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الرياض ـ يو.بي.آي: أعلنت وزارة الداخلية 
الســــعودية امس أن أحد املطلوبني على قائمة 
الـ 85 »اإلرهابية« التي تضم أســــماء املطلوبني 
للســــلطات بادر إلى تسليم نفسه إلى اجلهات 
األمنية من خارج اململكة لكن من دون أن توضح 

اجلهة.
وقال املتحدث األمني باسم وزارة الداخلية 

الســــعودية اللواء منصور التركي في بيان أن 
»املطلوب على القائمة عقيل عميش عقيل العقيلي 
املطيري أبدى رغبته في مساعدته على العودة 
إلى الوطن وتسليم نفسه«، مشيرا إلى انه »مت 
ترتيب وتسهيل عودته ولم شمله بأسرته فور 

وصوله إلى اململكة يوم األربعاء املاضي«.
وأوضح املتحدث األمني »أنه سيتم معاملته 

وفق اإلجراءات املعمول بها في مثل هذه احلاالت، 
كما سيتم أخذ مبادرته في االعتبار عند النظر 
في أمره«. وجدد التركي »دعوة وزارة الداخلية 
جلميع املطلوبني للجهات األمنية للرجوع عن 
األفكار التي أظلتهم واملبادرة إلى تسليم أنفسهم 
لالستفادة من الظروف التي سيتم مراعاتها عند 

النظر في وضعهم قضائيا«.

السعودية: مطلوب على الئحة الـ 85 »اإلرهابية« سلّم نفسه

االسمي ومن دورة واحدة تؤدي الى 
خلل في التوازن يسمح للعماليني 
باحلصول على اكبر عدد من النواب 
حتـــى اذا جاؤوا في املرتبة الثانية 

والثالثة.
في املقابل، سيكتفي نيك كليغ بـ 
12% من املقاعد اذا حصل على %30 
من االصوات وهـــي نتيجة مخيبة 
لآلمال للتفكير في حتالف عادي في 
فرنسا واملانيا لكنه شبه محرم في 

بريطانيا.
ويتحـــدث اخلبراء عـــن ثالثة 
ســـيناريوهات اساسية ملا بعد هذا 

االقتراع هي:
ـ فوز احملافظني بفارق ضئيل يفتح 
الباب لتحالف مع الليبراليني او مع 
احزاب صغيرة مثل وحدويي الستر 
)ايرلندا الشمالية( البروتستانت او 

االستقالليني االسكتلنديني.
ـ فوز العماليـــني بفارق ضئيل 
يدفعهم الى حتالف مع الليبراليني 

الدميوقراطيني.
ـ غالبية مطلقة للمحافظني الذين 
سيشكلون بذلك مبفردهم حكومة.

حزبني فقـــط، العمال واحملافظون، 
الثالثة  اصبحت ثالثية، واالحزاب 
تتمتع بدعم يتـــراوح بني 28 و34 
نقطة وعلى رأسهم حزب احملافظني 
بينما يحـــل العماليون في املرتبة 

الثالثة.
واالكثر من ذلك ان طريقة االقتراع 

1974 ميكن ان يؤدي التصويت الى 
»برملان معلق« اي ال يتمتع فيه اي 
حزب بغالبية مطلقة محددة بـ326 
مقعدا مما ســـيؤدي الى البحث عن 

حتالفات.
التأرجـــح هو ان  وســـبب هذا 
املواجهة التي كانت جتري عادة بني 

نوعية السياسات التي تبحث فيها 
في حفل عشاء«.

والنظام االنتخابي في بريطانيا 
يقضي ان زعيم احلزب الذي يحصل 
على اكبر عدد من النواب في مجلس 
العموم يصبـــح تقليديـــا رئيس 
الوزراء، لكن وللمرة االولى منذ العام 

الى سياستهم االقتصادية  تنظر 
)الدميوقراطيـــني األحرار(، وإلى 
الكوتا املناطقية للهجرة، والعفو 
عـــن املهاجرين غير الشـــرعيني، 
وسياستهم الضرائبية املبنية على 
4 مليارات ونصف املليار القادمة 
من التهرب من الضرائب. إنها من 

لندن ـ عاصم علي والوكاالت
قبـــل 3 أيـــام فقط مـــن موعد 
فـــي 6 اجلاري،  املقرر  االنتخابات 
يواجه »حـــزب العمال« البريطاني 
احتمال خســـارة الســـلطة بعد 13 
عاما من احلكم، بينما يواصل حزب 
»احملافظني« املنافس بزعامة ديڤيد 
التقدم في اســـتطالعات  كاميرون 
الرأي، وتشـــير التغطية اإلعالمية 
إلى احتمال خســـارة حزب رئيس 
الوزراء غوردون براون لالنتخابات 
ولو بفارق بســـيط، ويدخل معهما 
بقوة على خط املنافســـة الليبرالي 
الدميوقراطي نيك كليغ زعيم حزب 

»الدميوقراطيني االحرار«.
في غضون ذلـــك، ركز براون 
انتقاداته على كليغ النجم الصاعد 
في االنتخابات البريطانية املقرر 
إجراؤها يوم اخلميس املقبل. وشبه 
براون في مقابلة مع »األوبزرفر« 
كليج مبقدم برنامج ألعاب تلفزيوني، 
الفتا الى أن األخير وضع سياساته 
خالل سهرة ليلية مع أصدقائه، في 
اشارة الى عدم جديتها. وقال »عندما 

قبل 3 أيام من االنتخابات.. االستطالعات تتوقع »برلماناً معلقاً« ألول مرة منذ 36 عاماً

بريطانيا: شبح خسارة السلطة يخيم على »العمال«.. و»المحافظون« يواصلون التقدم في االستطالعات
أصدقائـه! مـع  ليليـة  سـهرة  خـالل  سياسـته  وضـع  كليـغ  نيـك  األحـرار«  الديموقراطييـن  »زعيـم  بـراون: 

)رويترز( نيك كليغ   )رويترز( ديڤيد كاميرون  

سورية وقطر تطالبان بموقف عربي موحد في مواجهة السياسات اإلسرائيلية
عواصمـ  وكاالت: طالبت سورية 
وقطـــر مبوقف عربـــي موحد في 
مواجهـــة السياســـات العداونية 
الوقت  اإلسرائيلية، مؤكدتني في 
ذاته على أهمية استمرار التشاور 
بني البلدين ملا فيه مصلحتهما وخير 

العرب جميعا.
جاء ذلك خالل املباحثات التي 
الرئيس السوري د.بشار  أجراها 
األســـد امس مع رئيـــس الوزراء 
القطري ووزير اخلارجية الشيخ 
حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني 

في دمشق.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة 
السورية أن اجلانبني بحثا العالقات 
الثنائية املتميزة والتطور الكبير 
الذي حققته هذه العالقات، حيث 
جرى التأكيد على أهمية استمرار 
التشـــاور بـــني البلدين ملـــا فيه 
مصلحتهما وخير العرب جميعا.

وبحث اجلانبان ـ وفقا للبيان 
ـ املستجدات على الساحة العربية 
وخصوصا في األراضي الفلسطينية 

احملتلة وضرورة مواجهة السياسات 
العدوانية التي متارسها إسرائيل 
وتهدد من خاللها أمن واســـتقرار 
التضامن  املنطقة عبـــر تفعيـــل 
والعمل العربي املشـــترك وصوال 
إلى موقف عربي موحد يرتقي إلى 
التي تواجهها  التحديات  مستوى 

األمة العربية.
الى ذلك، رفض رئيس احلكومة 
الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية 
العربية  املتابعة  امس قرار جلنة 
املفاوضات غير  املؤيد الستئناف 
املباشرة بني السلطة الفلسطينية 
وإســـرائيل مطالبا بـــدال من ذلك 
بغطاء عربـــي لتحقيق املصاحلة 

الفلسطينية.
وقال هنيـــة في كلمة بغزة إن 
قرار جلنة املتابعة العربية »إعطاء 
غطاء للمفاوضات غير املباشرة بني 
الفلسطينية وإسرائيل«  السلطة 
مؤسف في ظل قرارات إسرائيلية 
التهويد  خطرة من خالل سياسة 
وبنـــاء املســـتوطنات ومخطـــط 

اإلبعاد.
وشكك في إمكانية أن حتقق هذه 
املفاوضـــات أي نتيجة معلال ذلك 
بأن هناك إستراتيجية تفاوضية 
إسرائيلية مقابل ضياع استراتيجي 

عربي.
ورأى أن »البديل عن املفاوضات 
هو احلوار مع الداخل الفلسطيني 
وإعطاء غطـــاء عربي للمصاحلة 
الفلسطينية وتوفير عوامل الصمود 

للشعب الفلسطيني«.
وقال املسؤول في حماس »إن 
هذا املســـار التفاوضي دليل عجز 
وعدم القدرة على البحث عن بدائل 
وخيارات أخرى«، مضيفا أنه »يضر 
بقضية الشعب الفلسطيني ويزيد 
من معاناة الشعب من خالل استمرار 

احلصار وممارسات االحتالل«.
وكانت جلنـــة متابعة مبادرة 
السالم العربية قررت امس االول 
في القاهـــرة دعم املفاوضات غير 
املباشرة بني اســـرائيل والسلطة 

الفلسطينية.

هنية يطالب بغطاء عربي لتحقيق المصالحة الفلسطينية بدالً من دعم المفاوضات

)سانا( الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال رئيس الوزراء القطري ووزير اخلارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في دمشق أمس  

نجاد: »الوكالة الذرية« فشلت في مهمتها منذ 40 عاماًبغداد: إعادة فرز مليونين و500 ألف بطاقة اليوم
الـــدول التكنولوجيـــا النووية 
ألغراض سلمية« معربا عن اسفه 
لفشل الوكالة في هذه املجاالت 
الى ذلك، قال مسؤولو  الثالثة. 
اســـتخبارات وديبلوماسيون 
أميركيون وأوروبيون إن إيران 
تستعد لتحقيق قفزة هامة في 
قدرتها على تخصيب اليورانيوم 
مع قيامها سرا بإعداد تقنية طرد 
مركزي أكثر تعقيدا لتطوير جهود 

البالد النووية.
ونقلت صحيفة »واشـــنطن 
بوست« عن املسؤولني قولهم ان 
ما يبدو من تقنية الطرد املركزي 
التي اكتسبتها إيران زادت القلق 
من أن احلكومة تعمل سرا على 
بناء مفاعل لتخصيب اليورانيوم 
قادر على إنتاج مزيد من الوقود 

النووي بسرعة أكبر.
وأشـــارت إلى أنه لم يسمح 
ملراقبي األمم املتحدة بفحص جهاز 
الطرد املركزي اجلديد الذي أعلنت 
عنه إيران الشـــهر الفائت لكن 
حتليل بعض اخلبراء وفقا لبعض 
الصور أشار إلى أنه قد يكون أكثر 
إنتاجا بخمس مرات من أجهزة 
الطرد املستخدمة حاليا في إيران 

لتخصيب اليورانيوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
قولها ان التقدم اإليراني في بناء 
هذا اجلهـــاز اجلديد يتزامن مع 
انخفاض ملحوظ بأنشطتها في 
املفاعلني املعروفني لديها لتخصيب 
اليورانيوم ما يزيد التكهنات بأنها 
تخطط الســـتخدام جهاز الطرد 
اجلديد في مفاعلها النووي الذي 

مازال غير معروف.

واكد احمدي جناد الذي سيلقي 
خطابا امام املؤمتر، ان معاهدة 
احلد من االنتشار النووي حددت 
الدولية  ثالث مهمات للوكالـــة 
الذرية تتمثل في »نزع  للطاقة 
االســـلحة النوويـــة« و»عـــدم 
انتشـــارها« و»استعمال جميع 

على اعلى مستوى في هذا املؤمتر 
إلسماع موقف واقتراحات الشعب 

االيراني«.
وتابـــع »اذا جنـــح مؤمتـــر 
نيويورك في اصالح معاهدة احلد 
النووي فستكون  من االنتشار 

خطوة كبيرة لألمن العاملي«.

عواصمـ  وكاالت: قبيل توجهه 
الى نيويورك للمشاركة في املؤمتر 
الدولي حـــول معاهدة احلد من 
االنتشار النووي، اتهم الرئيس 
االيراني محمـــود احمدي جناد 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
بالفشل في مهمتها املتمثلة في 
»نزع االسلحة النووية«، قائال: 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فشـــلت في مهمتها منذ اربعني 
سنة، انها لم تفشل فحسب في 
نزع االسلحة بل ان دوال اخرى 
حصلت على الســـالح الذري«، 
مؤكدا أنه ســـيطرح في املؤمتر 
اقتراحات واضحة وعملية لنزع 
األسلحة النووية وترسيخ األمن 

في العالم.
واضاف احمدي جناد الذي غادر 
طهران امس متوجها الى نيويورك 
على ما افاد التلفزيون الرسمي 
ان »االمة االيرانية لديها ما تقوله 
اقتراحات ملموسة جدا  ولديها 
النووية  تقدمها بشأن االسلحة 
التي تشكل اكبر خطر على االمن 

العاملي«.
وتســـتضيف االمم املتحدة 
اليوم 189 دولة الفتتاح مؤمتر 
متابعة معاهدة احلد من االنتشار 
النووي الذي قد يشهد جدال حول 

برنامج ايران النووي.
ويهدف املؤمتر الذي يتواصل 
حتى 28 مايـــو الى املضي قدما 
في مجال نزع االسلحة وتعزيز 
مراقبـــة البرامـــج النووية في 

العالم.
واوضح الرئيس االيراني انه 
»من الضروري ان تشارك ايران 

مبا مجموعه 128 عاما على مسؤولني 
محليني سابقني في محافظة نينوى 

بتهم فساد اداري.
وقال العقيلــــي ان »15 حكما 
قضائيا صدر على رئيس مجلس 
محافظة نينوى وســــتة اعضاء 
سابقني في قضية تالعب في عدد 
من العقود الكبيرة التي تبلغ مئات 

ماليني الدوالرات«.
واكد ان »االحــــكام بلغت 128 
عاما على مجموع السبعة« مشيرا 
الى ان »رئيس املجلس حكم عليه 
بالسجن 13 عاما في ستة احكام، 
فيما حكم االعضاء الستة باحكام 

مختلفة وصلت الى 48 عاما«.

العد والفرز. وأكد عاشــــور على 
أن ضمــــان عــــدد اوراق االقتراع 
والتثبــــت من عــــدم التالعب بها 
ميكن أن يسهم في صحة عملية 
إعادة العد والفرز، ويضمن سالسة 
العملية الدميوقراطية في العراق، 
مشــــيرا إلى أن الكشف يجب أن 
تشــــارك فيه جهــــات رقابية من 
األمم املتحدة بوصفها مشــــرفة 
ومراقبة على االنتخابات، إضافة 
إلى اجلهات الرقابية األخرى ومن 

ممثلي الكيانات السياسية.
الى ذلك، كشــــف رئيس هيئة 
القاضي رحيم  العراقية  النزاهة 
العقيلي امس ان احكاما بالسجن 

لم تســــتخدم خــــالل االنتخابات 
بسبب عدم توجه بعض الناخبني 

لالقتراع.
واضاف عاشور »كانت نسبة 
املشاركة في االنتخابات 62% ما 
يعني وجود اوراق اقتراع متثل 
38% لم يشاركوا في االنتخابات 

يفترض انها مازالت محفوظة«.
القائمة  أن  وتابــــع عاشــــور 
العراقيــــة تطالب بالكشــــف عن 
تلــــك األوراق قبل بــــدء عمليات 
العــــد والفرز وفــــي حالة وجود 
نقص في تلــــك األوراق فإن ذلك 
يعني احتمال استخدامها لتغيير 
النتائج االنتخابية وتبطل عمليات 

بغدادـ  وكاالت: استجابة لقرار 
التي  العراقية  التمييــــز  محكمة 
كانت تنظر بالطعون املقدمة من 
كتل سياسية للتحقق من نتائج 
االنتخابــــات العراقية التي جرت 
في الســــابع من مــــارس املاضي 
مبشاركة 12 مليون ناخب عراقي، 
تشرع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات في العراق اليوم في 
إعادة فرز وعد نحو مليونني و500 
ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة 

انتخابية في بغداد.
وأعلنت مفوضية االنتخابات 
أنها أجنزت جميع االستعدادات 
ووجهت الدعوات ألكثر من مائتي 
مراقب للكتل السياســــية وأعداد 
الدوليني  املراقبــــني  مــــن  أخرى 
واحملليني، فضال عن حضور مكثف 
لوسائل اإلعالم، وتستغرق العملية 

أكثر من أسبوعني.
وكانت نتائج االنتخابات التي 
أعلنت فــــي 26 مارس املاضي قد 
أوضحت تقدم قائمة ائتالف دولة 
القانون بزعامة نوري املالكي في 
بغداد بـــــ 26 مقعدا تلتها القائمة 
العراقية بـ 24 مقعدا ثم االئتالف 
الوطنــــي العراقي بـ 17 مقعدا ثم 
جبهــــة التوافــــق العراقي مبقعد 

واحد.
من جانبه، طالب مستشــــار 
العراقية هاني عاشــــور  القائمة 
بالكشــــف عن مصير أكثر من 7 
ماليني ورقــــة اقتراع فائضة عن 
العدد الفعلي للناخبني في العراق 
-متت طباعتها قبل االنتخابات 
ـ قبــــل إعادة العد والفرز، إضافة 
ألكثر مــــن 6 ماليني ورقة اقتراع 
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