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طهران ـ كونا: أعلنت ايران أمس إدخالها مروحيات قتالية 
جديدة متطورة حتمل اسم )طوفان( مزودة بصواريخ مضادة 

للدروع وقنابل من عيار 20 ملم للخدمة في قواتها املسلحة.
وقال وزير الدفاع االيراني العميد احمدي وحيدي ان »مروحيات 
طوفان التي مت تصنيعها في الداخل هي من املروحيات الهجومية 
املتطورة املجهزة بصواريخ مضادة للدروع وقاذفات صواريخ 

وقنابل من عيار 20 ميلمترا«.

وأوضح وحيدي اثناء مراســــم تســــليم مجموعة من هذه 
املروحيات الى القوات املســــلحة االيرانية ان »هذه املروحيات 
تعد من املروحيات الهجومية املزودة بأحدث التقنيات ومنظومة 

أسلحة متطورة«.
كما أشار الى تدشــــن خط انتاج مروحيات 214 املتطورة، 
مصرحا بأن »ايران اصبحت اليوم ثاني دولة مصنعة لهذا النوع 

من املروحيات في العالم بعد تشغيل هذا اخلط االنتاجي«.

إيران تدخل مروحيات »طوفان« الجديدة للخدمة في سالحها الجوي 

بغداد تحيل للتحقيق عناصر شرطة اعتدوا على جثة انتحاري

ضحايا »الفراغ« إلى  328 قتياًل .. و»العراقية« : المالكي يحّضر   ألزمة جديدة

 الجامعة العربية تؤيد استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
عواصم ـ وكاالت: أعلنت جلنة متابعة مبادرة الســــام 
العربية اثر اجتماعها امس بالقاهرة دعمها إلجراء مفاوضات 
غير مباشرة بن الفلســــطينين واإلسرائيلين »في ضوء 

التعهدات األميركية اجلديدة«.
وجاء في بيان صادر عن هذه اللجنة في ختام اجتماعها 
في القاهرة »في ضوء التعهدات االميركية اجلديدة وما جاء 
في الرسائل التي وجهها رئيس الواليات املتحدة باراك اوباما 
الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورغم عدم االقتناع 
بجدية اجلانب االســــرائيلي بتحقيق السام، تؤكد اللجنة 
على ما مت االتفاق عليه في الثالث من مارس 2010 بشــــأن 

املهلة الزمنية للمباحثات غير املباشرة«.
واشترطت اللجنة العربية في بيانها »اال تنتقل املباحثات 

غير املباشرة الى مفاوضات مباشرة انتقاال تلقائيا«.
وكانــــت جلنة املتابعــــة العربية وافقت فــــي اجتماعها 
املنعقد في الثالث من مارس املاضي في القاهرة على إجراء 
مفاوضات غير مباشــــرة بن الفلسطينين واالسرائيلين 

ملدة 4 اشهر.
وبينما كان من املفترض إطاق احملادثات غير املباشرة بن 
االسرائيلين والفلسطينين بعد لقاء جلنة املتابعة العربية 
في مطلع مارس املاضي، أعلنت وزارة الداخلية االسرائيلية 
في العاشر من مارس خال زيارة نائب الرئيس االميركي 
جوزف بايدن الى القدس، قرارها السماح ببناء 1600 وحدة 
سكنية في حي اســــتيطاني لليهود املتشددين في القدس 

الشرقية، ما نسف عملية إطاق هذه املفاوضات.
وأدى القرار االسرائيلي الى توتر العاقات بن اسرائيل 

والواليات املتحدة.
وكانت وزيرة اخلارجية االميركية صرحت امس االول 
من واشنطن »ننتظر اجتماع جلنة املتابعة العربية )امس( 
في القاهرة لدعم التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

بالتقدم في احلوار«.
وبعد ذلك قال املتحدث باسم اخلارجية االميركية فيليب 
كراولي انه »اذا حصل الرئيس عباس على الدعم الذي يحتاج 
اليه من جانب املنطقة، وبعد احملادثات التي أجريناها في 
األسابيع االخيرة، فإنهم )األطراف( يرون ان الشروط لبداية 

حوار غير مباشر اجتمعت«.
وكان عباس قال انه يأمل في احلصول على رد »ايجابي« 

من العرب.
وشــــارك 11 وزير خارجية في اجتمــــاع جلنة املتابعة 
العربية في القاهرة في حن مثل ســــورية ســــفيرها لدى 

اجلامعة العربية.

لقاء بين مبارك والفيصل

وقبيل االجتماع اجرى الرئيس املصري حسني مبارك 
مباحثات مع وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل 
في شــــرم الشيخ تناولت سبل دفع عملية السام املتوقفة 

بن الفلسطينين واسرائيل.
وكان الفيصل وصل مصر في وقت سابق امس في زيارة 
تستغرق يومن للمشاركة في اجتماع طارئ للجنة العربية 
مبقر جامعة الــــدول العربية وبحضور امينها العام عمرو 

موسى وذلك بناء على طلب فلسطن واليمن.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ان بعض الدول العربية 
غير االعضاء في جلنة مبادرة الســــام طلبت املشاركة في 
االجتماع نظرا ألهميته. وأضافت املصادر ان االجتماع هدف 
لبلورة موقف مشترك حيال التطورات االخيرة في عملية 
السام بن الفلسطينين واالسرائيلين والطرح األميركي 

باطاق املفاوضات غير املباشرة.
وترأس قطر اجتماع اللجنة مبشاركة: األردن، البحرين، 
تونس، اجلزائر، السعودية، السودان، سورية، فلسطن، قطر، 

لبنان، مصر، املغرب، اليمن، اإلمارات، سلطنة عمان.
وقالت وزيرة اخلارجيــــة االميركية هياري كلينتون 
امس االول انها تتوقع ان تبدأ احملادثات غير املباشرة بن 
اسرائيل والفلسطينين من خال وسطاء أميركين األسبوع 
القادم. وأضافت ان املبعوث األميركي اخلاص جورج ميتشل 
سيعود الى الشرق األوسط الستئناف العملية. واشارت الى 
ان الواليات املتحدة تتوقع دعم وزراء اخلارجية العرب في 
اجتماعهم للمحادثات اجلديدة وهو ما من شــــأنه أن يوفر 
لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الغطاء السياسي 

الستئناف املفاوضات غير املباشرة.

حماس

من جهتهــــا، طالبت حركة حماس واجلبهة الشــــعبية 
لتحرير فلسطن جلنة متابعة املبادرة العربية بعدم املوافقة 
على األفكار األميركية إلجراء مفاوضات غير مباشــــرة مع 

إسرائيل.
وقــــال القيادي في حماس صاح البردويل للصحافين 
في غزة إن حركتــــه ترفض أي قرار بالعودة للمفاوضات، 
سواء مباشــــرة أو غير مباشرة، مع إســــرائيل وتعتبرها 

عبثية وال طائل منها.
وندد البردويل بقــــرار العودة للمفاوضات »في الوقت 
الذي يعمل فيه االحتال على تكريس يهودية الدولة وسلب 
املقدسات وضمها للتراث اإلسرائيلي وتهجير الفلسطينين، 
وتثبيت اجلدار واملستوطنات وحصار قطاع غزة والعدوان 

عليه«.
وعبر قيادي حمــــاس عن جزم حركته بــــأن مثل هذه 
املفاوضات لن تخرج إال بنتائج سلبية على الشعب والقضية 
الفلسطينية محذرا العرب من تقدمي »غطاء مكشوف« للسلطة 

الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات.

 أميركا وأستراليا تحذران: 
هجمات إرهابية وشيكة في نيودلهي

انتكاسة جديدة لبراون: »الغارديان« و»التايمز « 
تتخليان عن دعم حزب العمال

نيودلهــــي ـ رويترز: حــــذرت الواليات املتحدة 
واستراليا أمس من هجمات إرهابية »وشيكة« في عدد 
من مراكز التسوق الشهيرة في نيودلهي لتكثفا بذلك 

حتذيراتهما السابقة التي صدرت الشهر املاضي.
وحتدث التحذير األميركي الذي صدر أمس األول 
عن »مؤشرات متزايدة على أن إرهابين يخططون 
لهجمات وشيكة« في عدد من أسواق نيودلهي املزدحمة 
التي يتردد عليهــــا األجانب، وتعرض عدد من تلك 
األسواق لهجمات في السابق، وطالبت استراليا أيضا 

مواطنيها بتوخي احلذر.
وقال حتذير صادر عن املفوضية العليا االسترالية 
إن »معلومات محددة وذات مصداقية تشير إلى أن 

هجمات إرهابية في نيودلهي خاصة في األســــواق 
قد تكون وشيكة«، وذكر مســــؤولون في الشرطة 
الهندية أنهم يأخــــذون هذه التحذيرات على محمل 
اجلد خاصة أن نيودلهي تســــتضيف دورة ألعاب 

»الكومنولث« في أكتوبر.
وســــلط الضوء على تهديدات تواجهها أحداث 
رياضية الشهر املاضي عندما انفجرت قنابل خارج 
ســــتاد مكتظ للكريكيت في جنوب الهند، وشددت 
الهند إجراءات األمن في أعقاب تفجير أدى ملقتل 17 
شخصا في غرب الباد في فبراير وهو أول هجوم 
كبير تشــــهده الهند منذ هجمات مومباي في 2008 

التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا.

بغداد ـ رويترز ـ أ.ش.أ ـ د.ب.أ: ارتفعت كلفة الفراغ األمني املستمر 
منذ اجراء االنتخابات البرملانية العراقية قبل نحو شهرين، فيما يستمر 
صراع الكتل السياسية حول األحقية في تشكيل احلكومة املقبلة وتبادل 

االتهامات بالتسبب باألزمة السياسية املتفاقمة. 
وبانتظار نتائج اعادة الفــــرز التي تنطلق في بغداد غدا وال يتوقع 
لها أن تظهر قبل اسبوعن، شهد شهر ابريل املاضي زيادة حادة في عدد 
املدنين القتلى جراء العنف في العراق مقارنة بالشــــهر الذي سبقه في 
مؤشــــر على أن املسلحن رمبا يحاولون استغال التوترات السياسية 

احملتدمة.
الزيادة احلادة أعلنتها احلكومة أمس مؤكدة أن 274 مدنيا لقوا حتفهم 
في تفجيرات قنابل أو هجمات أخرى الشهر املاضي مقارنة بسقوط 216 

قتيا في مارس و211 قتيا في فبراير. 
وقــــد أكدت مصــــادر احلكومة أن عــــدد القتلى العراقيــــن بلغ 328 

شخصا.
وفصلت املصادر لراديو سوا قائلة إن »من بن هؤالء القتلى 274 مدنيا 
و39 شخصا من عناصر الشرطة 15 من قوات اجليش العراقي، مضيفة 

أن عدد القتلى عن نفس الشهر من العام املاضي كان 355 شخصا«.
وأشار الراديو إلى أن عملية إحصاء ضحايا أعمال العنف خال شهر 

أبريل املاضي شاركت فيها كل من وزارة الدفاع والداخلية والصحة.
 وتأتي هذه الزيادة في عدد القتلى املدنين بينما حتاول الكتل التغلب 
على مصاعب تشكيل احلكومة املستمرة منذ اعان نتائج انتخابات السابع 
من مارس املاضي. إلى ذلك، أكد خالد األسدي القيادي في ائتاف دولة 
القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي مجددا رفض 
كتلته أي تدخل خارجي حملاولة التأثير على املســــارات السياسية في 
باده.وقال األسدي في تصريح للقناة األولى بالتلفزيون املصري أمس 
إن أي توظيف سياسي لقضية االنتخابات العراقية ونتائجها مرفوض، 
مشددا على ضرورة احترام الدستور والسيادة العراقية، مؤكدا ما ذهب 
اليــــه رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي فــــي انتقاد دعوات التدخل 
الدولي في تشكيل احلكومة اجلديدة في الباد التي وجهها زعيم القائمة 
العراقية الفائزة باالنتخابات رئيس الوزراء األسبق د.إياد عاوي إلى 
املجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس األمن بتشكيل حكومة 
تصريف اعمال واعــــادة االنتخابات في العراق، على خلفية قرار هيئة 

املساءلة والعدالة والغاء ترشيح 52 مرشحا لانتخابات.
في غضون ذلك، تترقب القوائم املتنافســــة على مقاعد بغداد بحذر 
شــــديد عملية اعادة فرز اوراق االقتــــراع لانتخابات العراقية من قبل 
املفوضية العليا املستقلة لانتخابات واملتوقع لها ان تبدأ غدا بناء على 

شكوى تقدمت بها قائمة »دولة القانون »برئاسة املالكي. 
ومن املقرر ان تنطلق عملية اعادة الفرز غدا في احدى قاعات فندق 

الرشيد في بغداد لنحو مليونن و500 الف ورقة اقتراع »يدويا«، ومتثل 
الف محطة انتخابية باشــــراف مراقبــــن دولين ومحلين وممثلن عن 

الكيانات السياسية املتنافسة في االنتخابات، والبالغ عددها 11. 
وقد تعهد رئيس احلكومة العراقية، في خطاب القاه في مدينة كرباء 
امس األول بقبول »نتائج اعادة فرز االصوات وستكون ملزمة لنا ولغيرنا 

وكل من شارك في العملية االنتخابية وننتهي من هذه االزمة«.

وقال »لقد تقدم 76 كيانا سياســــيا افــــرادا وجماعات عبر القنوات 
االصولية الطبيعية الــــى مفوضية االنتخابات والقضاء من اجل اعادة 
االمــــور الى نصابها الصحيح بالطريقة التي يحميها القانون ولم يأتوا 

بشيء مخالف للقانون«.
وبحســــب مفوضية االنتخابات، ســــيتم اعتماد نحو 200 وكيل من 
الكيانات السياســــية ملراقبة ســــير عملية اعادة فرز االصوات من اجل 
اخلروج بعمل شــــفاف ونزيه وعلى وكاء الكيانات السياسية التواجد 
اثناء عمليات نقل صناديق االقتراع من املخازن االمنة املوضوعة فيها 
الى مركز العد والفرز والتي وضعت لها خطة امنية محكمة اضافة الى 
اعتماد مراقبن دولين واخرين محلين في هذه العملية التي ستستمر 

اسبوعن بوجبتي دوام صباحية ومسائية.
من جهته، قال فتاح الشــــيخ، القيادي فــــي القائمة العراقية بزعامة 
اياد عاوي لوكالة االنباء االملانية »ليســــت لدينا مشكلة في اعادة فرز 
االصوات يدويا ونحن نقدر ونحترم القضاء العراقي، لكن يجب ان يتم 
وفق آليات وحضور تام ملراقبي االمم املتحدة فضا عن حضور وكاء 

منظمات املجتمع املدني والكيانات السياسية«.
واضاف »ال اعتقد ان تغييرات كبيرة ستطرأ على نتائج اعادة العد 
الن االمم املتحــــدة واجلامعة العربية ثبت في محاضرها ان االنتخابات 
كانت نزيهة وال يوجد أي تزوير واذا طرأ تغيير فسيشمل اجلميع على 
حد سواء«.وتوقع الشيخ »ان انتهاء عملية العد والفرز لن تكون احملطة 
احلاسمة التي ســــتتبعها عملية تشكيل احلكومة املقبلة بل ان املالكي 
سيعمل على خلق ازمة جديدة ملنع تشكيل احلكومة وهو دائما يعتمد 
سياســــة املماطلة رغم ان حظوظه بالبقاء في منصب رئيس الوزراء، 
قــــد انتهت وان جميع الكتل التي دخــــل معها في مفاوضات ابلغته هذا 
القــــرار »وتابع« املالكي اصبح خطرا على العملية السياســــية ومنيت 
سياسته بالفشل«.إلى ذلك قررت وزارة الداخلية العراقية أن حتيل إلى 
التحقيق عناصر شــــرطة ظهروا في شــــريط فيديو بثته قناة فضائية 
وهم يعتدون على إنتحاري إثر مقتله قبل أن يفجر نفســــه على مركز 
الشرطة في بغداد عام 2007.وشكلت السلطات العراقية بأمر من رئيس 
الوزراء جلنة حتقيق في احلادث الذي بثته »الشرقية« مساء اخلميس 
املاضي وظهر فيه رجال الشــــرطة يركلون ويدوسون شخصا مضرجا 

بالدماء وهو جثة هامدة.

األمن يرافق غوبتا الديبلوماسية الهندية املتهمة بتزويد املخابرات الباكستانية مبعلومات خالل عملها بسفارة الهند بإسالم آباد        )أ.پ(

)أ.ف.پ( صورة مأخوذة عن التلفزيون بثت أخيرا لرجال شرطة يدوسون ويركلون جثة انتحاري مفترض بعد قتله في حادثة تعود لعام 2007 

رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون متحدثا لطفلتني خالل زيارته ألحد اسواق نيوكاسل برفقة زوجته سارة    )رويترز(

أوباما يضغط لفرض قيود على تمويل 
الشركات للحمالت االنتخابية

واشنطنـ  رويترز: حّذر الرئيس 
األميركــــي بــــاراك أوباما امس من 
احتماالت »هيمنة الشركات على 
االنتخابات« ليكثف بذلك الضغوط 
على الكونغــــرس كي يوافق على 
إصاحات تهــــدف للحد من قدرة 
الشركات على التأثير على احلمات 
االنتخابية.تأتي تصريحات أوباما 
التي أدلى بها في خطابه األسبوعي 
عبر اإلذاعة واإلنترنت بعد أن طرح 
نواب دميوقراطيون يوم اخلميس 
املاضي مشروع قانون إلبطال حكم 
اتخذته احملكمة العليا األميركية 
في يناير املاضي يسمح للشركات 
والنقابات ومجموعات أخرى بإنفاق 
أموال غير محدودة على احلمات 
السياسية.وقدم أوباما الذي عارض 
بشــــدة حكم احملكمة العليا ولقي 
انتقادات بســــبب إبداء معارضته 
الشديدة في حضور قضاة احملكمة 
خــــال إلقائه خطاب حالة االحتاد 
في وقت ســــابق هذا العام رعايته 
ملشروع القانون اجلديد الذي قدمه 
الدميوقراطيون وحث النواب بلهجة 
قوية علــــى املوافقة عليه ليصبح 
قانونا.وقال »ما نواجهه ال يقل عن 
هيمنة محتملة من قبل الشركات 
على انتخاباتنا. وما هو على احملك 
ليس أقل من نزاهة دميوقراطيتنا«.

ويطالب مشروع القانون الشركات 
والنقابــــات وزعمــــاء مجموعات 
الترويج باإلفصاح عن أســــمائهم 

في إعانات تلفزيونية.

كما ينص على منع اإلنفاق على 
احلمات االنتخابية من قبل اجلهات 
املتعاقدة مع احلكومة والشركات 
التــــي ميلك األجانــــب حصة فيها 
تتجاوز 20% ومــــن قبل اجلهات 
التي تلقت مساعدات ضمن خطة 
احلكومة إلنقاذ البنوك.وقال أوباما 
في خطابه »مبوجب مشروع القانون 
الذي سيتولى الكونغرس دراسته 
سنتأكد من أن الشركات األجنبية 
واألشخاص األجانب ممنوعون من 
إنفاق املال للتأثير على االنتخابات 
األميركية كما كانــــوا في املاضي 
حتى من خال الوحدات األميركية 
)التابعة لتلك الشركات(«.وحكمت 
احملكمــــة العليا فــــي قرارها الذي 
أصدرته في يناير مبوافقة خمسة 
أصوات مقابــــل أربعة بأن القيود 
على متويل احلمات السارية منذ 
أمد طويل تنتهك حقوق الشركات 
في حرية التعبير.ويتوقع أن يثير 
احلكم تدفقات من األموال من جانب 
مجتمع األعمال املؤيد تقليديا للحزب 
اجلمهوري لصالح حمات لتأييد 
أو معارضة مرشحن في انتخابات 
الكونغرس هذا العام والســــباق 
الرئاســــي في عــــام 2012.وحتدث 
أوباما عن احلكم قائا »هذا القرار 
مينح الشركات ومجموعات مصالح 
خاصة أخرى صاحية إنفاق مبالغ 
غير محدودة من املال.. دون مبالغة 
ماين الــــدوالرات.. للتأثير على 

االنتخابات في أنحاء بادنا«.

 لندن ـ عاصم علي
 واجه رئيــــس وزراء بريطانيا غوردون 
براون انتكاسة جديدة امس بعد تخلي اثنتن 
من كبريات الصحف البريطانية عن دعمهما 
حلزب العمال الذي يتزعمه، مع اقتراب موعد 
إجراء االنتخابات النيابية املقررة في 6 مايو 

اجلاري.
ودعت صحيفة »الغارديان« املعروفة بدعمها 
التقليدي حلزب العمال، الناخبن إلى ترجيح 
كفة حزب األحرار الدميوقراطين )وسط( على 
أســــاس دعوته الى اصاح النظام االنتخابي 
وبالتالي إنهاء نظام احلزبن وإبداله بآخر نسبي 

يكون أكثر متثيا للساحة السياسية.
ونشرت الغارديان مقابلة مع زعيم األحرار 
الدميوقراطيــــن نيك كليغ قال فيها ان حزبه 
احتل موقع حزب العمال احلاكم، وان املعركة 
باتــــت »بن حصانــــن«، أي بينه وبن حزب 

احملافظن بزعامة ديڤيد كاميرون.
وأضاف كليغ ان حزبه يطمح الى احلصول 
على مائة نائب إضافة الى 63 نائبا حاليا، الفتا 
الى أن كاميرون بات يخطط استراتيجيا »ملواجهة 

أي إصاح جذري للنظام السياسي«.
وقال ان هذا التوجه سيثبت أنه أكبر خطأ 
اســــتراتيجي يرتكبه ألن املطالبة بالتغيير 
مصدرها ماين الناس. كذلك كشفت صحيفة 
»ذي تاميز« التي ميتلكهــــا روبرت مردوخ، 

أنها تدعم احملافظن بقيادة ديڤيد كاميرون. 
وكانت الصحيفة ذائعة الصيت أعلنت خال 
انتخابات 2005 تأييدها حلزب العمال بقيادة 

توني بلير آنذاك.
وكانت ثانية كبرى املطبوعات الشعبية التي 
ميتلكها مردوخ في بريطانيا وأكثرها مبيعا 
»ذي صن« أعلنت في وقت سابق تأييدها حلزب 
احملافظن، الذي يتقدم حاليا بهامش ضئيل 
على منافسيه االثنن في معظم استطاعات 
الرأي لكن يبدو أن زعيم األحرار كليغ متكن 
من الدفع بحزبه للمرتبة الثانية متقدما على 
العمال، في استطاعات الرأي خال املناظرات 
التلفزيونية الثــــاث التي أجريت بن زعماء 
األحزاب في سابقة لم تشــــهدها االنتخابات 

البريطانية من قبل.
من جانبه، قال براون لصحيفة التلغراف 
إنه دفع »ثمنا باهظا« لقاء زلة لسانه في حق 
ناخبة انتقدت سياسات حزبه في موضوعي 
الهجرة والدين العام، لكنه أكد تصميمه على 

القتال حتى النهاية، وإن كان
 مقرا بأن الوضع احلالي يشير إلى احتمال 
وصــــول خصمه كاميرون مدعوما بكليغ الى 
السلطة.وأفاد اســــتطاع للرأي العام أجراه 
معهد »يوغوف« بأن حزب احملافظن سيحصل 
علــــى 34% من األصوات، يليــــه حزبا العمال 

والدميوقراطين األحرار بـ 28% لكل منهما.


