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إسالم آبادـ  أ.ش.أ: أعلن مستشارو الرئيس الباكستاني 
السابق برويز مشرف الذي يعيش في منفاه االختياري في 
بريطانيا عن نيته للعودة الى بالده وتأسيس حزب جديد 
ومزاولة العمل السياسي، على الرغم من املخاطر التي قد 

تواجهه في باكستان، ومنها احالته الى القضاء.
وأشـــار املستشـــارون إلى ان املقربني من مشرف في 
باكســـتان بدأوا في اعـــداد االوراق والوثائق الضرورية 

لتســـجيل احلزب اجلديد حتت اســـم »الرابطة اإلسالمية 
جلميع باكستان«.

ومن املتوقع ان يتولى مهام رئاسة احلزب ملدة مؤقتة 
محمود علي سيف، الذي شغل مناصب وزارية ابان فترة 

حكم مشرف من 1999 حتى 2008.
وصرح سيف بأن برويز مشرف )67 عاما( غادر باكستان 

طوعا وباستطاعته العودة الى إسالم آباد متى شاء. 

أنباء عن احتمال عودة مشرف إلى باكستان لممارسة العمل السياسي

المالكي: مخطط »إقليمي دولي« لتنفيذ انقالب في العراق 
في سياق اخر، جتري احلكومة 
العراقية محادثات لشراء طائرات 
تدريـــب من طـــراز )هوك( من 
اململكة املتحدة في اطار صفقة 
قد تصل قيمتها إلى مليار جنيه 
اســـترليني وتشكل دفعة قوية 
للشـــركة الصانعة )بي إيه إي 

سيستمز(.
وقالت صحيفة فايننشـــال 
تاميز امـــس إن صفقة طائرات 
التدريب ستكون أكبر عملية شراء 
أسلحة للعراق من بريطانيا منذ 

أكثر من عشرين عاما.
واضافت أن مســـؤولني من 
القوات اجلوية العراقية سيزورون 
اململكة املتحدة في األشهر املقبلة 
الختبار طائرات هوك املستخدمة 
في مجال تدريب الطيارين على 
اســـتخدام املقاتـــالت النفاثـــة 
السريعة فيما تدرس احلكومة 
العراقية أيضا شراء طائرات من 
كوريا اجلنوبية وايطاليا في اطار 
املساعي التي تبذلها لبناء قواتها 

املسلحة.
وذكـــرت الصحيفة أن بغداد 
البداية شراء 24  ســـتطلب في 
طائـــرة )هوك( من بـــي إيه إي 
تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه 
استرليني ســـترتفع إلى مليار 
جنيه بعد تضمني الدعم والصيانة 
إلى بنود الصفقة والتي ستتم 
في اطار اتفـــاق بني احلكومتني 

العراقية والبريطانية.
واشـــارت إلـــى أن الشـــركة 
املصنعـــة بي إيه إي سيســـتمز 
رفضت التعليق على صفقة طائرت 
هوك مع العراق والتي كانت سلفها 
)بريتيش إيروسبيس( فاوضت 
العراقيـــني عـــام 1989 لبيعهم 
50 طائرة هوك لكـــن احلكومة 
البريطانية منعـــت هذه الصفة 
بسبب مخاوف من حتويل هذه 

الطائرات ملهام قتالية.

اعادة الفرز اليدوي لالصوات في 
بغداد جزء من »مؤامرة دولية« 

تستهدف ازاحته عن السلطة.
وقال: »هذه احملاوالت تعطينا 
االنطباع بوجود مشروع اقليمي 
ودولي يهدف الى تنفيذ انقالب 
من خـــالل صناديـــق االقتراع، 
واال لم هذا البكاء والعويل الذي 
يكتسح العالم بسبب عملية اعادة 

الفرز«؟

العاصمة بغداد. يذكر ان اعادة 
الفرز في بغداد، بثقلها السكاني 
ومقاعدهـــا الـ 68 فـــي مجلس 
النواب، قد ينتج عنها خســـارة 
عالوي لتفوقـــه الضئيل. ومن 
املقرر ان تنطلق العملية بعد غد 
االثنني املقبل وتستمر السبوعني 

او ثالثة اسابيع.
اال ان املالكي اصر امس على ان 
احملاوالت الهادفة اليقاف عملية 

ودعا الى تشكيل حكومة تصريف 
اعمال برعاية دولية لالشراف على 
عملية تثبيت نتائج االنتخابات 

وتشكيل حكومة جديدة.
يذكر انه رغم مطالبة العديد 
من القوائم والقوى السياســـية 
باعادة فرز االصوات التي ادلي بها 
في االنتخابات، لم جتر املوافقة 
اال علـــى الطلب الـــذي تقدم به 
املالكي باعادة الفرز اليدوي في 

مضيفا »نحن من اوقف العراق 
على قدميه ولن نسمح بتدخل 

احد من جديد«.
املالكـــي مبفوضية  وطالب 
جديدة لالنتخابـــات تأخذ على 
عاتقهـــا مهمة تطبيـــق القضاء 
او  حتريـــف  دون  العراقـــي 

تغيير.
مـــن جانبه، حذر عالوي من 
محاولة »لســـرقة« االنتخابات، 

وقال، في اشارة الى الزيارات 
التي قام بها عالوي مؤخرا الى 
االردن ومصر وتركيا واجلامعة 
العربية: »انظروا الى الوفود التي 
جتوب الدول للمطالبة بتدخلها 
في شـــأن داخلي ال ينبغي الحد 

التدخل فيه«.
وحـــذر املالكي مـــن التدخل 
االجنبي قائال »اذا ما عاد التدخل 
فلن ينتفع احد والكل خاســـر« 

ورأى املالكي ان من يدعو الى 
تدخل دولي امنا ميثل خطرا على 
مستقبل العراق، مطالبا اجلامعة 
اتخاذ اي خطوة  العربية بعدم 
تنفيذا لطلبات بعض السياسيني 
أزمة تشكيل  العراقيني بتدويل 
احلكومـــة العراقيـــة ونتائـــج 
االنتخابات كون ذلك ســـيعيد 
العراق الى املربع االول ولن يسلم 

أحد من هذه العودة.

عواصمـ  وكاالت: حذر رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي من 
مشـــروع اقليمي ـ دولي يسعى 
الحداث ما وصفه باالنقالب عبر 
صناديق االقتراع، مضيفا »ملاذا 
كل هذا التخوف من اعادة العد 

والفرز؟«.
وكشـــف عن ان بعض الكتل 
السياسية قدمت اغراءات من اجل 
وقف الطعون االنتخابية بينما 
لوحت اخـــرى بقصف املنطقة 
اخلضـــراء بالصواريـــخ ما لم 

تتوقف الطعون.
وانتقد رئيس الوزراء العراقي 
بعض الكتل السياسية في اشارة 
الـــى القائمة العراقية بســـبب 
قيامها بإيفاد مبعوثني عنها الى 
جامعة الـــدول العربية وبعض 
الدول االقليمية على خلفية ازمة 

الطعون االنتخابية االخيرة.
املالكي خالل جتمع  ورفض 
في مدينة كربالء امس حترك تلك 
القوائم ومطالبتها بالتدخل في 
قضية وصفها بالوطنية والتي 
جرت وفقا للقوانني العراقية التي 

حددت سبل الطعن.
 وقال املالكي خالل حديث امام 
عدد من وجهاء محافظة كربالء 
في اشارة الى القائمة العراقية، 
»اذا كان هؤالء يدعون دول العالم 
الى ابقـــاء العراق حتت الفصل 
السابع معدوم السيادة وهم لم 
العراق  يخولوا باحلديث باسم 
فما الذي سيفعلونه اذا ما تولوا 
زمام االمور في البالد وشـــكلوا 

احلكومة املقبلة؟«.
املالكي ما وصفه  واستغرب 
بالضجة التـــي تثار حاليا ضد 
القضـــاء العراقي الذي »لم يأت 
بشيء منكر« على حد قوله، مذكرا 
بازمة الطعون التي جرت حاالت 
مشـــابهة لها في دول العالم مبا 

فيها الواليات املتحدة.

مفاوضات عراقية لشراء طائرات هوك من بريطانيا في أكبر عملية شراء أسلحة منذ أكثر من 20 عامًا

)أ.پ( رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي خالل جتمع في مدينة كربالء أمس  

املناظرة التلفزيونية األخيرة بني رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وزعيم حزب احملافظني ديڤيد كاميرون وزعيم حزب الدميوقراطيني األحرار نيك كليج أمس األول  )رويترز(

بريطانيا: زعيم »المحافظين« تصّدر المناظرة األخيرة
وبراون أخفق في تغيير الدفة لصالحه..وتراجع للمؤخرة

استمرت 90 دقيقة.. وشاهدها أكثر من 8 ماليين

لندن ـ وكاالت: أظهرت استطالعات الرأي إخفاق 
رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس االول 
في تغيير دفة حملة االنتخابات البريطانية لصاحلة 
فـــي آخر مناظرة متلفزة له قبـــل إجراء االنتخابات 

العامة األسبوع املقبل.
ووصفت استطالعات الرأي الفورية زعيم حزب 
احملافظني ديڤيد كاميرون بأنه «الفائز الواضح« في 
املناظرة التي بثت مســـاء االول على الهواء مباشرة 
واستمرت 90 دقيقة وتابعها اكثر من ثمانية ماليني 
شخص وجاء خلفه نيك كليج زعيم حزب الدميوقراطيني 
األحرار متقدما على براون الذي جاء في املركز الثالث 

واألخير.
 وأشار محللون إلى أن موقف براون أصبح أكثر 
صعوبة علـــى خلفية زلة لســـانه األربعاء املاضي 
التي وصف خاللها ناخبة أرملة التقاها بأنها »امرأة 

متعصبة«. 
ووجـــه براون هذه الكلمات ملســـاعديه والتقطها 

ميكروفـــون قناة تلفزيونيـــة كان يعتقد براون أنه 
مغلق. ومت تضخيم هذه املســـألة حتى أنها وصفت 
بـ »قضية التعصب«، في إشارة إلى وصف الناخبة 

بالتعصب.
لكن رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه الزعيم الوحيد 
الذي يعلم الوضع االقتصادي للبالد وميكن أن يخرج 
بريطانيا من الركود، وقال »إنه ليس مستقبلي، بل 

مستقبلكم )املتمثل( في ورقة االقتراع«.
وقال إن غرمييه ميثالن »خطورة« على التعافي 

في وقت تواجه »اقتصاديات أوروبا مخاطر«.
وشهدت املناظرة جدال قويا بني املرشحني الثالثة 
بشـــأن قضية الهجرة التي أثارتها املقابلة املشؤومة 
لبراون مع األرملة جيليان دافي في روتشديل شمالي 

بريطانيا.
وأوضح محللون أن استطالعي الرأي أكدا أن براون 
الذي بدا متأثرا بشـــدة بحـــادث دافي، لم يتمكن من 

استعادة توازنه.

وأظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة »يوغوف« 
حصول كاميرون على تأييد بلغت نسبته 41% وتاله 
نيك كليج زعيم حزب الدميوقراطيني األحرار بنسبة 
32% وحل براون ثالثا بنسبة 25%. وأوضح االستطالع 
الذي أجرته مؤسسة »كومريس« حصول كاميرون 

على 35% وكليج على 33% وبراون على %25.
التلفزيونية احلية، وهي  املناظـــرات  وأصبحت 
حديثة العهد في بريطانيا، سمة غالبة على احلملة 
االنتخابية. وبعد أول جولتني ظهر كليج كفائز دون 
منازع، وجاء كاميرون في املرتبة الثانية ومن بعده 

براون في املرتبة األخيرة.
وتوقعت اســـتطالعات الرأي أن كال من احلزبني 
الرئيسيني العمال واحملافظني لن يحصال على أغلبية 
مطلقة فـــي االنتخابات املقررة يوم اخلميس املقبل، 
مما يترك مجـــاال للدميوقراطيني األحرار للعب دور 
حاســـم محتمل وفقا لنظام التصويت باألغلبية في 

بريطانيا. 

مستشار لخامنئي: إيران لن تقبل 
بمبادلة اليورانيوم في الخارج

»غارديان«: أميركا ربما تسمح لمجلس األمن 
 بإدانة النشاط االستيطاني اإلسرائيلي

بكــــني ـ رويترز: قــــال علي أكبــــر واليتي كبير 
مستشــــاري الزعيم االعلى االيرانــــي علي خامنئي 
امــــس ان ايــــران لن تقبل أبدا بــــأن تتم في اخلارج 
مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي 
مبرزا موقف طهران الذي يتسم بالتحدي في نزاعها 

مع قوى عاملية.
واضاف أكبر »سنكون سذجا اذا وثقنا في الغرب.. 
ملاذا يصرون على مبادلة الوقود النووي في اخلارج؟ 
هذا يظهر ان نواياهم شــــيطانية، ايران لن تثق في 
الغرب أبدا لترسل اليورانيوم منخفض التخصيب 

الى اخلارج«.
وســــئل واليتي عن امكانية اجراء املبادلة على 
أرض تركية فقال »الغرب ميكنه ان يحنث بعهوده 
بسهولة... وتركيا لن تستطيع اجباره على الوفاء 

بتعهداته وتسليم الوقود اليران«.
وكشــــفت مصادر في ڤيينا مقر الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية االربعاء املاضي ان ايران تقدمت بعرض 
جديد بشــــأن اقتراح االمم املتحدة اخلاص بالوقود 
النووي بهدف تهدئة التوترات النووية لكن الشروط 
التي تقترحها طهران التزال غير مقبولة بالنســــبة 

للقوى الكبرى.
وقالت مصــــادر مطلعة على احملادثات انه خالل 
اجتماع عقد يوم االحد بني وزير اخلارجية االيراني 
منوچهر متكي واملدير العام للوكالة الدولية يوكيا 
أمانو عرضت ايران اقتراحا جديدا ولم تتطرق الى 

اخلطة االصلية التي عرضتها الوكالة الدولية.
واقترح متكي مجددا ان تتم املبادلة في االراضي 

االيرانية على ان تشــــمل كميــــة أقل من اليورانيوم 
املنخفــــض التخصيب عما ورد فــــي اقتراح الوكالة 
الدولية. وأبلغ متكي أمانو بان هذه الكمية ستجري 
مبادلتها في نفس الوقت بنصف كمية الوقود املطلوبة 
للمفاعل على ان تصل باقي الكمية في وقت الحق.

وعلى صعيد العقوبات، قالت كاثرين اشــــتون، 
مسؤولة الشؤون اخلارجية باالحتاد األوروبي امس، 
إن احملادثات األوروبية مع الزعماء الصينيني بشأن 
إيران انتقلت من مســــألة هل ينبغي فرض عقوبات 

على اإلطالق الى مسألة كيفية حتديد العقوبات. 
وأضافت اشتون أن مفاحتات صدرت عن إيران 
أخيرا بشــــأن محادثات ال تعني انه ينبغي التخلي 
عــــن العقوبات. وأكدت أنهــــا تعتقد أن هناك حاجة 
الى نهج من مســــارين للحوار والعقوبات من أجل 

مواصلة الضغط.
وأشارت أشــــتون إلى أنها أبلغت رئيس الوزراء 
الصيني وون جيا باو بأن هناك حاجة الى العقوبات 
ملواصلة الضغط على إيران بشأن أنشطتها النووية 
وأنها شعرت بأن الصني قبلت ذلك املوقف، وأبلغت 
الصحافيني بأن »رئيس الوزراء وون بدا واضحا أنه 
يقول إنهــــا )العقوبات( ينبغي ان تكون لدينا لكنه 

يريدها أن تكون محددة«.
ورغم أن الصني تناقش عقوبات محتملة اال أنها 
دأبت ايضــــا على تأكيد أن املطالب االيرانية للطاقة 
النووية السلمية يتعني مراعاتها ايضا، وعبرت في 
الســــابق عن استيائها من اقتراحات لعقوبات تؤثر 

في قطاع الطاقة االيراني. 

 لندن ـ د.ب.أ: ذكرت صحيفة 
»غارديــــان« البريطانية امس ان 
الواليات املتحدة اعطت تأكيدات 
الفلسطينيني  خاصة لتشــــجيع 
على املشاركة في محادثات سالم 
غير مباشرة، ومنها عرض ببحث 
الســــماح ملجلس االمن بادانة اى 
نشاط استيطاني اسرائيلي واسع 

النطاق.
وقالت الصحيفة في موقعها 
االلكترونــــي انــــه مت اعطاء هذه 
التأكيدات شفهيا في اجتماع عقد 
في االسبوع املاضي بني ديبلوماسي 
أميركي رفيع املستوى والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
ولم يصدر اى بيان رســــمي 
بشأن تفاصيل ما دار في االجتماع 
ونفى صائب عريقات، رئيس دائرة 

املفاوضات فــــي منظمة التحرير 
الفلســــطينية، ان يكــــون قد مت 
اعطاء مثل هذه التأكيدات، وقال 
عريقات »هذا ليس صحيحا« متابعا 
»اننا مازلنا جنري محادثات مع 

األميركيني«.
ولكن مصدرا فلســــطينيا، مت 
اعطــــاؤه تقريــــرا تفصيليا عن 
االجتمــــاع، قــــال ان ديڤيد هال، 
نائــــب املبعــــوث األميركــــي الى 
الشرق االوســــط جورج ميتشل 
ابلغ عباس ان الرئيس األميركي 
باراك اوباما يرغب في رؤية عملية 
السالم متضي قدما الى االمام مع 
املباشــــرة،  بــــدء احملادثات غير 
وذلك حســــبما ذكرت الصحيفة 

البريطانية.
واضافت الصحيفة ان هال ابلغ 

الرئيس الفلسطيني بأن األميركيني 
تلقوا تأكيدات من رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو بان 
مشروعا اســــتيطانيا معينا في 
القدس الشرقية في رامات شلومو 
لن ميضي قدما على االقل في الوقت 

احلالي.
واســــتطردت: ان املســــؤول 
األميركي قال لعباس انه اذا كان 
هناك نشاط استيطاني استفزازي 
بشكل كبير، مبا في ذلك في القدس 
الشرقية، فان واشنطن رمبا تبحث 
السماح ملجلس االمن بتوجيه اللوم 
واالنتقاد السرائيل، وفهم ان هذا 
يعني ان الواليات املتحدة ستمتنع 
عن التصويت على اى قرار بدال 
من استخدام حق النقض )الڤيتو( 

الذي تتمتع به.

االتحاد األوروبي يجري محادثات مع الصين لتحديد العقوبات على إيران


