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لندن  - عاصم علي
كشفت السلطات البريطانية أنها اعتقلت االثنني املاضي في فندق وسط لندن 
جاسوسا سابقا في االستخبارات اخلارجية )ام آي 6( كان بصدد بيع معلومات 
حساسة إلى جهاز استخبارات خارجي لم حتدد هويته، لقاء مليوني جنيه نقدا. 
واتهمت االستخبارات دانيال هوتون )25 عاما( الذي عمل بني سبتمبر 2007 ومايو 
املاضي في »ام آي 6«، بس����رقة ملفات الكترونية جلهاز االستخبارات الداخلية 
)ام آي 5( حتوي معلومات عن تقنيات جمع املعلومات االس����تخباراتية. ومثل 

هوتون أمام محكمة بريطانية حيث اتهمه االدعاء بس����رقة املعلومات احلساسة 
ثم كش����فها يوم اعتقاله في عملية يعتقد بأن جهاز االستخبارات دبرها لفضح 
أمر العميل السابق. ولم تقدم عائلة اجلاسوس السابق الذي يحمل اجلنسيتني 
البريطاني����ة والهولندية أي طلب إلخالء س����بيله بكفالة مالية. وأكدت أميركية 
تقي����م مع هوتون ان عناصر من جهاز االس����تخبارات الداخلية وأخرى من قوة 
مكافحة اإلرهاب في ش����رطة العاصمة اقتحمت الشقة وفتشتها قبل ان تصادر 

أجهزة احلاسوب وأقراص الذاكرة املوجودة فيها.

بريطانيا: اعتقال عميل سابق للـ »إم آي 6« حاول بيع معلومات حساسة للخارج

األسد التقى عالوي في دمشق ويأمل أن تكون االنتخابات مدخاًل للوفاق

 رجال األمن والمرضى والسجناء يطلقون االنتخابات العراقية وسط عشرات القتلى
 بغداد – وكاالت: وسط مخاوف 
أمنية جتددت أمس بسقوط عشرات 
القتل����ى واجلرحى في سلس����لة 
هجمات دموية، توجه نحو 800 
ألف ناخب عراقي من العسكريني 
ومنتسبي املؤسسات والوزارات 
االمني����ة والس����جناء واملرض����ى 
باملستش����فيات ممن ل����م يحكموا 
بعقوبة اكثر من 5 سنوات لإلدالء 
بأصواتهم ضمن عملية التصويت 
اخلاص التي تسبق االقتراع العام 

املقرر في 7 مارس اجلاري.
وش����ملت العملية 18 محافظة 
م����ن ضمنه����ا محافظ����ات إقليم 
كردس����تان الثالث اربيل ودهوك 

والسليمانية.
ووفقا مل����ا قاله عضو مجلس 
املفوض����ني في املفوضي����ة العليا 
املستقلة لالنتخابات سعد الراوي 
في تصريح ل� »كونا«، فإن املفوضية 
افتتحت امس 900 مركز انتخابي 
العراق لغرض  في عموم مناطق 
ادالء املشمولني باالقتراع اخلاص 
بأصواتهم مبين����ا ان هذه املراكز 
اشتملت على اكثر من 1500 محطة 

انتخابية.
ويعد االقتراع اخلاص املرحلة 
االولى ف����ي االنتخابات البرملانية 
التي من املقرر ان تس����تكمل بعد 
غد يوم االقتراع العام ومبشاركة 
نحو 19 مليون عراقي سيختارون 
325 نائبا من بني ما يقارب 6200 
مرشح طبقا لألرقام التي اعلنتها 

املفوضية العليا لالنتخابات.
وميتاز االقت����راع اخلاص في 
هذه االنتخابات بأنه يحدث ألول 
مرة في تاريخ العراق وعلى خالف 
التجارب االنتخابية السابقة فانه 
مت فتح س����جل خ����اص للناخبني 

املشمولني به.
وذكر شهود عيان انهم شاهدوا 
املئات من العسكريني وهم ينقلون 
في آليات خاصة الى مراكز االقتراع 
املخصصة وهي عبارة عن مدارس 
خصصته����ا مفوضية االنتخابات 
له����ذا الغ����رض من اج����ل االدالء 

بأصواتهم.
منع عسكريين من التصويت

ولم يس����مح لعدد م����ن القادة 
العسكريني وآالف اجلنود باإلدالء 
بأصواته����م في مراكز االنتخابات 
اخلاصة بهم لعدم ورود اسمائهم 
في قوائم الناخبني، بحسب اللواء 
قاس����م عطا املتحدث باسم قيادة 

عمليات بغداد.
وق����ال عط����ا ف����ي تصري����ح 
للصحافيني ان »أس����ماء عدد من 
الق����ادة األمنيني وق����ادة اجليش 
العراقي واآلالف من العسكريني لم 
تظهر في قوائم التصويت اخلاص 
داخل وخارج املنطقة اخلضراء«.

وأوضح انه »توجه الى املركز 
االنتخابي لإلدالء بصوته لكنه لم 
يجد اسمه مدرجًا وكذلك عدد من 
القادة واآلمرين واآلالف من قوات 
اجليش، ومن ثم فلم يس����مح لهم 

باإلدالء بأصواتهم«.
ودعا عطا رئي����س املفوضية 
املس����تقلة العلي����ا لالنتخاب����ات 
الفوري لتس����وية  التدخ����ل  الى 

املوضوع.
وعشية االقتراع اخلاص توجه 

انهيار جزء من املبنى الذي سقط 
عليه.

وقبل ذلك بيوم قتل واصيب 
اكثر من 80 شخصا في انفجارات 

هزت بعقوبة امس االول.
ازاء ذل����ك، يب����دي العديد من 
املسؤولني األميركيني مخاوف من 
أن تش����هد االنتخابات موجة من 
العنف ما يعيد البالد إلى حالة من 
االنقسام الطائفي سجلت في العام 
2004 ويؤخر االنسحاب األميركي 
املخط����ط ل����ه. ونقل����ت صحيفة 
»نيويورك تاميز« عن مسؤولني في 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
قولهم ان خطة الرئيس لس����حب 
كل القوات القتالية األميركية من 
العراق مع حلول 1 سبتمبر املقبل 
ستبقى على مسارها بغض النظر 
عمن يش����كل ائتالفا حكوميا بعد 
االنتخابات. لكن املسؤولني اعترفوا 
بأن الواليات املتحدة تخشى كثيرا 
ليس ممن سيفوز باالنتخابات وإمنا 
من احتمال أن تشعل االنتخابات 
عنفا يعقد أقله مسألة االنسحاب 

املخطط إجراؤها.

 األسد يلتقي عالوي

خارجيا، م����ن املقرر ان تفتح 
الي����وم صناديق االقت����راع في 16 
دولة امام الالجئني العراقيني ملدة 

3 أيام.
ويبلغ عدد الناخبني العراقيني 
خارج العراق واملشمولني بعملية 
التصوي����ت ملي����ون و900 ألف 

ناخب.
هذا واستقبل الرئيس السوري 
بشار األسد في دمشق امس رئيس 
»كتلة العراقية« إياد عالوي احد 
ابرز الشخصيات الشيعية املرشحة 

لتولي رئاسة احلكومة املقبلة.
الس����وري  الرئيس  واع����رب 
عن األمل في ان تس����ير العملية 
االنتخابية في العراق بسالم وامن 
وان تكون مدخال لتحقيق الوفاق 
والوحدة بني ابناء الشعب العراقي 
وبداية تعزيز وضع وموقع العراق 
االقليمي وحتقيق االمن واالستقرار 

فيه وباملنطقة.
ونقل بيان رئاسي سوري عن 
عالوي تقدي����ره العميق للجهود 
التي تقوم بها سورية لدعم العراق 
وللتسهيالت التي تقدمها لضمان 
مش����اركة ابناء الش����عب العراقي 
املهجري����ن في س����ورية في هذه 

االنتخابات.
وقال����ت مص����ادر عراقية في 
سورية ليونايتد برس انترناشونال 
»ان زي����ارة عالوي الى دمش����ق 
تأت����ي في اطار تنس����يق املواقف 
مع جوار العراق قبل االنتخابات 
العراقية والتحضير ملرحلة ما بعد 
االنتخابات وكذلك للقمة العربية 
املزمع عقدها نهاية ش����هر مارس 

اجلاري«.
اللقاء مع����اون نائب  وحضر 
الرئيس السوري محمد ناصيف 
واملستشارة السياسية واإلعالمية 
في رئاسة اجلمهورية بثينة شعبان 
والسفير السوري في العراق نواف 

الفارس والوفد املرافق لعالوي.

بغداد � أ.ف.پ: يطمح س��تة من السياس��يني الشيعة في العراق 
الى تولي منصب رئيس الوزراء االمر الذي يزيد من صعوبة تشكيل 

احلكومة بعد االنتخابات في السابع من مارس احلالي.
وق��ال رائد فهمي الوزير الش��يوعي الذي يتول��ى حقيبة العلوم 
والتكنولوجيا »ال يوجد نص مكتوب، لكن من الواضح ان هذا املنصب 
للشيعة الذين يشكلون أكثرية في هذا البلد«. وبني املرشحني خمسة 
في العقد السابع من العمر قضوا فترة طويلة من حياتهم في املنفى 
بينما ال يتجاوز واحد السادس اخلمسني عاما ولم يغادر العراق أبدا. 

وهم موزعون مناصفة بني االجتاهني العلماني والديني.

المرشحون عن األحزاب الدينية

� ن��وري املالكي )60 عاما(: يحاول رئيس الوزراء احلالي احلفاظ 
عل��ى منصبه بخوضه االنتخابات ضمن ائتالف دولة القانون الفائز 

في انتخابات مجالس احملافظات العام املاضي.
� عادل عبداملهدي )68 عاما(: يسعى نائب رئيس اجلمهورية القيادي 

في املجلس اإلسالمي األعلى الى االنتقام خلسارته امام املالكي بفارق 
صوت واحد اثناء تصويت داخل االئتالف الش��يعي الختيار املرشح 

الى منصب رئيس الوزراء عام 2006.
� وزير املالية باقر جبر ص��والغ )64 عاما(: مهندس من قيادات 
املجلس اإلسالمي األعلى عاش في إيران وسورية. تولى وزارة اإلسكان 

ومن ثم وزارة الداخلية بني ابريل 2005 ومايو 2006.

المرشحون من االتجاه العلماني

� اياد عالوي )65 عاما(: تولى منصب اول رئيس حكومة عراقية 
بعد سقوط النظام السابق بني يونيو 2004 وابريل 2005.

وللمفارقة، يتمتع عالوي حاليا بتأييد واس��ع في مناطق العرب 
السنة بعد انتقادات شديدة وجهت اليه بسبب موافقته على العملية 

العسكرية في الفلوجة في نوفمبر 2004.
� احمد اجللب��ي )65 عاما(: األكثر إثارة للجدل بني السياس��يني 

العراقيني.

قضى هذا االختصاصي بالرياضيات اجلزء األكبر من حياته خارج 
العراق وكان احد مهندسي اجتياح هذا البلد عبر تقدميه وثائق لإلدارة 
األميركية حول أسلحة دمار شامل امتلكها النظام السابق. لكن عالقاته 

ساءت كثيرا مع األميركيني الذين يتهمونه بأنه عميل إيراني.
وقد تولى اجللبي منصب نائ��ب رئيس الوزراء بني ابريل 2005 
ومايو 2006. ولم يفز اجللبي من قبل في االنتخابات التي يخوضها 
الي��وم ضمن الئحة االئتالف الوطني الذي يضم االحزاب الش��يعية 
الدينية. ومن احملتمل ان يكون اجللبي العلماني االجتاه مرشح الكتلة 

الصدرية لرئاسة الوزراء.
�  جواد البوالني )50 عاما(: يدعو وزير الداخلية العلماني امليول 
الى طي صحفة املاضي. وخالفا لآلخرين الساعني الى منصب رئاسة 

الوزراء، لم يغادر مهندس امليكانيك في سالح اجلو العراق ابدا.
ورغم يقينه بعدم التنافس مع االحالف االنتخابية الكبيرة، يأمل 
البوالني ان يكون مرشح تسوية اذا لم يتوصل املتنافسون الى حل 

بهذا الشأن.

6 سياسيين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء العراقي

" "

رئيس الوزراء نوري املالكي مجددا 
الى العسكريني محذرا من تسييس 

االجهزة األمنية.
وقال املالكي خالل لقائه محافظ 
واسط ورئيس مجلس احملافظة 
وقادة ومنتسبي األجهزة األمنية 
والدوائر احلكومية في واسط امس 
االول ان اكثر ما نحرص عليه اآلن 
وفي املستقبل هو ان تكون املؤسسة 
العسكرية مس����تقلة وبعيدة عن 

أي انتماءات حزبية أو سياس����ية 
وان تعمل مبهنية عالية وعقيدة 

وطنية خالصة.
وكانت مفوضي����ة االنتخابات 
اللوجستية  أنهت اس����تعداداتها 
إلجراء االنتخابات خصوصا فيما 
يتعلق بسجل الناخبني وبطاقات 
االقتراع كما اش����ارت الى انها لم 
تتمكن من شطب اسماء 200 الف 
من افراد القوى االمنية بسبب عدم 

وجود احصاء.
وحث����ت املفوضي����ة املراقبني 
الدوليني على توفير السبل الكافية 
ملراقبة افضل لالنتخابات. حيث 
سينتشر 500 مراقب دولي في انحاء 
العراق اضافة الى 250 ألف مراقب 
محلي للتأكد م����ن التزام اجلميع 

بالقواعد االنتخابية.
 أعمال عنف وأميركا متخوفة

 وكم����ا كان متوقعا كان اليوم 
االول لعملية التصويت دمويا، اذ 
لقي 5 مدنيني حتفهم في انفجار 
قنبلة مزروع����ة بأحد الطرق في 

بغداد.
الداخلية  وقال مصدر بوزارة 
طلب عدم نشر اسمه إن االنفجار 
وقع في حي احلرية بشمال غرب 
بغداد قرب مركز اقتراع سيستخدم 
في انتخابات األحد املقبل. وأضاف 

أن االنفجار أسفر أيضا عن إصابة 
22 شخصا.

والحق����ا قتل 3 جنود عراقيني 
واصيب 15 آخ����رون بجروح في 
انتحاري بحزام ناس����ف  تفجير 
انتخابيا في حي  استهدف مركزا 
املنصور غرب بغداد، وفقا ملصادر 

امنية عراقية.
ثم قتل 4 من ق����وات اجليش 
واصيب 10 آخرون بتفجير انتحاري 

آخر استهدف مركزا انتخابيا لقوات 
األمن في منطقة باب املعظم شمال 

بغداد.
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد 
ع����ن مقتل 5 مدني����ني واصابة 10 
آخرين بسقوط صاروخ كاتيوشا 
عل����ى عمارة س����كنية في منطقة 

احلرية شمال غرب بغداد.
العيان فان  وبحسب ش����هود 
انفجار الص����اروخ ادى ايضا الى 

السلطة متشائمة من نجاح المفاوضات غير المباشرة .. و»هآرتس« تتوقع انطالقها األحد

خمسة شروط إسرائيلية للسالم مع الفلسطينيين
عواصم � رويترز: يزور جورج 
ميتشل املبعوث األميركي للشرق 
االوسط املنطقة مطلع االسبوع 
املقب����ل ليبحث مع إس����رائيل 
والفلسطينيني سبل املضي قدما 
في محادثات السالم غير املباشرة 
التي وافقت عليها جامعة الدول 
العربية. ووضع رئيس الوزراء 
االس����رائيلي بنيامني نتنياهو 
خمسة شروط لتحقيق السالم 

مع الفلسطينيني.
وفيما يلي عرض للمطالب 
االسرائيلية واملوقف الفلسطيني 

من كل منها:
يعت����رف  أن  يج����ب   �1
الفلسطينيون بإسرائيل كدولة 
يهودية: يقول الفلسطينيون إن 
هذا االعتراف قد يفهم على أنه 
تخل عن حق ع����ودة الالجئني 
الفلسطينيني إلى أراض أصبحت 
اآلن جزءا من إسرائيل، ويقولون 
إنهم يراعون أيضا حقوق عرب 

إسرائيل.
2� يجب أن تتم إعادة توطني 
الالجئني الفلس����طينيني خارج 
إسرائيل: يطالب الفلسطينيون 

منذ وقت طويل بضرورة السماح 
لالجئني الذين فروا أو أجبروا 
ف����ي حرب 1948  الرحيل  على 
بالعودة ه����م وأحفادهم الذين 

تقدر أعدادهم باملاليني.
لكن مفاوضني فلسطينيني 
أشاروا إلى أنهم سيقبلون »حال 
ع����ادال ومتفقا عليه« ملس����ألة 
الالجئني وفقا ملا نص عليه قرار 
صدر عن مجلس االمن تطرق 
إلى تعوي����ض الالجئني الذين 

يستقرون في مناطق أخرى.
3� ينه����ي االتف����اق النهائي 
للس����الم الصراع وال ميكن أن 
الفلسطينيون مبطالب  يتقدم 
أخرى حول قضايا مثل احلدود 
والالجئني: يسعى الفلسطينيون 
التفاق نهائ����ي ودائم يلبي كل 

طموحاتهم الوطنية.
4� يج����ب أن تك����ون الدولة 
الفلس����طينية منزوعة السالح 
حتى ال تهدد إسرائيل: ال يعترض 
الفلسطينيون على هذا املطلب 
لكنهم يقولون إنه يجب مناقشته 

في مفاوضات مع إسرائيل.
5� الدع����م اخلارج����ي ف����ي 

شكل ضمانات دولية واضحة 
له����ذه التدابي����ر األمنية: يقول 
الفلسطينيون إن هذا املوضوع 
ميكن حله في محادثات السالم 
مثلم����ا مت االتف����اق علي����ه في 
اتفاقيات س����ابقة حظيت بدعم 
دولي كخط����ة خارطة الطريق 

عام 2003.
إلى ذلك وبعد يوم واحد من 
حصول السلطة الفلسطينية على 
الضوء األخضر من جلنة مبادرة 
السالم العربية على استئناف 
املفاوضات غير املباشرة، رجحت 
صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية 
امس أن تستأنف هذه  احملادثات 
برعاية أميركية بني الفلسطينيني 
واإلس����رائيليني بعد غد االحد، 
حيث سيصل جورج ميتشيل 
مبعوث اإلدارة األميركية للشرق 
األوسط للتسوية السلمية إلى 
إسرائيل غدا، وأشارت الصحيفة 
� في عددها الصادر أمس � إلى أنه 
من املقرر أن يلتقي ميتشيل مع 
املسؤولني الفلسطينيني صبيحة 
الي����وم التالي، وتأم����ل اإلدارة 
األميركي����ة أن يعلن اجلانبان 

بدء احملادثات غير املباشرة قبل 
وصول جو بايدن نائب الرئيس 
األميركي يوم اخلميس املقبل.

من جهته أبدى رئيس دائرة 
املفاوضات في منظمة التحرير 
الفلسطينية د.صائب عريقات 
امكانية جناح  عدم تفاؤله من 

جوالت املفاوضات هذه.
وارج����ع عريقات ه����ذا في 
تصريحات ل� »كونا« أمس الى 
»تش����دد احلكومة اإلسرائيلية 
احلالية الت����ي يقودها بنيامني 
نتنياه����و وه����و األم����ر الذي 
س����يحول دون إحراز تقدم في 

هذه املفاوضات«.
وق����ال »ان ما مت في اجتماع 
جلن����ة املتابع����ة العربية يوم 
امس )األول( جاء رغم قناعتنا 
بأن حكوم����ة نتنياهو احلالية 
لن تكون جادة في املفاوضات 
التي ستجرى معها«. ورأى »ان 
الرئيس  العربية أعطت  الدول 
األميركي باراك اوباما في اجتماع 
القاهرة فرصة أربعة أشهر حتى 
يتمكن من طرح أفكار أميركية 
ميكنها جسر الهوة بني املوقفني 

اإلسرائيلي والفلسطيني«.
وش����دد على »ان أي موقف 
أميركي يجب ان يأتي على أساس 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
تقام على حدود الرابع من يونيو 
عام 1967 وعاصمتها القدس«.

ونفى د.عريقات ما تردد من 
انباء »بأن اجلانب الفلسطيني 
تعرض لضغوط عربية للموافقة 
على خي����ار املفاوض����ات غير 
املباشرة مع اإلسرائيليني بطلب 
أميركي«. وق����ال »ان هذا األمر 
غير صحيح أبدا« مش����يرا الى 
ان جميع ال����دول العربية التي 
شاركت في االجتماع في جامعة 
الدول العربية ملناقشة العرض 
األميركي بشأن املفاوضات غير 
املباش����رة أكدت قناعتها بشأن 
عدم جدية احلكومة اإلسرائيلية 

احلالية.
ونبه الى »انه ال يجب النظر 
الى املسائل بالشعارات« مشيرا 
الى »اننا قلنا اننا لن نستأنف 
ان  الثنائي����ة دون  املفاوضات 
يكون هناك وقف إس����رائيلي 

لالستيطان«.

عواصم � وكاالت: قالت 
صحيف���ة »كريس���تيان 
مونيت���ور«  س���اينس 
األميركية إن العام احلالي، 
املقبل، س���يتحدد  وليس 
خالله من سيكون الرئيس 
املقبل ملصر، ألن أي منافس 
في االنتخابات س���يكون 
عليه أن يب���دأ العمل هذا 
الع���ام حتى تك���ون لديه 

فرصة للفوز.
واعتبرت الصحيفة، في 
تقرير لها عن االنتخابات 
املقبلة، أمس  الرئاس���ية 
االول، أن جم���ال مب���ارك 
»املرش���ح األوف���ر حظا« 
ليحل مح���ل والده، الذي 

بق��ي باحل���كم مل���دة 28 ع��اما.

التعديالت الدستورية

ونقلت الصحيفة عن ناثان براون في مركز 
وودرو ويلسون الدولى بواشنطن، قوله: »إن 
ما سيس���اعد جمال مبارك ليكون خلفا لوالده 
هو تلك التعديالت الدس���تورية، التي جتعل 

اخلالفة أكثر احتماال، كما 
جتعل وجود بديل آخر أمرا 
غير محتمل«، ويب���دو أن 
مؤسسات الدولة املص��رية 
ببساطة س���تلتف ح��ول 
لي���س ه��ناك  جمال ألنه 

بديل.

منافسة

ولفت���ت الصحيفة إلى 
أن هن���اك قل���ة ميكنه���م 
»قانونا« منافس���ة جمال 
مبارك، بس���بب الشروط 
التعديالت  التي وضعتها 
الدستورية، واصفة املدير 
الس���ابق للوكالة  الع���ام 
الدولي���ة للطاق���ة الذرية 
د.محمد البرادعي بأنه »مستمر في االنتشار«، 
لكنه ال يهدف ألن يصبح رئيسا، وإمنا إلصالح 

النظام السياسي.
واعتبرت الصحيفة أن الوزير عمر سليمان 
ق���د يبرز في الفترة املقبلة كمنافس، رغم عدم 
إفصاحه عن رغبته في املنصب، إال أنه سيشكل 

قوة إذا رشح نفسه.

اعتبرت أن عمر سليمان قد يبرز في الفترة المقبلة كمنافس

صحيفة أميركية: جمال مبارك
 »األوفر حظًا« لرئاسة مصر

جمال مبارك


