العمل املروع«.

وقال التقرير إنه ال ينبغي نشر قوات حفظ سالم تابعة 
لألمم املتحدة بعد ذلك على اإلطالق مادام ليس هناك وقف 

إلطالق نار أو اتفاق سالم.
وفي أبريل 2002، حمل حتقيق مستقل أجراه املعهد 

الهولندي لدراسات احلروب، وكتبه في 6600 صفحة، 
حكومة هولندا وجيشها مسؤولية نشر قوات بدون 

تدريبات أو معدات كافية.
ومن ثم استقالت احلكومة الهولندية، فيما أكد حتقيق 

برملاني أجري في وقت الحق النتائج التي توصل إليها 
املعهد.

منذ عام 2007، رفع أقارب الضحايا، البالغ عددهم ثمانية 
آالف، العديد من الدعاوى القضائية املدنية ضد هولندا، 

لعدم اتخاذها أي إجراء ضد صرب البوسنة أثناء استيالئهم 
على سربرنيتشا.

ورفعت جمعية »أمهات سربرنيتشا« دعوى قضائية مدنية 
ضد األمم املتحدة على خلفية تقصير قواتها في الدفاع عن 
سربرنيتشا، غير أن قضاة هولنديني رفضوا الدعوى العام 
املاضي على أساس أن العاملني لدى األمم املتحدة يتمتعون 

باحلصانة، غير أن اجلمعية قدمت طلب استئناف.
ورغم ذلك، رفضت احملكمة اجلزئية في الهاي الدعاوى 

القضائية التي حتمل الهولنديني املسؤولية، مؤكدة 
احلصانة التي تتمتع بها القوات الهولندية مبوجب تفويض 

األمم املتحدة.
واليزال القضاء ينظر في طلبات االستئناف املقدمة في 

إطار هذه القضايا.
وترفع »أمهات سربرنيتشا«، التي متثل أقارب الضحايا، 

حاليا دعوى قضائية مدنية ضد األمم املتحدة وهولندا 
بسبب تقصير قوات حفظ السالم الهولندية التابعة لألمم 

املتحدة في حماية سربرنيتشا من قوات مالديتش.

مذبحة سربرنيتشا... األسوأ في أوروبا منذ احلرب العاملية الثانية

الري����اض � العربية.نت: مع 
نهاية املرحلتني األولى والثانية 
م����ن االنتخاب����ات البلدي����ة في 
السعودية بدأت املرحلة الثالثة 
واألهم قبل بدء عملية التصويت 
الختي����ار 1632 عضوا ميثلون 
نصف مقاعد 258 مجلسا بلديا 
متوزعة عل����ى مختلف مناطق 

السعودية.
ويتوقع أن تشهد االنتخابات 
البلدية الثانية، املقرر إجراؤها 
ي����وم 2011/9/29، تراجع����ا في 
اإلقبال الشعبي، مع تراجع عدد 
الناخب����ني واملرش����حني مقارنة 
بالدورة األولى التي عقدت عام 
2005، فلم يتجاوز عدد املسجلني 
للتصويت مليون����ا و200 ألف 
ناخب، وقد شهدت أعداد املرشحني 
أيضا تراجعا واضحا ظهر جليا 
في املدن الرئيسة، حيث تقلص 
في بعضها عدد املرشحني إلى ما 
يوازي النصف تقريبا، مقارنة 

بالدورة السابقة.
وس����تغيب املرأة السعودية 
أيض����ا ع����ن ه����ذه االنتخابات 
سواء ناخبة أو مرشحة، بينما 
تتوزع املجالس البلدية على كل 
احملافظات الس����عودية، بيد أنه 
ليس للمجلس أي دور تشريعي 
أو تنفيذي، ويقتصر دوره على 

املراقبة واملشورة فقط.
وستعلن أس����ماء املرشحني 
لنص����ف املقاعد )النصف اآلخر 
يك����ون معينا من قب����ل وزير 
الشؤون البلدية والقروية( بعد 
3 أسابيع، وستكون هناك فترة 
3 أيام للتق����دم بطعون ضد أي 

مرشح.

تراجع في المرشحين

م����ن جهته، أوض����ح رئيس 
اللجنة العامة النتخابات أعضاء 
البلدي����ة عبدالرحمن  املجالس 
الدهمش أن إجمالي عدد الناخبني 
الذين يحق لهم التصويت بلغ 
مليونا و200 ألف ناخب، بينهم 
397.061 ناخبا قاموا بتسجيل 
أسمائهم خال الدورة احلالية.

وس���تعلن جداول الناخبني 
األولي���ة في مراك���ز االنتخاب 
الس���بت املقب���ل وقد س���جلت 
الرياض تراجعا كبيرا في عدد 
املرشحني بعد أن ترشح في هذه 
الدورة 963 شخصا فقط، سجلوا 
أسماءهم في 45 مركزا في مدن 
الرياض،  ومحافظ���ات ومراكز 
ويعد ذلك تراجع���ا كبيرا عن 
عدد 1825 مرشحا في انتخابات 

.2005
أما ف���ي مكة املكرمة فأقفلت 
فترة القيد على 149 مرش���حا، 
بينما مت تسجيل 351 مرشحا في 
املنطقة الشرقية و49 مرشحا في 
محافظة خيبر. كما مت تسجيل 
479 مرشحا في منطقة جازان، 
وسجل 57 مرشحا مبحافظة حفر 
الباطن، فيما وصل عدد املرشحني 
في اخلرج 41 مرشحا، مقابل 23 

مرشحا في محافظة رنية.
ولم تخ����ل فترة تس����جيل 
الافتة  املرشحني من احلوادث 
للنظر، فقد جنح أحد املرشحني 
في إقناع مرش����حني آخرين في 
الدائرة االنتخابية نفسها بالتنازل 
عن ترشيح أنفسهم قبل إعان 
أسماء املرشحني رسميا، ويسعى 
املرشح ذاته، حسب خبر نشرته 
إقناع  إلى  صحيفة »الوط����ن«، 
مرش����حني آخرين باالنسحاب 
بهدف االنفراد بقائمة الترش����ح 
النهائية، واعتماده من قبل جلان 
االنتخاب كمرش����ح وحيد دون 
منافس ليفوز باملقعد بأي عدد 

من األصوات.

احتجاج نسائي

وش����هدت بعض مراكز قيد 
الناخبني في جدة جتمع عدد من 
النساء طالنب باملشاركة رغم قرار 
املنع، وتقدمت نساء سعوديات 
بدعوى أمام احملكمة اإلدارية ضد 
وزارة الشؤون البلدية والقروية 
طالنب فيها بإلغاء قرار منعهن 
من االنتخاب والترشح لعضوية 
املجالس البلدي����ة، فيما حتدت 
النس����اء احلظر،  مجموعة من 

إلى مركز لتس����جيل  وتوجهن 
الناخبني في مدينة جدة، إال أن 
رئيس املركز رفض تسجيلهن.

وقالت س����مر بدوي، مقدمة 
الدعوى ل����وكاالت األنباء: »هذا 
القرار يخالف األنظمة«، مؤكدة: 
»ال ميكننا التوقف واالستسام 
مبجرد منعنا من تسجيل أسمائنا 
في السجات االنتخابية، هناك 
عدة خيارات وطرق س����نحاول 
أن نطرقها حت����ى نحصل على 

حقوقنا«.
وقال����ت إن النس����اء يطالنب 
»بإيقاف فوري ومستعجل جلميع 
اإلجراءات والترتيبات اجلارية 
البلدية، مبا  حاليا لانتخابات 
في ذلك قيد الناخبني، وتسجيل 
املرشحني، وإعان جداول الناخبني 
الترتيب����ات األخرى  وجمي����ع 
املتعلقة باالنتخابات، حلني البت 
في هذه الدعوى«، لكن شيئا من 
هذا لم يحدث، ومت رفض الدعوى 
رسميا، واستمرت عملية القيد 
والترشح وفقا للشروط واجلدول 

الزمني املعدين مسبقا.
يذكر أن هذه اخلطوة جاءت 
عقب دعوات عبر مواقع الشبكات 
االجتماعية على اإلنترنت للنساء 
الس����عوديات بالتأكي����د عل����ى 
حقوقهن، والوق����وف في وجه 

إبعادهن عن احلياة العامة.

SMS منع الجوائز ورسائل

ومع بدء فترة احلمات الدعائية 
للمرشحني خال الفترة املقبلة، 
حددت اللجنة العليا لانتخابات 
ش����روطا ومحاذير في 42 مادة 
موزعة على 6 فصول، وطالبت 

املرشحني بااللتزام بها.
وأكد رئيس اللجنة عبدالرحمن 
اللجان  الدهمش منع أعض���اء 
االنتخابي���ة من زي���ارة مقرات 
املرش���حني أو إظهار أي صورة 
من ص���ور الدعم ألي مرش���ح 
مهما كانت األسباب، وأيضا منع 
املوظفني العموميني من استخدام 
صفتهم الرسمية في التأثير على 
احلمات االنتخابية للمرشحني 

حتى دون قصد.
وب����ني الدهم����ش أن اللجنة 
العام����ة لانتخاب����ات س����عت 
للمحافظة على البيئة والطابع 
اجلمالي للمدن والقرى واألحياء، 
وعدم تلويثها س����واء من خال 
استخدام الوسيلة الدعائية، فا 
ميكن استخدام امللصقات على 
جدران الشوارع واملنازل واحملال، 
أو من خال وسائل النقل الثابتة 
أو املتحركة، بل يلتزم املرشح 
باإلعان عن نفس����ه من خال 
الوسائل اإلعامية املتاحة، إضافة 
إلى عدم استخدام مكبرات الصوت 
في احلمات االنتخابية إال داخل 
املغلقة، مع  القاعات والصاالت 
حظر الدعاية في املساجد واملرافق 
العام����ة واملنش����آت احلكومية 

واملدارس واجلامعات.
اللجنة على منع  وش����ددت 
استخدام املسابقات واألمسيات 
بكاف����ة أنواعه����ا داخ����ل املقار 
االنتخابي����ة، وعدم منح الهدايا 
للناخبني أو عرض تقدمي خدمات 
عليه����م بهدف احلص����ول على 
تأييدهم، وشدد على منع جلوء 
إلى اس����تخدام رسائل  املرشح 
الوس����ائط  أو  النصية  اجلوال 
التلفزيونية  القن����وات  وكذلك 
واإلذاعية والفضائيات س����واء 
العامة أو اخلاصة داخل وخارج 

السعودية.
وس����يعتبر م����ن يخالف أيا 
من تعليم����ات اللجنة للحمات 
االنتخابية قد فتح على نفس����ه 
باب الطعن في ترشحه لعضوية 
املجالس البلدية أمام جلنة الفصل 

في الطعون االنتخابية.
وركز الدهمش على ان املرشح 
ملزم بعدم إثارة النعرات والفنت 
والنزاع����ات الطائفية والقبلية 
واإلقليمية أو اإلس����اءة للزماء 
املرش����حني املنافسني له، سواء 
في مركزه االنتخابي، أو مراكز 

انتخابية أخرى.

دراسة تحليلية لالنتخابات األولى

كانت دراسة حتليلية قامت 

بها مجموعة أس����بار للدراسات 
والبحوث قد كشفت عن أن أهم 
أسباب املشاركة في االنتخابات 
األول����ى التي ج����رت عام 2005 
كانت »الش����عور بأن املشاركة 
في االنتخاب����ات واجب وطني، 
والتأكيد على أن االنتخاب حق 
للمواط����ن، والتأثير في نتائج 
االنتخابات لصالح من توسم فيه 
اخلير، واملشاركة غير املباشرة 
في صنع القرار، تشجيعا ودعما 

للخدمات البلدية«.
وكشفت الدراسة أيضا ارتفاع 
نسبة املشاركة في االنتخابات 
لدى املتزوجني، حيث بلغت نسبة 
املشاركة من املتزوجني %54.7 
مقابل انخفاض النسبة لدى غير 

املتزوجني لتصل إلى %41.5.
العامل����ون في  كما س����جل 
القطاع احلكومي رغبة أكبر في 
املشاركة، مقارنة بالعاملني في 
القطاع اخلاص، وأظهر الطاب 
العاملني موقفا س����لبيا،  وغير 
حيث تشير النتائج إلى أن نسبة 
الذين صوتوا ف����ي االنتخابات 
العاملني بالقطاع احلكومي  من 
وصلت ال����ى 54% مقابل %41.3 
من العامل����ني بالقطاع اخلاص، 
في حني تقاربت النسب لدى كل 
من الط����اب والذين ال يعملون 
إذ بلغ����ت 39.1% و39.9% على 

التوالي.
ولوحظ � حس����ب الدراسة � 
ارتفاع نسبة املشاركة في املناطق 
الريفية والبدوية مقارنة باملناطق 
احلضرية واملدنية، وميكن إيعاز 
ذلك إلى طبيعة التركيب السكاني 
ملختلف املناطق، واختاف قوة 

احلراك االجتماعي.
وتش����ير نتائج الدراسة إلى 
ارتفاع نسبة الذين »سجلوا ولم 
يصوتوا« في املنطقة الشرقية، 
حيث بلغت 25.8% وفي عسير 
22.6%، كما ارتفعت نسبة الذين 
»لم يسجلوا ولم يصوتوا«، حيث 
بلغت نسبتهم في الباحة %41.9 
التي  الشرقية  مقارنة باملنطقة 

بلغت %24.2.

برزاني: مستعدون الستضافة
القمة العربية في أربيل

املالكي.. قد نضطر لتشكيل حكومة أغلبية
ما لم تستقر العملية السياسية في العراق

طالباني: اخلالفات السياسية
بدأت تؤثر سلبًا على األمن

القاه���رة � د.ب.أ: اس���تبعد رئي���س اقليم 
كردستان العراق مسعود برزاني انفصال االقليم 

طاملا التزم العراق بالدستور احلالي.
وقال برزاني في »الشرق االوسط« اللندنية 
امس ان االقليم لدي���ه كل مقومات الدولة من 
دستور ومؤسسات قضائية وتنفيذية وحكومة 
منتخبة ولكن لن يكون هناك انفصال طاملا هناك 

التزام من جانب العراق بالدستور احلالي.
واضاف »عاقاتنا جيدة مع غالبية الدول 
العربية، خاص���ة دول اخلليج العربي، وعلى 

رأسها السعودية واألردن«.
وحول امكانية عقد القمة العربية في مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردس���تان،  كحل أمني 

وتنظيمي بدال من بغداد، قال »نحن أبدينا، وما 
زلنا،  استعدادنا منذ البداية الستضافة القمة 

العربية إذا طلبت بغداد ذلك«.
وفيما يتعلق بالث���ورات في بعض الدول 
العربية »نحن بالتأكيد مع الشعوب ومع حريتها، 
لكن يجب أن يكون التغيير مدروس���ا ويتجه 

نحو دميوقراطية حقيقية«.
وقال »مسألة كردستانية كركوك، محسومة 
تاريخي���ا وجغرافيا وعلى أرض الواقع« غير 
انه اضاف »ان هذا ال يعني أن كركوك ستكون 
مدينة كردية، بل سنجعل منها منوذجا للتعايش 
القومي والديني واملذهبي وستكون مدينة لكل 

العراقيني«.

بغداد � كون���ا: قال رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي امس انه قد يضطر الى تشكيل 
حكومة اغلبية اذا فشلت حكومة الشراكة التي 
يقودها ببناء استقرار سياسي وامني في عموم 

الباد.
وذكر املالكي، خال احلفل التأبيني السنوي 
لزعيم املجلس االعلى االسامي السابق محمد 
باقر احلكي���م، ان القضية العراقية ال حتتمل 
مزايدة البعض وإلقاء املسؤولية على اآلخرين، 

مؤكدا ان الكل يتحمل املسؤولية.
ودعا الفرقاء السياسيني الى االميان مببدأ 

الشراكة في احلكم وان »لم يؤمنوا بها فلتكن 
األغلبية اذن منهاجا لتشكيل احلكومة العراقية 
املقبلة«، موضحا ان احلديث عن البناء واالعمار 
والقضاء على الفساد البد أن ينطلق من حكومة 

متماسكة.
ورأى ان اخلروق���ات االمنية التي حتصل 
ف���ي الباد بني احلني واآلخ���ر لن تكن مؤثرة 
اال اذا كانت على خلفيات سياس���ية، مؤكدا ان 
تعثر العملية السياسية اذا ما استمر في الباد 
سيؤثر سلبا على تنفيذ اخلدمات واعادة االعمار 

والعاقات اخلارجية للباد.

بغداد � كونا: قال الرئيس العراقي جال 
طالباني أمس ان اخلافات السياسية بني فرقاء 
احلكم بدأت تؤثر س���لبا على الواقع األمني 
في العراق داعيا الى تافي اخلروقات األمنية 

باالبتعاد عن التجاذبات السياسية.
وأوض���ح طالباني خال احلفل التأبيني 
لزعيم املجلس األعلى اإلسامي السابق محمد 
باقر احلكيم ان العراقيني بدأوا يش���عرون 
بالقلق ألن التحسن الذي حتقق خال السنتني 
املاضيتني قد يعكر في اآلونة األخيرة بتفشي 

ظواهر خطيرة مثل االغتياالت التي تستهدف 
قيادات وعناصر عسكرية وأمنية وسياسية 
وهروب إرهابيني من الس���جون واختاالت 

أمنية أخرى.
ورأى ان الصراع���ات السياس���ية وعدم 
حص���ول التوافق الكامل حت���ى بني القوى 
املش���اركة في هيئات الس���لطة التشريعية 
والتنفيذية يش���كل عاما أساس���يا يعيق 
اس���تتباب األمن بل يكون أحيانا سببا في 

استفحال اخلروقات األمنية.


