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أنقرةـ  أ.ش.أ: فشل حزب العدالة والتنمية احلاكم في تركيا في مترير 
أول املواد املهمة من حزمة التعديالت الدستورية املقدمة للبرملان، والتي 

تتضمن 27 مادة أساسية و3 مواد مؤقتة.
وبحصولها على 327 صوتا فقط، سقطت املادة اخلاصة بتشديد القيود 
على إغالق األحزاب السياسية عن طريق القضاء، والتي كانت ستشترط 
حسب التعديل، حصول املدعي العام اجلمهوري حملكمة االستئناف على 
إذن من جلنة برملانية خاصة حتى ميكنه إقامة دعوى إلغالق أي حزب. 

وبذلك ســــقطت املادة تلقائيا من حزمة التعديالت الدســــتورية، كونها 
حصلت على أصوات أقل من 330 صوتا، ويعني هذا أن هناك 9 من نواب 
حــــزب العدالة والتنمية احلاكم لم يصوتوا لصالح املادة املعدلة والتي 
حصلت في اجلولة األولى من التصويت على337 صوتا مقابل رفض 72 

نائبا وامتناع 5 عن التصويت.
وكان البرملــــان بدأ أمس اجلولة الثانية واحلاســــمة للتصويت على 

حزمة التعديالت الدستورية، وأقر 6 مواد منها في اليوم األول.

د إغالق األحزاب تركيا: الحزب الحاكم يفشل في تمرير تعديل دستوري يقيِّ

»طالبان ـ باكستان« تنفي صلتها بمحاولة تفجير »تايمز سكوير« 

محسود يتوعد أميركا بهجمات »فدائية« خالل أيام أو أسابيع
عواصمـ  وكاالت: فيما تضاربت 
امــــس حول مســــؤولية  األنباء 
حركة طالبان ـ باكستان، ينتظر 
االميركيون بقلق نتائج التحقيقات 
في قضية السيارة املفخخة التي 
عثر عليها مساء السبت املاضي 
في ميدان »تاميز سكوير« الشهير 

في نيويورك.
وقد عزز حكيم اهلل محسود 
زعيم طالبانـ  باكستان في شريط 
ڤيديو جديد يعود للشهر املاضي، 
قلــــق االميركيني مــــن جتدد هذه 
العمليات إذ تعهد بتنفيذ هجمات 

على الواليات املتحدة.
وذكــــر مركز »إنتل ســــنتر« 
للمراقبة ومقره الواليات املتحدة 
إن محسود قال في شريط ڤيديو 
مدته تسع دقائق بثته أمس األول 
حركة طالبان ـ باكستان: »الوقت 
يقترب جدا« لكي يشــــن مقاتلوه 
الرئيســــية  املدن  هجمات ضــــد 

بالواليات املتحدة.
وقال محسود في أول ڤيديو 
لــــه منذ مزاعــــم قتله فــــي غارة 
أميركية: »فدائيونا تســــللوا إلى 
أميركا اإلرهابية وسنوجه ضربات 
موجعة إلى أميركا املتعصبة« في 
غضون أيام أو أسابيع، وقال: ان 

وإشارات االنتظار مضاءة.
وبــــدا الرجل الــــذي ظهر في 
أذاعته الشرطة واستمر  تصوير 
حوالي 19 ثانية نحيفا وشوهد وهو 
يخلع قميصا داكن اللون ويضعه 
في حقيبة ويسير على الرصيف 
حامال احلقيبة وينظر على األقل 

مرتني إلى اخللف.
بــــدوره قــــال رئيــــس بلدية 
إنه ما  نيويورك مايكل بلومبرغ 
من دليل يشير إلى ضلوع تنظيم 
القاعــــدة أو أي جماعة أخرى في 

محاولة التفجير.
وتعهد أمام الصحافيني في تاميز 
سكوير »هذا حدث مؤسف. أنا واثق 

أننا سنجد مرتكبيه«.
وتناول بلومبرغ العشــــاء مع 
الشرطي وين راتيجان الذي أبلغه 
بائع متجول بوجود سيارة مريبة 
رباعية الدفع من طراز نيسان في 

الشارع رقم 45 قرب برودواي.
مبوازاة ذلك، قال مسؤول بوزارة 
األمن الداخلي إنه جرى تعزيز األمن 
في املطارات على الساحل الشرقي 
للواليات املتحدة في أعقاب محاولة 
الفاشــــلة للتصدي ألي  التفجير 
محاولة من هذا النوع في املطارات 

واألماكن العامة املزدحمة.

غاية جهادنا اآلن الواليات املتحدة 
ومدنها. وقد أكد املركز »صحة هذا 

الشريط« بحسب حتليالته. 
مــــن جهة أخــــرى نفت حركة 
طالبان باكســــتان علمها بشريط 
الڤيديو الذي نســــب إليها وقيل 
انها اعلنت فيه املســــؤولية عن 

العملية.

وقــــال املتحدث باســــم زعيم 
احلركة عــــزام طارق: »ال علم لنا 
الڤيديو. على حد علمي  بشريط 
لم ينشره أحد من أعضائنا. ليس 

لدينا معلومات بشأن ذلك«.
كما أعرب مسؤولو استخبارات 
باكســــتانيون أيضا عن تشككهم 
في أن حركة طالبان احمللية لديها 

القــــدرة على تنفيــــذ هجمات في 
الواليات املتحدة.

لكن املتحدث باســــم طالبان 
أكد أن شــــريط الڤيديــــو الثاني 
الذي يعرض تهديدات حكيم اهلل 
محسود بشن هجمات على االراضي 

االميركية حقيقي.
في غضون ذلك أكد أوباما أن 

فريقــــا أمنيا وطنيا يتولى اتخاذ 
كل اإلجراءات والتحقيقات الالزمة 
للتعرف على مالبسات حادثة زرع 

القنبلة في امليدان السياحي.
أوباما في  الرئيــــس  وأوضح 
تصريحات أدلى بها للصحافيني أنه 
حتدث إلى عمدة مدينة نيويورك 
مايكل بلومبيرغ لضمان تنسيق 

اجلهود بكفاءة عالية بني مسؤولي 
الفيدراليني  الدولة واملســــؤولني 
احملليــــني ولضمان تقــــدمي كامل 

الدعم والتعاون.
يأتي ذلك فيما يواصل احملققون 
بحثهم عــــن أي أدلة إضافية من 
شــــأنها أن تساعدهم على حتديد 
املشتبه بهم حيث أبدى املسؤولون 

تفاؤلهم بشأن إمكانية العثور على 
اجلناة.

وهنا كشف قائد شرطة نيويورك 
راميونــــد كيلي انه مت رصد رجل 
أبيض في األربعينيات من عمره 
في تصوير ڤيديو أمني على بعد 
نحو نصف بناية من املكان الذي 
تركت فيه السيارة ومحركها يعمل 







































































 

















صورة مأخوذة عن شريط الڤيديو الذي بثته طالبان ـ باكستان لزعيمها حكيم اهلل محسود وخلفه خريطة ألميركا وعليها تفجيرات   )أ.پ(صورة عن كاميرا ڤيديو ألحد املشتبهني مبحاولة تفجير »تاميز سكوير« حلظة مغادرته منطقة توقف سيارة النيسان             )أ.پ(

نتائج متقاربة ترجح االنتهاء إلى برلمان معلق وكاميرون يريد قيادة حكومة »أقلية«

بريطانيا: »العمال« بدأ البحث سراً عن خليفة براون 

بغداد تحيط نفسها بجدار أمني.. والمالكي يطعن في إعادة الفرز

محكمة هندية تدين الناجي 
الوحيد بتفجيرات مومباي

نيودلهي ـ يو.بي.آي: أصدرت محكمة هندية 
خاصـــة امس حكما بإدانـــة الناجي الوحيد من 
تفجيرات مومباي الباكستاني أجمل كساب بتهم 

القتل والتآمر وشن حرب على الهند.
وأفادت وسائل إعالم هندية بأنه بعد 17 شهرا 
من تنفيذ كساب و9 »إرهابيني« آخرين الهجمات 
في مدينة مومباي فـــي 26 نوفمبر 2008 صدر 
احلكم بإدانة كساب على أن تصدر عقوبته في 

وقت الحق.
ولفتت إلى تواجـــد املتهمني اآلخرين )فهيم 
أنصاري وصبح الدين أحمـــد( اللذين لم يدانا 
بأي من التهم املوجهة إليهما مع العلم انه زعم 
أن االثنني حضرا اخلرائط لألهداف »اإلرهابية«، 
ومرراها إلى جماعة »عسكر طيبة« الباكستانية 
التـــي نفذت الهجوم لكن القاضي وجد ان األدلة 

ضدهما ضعيفة.

بغداد ـ وكاالت: عادت العمليـــة االنتخابية العراقية 
الى مربعها االول أمس مع بدء املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات بالعراق عملية إعادة فرز أصوات مدينة بغداد 
يدويا بناء على طلب رئيس الوزراء نوري املالكي الذي 
حل ائتالفه »دولة القانـــون« في املركز الثاني بعد كتلة 

»العراقية« بزعامة اياد عالوي.
 قال املتحدث باسم املفوضية القاضي قاسم العبودي 
خالل مؤمتر صحافي في فندق الرشيد ببغداد إن »عملية 
إعادة العد والفرز يدويا تتضمن أوال مطابقة أقفال الصناديق 
مع االستمارة اخلاصة بكل صندوق، وإذا اشار الى وجود 
خطأ فســـيتم عزل األوراق الصحيحة واألوراق اخلاطئة 

ومن ثم تنظيم استمارة جديدة لصندوق االقتراع«.
 وأوضح أن: »املفوضية العليا وجهت دعوة الى الكيانات 
السياسية بضرورة إرسال وكالئها ملراقبة العملية، لكن 
لألسف فوجئنا بأن الكيانات السياسية لم ترسل مراقبيها 
السابقني بل أرسلت وكالء ال يتمتعون باخلبرة وال ميلكون 

بادجات دخول«.
إال أن عمليـــة االعادة لم جتر كما تريـــد كتلة »دولة 
القانون« اذ اتهمت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بعدم اجلدية بتطبيق قرار الهيئة القضائية فيما يتعلق 
بإعادة عملية العد والفرز لنتائج االنتخابات في العاصمة 

بغداد.
 وقال القيادي في »دولة القانون« وزير النفط حسني 
الشهرستاني في مؤمتر صحافي امس في بغداد إن املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات لم تطبق قرار الهيئة القضائية 
واعتمدت عملية العد والفرز اليدوي على عكس تفسير قرار 
الهيئة القضائية، وطالب بإيقاف عملية العد والفرز يدويا 
في بغداد في ظل عدم تدقيق املفوضية في سجل الناخبني 

واعتمادها عد وفرز أوراق االقتراع ضمن احملطات.
 وأضـــاف أن »ال جدوى من عمليـــة اعادة املفوضية 
لعملية العد والفرز اذ لم تعتمد على سجل الناخبني، اذ 
لن تكتشف بذلك حاالت التزوير التي حصلت في احملطات 

االنتخابية«.
وعلى خلفية مواقف الهيئة القضائية التمييزية أكدت 
القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي 
أن الهيئـــة وقعت حتت تأثيـــرات احلكومة ولم تبت في 
الطعون التي قدمتها العراقية اليها والتي ال تقل شأنا عن 

تلك التي قدمتها قائمة ائتالف دولة القانون.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد املباشرة بناء 
سور بغداد األمني الذي سيضم 8 منافذ ويقطع الطريق أمام 
تسلل اإلرهابيني واالستغناء عن نقاط التفتيش الداخلية 

واحلواجز الكونكريتية في العاصمة بغداد.
وقال املتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء 
قاسم عطاـ  في تصريح أمسـ  إن محافظة بغداد بدأت بإنشاء 
سور بغداد االمني الذي سيحيط بالعاصمة ويفصلها عن 
احملافظات املجاورة، موضحا أن السور سيتكون من سياج 
كونكريتي وخنادق في املناطق الزراعية، وستكون املداخل 

الرئيسية للعاصمة عبر 8 نقاط تفتيش منوذجية.

 لندن ـ عاصم علي والوكاالت
قبل يومني من االنتخابـــات البريطانية، بدأ رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون يواجه عواقب انزالقه للمركز الثالث 
في غالبية اســـتطالعات الرأي العام، في ظل بدء احلديث عن 
توجهات لتعيني القائد املقبل حلزب »العمال« احلاكم. جاء ذلك 
في وقت استبعد زعيم »احملافظني« ديڤيد كاميرون أي ائتالف 
مع نيك كليغ زعيم »الدميوقراطيني األحرار«، مؤكدا توجهه الى 
قيادة حكومة »أقلية« إذا فاز حزبه بأكبر كتلة في برملان معلق 
ال يحوي غالبية نيابية. وجدد كاميرون تأكيد نيته التقشف في 
االنفاق احلكومي لتقليص الدين العام في بريطانيا، فيما اتهمه 
كليـــغ بالعمل ملصلحة املصارف التي متول احلملة االنتخابية 

لـ »احملافظني«.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة »ذي صن« أن املســـؤول االنتخابي 
األول في حزب »العمال« اللورد ماندلسون يخطط النتقال سلس 
للقيادة إلى وزير اخلارجية ديڤيد ميليباند كونه األقدر على انقاذ 
احلزب، وبصفته أيضا من أنصار فريق رئيس الوزراء السابق 
توني بلير الذي استعاد دوره في »العمال« بسبب ضعف براون 

وفريقه أمام زحف »احملافظني« و»الدميوقراطيني األحرار« في استطالعات الرأي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير املدارس أد بالز يرشح نفسه أيضا، لكن مقعده في 
البرملان مهدد من جانب »احملافظني«، ما يصعب مهمته املقبلة. وذكرت أن السياسي 
املخضرم ماندلسون يريد تعيني السياسي اليهودي ميليباند زعيما لـ »العمال« لتجنب 
»حرب أهلية« قد تفتت احلزب. وكان زعيم »الدميوقراطيني األحرار« نيك كليغ فتح 
باب تعيني زعيم جديد لـ »العمال« عندما أكد عدم امكان التحالف مع احلزب احلاكم 

بقيادة براون لتشكيل حكومة ائتالفية إذا حل في املركز الثالث، 
لكنه لم يستبعد التعامل مع زعيم آخر له.

في غضون ذلك، أظهر استطالع جديد للرأي أجرته مؤسسة 
)آي سي إم( لصحيفة الغارديان ونشر امس أن حزب احملافظني 
املعارض فشـــل في إقناع الناخبني البريطانيني مبنحه التأييد 
الكافي لضمان فوزه باألكثرية املطلوبة في االنتخابات العامة 

املقررة بعد غد.
وقال االستطالع إن الفارق الذي يفصل احملافظني عن حزبي 
العمال والدميوقراطيني األحـــرار ال يتجاوز 5 نقاط ما يرجح 

احتمال أن تنتهي االنتخابات إلى برملان معلق.
ومنح االستطالع احملافظني 33% من أصوات هؤالء وكال من 

العمال والدميوقراطيني األحرار %28.
والحـــظ أن 70% من الناخبني يؤيدون تغيير حكومة حزب 
العمال باملقارنة مع 25% فقـــط يدعمون بقاءها ويعتقدون أن 
االستمرارية هي األكثر أهمية وأن 68% من الناخبني أكدوا أنهم 
ســـيقترعون في االنتخابات العامة وبشكل سيتجاوز في حال 
حدوثه نســـبة املقترعني في االنتخابات العامة التي جرت عام 

2005 وبلغت %61.
وأضاف االســـتطالع أن نيك كليغ زعيم حـــزب الدميوقراطيني األحرار تقدم على 
زعيم حزب احملافظني ديڤيد كاميرون كأفضل زعماء األحزاب الرئيسية الثالثة أداء 
في احلمـــالت االنتخابية ومبعدل 33% مقابل30% بعد أن وصـــل الفارق بينهما إلى 
تســـع نقاط األسبوع املاضي فيما حصل زعيم حزب العمال احلاكم غوردون براون 

على 17% فقط.

غوردون براون

Source: Arms Control Association

















































انسحاب وفود غربية من الجلسة اعتراضًا

نجاد مخاطبًا األمم المتحدة: ينبغي معاقبة
أي دولة تهدد باستخدام السالح النووي

 واشنطنـ  أحمد عبداهلل والوكاالت :
دعا الرئيــــس اإليراني محمود 
أحمدي جناد امس الى معاقبة الدول 
التي تهدد باستخدام األسلحة النووية 
في إشــــارة واضحة الستراتيجية 
أميركيــــة جديــــدة أعلنت الشــــهر 

املاضي.
ودعا في اجتماع أمام ممثلني عن 
189 دولة موقعة على معاهدة حظر 
االنتشــــار النووي إلى »اعتبار أي 
تهديد باستخدام األسلحة النووية 
أو مهاجمة املنشآت النووية السلمية 

خرقا للسالم واألمن الدوليني«.
وأضاف احمدي جناد ان مثل هذه 
التهديدات يجب ان تقابل »بتحرك 
سريع من األمم املتحدة وبإنهاء جميع 
أشكال التعاون من قبل الدول األعضاء 
في معاهدة حظر االنتشار النووي 

مع الدولة املهددة املعتدية«.
وانسحب ممثلو الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا من قاعة اجلمعية 
العامــــة لألمم املتحــــدة خالل إلقاء 

الرئيس اإليراني لكلمته.
وأضاف جناد ان من بني العقوبات 
التي يجب أن تفــــرض على الدول 
التي تســــتخدم او تهدد باستخدام 
األسلحة الذرية ضد دول أخرى تعليق 
العضوية في مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية املعنية مبراقبة 

االنتشار النووي ومقرها ڤيينا.
وتقلص ما يعــــرف باملراجعة 
األميركيــــة للوضع النــــووي دور 
األسلحة الذرية في السياسة الدفاعية 
األميركية دون ان تستبعد استخدام 
الرؤوس احلربية النووية ضد دول 
مثل إيران وكوريا الشمالية اللتني 
تعتبرهما واشــــنطن من منتهكي 

اتفاقية حظر االنتشار النووي.
وتشــــير الواليــــات املتحــــدة 

وإسرائيل إلى انهما قد تستخدمان 
القوة العسكرية ضد املنشآت النووية 
اإليرانية لالشــــتباه في انها غطاء 
لبرنامج أسلحة ذرية. وتنفي ايران 
سعيها المتالك أسلحة ذرية وتصر 
على ان طموحاتها النووية قاصرة 
على توليد الكهرباء. وبررت الواليات 
املتحدة االنســــحاب املؤقت لوفدها 
من املؤمتر خالل إلقاء جناد لكلمته 
باالتهامات اجلزافيــــة التي وجهها 
الرئيس اإليراني اليها على حد قول 
املتحدث باسم البيت األبيض روبرت 
جيبــــز. وأضاف جيبز ان الواليات 
املتحدة أرادت أن تسمع تعهدا إيرانيا 
بتنفيذ التزاماتها النووية ولكن بدال 
من ذلك »أعتقــــد أن وفدنا ووفودا 
أخرى كانت محقة باملغادرة حيث 
ألقيت سلسلة من االتهامات اجلزافية 

خالل الكلمة«.

الوكالة الذرية

من جهته، أكد املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أمام املؤمتر 
ان الوكالة غير قــــادرة على تأكيد 
الطابع السلمي لألنشطة النووية 

اإليرانية.
وقــــال يوكيا امانــــو »في حالة 
إيران، تواصل الوكالة التحقق من 
عدم استخدام املواد )النووية( املعلنة 

في أغراض أخرى« غير سلمية.
لكن املدير العام للوكالة الذرية 
التي تتخذ من ڤيينا مقرا، شدد على 
انها »التزال غير قادرة على تأكيد ما 
إذا كانت كل املواد النووية تستخدم 
في أنشطة سلمية ألن إيران لم تقدم 

التعاون الالزم«.

كي مون 

وكان األمني العام لألمم املتحدة 

بان كي مون قد حض خالل افتتاحه 
للمؤمتر الدول التي متلك أســــلحة 
نووية على إعادة تأكيد تصميمها 
دون لبس على إزالتها، في حني أعلنت 
واشــــنطن نيتها كشف محتويات 

ترسانتها النووية.
وقــــال كي مــــون »أحض الدول 
التي متلك أسلحة نووية على تأكيد 
تصميمها مجددا ودون لبس على 
إزالتها. ان عدم إزالة هذه األسلحة 

يشكل خطوة الى الوراء«.
كما دعــــا الدول غيــــر املوقعة 
علــــى معاهدة احلد من االنتشــــار 
النووي التي دخلت حيز التطبيق 
فــــي 1970، إلى االنضمام إليها »في 

أسرع وقت«.
ويتركز النقاش في املؤمتر للمرة 
االولى حول الشرق االوسط باعتباره 
املنطقة املرشــــحة اآلن لكسر اطار 
اتفاقية منع االنتشار املوقعة عام 
1970 على نحو يجعل منها من الوجهة 
العملية غير ذات قيمة.وبدأ التناقض 
الذي مييز اللحظة الراهنة واضحا 
في اعالن جناد عن مشــــاركته في 
وقائع املؤمتــــر فيما اعلنت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
ان واشنطن »ال تعرف ملاذا سيشارك 
الرئيس االيراني اذا كانت طهران هي 
الدولة التي تخترق بنود االتفاقية 
الدولية بصــــورة منتظمة«. وكما 
كان متوقعا سيطرت قضية اعالن 
منطقة الشــــرق االوســــط منطقة 
خالية من االســــلحة النووية على 
املؤمتر في خطوة تطالب بها الدول 
العربيــــة وايران الرغــــام املجتمع 
الدولي على التعامل مع الترسانة 
النووية االســــرائيلية بنفس القدر 
من احلزم الذي يبديه جتاه البرنامج 

االيراني.

 أفغانستان: عملية انتحارية جديدة 
قرب قاعدة خوست األميركية 

 كابولـ  ا.ف.پ: قتل مدني افغاني أمس في 
عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة وقعت 
قرب قاعدة تشامبان في والية خوست شرق 
افغانستان التي كانت تعرضت لهجوم السنة 
املاضية شنته القاعدة وقتل فيه سبعة عناصر 
من وكالة االستخبارات املركزية االميركية 
)سي آي ايه(. وفجر انتحاري سيارته املفخخة 
غداة انفجار لغم ادى الى مقتل ثمانية مدنيني 
في والية باكتيا املجاورة. وقال عبد احلكيم 
اسحقزاي قائد شرطة خوست لوكالة فرانس 
برس »قتل مدني واصيب افغانيان يعمالن 

مع القوات األميركية بجروح«. 
من جهته قــــال مبــــارز زدران املتحدث 
باسم احلكومة احمللية ان »االنتحاري فجر 
قنبلته قرب صهريج ميــــاه كان يدخل الى 

القاعدة«.


