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العربية36
والعالمية

لندن ـ رويترز ـ عاصم علي
يحتاج رئيس ال����وزراء البريطاني غوردون 
براون إلى أداء متميز يلقى استحسانا كبيرا في 
آخر مناظرة تلفزيونية له قبل االنتخابات املقررة 
ليعوض أثر الدعاية الس����يئة لوصفه ناخبة من 
أنصار حزبه بالتعصب. وتصدرت زلة لسان براون 
الصفحات األولى لصحف االمس واتفق املعلقون 

على أنها قد تضر بشدة بحملة حزب العمال. ويقول 
منتقدو براون انه يفتقر للكياسة االجتماعية حيث 
سجل له حديث أمس االول وهو يشكو من ناخبة 
تتجاوز الستني حتدت سياسة الهجرة التي تنتهجها 
حكومته. وسجل صوته وهو يقول ملساعديه بعد 
لقائه بجيليان دافي »إنها مجرد امرأة متعصبة«. 
واعيد بث التعليق وحتليله مرات ال حتصى في 

وس����ائل اإلعالم البريطانية. واعتذر براون فيما 
بعد لدافي بشكل شخصي لكن أسف براون قد ال 
يكفي إلرضاء العديد من الناخبني قبيل االنتخابات 
املقررة يوم السادس من مايو مما يزيد الضغوط 
عليه الستعادة ما فقده من شعبية خالل املناظرة 
التلفزيونية الثالثة واألخي����رة لزعماء األحزاب 

قبل االنتخابات.

زلة لسان تطارد براون قبل مناظرة تلفزيونية

إعادة الفرز في بغداد تبدأ االثنين.. و»العراقية« تستنجد بالجامعة العربية
بغداد � وكاالت: بني اعادة الفرز 
وإلغاء عدد من الترش����يحات يدور 
العراقيون في حلقة انتخابية مفرغة 
ال تبدو لها نهاية قريبة، فالعملية 
السياسية مرشحة ملزيد من التعقيد 
بعد أن دخلت مرحلة التماس املساعدة 
اخلارجية من االمم املتحدة ومن ثم 

جامعة الدول العربية.
ففيما حسمت املفوضية العليا 
املس����تقلة لالنتخابات أمس إجراء 
عملية اعادة ف����رز األصوات يدويا 
في بغداد االثن����ني املقبل، متوقعة 
أن تستغرق أسبوعني، كشف إياد 
العراقية  القائم����ة  عالوي، رئيس 
الفائزة بأكب����ر عدد من املقاعد عن 
طلبه تدخل اجلامعة العربية لدى 
األمم املتحدة، بصفتها معنية مبوجب 
الفصل السابع، وكذلك مجلس األمن 
ملساعدة العراق في جتاوز محنته 
وانطالقه لتنفيذ الشرعية ونتائج 
االنتخابات وما نص عليه الدستور 
العراقي، خاصة بعد ان ألغت محكمة 
عراقية ترشيح 52 مرشحا بينهم عدد 

من مرشحي القائمة العراقية.

الدستور العراقي

وقال عالوي، عقب لقائه مساء 
أمس االول مع األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى على هامش 
زيارته للقاهرة، إنه يتمسك ببيان 
الذي ثم����ن نتائج  األم����ن  مجلس 
االنتخابات، قائال: »أعتقد أن هناك 
مصداقية، وعلى مجلس األمن االلتزام 
بها«. وأضاف عالوي، ردا على سؤال 
إنقاذ  حول طرحه تشكيل حكومة 

وطني في العراق: »إن دعوتي جاءت 
بناء على ما تضمنه الدستور العراقي 
والكتلة التي فازت«، عالوي بحث 
أيضا، مع أحمد أب����و الغيط وزير 
اخلارجي����ة املصري أمس تطورات 
الع����راق، وقال عقب  األوضاع في 
اللقاء إن����ه يعول كثيرا على الدور 
املصري من أجل املساعدة على حل 
العراق منذ  التي يش����هدها  األزمة 
االنتخابات وتعثر تشكيل احلكومة 
باعتبار قائمته فازت بها واملساعدة 
على حتقيق االستقرار. نافيا التقدم 

بطلبات محددة للقاهرة.
من جهت����ه، دعا نائ����ب رئيس 
اجلمهورية املنتهية واليته والقيادي 
في القائمة العراقية طارق الهاشمي 
مجلس رئاسة اجلمهورية إلى عقد 
اجتماع عاجل التخاذ خطوات إللغاء 
قرارات هيئة املساءلة والعدالة التي 

اتخذتها بحق القائمة.

مجلس الرئاسة

وقال الهاش����مي في بيان صدر 
عن مكتبه أمس إنه أرس����ل رسالة 
يدعو فيها رئيس اجلمهورية املنتهية 
واليته جالل الطالباني ونائبه عادل 
عبد املهدي »لعق����د اجتماع عاجل 
اتخاذ  الرئاسة للبحث في  ملجلس 
خطوات واضح����ة لوقف إجراءات 
هيئة املساءلة والعدالة ضد القائمة 
العراقية«، مبينا أن »قرارات الهيئة 
أصبحت مصدر إرباك وقلق جلميع 
الكتل السياسية في البالد«. وتعد 
دعوة الهاشمي لعقد اجتماع عاجل 
ملجلس رئاسة اجلمهورية هي الثانية 

خالل اقل من ثالثة أيام.
بدوره، هدد صالح املطلك، القيادي 
في القائم����ة العراقية بانس����حاب 
ائتالفهم الذي حصل على 91 مقعدا 
القادم في  في البرمل����ان العراق����ي 
االنتخابات التشريعية األخيرة »من 
العملية السياسية برمتها والنزول 
إلى الشارع لالصطفاف مع العراقيني 
لقيادة مظاهرات ضخمة واعتصامات 
والدعوة إلى عصيان مدني عام إذا 
لم تتوقف اإلجراءات التعسفية بحق 

القائمة وأعضائها وأنصارها«.
وق����ال املطلك ف����ي تصريحات 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
نشرتها أمس: »عقدت قيادات القائمة 
اجتماعا بحض����ور عالوي وقررنا 
تدوي����ل قضيتنا الت����ي هي قضية 
الش����عب العراقي ومناشدة العالم 
التدخل إلنقاذ العملية السياس����ية 
والنهج الدميوقراطي في العراق«.

ف����ي غضون ذلك، ق����ال رئيس 
املفوضية فرج احليدري خالل مؤمتر 
صحافي »اعددنا العدة العادة العد 
والفرز حملطات بغداد ال 11 الفا وفقا 
لق����رار الهيئة القضائية في الثالث 
من مايو املقبل«، مضيفا »اصبحنا 
ملزمني بالقرار«. وأضاف احليدري 
»نحن نطمئنكم اننا سننفذ القرار 
بكل شفافية منذ الدخول الى مخازن 
)الصناديق( الى عمليات العد والفرز 
وسيكون كل شيء عالنية وحتت 
اش����راف املجتمع الدولي«،  مؤكدا 
ان »مراقبي االحتاد األوروبي واألمم 
ابدوا  العربية  املتحدة واجلامع����ة 

رغبتهم باحلضور«.

عالوي يعول على دور لمصر في قضية نتائج االنتخابات والهاشمي يستنفر مجلس الرئاسة

عراقي يتفحص محله الذي أصيب في انفجار جنوب بغداد أوقع 5 قتلى و 17 جريحا أمس األول            )رويترز(

واشنطن تمنح نجاد تأشيرة.. وخالف بين الكونغرس و»الخارجية« حول »العقوبات« 
 عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت:

تس���تعد ايران خلوض معركة سياس����ية في 
مواجهة الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني حول 
اس����رائيل وحق الدول النامية في التكنولوجيا 
النووية خالل اجتماعات االمم املتحدة حول معاهدة 
حظر االنتشار النووي. إذ من املتوقع ان يشارك 
الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد في املؤمتر 
الذي يبدأ أعماله يوم االثنني ويستمر حتى 28 مايو 
املقبل. خاصة أن اسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة 

في املنطقة التي لم توقع على املعاهدة.
أما املواجهة املتوقعة فستكون بينه وبني هيالري 
كلينتون وزيرة اخلارجية األميركية التي ترأس 
الوفد األميركي في االجتماع الذي يعقد مبقر االمم 
املتحدة في نيويورك. وذلك بعد أن قالت مصادر 
في وزارة اخلارجية االميركية ان الوزارة ستمنح 
احمدي جناد تأش����يرة دخول، أعلن أنه تقدم بها 

أمس االول. 
ويتوقع الديبلوماسيون من الرئيس االيراني ان 
يتخذ موقفا متحديا ضد الواليات املتحدة وحلفائها 
الغربيني ويتهمهم مبحاولة حرمان الدول النامية 
من التكنولوجيا النووية في الوقت الذي يغضون 

فيه الطرف عن القدرات النووية السرائيل.

ويعتبر أحمدي جناد أرفع مسؤول مشارك في 
املؤمتر وسيسافر الى نيويورك في الوقت الذي 
يجتمع فيه ديبلوماسيون من الدول اخلمس دائمة 
العضوي����ة في مجلس االمن التابع لالمم املتحدة 
باالضافة الى املانيا كل يوم في مانهاتن لصياغة 
مش����روع قرار يفرض جولة رابع����ة جديدة من 

العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي.
في غضون ذلك، تعرضت اخلارجية األميركية 
لهجوم ش����ديد من أعضاء في الكونغرس بسبب 
ما وصفوه بفش����لها في فرض بن����ود العقوبات 
السابقة التي فرضت على ايران ومعارضتها تشديد 

العقوبات املقترحة اآلن.
االنتق����ادات ج����اءت في اول مؤمتر مش����ترك 
عقده الكونغرس أول من أمس ملناقشة نصوص 
مشروعات القوانني املقترحة لفرض عقوبات ضد 

ايران. 
من جهته دافع نائب وزير اخلارجية جيمس 
ستاينبرغ في تصريح لعدد من الصحافيني عقب 
االجتماع عن موقف الوزارة مؤكدا أنها ال تعارض 
من حيث املبدأ فرض عقوبات مشددة ضد ايران 
وان اخلالف بينها وب����ني الكونغرس هو خالف 

محدود ميكن حله.

وقال س����تاينبرغ ردا على سؤال ل� »األنباء« 
حول جوهر اخلالف ان هناك بعض املالحظات على 
املشروع الذي اقترحه السيناتور كريستوفر دود 
وتابع »بعض مواد النص الذي قدمه السيناتور 
لنا ستؤدي إلى اإلضرار مبصالح دول تتاجر مع 
إي����ران وتتبنى في الوقت نفس����ه موقفا ايجابيا 
ومتعاون����ا مع جهودنا ملن����ع وصول احتياجات 
البرنامج النووي االيراني الى االراضي االيرانية. 
واذا طبقنا حظرا عاما على التجارة مع ايران في 
بعض املجاالت فان تلك الدول ستصاب باضرار 
ملموس����ة. من هنا فاننا نحاول اقتراح عقوبات 
ذكية تركز على اله����دف دون ان تقلل من قاعدة 

الدول املتعاونة في فرض العقوبات«.
وخالل املؤمتر املشترك رفض اعضاء الكونغرس 
كل حتفظات وزارة اخلارجية وقالت عضو مجلس 
النواب ايلينا روس ليتينني اجلمهورية من فلوريدا 
»نطالب وزارة اخلارجية بحق تعطيل بعض بنود 
القانون املقترح اذا كان تعطيلها مفيدا للمصالح 
القومية. ونحن نذكر اننا منحنا هذا احلق للوزيرة 
مادلني اولبراي����ت في قانون العقوبات عام 1996 
وكانت النتيجة تفري����غ العقوبات من محتواها 

بالكامل«.

وم����ن املتوقع ان تص����ل وزارة اخلارجية مع 
اعضاء الكونغرس ال����ى صيغة تصاحلية تتيح 
تعطيل بنود قانون العقوبات املقترح في حاالت 
جتري تعريفها بدقة ودون منح الوزارة صالحيات 
واس����عة للتعطيل. وكانت ال����وزارة قد اقترحت 
منحها حق التعطيل ليس في كل احلاالت ولكن 
في بعض حاالت اخرى ورفضت الوزارة اقتراحا 
بالعودة الى املجلس التشريعي قبل تفعيل اي قرار 
بتعطيل بعض بنود قانون العقوبات في حاالت 
بعينها بدعوى ان ذلك ال يتيح للديبلوماس����ية 
االميركية حرية التصرف السريع الضرورية في 

هذه احلاالت. 
على صعيد آخر، استبعد الرئيس البرازيلي 
لويس ايناسيو لوال دا سيلفا فرضية تبادل الوقود 
الن����ووي على اراضي بالده ف����ي اطار اتفاق بني 
ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار اليه 
وزير اخلارجية البرازيلي سيس����لو امورمي في 

وقت سابق.
 وقال لوال خالل مؤمتر صحافي في برازيليا إن 
»البرازيل ال تفكر في فرضية إيداعها اليورانيوم 
)الضعيف التخصيب( حلساب ايران، هناك اماكن 

اكثر قربا اليران«.

مواجهة إيرانية - أميركية مرتقبة في اجتماعات األمم المتحدة »النووية«.. والبرازيل تستبعد »تبادل اليورانيوم« على أراضيها
سورية وإيران تبحثان 

إقامة تكتل اقتصادي إقليمي
دمشق ـ هدى العبود 

تركز لقاء الرئيس السوري بشار األسد أمس مع النائب 
األول للرئيس اإليراني محمد رضا رحيمي حول التطور الذي 
تشهده العالقات السورية � اإليرانية، على جميع املستويات، 
وخاصة الصعيدين السياس����ي واالقتصادي، بحسب بيان 
رئاسي س����وري. كما جرى التطرق خالل اللقاء إلى جدول 
أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا املشتركة السورية 
� اإليرانية، التي بدأت أعمالها أمس اخلميس في دمش����ق، 
وس����بل توسيع آفاق التعاون بني البلدين واالرتقاء بحجم 
التبادل التجاري وإزالة كل املعوقات من أمامه. وأكد اجلانبان 
على أهمية العمل إلقامة تكتل اقتصادي إقليمي يجمع دول 
املنطقة، ويحقق الرخاء لشعوبها ويسهم في تعزيز األمن 
واالس����تقرار فيها، كما استعرض األس����د مع رحيمي آخر 
التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية، وباألخص ما 

يجري في األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق.
جاء ذلك عقب وصول نائب الرئيس االيراني الى دمشق 
أمس في زيارة لس����ورية تس����تغرق يومني يترأس خاللها 
اجلانب االيراني في اجتماعات اللجنة العليا املشتركة في 
دورتها ال� 12 الى جانب م.محمد ناجي عطري رئيس مجلس 
الوزراء الس����وري، الذي أكد في تصريح للصحافيني أمس 
األول ان التع����اون الوثيق بني س����ورية وإيران أخذ أبعادا 
كبيرة جدا وشمل جميع القطاعات االستراتيجية كالطاقة 

والكهرباء والنفط والصناعة والبنى التحتية.

البرلمان التركي يقر في قراءة أولى
مشروع تعديل دستوري يقلص سلطات القضاء

أنقرة تأمل أال يصوت الكنيست اإلسرائيلي على مجازر األرمن

أنقرة � أ.ف.پ: تبنى البرملان 
الترك���ي امس االول في قراءة 
أولى مشروع تعديل دستوري 
تقدم به احلزب احلاكم ويقلص 
القضائية  الهيئات  س���لطات 

العليا املناهضة للحكومة.
وبع���د عش���رة اي���ام من 
املباحثات الصعبة واملشدودة، 
لم يحصل املشروع الذي ينص 
بنده الرئيس���ي على تقليص 
صالحيات الهيئات القضائية 
العليا، معقل الدفاع عن علمانية 
اجلمهورية، على دعم اكثرية 
الثلثني )367 نائبا( الضرورية 
القرار تعديل دستوري من دون 

استفتاء.
ويضم مجلس النواب 550 
نائبا من بينه���م 336 حلزب 
العدالة والتنمية احلاكم. في 
املقابل، حصل املشروع بكامل 
بنوده وعددها 27 على تأييد 
330 صوت���ا عل���ى االقل مما 
س���يتيح احالته الى استفتاء 
ش���عبي. ومن املق���رر اجراء 
قراءة ثانية ابتداء من بعد غد 
االحد ستستمر ثالثة او اربعة 

ايام.
وسيعرض بعدها القانون 
على الرئيس عبداهلل غول الذي 

من املفترض ان يقره ثم يحيله 
الى االستفتاء.

وندد القض���اء واملعارضة 
بشدة مبشروع التعديل بحجة 
ان احلزب احلاكم سيستغله 
لوض���ع ي���ده على الس���لطة 

القضائية.
واعرب ابرز احزاب املعارضة 
عن استعداده لتقدمي طعن امام 
احملكمة الدستورية للمطالبة 
بإلغاء املشروع بعد مصادقة 

غول عليه.
ومن شأن مشروع التعديل 
الدستوري ان يزيد صعوبة حل 
االحزاب السياسية ألنه ينص 
على ان موافقة البرملان، الذي 
يتمتع فيه حاليا حزب العدالة 
والتنمية بالغالبية، ضرورية 
حلل اي ح���زب. وهذا امر لن 
يعود مناطا حصريا باحملكمة 

الدستورية.
واكد حزب العدالة والتنمية 
احلاك���م من���ذ 2002 ان هذه 
الدستور  اخلطوة س���تجعل 
مطابقا للمعايي���ر االوروبية 
وستحس���ن فرص البالد في 
انضمامها الى االحتاد االوروبي. 
ورح���ب االحت���اد االوروبي 
منتصف ابريل بهذا املشروع. 

ويشتمل املشروع على مواد 
ثانوية اخرى تتعلق بحقوق 
املرأة والطفل وتعزيز الضمانات 

النقابية.
م���ن جهة اخ���رى، اعربت 
التركية عن  وزارة اخلارجية 
االمل في اال يتم التصويت على 
مشروع طرحه حزب اسرائيلي 
العتبار املجازر االرمنية إبان 
االمبراطورية العثمانية إبادة 

جماعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
بوراق اوزوغرغني في تصريح 
صحافي، ان »مبادرات مماثلة 
طرحت في السابق في الكنيست 
)البرمل���ان(. ونأم���ل ف���ي اال 
يصل هذا املسعى اجلديد الى 

نتيجة«.
واعلن رئيس حزب ميريتس 
االسرائي��لي )يسار علماني( 
حايي���م اورون االربع������اء 
ان���ه يأم�����ل في  املاض������ي 
مت����رير مذك���رة في الكنيست 
تعترف ب� »ابادة« االرمن خالل 

العهد العثماني.
واضاف »عندما نساعد تركيا 
على ان���كار هذه االبادة، نحن 
نسيء ايضا الى ذكرى احملرقة 

وهذا امر غير مقبول«.

عواصم - يو.بي.آي � رويترز: 
كشفت صحيفة الغارديان الصادرة 
أمس نقال عن مصدر استخباراتي 
أميركي ان زعي����م حركة طالبان 
الباكستانية حكيم اهلل محسود 
جنا من غارة شنتها طائرة أميركية 
من دون طيار في يناير املاضي وهو 

على قيد احلياة وبصحة جيدة.
وكان تردد بأن محس����ود لقي 
حتفه في الغارة اجلوية في جنوب 
ويزرستان في يناير املاضي، اال 
ان مقتله ل����م يتم تأكيده من قبل 

الوالي����ات املتح����دة أو املخابرات 
الباكستانية. وأضافت الصحيفة 
ان املسؤول األميركي الذي حتدث 
اليها ش����ريطة عدم الكش����ف عن 
هويته أكد ان محس����ود على قيد 
احلياة وانه اصيب ببعض اجلروح 
في الغارة، لكنه على ما يرام وان 
الواليات املتحدة تتعرض لضغوط 
لعدم قدرتها على حتقيق الكثير 
افغانستان وتشكل مثل هذه  في 
الغارات أحد س����بل ضرب تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان. من جهة 

أخرى، عقد رئيس����ا وزراء الهند 
وباكس����تان أول اجتماع لهما منذ 
تسعة أشهر امس بهدف إنهاء خالف 
ديبلوماسي نشب بني البلدين منذ 
هجم����ات مومباي التي وقعت في 
نوفمب����ر  2008 إال أن األم����ل في 
انفراجة يظ����ل محدودا.  حتقيق 
وقال مسؤولون إن رئيس الوزراء 
الهندي مامنوهان سينغ ونظيره 
الباكستاني يوسف رضا جيالني 
اجتمعا عل����ى هامش قمة لزعماء 
جنوب آس����يا في ثيمفو عاصمة 

»الغارديان«: محسود على قيد الحياة
قوات أميركية تداهم منزل محاوالت باكستانية ـ هندية على أعلى المستويات لحل الخالف

نائبة أفغانية وتقتل أحد أقاربها
ن����زار آباد � رويترز: قالت نائبة أفغاني����ة امس ان قوات أميركية 
داهمت منزلها وقتلت جارا من أقاربها بالنس����ب مما أثار احتجاجات 

غاضبة في شرق أفغانستان.
وصرح متحدث باس����م القوات االجنبية في أفغانستان بأن قوات 
غربية وأفغانية داهمت منزال في املنطقة وقتلت بالرصاص مسلحا لكنه 

لم يعلق على ما إذا كان املنزل ملكا لعضو في البرملان االفغاني.
واملداهمات التي تنفذها قوات غربية أثناء الليل وسقوط خسائر 
ف����ي صفوف املدنيني من بني القضايا االكثر إثارة للغضب الش����عبي 
في أفغانستان وسيزيد استهداف نائبة من الضغط السياسي، بينما 

يستعد حلف شمال االطلسي لشن هجوم كبير.
وقالت صفية صديقي النائبة في البرملان عن إقليم ننكر هار الواقع 
في شرق أفغانستان إن أعدادا كبيرة من اجلنود األميركيني اقتحموا 

منزلها في قريتها قبل منتصف ليل امس االول.
وذكرت أن القوات حطمت أثاثا في املنزل وقيدت بعض أفراد أسرتها 

بينهم شقيقها لساعات.
وأوضحت أن القوات األميركية قتلت بالرصاص جارا لها هو أيضا 

من أقاربها بالنسب.
وقالت صديقي لرويترز »س����أرفع صوتي أن����ا نائبة في البرملان 
ويجب حماية محل إقامتي، لدى هذا الرجل )القتيل( خمس����ة أبناء، 

لقد خلق األميركيون خمسة أعداء جدد لهم«.
وأش����ارت إلى أنها اتصلت هاتفيا بالسلطات االفغانية من داخل 
املنزل خالل املداهمة في محاولة لوقفها لكن القوات األميركية أحاطت 

باملكان ولم تسمح للقوات االفغانية بالتدخل.
  ومن جهتها أعلنت قوة املعاونة االمنية الدولية في أفغانس����تان 

)ايساف( في بيان أنها تراجع مع قوات أفغانية هذه العملية.
ونقل عشرات من السكان الغاضبني جثة القتيل إلى طريق رئيسي  
ورددوا هتافات مناهضة للواليات املتحدة واحلكومة االفغانية. وقالوا 
إنهم لن يدفنوا القتيل حت����ى يحصلوا على توضيح مالئم للطريقة 

التي قتل بها.
وحاول اجلنرال ستانلي مكريستال قائد قوات حلف شمال االطلسي 
والقوات األميركية في أفغانستان فرض قيود على املداهمات الليلية التي 
متثل أسلوبا يقول إنه يكون ضروريا في أحيان ملالحقة املتمردين لكنه 

قد يؤثر سلبا في استراتيجية كسب التأييد الشعبي بشكل عام.


