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الرمادي � أ.ف.پ: أعلنت الش���رطة العراقية امس اعتق���ال زعيم تنظيم القاعدة في محافظة 
االنبار )غرب( خليل الديوان ومساعده لدى محاولتهما التسلل الى محافظة بغداد.

وقال اللواء بهاء القيسي قائد شرطة االنبار »اعتقلنا املدعو خليل ديوان زعيم تنظيم القاعدة 
في محافظة االنبار ومساعده محمد يوسف االعرجي امس«. واوضح ان »قواتنا قامت بناء على 
معلومات اس���تخباراتية مبالحقة هؤالء اإلرهابيني واستطاعت اعتقالهم لدى محاولتهم التسلل 

الى محافظة بغداد«.
وأكد ان »ديوان يعد احد اإلرهابيني الذين ارتكبوا جرائم ذهب ضحيتها عراقيون أبرياء«.

العراق: اعتقال زعيم القاعدة في األنبار

عواصم � وكاالت: افاد ديبلوماسيون مطلعون امس بان مجموعة 
الدول الست ستقدم مقترحا بشأن جولة أخرى من العقوبات ضد إيران 

إلى مجلس األمن الدولي األسبوع القادم.
وقال املصدر إن القوى الست � الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وأملانيا وروسيا والصني � ستقدم االقتراح اخلاص بفرض جولة رابعة 
م���ن العقوبات بهدف صدور قرار من مجل���س األمن بحلول منتصف 
يونيو. وقال مصدر يتابع عن كثب املناقشات بني األطراف »النية هي 

صدور قرار بحلول األسبوع الثاني من يونيو«.
ازاء ذلك، قال مسؤول كبير في الكرملني إن روسيا تتوقع أن ترفع 
الواليات املتحدة حظرا على التجارة مع أربع شركات روسية إذا أيدت 

موسكو عقوبات جديدة ضد إيران.
وأضاف املسؤول أن روسيا تريد »أسرع إلغاء« للعقوبات األميركية ضد 
شركة األسلحة احلكومية روسوبورون اكسبورت وثالث شركات أخرى 

أشار إلى أنها تخضع لقيود أميركية تهدف ملنع انتشار األسلحة.
وقال املسؤول للصحافيني مشترطا عدم الكشف عن اسمه »سنطالب 
بذلك.. واضعني في االعتبار أنهم يعولون على موقفنا في إعداد إجراءات 
مع املجتمع الدولي ضد إيران«. وأشارت روسيا في االونة االخيرة إلى 
أنها ميكن أن تؤيد العقوبات لكنها أكدت أنها يجب أال تضر الش���عب 
اإليراني. وطاملا انتقدت روسيا العقوبات املفروضة على روسوبورون 
اكس���بورت وشركات أخرى متهمة ببيع تقنية ميكن أن تساعد إيران 
وس���ورية وكوريا الشمالية على تطوير أسلحة دمار شامل أو أنظمة 

صواريخ.
اال أن االندفاع باجتاه العقوبات خففت منه البرازيل التي تقوم بوساطة 
بني ايران والغرب، فقد قال وزير اخلارجية البرازيلي سيلسو امورمي 
لرويترز إن بالده ترى استعدادا من جانب إيران وفرصة للتوصل إلى 
حل من خالل املفاوضات بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف قبل زيارة 
الرئيس لويس ايناسيو لوال دا سيلفا إليران األسبوع القادم أنه يجب 
على إيران إعطاء إشارة أوضح على املرونة هذا الشهر لقبول مقترح 

غربي ملقايضة اليورانيوم وحل األزمة القائمة منذ فترة طويلة.
وأكد أمورمي اجلهود الديبلوماس���ية البرازيلية للتفاوض من أجل 
حل وذلك بعدما قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد يوم األربعاء 

إنه قبل الوساطة البرازيلية.

عشاء إيراني لمجلس األمن
وفي وقت سابق أمس، دعا وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي 
اعضاء مجلس األمن الدولي ال� 15 الى مأدبة عش���اء مساء امس االول 
ولك���ن ال يبدو ان هذا احلدث املرجتل قد أتاح اخلروج من املأزق الذي 

وصل إليه احلوار حول البرنامج النووي اإليراني.
وأتاح العش���اء مع ذلك عقد لقاء على أعلى مستوى بني الواليات 
املتحدة وإيران منذ الثورة اإليرانية عام 1979. ورغم ان الواليات املتحدة 
أوفدت الرجل الثان���ي في بعثتها لدى األمم املتحدة اليخاندرو وولف 
فان صاحب الدعوة كان وزير اخلارجية االيراني. وجاءت هذه الدعوة 
اإليرانية على هامش مؤمتر متابعة تطبيق معاهدة احلد من االنتشار 
النووي.  وبعد العشاء، قال سفير اليابان يوكيو تاكاسو للصحافيني 
»لسنا هنا للتفاوض. نحن هنا كي نتبادل األفكار العامة بكل صراحة. 
لم يكن املوضوع متعلقا بالعقوبات«. وأضاف الس���فير الياباني الذي 
كان يتحدث باليابانية »املهم هو ان معظم اعضاء مجلس األمن كانوا 
هن���ا«. والصني كانت الوحيدة بني الدول ال� 5 الدائمة العضوية، التي 
متثلت بس���فيرها لدى األمم املتحدة. وأرس���لت ال���دول ال� 4 األخرى 
مساعدي السفراء او الرجل الثالث في بعثتها الديبلوماسية لدى األمم 
املتحدة. ومثل النمس���ا والبوسنة واليابان ولبنان والبرازيل وتركيا 
واملكس���يك وأوغندا، األعضاء غير دائمي العضوية في مجلس األمن 

الدولي، سفراؤها لدى األمم املتحدة.
وردا على س���ؤال لوكالة فرانس برس، قال مس���ؤول أميركي قبل 
العش���اء ان الواليات املتحدة تعتبر هذا العش���اء الى »فرصة جديدة 
إليران لتثبت ملجلس األمن انها قادرة على الوفاء مبوجباتها والتزام 

القواعد الدولية«.

مصادر: »الدول الـ 6« ستقدم األسبوع المقبل
مشروع العقوبات ضد إيران لمجلس األمن

 نائب نتنياهو: لن ُيحرز أي تقدمموسكو تريد مقايضة مع أميركا.. والبرازيل ترى استعدادًا إيرانيًا لالتفاق
في المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

القاه���رة � د.ب.أ: أعرب نائ���ب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي سيلفان شالوم عن رأيه بأن املفاوضات 

االسرائيلية � الفلسطينية لن حترز تقدما.
وقال شالوم في مقابلة مع صحيفة »جيروزاليم 
بوست« االسرائيلية امس ان املفاوضات االسرائيلية 
� الفلس���طينية لن تفلح النه ل���ن يقبل اي زعيم 
فلس���طيني ش���يئا اقل مما رفضه رئيس السلطة 
الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في كامب ديڤيد 
قبل عشر س���نوات، كما انه لن يعرض اي رئيس 

وزراء اسرائيلي املزيد.
وأضاف شالوم انه يؤيد احملادثات غير املباشرة 
بدعم الواليات املتحدة النها رمبا تسفر عن املزيد 
من التفاهم بني اجلانبني، ولكنه أوضح ان من املهم 

ان تكون التوقعات واقعية.
ووصف شالوم الواليات املتحدة بانها »الصديق 
الوحيد إلس���رائيل ف���ي العالم ال���ذي يقدم الدعم 

الديبلوماسي والعسكري واالقتصادي«.
غير انه أردف ان أي محاولة لفرض حل من جانب 
الواليات املتح���دة، او أي طرف آخر لن يكتب لها 
النجاح »النها لن يقبلها احد، ومن املؤكد ان إسرائيل 
سترفضها«. وقال شالوم ان السلطة الفلسطينية 
تعم���ل كدولة فعلية، مضيف���ا »صحيح انه ليس 
لهم حدود، ولكن لنا حدودا ايضا«. واستطرد بان 
احملادثات عن قرب التي يحاول املبعوث األميركي 
للشرق االوسط جورج ميتشل حاليا اطالقها ليست 

باملعنى احلرفي للكلمة، انها محادثات جانبية.

غوانتانامو � العربية: شهد محقق أمام محكمة 
أميركية جلرائم احلرب في غوانتانامو بأن محققني 
أميركيني حاولوا ترويع الفتى الكندي عمر خضر 
بقصة عن ش���اب مس���لم ضعيف البنية تعرض 
لالغتصاب من جانب عصابة من الرجال الس���ود 

في أحد السجون األميركية.
وكان عمر خضر اعتقل في أفغانستان عام 2002 
ح���ني كان عمره 15 عاما وه���و اآلن عمره 23 عاما 
وقضى ثلث عمره سجينا في معتقل غوانتانامو 

األميركي بكوبا.

وجاءت هذه الشهادة امس األول خالل جلسة 
لتحديد ما اذا كانت االعترافات التي أدلى بها خضر 
انتزعت منه قسرا نتيجة معاملة وحشية او غير 
إنسانية او مهينة وإذا كان الوضع كذلك فال ميكن 
استخدام هذه االعترافات كدليل في محاكمته بتهمة 
قتل جندي أميركي بقنبلة يدوية في افغانستان.

وتأتي هذه الشهادة في تناقض كامل لشهادات 
محققني آخرين اس���تجوبوا خضر قدمهم االدعاء 
خالل األسبوع املاضي، والذين قالوا ان تعامالتهم 

مع خضر كانت ودية ومريحة.

)أ.پ( عدد من بدو غزة يحتفلون بأحد األعراس 

الطرد املشبوه بني يدي رجل شرطة بعد التحقق منه في ساحة »تاميز سكوير« في نيويورك أمس                   )أ.پ(

محققون أميركيون استخدموا
»قصص االغتصاب« لترويع عمر خضر

خالل شهادة أمام المحكمة بغوانتانامو

إغالق »تايمز سكوير«  جزئيًا بعد العثور على طرد مشبوه

من سيحكم بريطانيا؟
إيالف: حملاولة معرفة من س���يحكم بريطانيا علينا ان جنيب 

عن عدة تساؤالت وهي:
ما البرملان املعلق؟

عندما يعجز اي حزب عن الفوز بأغلبية مقاعد مجلس العموم 
املؤلف من 650 مقعدا، فهذا مينع احلزب من مترير القوانني التي 

يريدها في املجلس.
ماذا يحصل في هذه احلالة ومن يشكل احلكومة؟

بحسب العرف، يحق لرئيس الوزراء الذي يشغل املقعد، غوردن 
ب���راون، أن مينح الفرصة األولى لكي يطل���ب دعم احزاب اخرى 
ويؤلف حكومة ائتالفية، او يعقد معها اتفاقا تدعم على أساس���ه 
سياساته لكي يتمكن من مترير احلكومة في البرملان. وقد يكون 
ذل���ك مثيرا للجدل، ألن حزب العمال الذي يرأس���ه براون حل في 

املرتبة الثانية على املستوى الوطني.
اذا لم يستطع أن يشكل حكومة، فماذا يحصل بعد ذلك؟

األكثر ترجيحا ان يقدم براون استقالته من رئاسة احلكومة. اال 
انه ميكنه ان يتمسك بالبقاء حتى يوم 18 مايو يوم انعقاد البرملان، 
ولكن املعارضة قد حتاول ان تبن���ي حركة اعتراضية لعدم منح 
الثقة بحكومته، او ببس���اطة ان تصوت ضد اول قانون تشريعي 
يطرحه في 25 مايو. وفي هذه املرحلة، او حتى قبلها، يقدم براون 
استقالته، وتدعو امللكة زعيم أكبر كتلة نيابية لتشكيل حكومته، 

اي ديڤيد كاميرون كما رجحت استطالعات الرأي.  
ماذا يفعل كاميرون عندها؟

س���يكون لديه خيارات متعددة اس���تنادا الى عدد املقاعد التي 
تنقصه لك���ي يصل الى االغلبية. قد يحاول تش���كيل ائتالف مع 
الدميوقراطيني االحرار، او االحزاب الصغيرة االخرى، بحسب املقاعد 
التي يحتاجها. او ميكنه ان يش���كل حكومة أقلية، تكون حياتها 
قصيرة ألن خصومه سيحاولون اس���قاط مشاريعه في البرملان 
الجباره على الدعوة النتخابات جديدة. وقد يراهن كاميرون على 
ان خصومه ال يريدون انتخابات سريعة جدا، الن ذلك قد يغضب 
الناخبني، كم���ا انهم تنقصهم االموال لكي يقودوا حملة انتخابية 
اخرى بهذه السرعة. اال ان مهمة كاميرون ستكون صعبة لتمرير 
قوانينه، ما س���يدفعه للدعوة النتخابات عامة خالل مدة تتراوح 

بني 6 اشهر وسنة على ابعد تقدير. 
ماذا حصل في آخر برملان معلق في العام 1974؟

بعد انتخابات فبراير 1974، أمضى رئيس الوزراء الذي كان في 
احلكم، احملافظ ادوارد هيث، 4 ايام يحاول ان يبني ائتالفا، لكنه 
فشل واستقال. عندها دعي حزب العمال الذي كان لديه اكبر عدد 
من املقاعد، الى تشكيل حكومته. فشكل حكومة أقلية دامت 7 أشهر 
فقط، دعا بعدها الى انتخابات أخرى، ومتكن من الفوز باالغلبية 

بفارق 3 مقاعد فقط.

أخطاء بالجملة أسقطت منّفذ عملية التفجير الفاشلة األولى

عواصم � أ.ف.پ: أغلقت شرطة 
نيويورك جزءا من ساحة تاميز 
س����كوير في وسط مانهاتن امس 
في إطار التحقيق في ماهية مبرد 
للطعام واملش����روبات عثر عليه 
مت����روكا م����ا اثار ش����بهات حول 

احتوائه على متفجرات.
وحتسبا أغلقت الشرطة عدة 
شوارع في سفنث أفنيو أمام املرور 
واملش����اة وظهر خبراء املفرقعات 
ف����ي املنطقة لكن على ما يبدو لم 
يحدث إخالء ملبان قريبة من الطرد 

املشبوه.
وقال بول براون املتحدث باسم 
شرطة نيويورك »كإجراء احترازي 

نبعد الناس عنه«.
وأضاف أن أحد ضباط الشرطة 
عثر على املبرد خالل قيامه بدورية 
في مجمع جتاري عند الشارع وست 

46 وبرودواي.
وبعدما تبني للشرطة أن الطرد 
يحتوي على طعام ومش����روبات 
وأنه خال من املتفجرات أعيد فتح 

ساحة تاميز سكوير بالكامل. وكان 
هجوم فاشل بقنبلة في ساحة تاميز 
سكوير في نيويورك يوم السبت 
املاضي ق����د زاد املخاوف األمنية 
في أكبر مدن الواليات املتحدة من 

حيث عدد السكان.
هذا والتزال املعلومات متضاربة 
بشأن تورط طالبان باكستان في 
محاول����ة تفجير س����يارة »تاميز 
سكوير« الفاشلة بنيويورك، فيما 
التزال التحقيقات مستمرة في هذا 
االجتاه، اذ أكد مسؤوالن أميركيان 
رفيعان ان احملققني يعتقدون ان 
املش����تبه به في محاولة التفجير 
الفاشلة الباكستاني فيصل شهزاد، 
لدي����ه ارتباط����ات بحركة طالبان 
الباكس����تانية رغم نفي األخيرة 
ذلك. ونقلت ش����بكة »سي.إن.إن« 
عن مس����ؤول أمني كبي����ر وآخر 
اس����تخباراتي ان أجه����زة األمن 
األميركية تعتقد ان ارتباط املشتبه 
به االول فيصل شهزاد األميركي 
م����ن أص����ل باكس����تاني بطالبان 

الباكستانية غير محدد متاما وقد 
يتراوح بني االتصاالت والتدريب 
وال تعن����ي بالضرورة ان احلركة 
وجهت الهجوم بشكل مباشر. ولم 
يستبعد مسؤول أميركي آخر أن 
تكون منظمتان أو أكثر قد عملتا معا 
لتجنيد شهزاد لتنفيذ العملية أثناء 
زياراته إلى باكستان العام املاضي 
حيث تشك أجهزة االستخبارات 
األميركي����ة في حصول تنس����يق 
متزايد بني اجلماعات الباكستانية 
وحركة طالبان األفغانية املتمركزة 

في باكستان وتنظيم القاعدة.
وتعزيزا لهذه الفرضية، توصل 
احملققون االميركيون، الى رس����م 
الرئيسي في  املتهم  مسار شهزاد 

االيام التي سبقت اعتقاله.
 من جهته، قال املتحدث باسم 
اخلارجية االميركية فيليب كراولي 
»نحاول فهم واعادة رسم ما فعله 
هذا الفرد على االرض في باكستان 
ومن التقى والنتائج التي ترتبت 

على ذلك«.

بريطانيا: المبدأ األخالقي يرمي بـ »الديموقراطيين األحرار« في أحضان »المحافظين«
»المحافظون« يفوزون في أول برلمان معلق منذ 1974.. و»العّمال« يتراجعون للمركز الثاني.. وبراون يحاول »رشوة« كليغ 

)رويترز( )رويترز(زعيم »احملافظني« ديڤيد كاميرون يحيي أنصاره بعد إلقائه خطاب الفوز في االنتخابات البرملانية في نادي سانت ستيفنز وسط لندن  األمير هاري يتسلم رتبته من والده األمير تشالز أمس 

لندن ـ عاصم علي والوكاالت
تتالحق األحداث بسرعة مدهشة في بريطانيا 
في أعقاب استيقاظها على اول برملان معلق منذ 
1974، بعد فوز احملافظني في االنتخابات بأغلبية 
ليست مطلقة، فقد ألقى نيك كليغ، زعيم الليبراليني 
الدميوقراطيني الذي ميس���ك حتى اآلن بخيوط 
اللعبة السياسية رغم أداء حزبه الضعيف وحلوله 
ثالثا، »قنبلة سياس���ية« رفض فيها أي ائتالف 
مع الزعيم العمالي غوردون براون الذي جاء في 
املركز الثاني، قائال إن من حق احملافظني السعي 
لتشكيل احلكومة ألجل املصلحة القومية ألنهم 
يتمتعون بأغلبية األصوات واملقاعد.. وبعبارة 

أخرى »تشكيل احلكومة معنا«.
واضاف انه دائما ما كان يرى ان املبدأ االخالقي 
يقتضي ان »احلزب الفائز بأكبر نس���بة اصوات 
واكبر عدد من املقاعد« ينبغي ان يحظى بالفرصة 
االولى لتشكيل احلكومة »وانا مازلت على وجهة 

نظري )هذه(«. وسرعان ما رد عليه زعيم حزب 
احملافظني البريطان���ي ديڤيد كاميرون قائال انه 
يرغ���ب في التوصل الى اتف���اق »كبير ومفتوح 
وشامل« لتقاسم السلطة مع حزب الدميوقراطيني 

االحرار.
وقبيل ردة فعل الزعي���م احملافظ كاميرون، 
فاجأ غوردون براون نفسه األمة ببيان ألقاه على 
وسائل اإلعالم أمام 10 داونينغ ستريت )تأكيدا 
على أنه اليزال رئيس الوزراء(. فقال إنه سيستمر 
في إدارة شؤون البالد تبعا ألحكام الدستور »الى 
حني تشكيل احلكومة اجلديدة« بغض النظر عن 

مكوناتها.
ومضى قائال إنه يحترم قرار الزعيم الليبرالي 
دعوة احملافظني لتشكيل احلكومة. ويجب اعطاؤهما 
الوقت لالئتالف، ولكن في حال انتهت املفاوضات 
بني الطرفني الى ال شيء، فهو على استعداد للجلوس 
مع أي من زعماء األحزاب لتشكيلها بغرض اخلروج 

بالبالد من هذا الوضع غير املألوف.
وأض���اف أنه، في تلك احلال، على اس���تعداد 
للتف���اوض مع زعيم الليبرالي���ني للتوصل الى 
حكومة ائتالفية معهم. ولكي يبني بجالء لكليغ 
أن حتالف���ه معه أفضل حلزبه م���ن حتالفه مع 
كامي���رون، قال براون إن ثمة أمور كثيرة جتمع 
العمال والليبراليني على أرضية مشتركة. ومن 
ه���ذه، على حد قوله، الس���عي احلقيقي إلخراج 

البالد من وهدتها االقتصادية.
لكنه مضى ليقدم »رشوة« للزعيم الليبرالي 
متثلت في قول���ه إن ما يجمع احلزبني أيضا هو 
اتفاقهما على وجوب اإلصالح السياسي الشامل مبا 
فيه تغيير النظام االنتخابي عبر استفتاء شعبي.  
ويذكر أن هذه األخيرة تأت���ي ضمن األولويات 
األساسية التي ظل الليبراليون يطالبون بها منذ 

تأسيس حزبهم قبل 22 عاما.
وتفيد النتائج النهائية، بأن حزب احملافظني 

فاز ب� 306 مقاعد متقدما على حزب العمال احلاكم 
منذ 1997 الذي حصل على 258 مقعدا في مجلس 

النواب.
وبتقدمه عل���ى حزب العم���ال، يكون حزب 
احملافظني قد حقق اول فوز له منذ 1992 وتعتبر 
اسوأ نتيجة يحققها حزب العمال في عدد االصوات 

منذ 1983.
وجاء حزب االحرار الدميوقراطيني في املرتبة 

الثالثة ب� 57 مقعدا.
ووزع���ت املقاعد ال���� 28 األخرى على أحزاب 
صغيرة بينها حزب اخلض���ر الذي جنح للمرة 

األولى في الدخول إلى البرملان.
وشهدت االنتخابات نسبة مشاركة مرتفعة لكن 
شابتها عيوب. فقد اعلنت اللجنة االنتخابية عن 
»حتقيق معمق« إذ لم يتمكن مئات الناخبني من 
التصويت بسبب الطوابير الطويلة امام مكاتب 

االقتراع.


