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عواصم ـ خديجة حمودة والوكاالت
 تزامنا مع عودة املوفد االميركي اخلاص 
الى الشرق االوسط جورج ميتشل أمس للقاء 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو في 
القدس احملتلة والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في رام اهلل، أملت اخلارجية االميركية في 
بدء املفاوضات غير املباشرة بصورة »رسمية« 

هذا االسبوع بني الفلسطينيني واالسرائيليني 
رغم ان اجلانبني غير متفائلني بتحقيق تقدم. 
اذ أعربت اس���رائيل عن تشاؤمها على لسان 
نائب رئيس الوزراء االسرائيلي دان ميريدور 
حي���ث التزال هناك خالفات اساس���ية حول 
امللفات الرئيسية وهي ترسيم حدود الدولة 
الفلسطينية املقبلة ووضع القدس ومستقبل 

املس���توطنات اليهودية في الضفة الغربية 
وحق عودة الالجئني الفلسطينيني. مفاوضات 
السالم كانت ايضا مدار بحث الرئيس املصري 
حسني مبارك مع نظيره الفلسطيني محمود 
عباس في القاهرة التي عاد اليها مبارك بعدما 
امضى فترة نقاهة ملدة خمسة اسابيع تقريبا 

في منتجع شرم الشيخ. 

ميتشل يعود إلى المنطقة وإسرائيل غير متفائلة بالمفاوضات

إرهابي »تايمز سكوير« متهم بحيازة »سالح دمار شامل« ويواجه السجن مدى الحياة
عواصم � وكاالت: رغم حتقيق رقم قياس����ي لم 
يستغرق أكثر من 53 ساعة للقبض عليه، شكلت 
عملية متكن فيصل شاه زاد املتهم مبحاولة تفجير 
»تاميز سكوير« من ركوب الطائرة رغم وجود اسمه 
على قائمة املمنوعني من الس����فر مثار جدل واسع 
وحتقيق����ات مكثفة من قبل الس����لطات األميركية. 
وقال البيت األبيض ان حتقيقا موسعا فتح حول 

املسؤولني عن ذلك.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس 
»اعتقد انه من املهم ان نفهم ان النظام معد ليعمل 
على أساس التدقيق املتكرر«. في إشارة إلى نظام 

املمنوعني من السفر.
ورفض غيبس ألسباب أمنية توضيح إجراءات 
عمل قائمة املمنوعني، لكنه قال انه حتى لو ان الطائرة 
متكنت من اإلقالع، فإن لدى الس����لطات االميركية 
السلطة ألن تأمر الطيار بالعودة والهبوط لوجود 

راكب مشتبه به على متنها.
وقال »هناك سلس����لة إجراءات ميكن تكرارها 
ومتكني شرطة احلدود من فحص قائمة ركاب معتمدة 
هو احد األمثلة«، مؤكدا انه »في حال ارتكاب خطأ 

من جانب الشرطة، ميكننا التحقق منه«.
على صعيد التحقيقات مع ش����اه زاد، فقد اتهم 
الشاب الباكس����تاني األميركي أمس األول رسميا 
باإلرهاب الدولي في محاولة تفجير الس����يارة ال� 

»نيسان« املفخخة.
ون����ص محضر االتهام عل����ى انه حضر »دورة 
تدريب على صنع القنابل« في منطقة وزيرستان 

في باكستان قبل الهجوم.
حيث أكد وزير العدل األميركي اريك هولدر ان 

شاه زاد »اعترف بتورطه« في محاولة التفجير.
من جهته، أكد مس����اعد مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي جون بيستولي ان شاه زاد »قدم معلومات 

وقرائن إثبات مهمة«.
إال ان شاه زاد املولود في باكستان وحصل على 
اجلنسية االميركية العام املاضي لم ميثل أمس األول 

أمام قاض كما كان متوقعا ولم يقدم بعد حجته.
أم����ا الدعوى التي تقع ف����ي 10 صفحات فتتهم 
الش����اب الذي كان مقيما في كونيكتيكت مبحاولة 
»اس����تخدام سالح للدمار الشامل« لقتل الناس في 

ساحة نيويورك املكتظة السبت.
كما تتضمن 4 تهم أخرى هي محاولة قتل أشخاص 
في الواليات املتحدة عبر اإلرهاب الدولي ونقل عبوة 

مدمرة ونقل متفجرات ومحاولة تدمير مبنى.
وفي حال إدانته، س����يحكم عليه بالسجن مدى 

احلياة.
وق����ال مس����ؤولون ان احد أخط����ر جوانب 
القضية هو احتمال وجود عالقات بني مخطط 
ش����اه زاد وناشطني في أسرته في بلده األصلي 

باكستان.
وفي كراتشي أكد مس����ؤولون أمنيون انهم 

أوقفوا شخصني اتصال هاتفيا بشاه زاد.
وصرح مسؤول باكستاني طالبا عدم كشف 
هويت����ه بأن املتصلني هما م����ن أقربائه لكنهما 
ليس����ا متهمني بأي عالقة مباش����رة مع محاولة 

تفجير السيارة.
من جهته ذكر، الرئيس األميركي باراك أوباما 
الذي أشاد بالشرطة لسرعة حتركها، بأن »هذا 
االعتداء هو تذكير ق����اس جديد باملرحلة التي 
نعيشها«، مشيرا الى انه مت إنقاذ مئات األرواح 

بفضل يقظة قوات األمن في نيويورك.
واضاف »لن نخضع للترهيب ولن نتقوقع 
على أنفسنا من اخلوف«، مشددا على انه »سيتم 
إقرار العدالة وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا 

حلماية الشعب األميركي«.
التحقيقات حول حادثة تاميز سكوير، امتدت 
عبر البحار حيث اعتقلت أجهزة األمن الباكستانية 
شخصني على األقل لهما صلة بشاه زاد وذكرت 
قناة »دون نيوز« الباكستانية احمللية نقال عن 
مصادر مطلعة أن أحد هذين الشخصني صديق 
لفيصل ويدعى توصيف واآلخر حماه ويدعى 
افتخار ميان وقد ألقي القبض عليهما مبساعدة 
مخابراتية في بلدة ناظم آباد الشمالية في كراتشي 

بإقليم السند جنوبي باكستان.
فيما صرح مسؤول امني كبير بأن أجهزة األمن 
ألقت القبض أمس على عدة أشخاص لصلتهم 
بفيصل شاه زاد من بينهم اثنان اعتقال في كراتشي 
وقد استدل على أنهما على صلة باملتهم فيصل 

شاه زاد عن طريق السجالت الهاتفية.
إال أن وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك 
نفى أمس قيام قوات األمن باعتقال أي شخص 

على صلة بالقضية.

جدل في واشنطن حول تمكنه من صعود الطائرة رغم وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر

رجل أمن باكستاني يحرس منزل عائلة املتهم بقضية »تاميز سكوير« فيصل شاه زاد في بيشاور          )أ.پ(

زعيم حزب احملافظني ديڤيد كاميرون يتناول السمك في بلدة لونغ تاون  خالل حملته االنتخابية التي استمرت 24 ساعة بال توقف   )رويترز(

املستشار األملاني األسبق هيلموت كول تدفعه زوجته على الكرسي املتحرك قبل التقاط صورة في عيد ميالده    )أ.ف.پ(

عالوي يحّذر من مخاطر »التحالف الطائفي« بين المالكي والحكيم

»المحافظين« في المقدمة.. وبراون يخطب ود الناخبين المسلمين
آراءهم في اللحظة األخيرة.

 إال أن استطالعا آخر ملؤسسة 
»يوغوف« لصالح صحيفة »صن« 
أظهر أن الزخم الذي كان قد اكتسبه 
حزب احملافظني املنتمي إلى ميني 
الوسط توقف فحصل على نسبة 
تأييد لم تتغير وهي 35% في حني 
ارتفعت النسبة التي حصل عليها 

حزب العمال إلى %30.
ح����زب  تراج����ع  بينم����ا 
الدميوقراطيني األحرار الذي كان 
يتمتع بتزايد قوي في نسبة تأييده 
نظرا الرتفاع مكانة زعيم احلزب 
نيك كليغ الذي يجيد الظهور على 
شاشات التلفزيون أربع نقاط إلى 

.%24
 ول����م تش����هد بريطانيا مثل 
النوع م����ن االنتخابات غير  هذا 
احلاس����مة منذ ع����ام 1974 وهي 
غير معتادة على االئتالفات التي 
يشيع تشكيلها في دول أوروبية 
أخرى. حيث قال عضوان بارزان 
في حزب الدميوقراطيني األحرار 
إنهم سيعملون بشكل بناء مع أي 
حزب يختاره الشعب البريطاني 
لكنهما أكدا مجددا على الرأي القائل 
إن احلزب ال ميكنه مساندة حزب 
حص����ل على أغل����ب املقاعد على 
الرغم م����ن احتالله املركز الثالث 

في االنتخابات.
وقال فينس كيب����ل املتحدث 
باسم الش����ؤون املالية في حزب 
الدميوقراطيني األحرار لراديو هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي« 
»س����نكون مس����تعدين للتحدث 
إلى أحزاب أخ����رى ويتوقف هذا 
على الطريقة التي سيصوت بها 

املواطنون«.

حزب الدميوقراطيني األحرار هم 
األكثر تقلبا في الرأي ورجح %41 
منهم احتمال أن يصوتوا لصالح 
حزب آخر في االنتخابات العامة 
باملقارنة مع 34% من ناخبي حزب 
العمال و32% م����ن ناخبي حزب 

احملافظني.
الشباب  الناخبني  أن  وأضاف 
يشكلون الفريسة األسهل لألحزاب 
الثالثة الكبرى حيث رجح 46% من 
الناخبني من الفئة العمرية 25 إلى 
34 عام����ا و43% من الناخبني من 
الفئة العمرية 18 إلى 24 عاما و%41 
من الناخبني من الفئة العمرية 35 
إلى 44 عام����ا احتمال أن يغيروا 

ومنح االستطالع الذي أجرته 
مؤسس����ة »كومريس« لصحيفة 
اندبندنت في عددها أمس وشمل 
1024 ناخب����ا بريطاني����ا، حزب 
احملافظ����ني 37% م����ن أص����وات 
هؤالء وحزب العمل 29% وحزب 

الدميوقراطيني األحرار %26.
إال أن االس����تطالع وج����د أن 
أربعة من بني كل عش����رة ناخبني 
لم يحس����موا مواقفهم بعد بشأن 
احلزب الذي سيصوتون له فيما 
رجح 38% احتمال أن يغيروا رأيهم 
في اللحظات األخيرة باملقارنة مع 

56% استبعدوا هذا االحتمال.
وقال االس����تطالع إن ناخبي 

بسبب برنامج مكافحة التطرف.
وش����دد عل����ى أن احلكوم����ة 
البريطانية بزعامة حزب العمال 
تخصص الكثير من املوارد بهدف 
بناء روابط بني جميع اجلاليات 
املختلفة والتقريب بني الش����باب 
الذي ينتمون ألديان مختلفة في 

اململكة املتحدة.
وفي اليوم األخير من احلمالت 
االنتخابية، أظهر استطالع جديد 
للرأي أم����س أن حزب احملافظني 
البريطاني املعارض تقدم بفارق 
ثماني نقاط عل����ى حزب العمال 
احلاك����م في االنتخاب����ات العامة 

املقررة اليوم.

لندن � وكاالت: وضعت احلمالت 
االنتخابية أوزارها مبحاوالت خطب 
ود الناخبني املترددين قبل ساعات 
من فتح الصناديق االنتخابية في 

بريطانيا اليوم.
ففيما واصل ديڤيد كاميرون 
زعيم حزب احملافظني تقدمه في 
الرأي، سعى رئيس  استطالعات 
البريطان����ي غوردون  ال����وزراء 
براون خلطب ود نحو 1.6 مليون 
مسلم يقيمون في اململكة املتحدة 
معظمهم من الهند وباكستان، من 
اللعب على وتر االنتعاش  خالل 

االقتصادي. 
ف����ي تصريحات  وقال براون 
لصحيفة مسلم نيوز »لدينا رباط 
مشترك مع كل جميع أفراد اجلالية 
اإلسالمية الذين يحاولون التأكد 
من نزاهتن����ا وعدالتنا في جميع 
أنحاء العالم«. قاطعا تعهدا أيضا 
بتوفير فرص عمل وتدريب لكل 

شاب وشابة دون 25 عاما.
وصرح براون للصحيفة قائال 
»أعتقد أن الن����اس يعرفون أننا 
احلزب الذي بذل املزيد من اجلهد 
ملعاجلة مشكلة الفقر في أشد الدول 
فقرا في العالم وب����ذل املزيد من 
اجلهد لدعم منظمة مثل )مس����لم 
الدول  التي حتاول مساعدة  آيد( 

األشد فقرا«.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني 
بقوة عن برنامج مكافحة التطرف 
الذي ألقى بتداعيات سلبية على 
اململكة  الش����باب املس����لمني في 

املتحدة.
وأوضح »ال ينبغي أن يشعر أي 
شاب من املواطنني الذين يحترمون 
القانون بأي شيء يدعو للقلق« 

بغ����داد � وكاالت: لم ي����رق اإلعالن 
الرس����مي ع����ن اندماج كتلت����ي »دولة 
القانون« و»االئتالف الوطني العراقي« 
ليشكال أكبر حتالف في البرملان العراقي، 
لكتلة »العراقية« الفائزة بأكبر عدد من 
املقاعد، حيث حذر زعيمها إياد عالوي 
من تأجج العنف نتيجة ملا أس����ماه ب� 

»مخاطر التحالف الطائفي« بينهما.
القائمة  كما اعتبر املتحدث باس����م 
العراقي����ة حيدر املال أن التحالف الذي 
مت بني ائتالف دول����ة القانون بزعامة 
املنتهية واليته نوري  الوزراء  رئيس 
املالكي واالئتالف الوطني العراقي بزعامة 
عمار احلكيم لتشكيل احلكومة املقبلة، 

فاقدا للشرعية.
وأرجع املال عدم ش����رعية التحالف 
إلى أن الش����عب العراقي ال يرغب في 
مش����روع طائفي جديد في البالد، على 

حد تعبيره.
وقد أعلن رسميا عن هذا االئتالف اول 
من امس وجاء في بيان قرأه عبدالرزاق 
الكاظمي، احد مستش����اري املس����ؤول 
البارز في االئت����الف الوطني العراقي 
ابراهيم اجلعفري »لقد مت االتفاق على 

اعالن تشكيل الكتلة 
النيابية االكبر من 
التحالف بني  خالل 
الكتلتني، وهي خطوة 
اساس����ية لالنفتاح 
على القوى الوطنية 

االخرى«.
وأض����������اف أن 
اجلديد  االئت����الف 
»ع����ازم على توفير 
العملية  مستلزمات 
السياس����ية واهمها 
بناء نظ����ام برملاني 
وتش����كيل حكومة 
وف����ق  عراقي����ة 
الوطنية  مواصفات 

والكف����اءة، وترش����يح رئيس ملجلس 
إال  الوزراء يلتزم ببرنامج االئتالف«. 
أن مصادر من اجلانب����ني قالت انه مت 
إرجاء املناقشات بش����أن من سيتولى 

رئاسة احلكومة إلى وقت الحق.
وعلى الرغم م����ن انتقادات عالوي 
وحتذيرات����ه، يبدو ان مالمح احلكومة 
بدأت تتض����ح، حيث أصبح في حوزة 

اجلديد  التحال����ف 
نحو 159 مقعدا في 
مجل����س النواب أي 
أقل بنحو 4 مقاعد 
فقط ع����ن األغلبية 
الالزم����ة لتش����كيل 
احلكوم����ة والت����ي 
الدستور  بحس����ب 
يجب ان حتصل على 
موافقة نصف عدد 
األصوات زائد واحد 
م����ن اص����وات 325 
عضوا م����ن اعضاء 
البرمل����ان، وهو ما 
يعني احلاجة لبعض 
االخرى،  االصوات 
خصوصا ان املراقبني ال يعولون على 
عملية اعادة فرز االصوات في صناديق 
بغداد في احداث تغيير كبير في نتائج 
االنتخاب����ات التي ج����رت في 7 مارس 
املاضي، وعزز ه����ذه التوقعات اعالن 
التحالف الكردي الذي حصل على 43 
مقعدا في وقت سابق انه سينضم الى 

الكتلتني في حال حتالفهما.

والهدف من التحالف مواجهة قائمة 
»العراقية« بزعامة رئيس الوزراء السابق 
اياد عالوي والتي حصلت على 91 مقعدا، 
لكن هذه النتائج ميكن ان تتغير حيث 
جترى اعادة فرز يدوي لالصوات في 

محافظة بغداد التي ميثلها 70 مقعدا.
ميدانيا، اغتال مسلحون أمس نائب 
رئيس الوقف السني وابنه وأحد أفراد 
حمايته غ����رب بغداد، وقال مصدر في 
الشرطة العراقية إن مسلحني مجهولني 
يستقلون سيارة مدنية أطلقوا صباح 
أمس النار من أس����لحة كامتة للصوت 
على سيارة نائب رئيس الوقف السني 
وإمام وخطيب جامع االخوة الصاحلني 
الشيخ عبداجلليل الفهداوي بعد خروجه 
من منزله مبنطقة العامرية غرب بغداد، 
مما أس����فر عن مقتله وابنه مصطفى 
في احلال واصابة أحد عناصر حمايته 

بجراح.
وأضاف املصدر أن سيارات االسعاف 
هرعت إلى م����كان احلادث فيما طوقت 
القوات االمني����ة املنطقة وبدأت حملة 
تفتيش بحثا عن املسلحني الذين تواروا 

عن االنظار.

مالمح الحكومة العراقية المقبلة بدأت تتضح بتشكيل أكبر ائتالف في البرلمان

البريطانيون يحددون شكل حكومتهم المقبلة اليوم و40٪ منهم مترددون!

إيران تبدأ مناورات »الوالية 89« البحرية
نجاد : بن الدن شريك بوش وهو في واشنطن

17 مرشحًا إسالميًا في انتخابات محلية ألمانية
برلني � وكاالت: ذكرت صحيفة »راينيش بوست« 
األملانية امس ان 17 مرشحا حلزب »حتالف التجديد 
والعدالة« الذي أسسه مواطنون مسلمون سيخوضون 
انتخاب����ات البرملان احمللي لوالية »ش����مال الراين« 
واملقرر إجراؤها األحد املقبل مبشاركة نحو 40 حزبا. 

وقالت الصحيفة ان وزارة الداخلية بالوالية منحت 
ترخي����ص دخول انتخابات البرملان للحزب اجلديد 
الذي تأسس في فبراير املاضي من حتالفني انتخابيني 
للعرب واألتراك، بعد اس����تيفائه جمع التوقيعات 

القانونية املطلوبة للترشح.

عواصم � يو.بي.آي � رويترز � د.ب.أ: بدأت القوة 
البحرية في اجليش االيراني أمس مناوراتها البحرية 
التي تستمر ثمانية ايام بعد أسبوعني من مناورات 

مماثلة قامت بها قوة تابعة للحرس الثوري.
وقالت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( انه 
اطلق على املناورات اسم »الوالية 89« والتي تتم في 
منطقة تبلغ مساحتها 141 كيلومترا مربعا تغطي شرق 

مضيق هرمز وبحر عمان وشمال احمليط الهندي.
وجتري هذه املناورات على 5 مراحل تشارك فيها 
مختلف القطاعات البحرية القتالية وأنظمة الرادار 
وأنواع الصواريخ والطائرات واملروحيات التابعة 

للقوة اجلوية في اجليش االيراني.

الصمود في وجه العقوبات

في هذه االثناء، استبعد الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد أن تتعرض بالده ألي هجوم عسكري 

أميركي في املستقبل.
وقال جناد على هام����ش زيارته لنيويورك في 
تصريح خاص لقناة »اجلزيرة« الفضائية أوردته 
أمس »إنه ليست هناك أي جهة تتجرأ أن تقوم بأي 
عمل عسكري ضد إيران التي ال حتسب أي حساب 
إلس����رائيل«، مقلال في الوقت نفسه من الدور الذي 
تلعب����ه كل من الصني وروس����يا في فرض عقوبات 

جديدة على إيران.
وجدد الرئيس اإليراني متسك بالده مبا وصفه 
ب� »حقها في تطوير قوة نووية ألغراض سلمية«، 
موضحا أنه لو كانت لبالده رغبة في احلصول على 

قنبلة نووية ألعلنت ذلك دون خوف.
وفي تصريح آخر قال الرئيس اإليراني إن فرض 
مزيد من عقوبات االمم املتحدة على بالده بس����بب 
برنامجها النووي لن يوق����ف ايران لكنه قد يلحق 
ضررا دائما بعالقاتها مع الواليات املتحدة، مؤكدا أن 
بالده ميكنها الصمود في وجه العقوبات والضغوط 
التي متارس����ها الواليات املتحدة وحلفاؤها بسبب 

برنامج إيران النووي.
وأضاف أحمدي جناد في مؤمتر صحافي »ال ميكن 

للعقوبات أن توقف األمة اإليرانية، األمة اإليرانية 
قادرة على الصمود في وجه الضغوط التي متارسها 
الواليات املتحدة وحلفاؤها، وفي الوقت الذي ال نرحب 

فيه بالعقوبات فإننا ال نخشاها أيضا«.

الوساطة البرازيلية

من جهة أخرى، أعلن أحمدي جناد موافقته من 
حيث املبدأ على وس����اطة البرازيل في صفقة تبادل 
لليورانيوم حتظى مبساندة األمم املتحدة، حسبما 

أفادت وكالة فارس االيرانية أمس.
وقال بيان صادر عن املكتب الرئاسي االيراني إن 
الرئيس جناد أع����رب عن »موافقته املبدئية« خالل 
اتصال هاتفي مع نظيره الڤنزويلي هوغو ش����اڤيز 

أمس األول.
وأض����اف البيان الذي نش����رته وكالة فارس أن 
أحمدي جناد أعرب أيضا عن اس����تعداده ملناقش����ة 
»مزيد من التفاصيل الفنية« مع الرئيس البرازيلي 
لويس اناسيو لوال دا سيلڤا خالل زيارته لطهران 

في 15 مايو اجلاري.
في سياق آخر،  قال أحمدي جناد في مقابلة مع 
قناة »اي بي سي« األميركية أمس، ان زعيم القاعدة 

اسامة بن الدن موجود في واشنطن.
وردا على سؤال ملعرفة ما اذا كان بن الدن يختبئ 
ف����ي ايران وص����ف احمدي جناد ه����ذه الفرضية ب� 

»املضحكة«.
وقال الرئيس االيراني »سمعت انه موجود في 

واشنطن«.
واوضح »هذا صحيح انه في واشنطن النه شريك 
سابق لبوش. كانا زميلني. تعاونا في مجال النفط 
وعم����ال معا. ولم يتعاون ب����ن الدن يوما مع ايران 
لكنه تعاون مع بوش« من دون ان يحدد ما اذا كان 
يتحدث عن الرئيس االميركي السابق جورج بوش 
االب )1989-1993( او ج����ورج بوش االبن )2001-

.)2009
وتابع بجدية »كونوا اكيدين انه في واش����نطن. 

هناك احتماالت كبيرة ان يكون هناك«.

طهران توافق مبدئياً على الوساطة النووية البرازيلية

إياد عالوي


