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لندن ـ عاصم علي
كشف تقرير إعالمي عن أن مؤسسة »كويليام« أعدت ملصلحة احلكومة 
البريطانية قائمة سرية بأسماء اجلماعات والسياسيني والناشطني املسلمني 
»املتعاطفني مع اإلرهاب« تضم غالبية األس����ماء املعروفة وعلى رأس����ها 
»املجلس املسلم البريطاني«، وهو أكبر منظمة من نوعه إذ ميثل عددا كبيرا 
من جمعيات اجلالية املسلمة في بريطانيا. وأعدت املؤسسة هذه القائمة 
املثي����رة للجدل بناء على طلب املدير العام ملكتب األمن ومكافحة اإلرهاب 

احلكومي تشالز فار. وشملت القائمة السرية أيضا »جلنة حقوق اإلنسان 
االسالمية« برئاسة الناشط االيراني مسعود شجرة، وسلمى يعقوب، مرشحة 
حزب »رسبكت« بزعامة النائب السابق املثير للجدل جورج غاالواي ملقعد 
برملاني في االنتخابات العامة األخيرة. يذكر أن مؤسسة »كويليام«، وهي 
أشبه مبعهد بحوث، أسسها أعضاء سابقون في حزب »التحرير« االسالمي، 
»والية بريطانيا«، وتعمل من أجل الترويج ل� »إس����الم غربي«، وحصلت 

على متويل حكومي بقيمة مليون جنيه استرليني.

الحكومة البريطانية تعد قائمة سرية بالمسلمين »المتعاطفين مع اإلرهاب«

صورة مركبة لرئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري املالكي ورئيس الوزراء األسبق إياد عالوي

جناد متوجها للمشاركة في املؤمتر الصحافي مع نظيريه األفغاني كرزاي والطاجيكستاني رحمانوف عقب قمتهم في طهران أمس        )أ.ف.پ(

العراق: للمرة األولى »دولة القانون« تلّمح الستبدال المالكي
بغداد � وكاالت: تزامنا م���ع دعوة مجلس االمن الدولي 
القادة العراقيني الى وضع حد للمأزق السياسي املستفحل 
في العراق منذ خمس���ة اش���هر عبر تشكيل حكومة شاملة 
بأسرع وقت ممكن، بدأت تلوح بوادر تغير في موقف تكتل 
دولة القانون الذي يتزعمه رئيس احلكومة املنتهية واليته 
نوري املالكي، فقد اكد قيادي في االئتالف أنهم قد يتنازلون 
عن األخير كمرشح لرئاسة احلكومة »إذا تناقضت املصلحة 
الفئوية مع املصلحة الوطنية«. بدوره، أكد قيادي في االئتالف 
الوطني العراقي بزعامة عمار احلكيم أنه إذا متسك ائتالف 

املالكي به فسيصار إلى حل حتالفهما.
وكان حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة 
املالكي، قد قال في تصريحات لراديو »س���وا« إن قائمته قد 
تلجأ إلى استبدال مرشح آخر ملنصب رئاسة الوزراء باملالكي 
إذا اقتضت املصلحة الوطنية ذلك. وأضاف أن »دولة القانون 
ال يتعامل بقداسة مع األشخاص«، مضيفا »إذ وجدنا الطريق 
مسدودا واحلل في اعتماد خيار آخر، فقطعا سنذهب نحو 
هذا االجتاه«، إال أنه قال في تصريحات ل� »الشرق األوسط« 
إن تصريحات���ه التي تداولتها الفضائيات »غير صحيحة«، 
مضيفا »أجريت لقاء مع راديو سوا متت جتزئته بالطريقة 
التي مت تداولها عبر اإلعالم«. وأوضح أن حديثه »كان يؤكد 
عل���ى أن دولة القانون ترى أن املصلحة الوطنية تأتي قبل 
أي ش���يء، خاصة أننا ضد االختيار العشوائي ملرشحينا«، 
مضيفا »نحن ضد عبادة األشخاص أو جعل الفئوية واملصالح 

الش���خصية تقف عائقا أمام املصلح���ة الوطنية«، وأكد أن 
»املصالح الوطني���ة إذا تناقضت مع املصالح الفئوية فإننا 
حينها ميكن أن نتنازل عن مرشحنا«، لكنه عاد وشدد »لسنا 
مس���تعدين لطرح بديل للمالكي، وكل النقاش���ات تأتي من 
باب التنظير السياسي خاصة أن منهجية »دولة القانون« 
تتقدم على املصلحة الفئوية«، وأضاف »عمليا دولة القانون 
مجتمعا لم يناقش قضية أن يكون هناك بديل للمالكي، وال 

توجد ضمن جدول أعماله«.
وبش���أن مخاوف علي األديب � وه���و أيضا من قيادات 
حزب الدعوة � من احتمال رفض أي مرشح آخر غير املالكي 
عن »دولة القانون« من قبل االئتالف الوطني، أكد العبادي 
»هذا الكالم مفاده أن دولة القانون ليس���ت لديه ثقة في أن 
االئتالف الوطني سيقبل ببديل املالكي على اعتبار أن االئتالف 
الوطني يستطيع أن يجد احلجج لرفض أي بديل يقدم من 

قبل دولة القانون«.
إلى ذلك، أملح االئتالف الوطني العراقي إلى أن حل التحالف 
الوطني الذي جمعه مع ائتالف دولة القانون، سيكون اخليار 
الثاني فيما إذا متس���ك األخير باملالكي. وأكد محمد ناجي، 
القيادي في االئتالف الوطني، ل� »الشرق األوسط«، أن ائتالفه 
متمسك بالتحالف الذي ش���كل أكبر كتلة برملانية لتشكيل 
احلكومة العراقية اجلديدة، إال أن املعضلة الوحيدة في هذا 
التحالف هي متسك ائتالف دولة القانون مبرشحه الوحيد 
املالكي، وهو ما سيؤدي إما إلى الذهاب باملرشح الوحيد إلى 

البرملان للتصويت عليه وبذلك يخسر املالكي بشكل نهائي 
ه���ذا املنصب ألنه لن يحظى بقب���ول أغلب األطراف وعلى 
رأس���ها االئتالف الوطني والقائمة العراقية وجزء كبير من 
التحالف الكردستاني، أو الذهاب إلى احلل الثاني وهو حل 
التحالف الوطني، وبالتالي ف���إن القائمة العراقية بزعامة 
رئيس الوزراء األس���بق إياد عالوي »سيكون لها احلق في 

تشكيل احلكومة«.
من جهته، قال محمد عالوي � عضو القائمة العراقية � إن 
قائمته ستتمسك باستحقاقها الدستوري كونها الكتلة األكبر 
الفائزة باالنتخابات التشريعية األخيرة في حال حصل اتفاق 
داخل التحالف الوطني حال تقدمي دولة القانون مرش���حا 
بديال للمالكي، مؤكدا ل� »الش���رق األوس���ط« أن »العراقية 
متمسكة بحقها الدستوري واالنتخابي في تشكيل احلكومة، 
خاصة أنها تعتبر قرار احملكمة االحتادية اخلاص بتفسير 
الكتلة األكبر كان مسيس���ا وليس له وزن قانوني«، معلال 
ذلك بالقول »إن جلنة صياغة الدس���تور قد أكدت أن الكتلة 
الفائزة باالنتخابات هي الكتلة األكبر«. وأملح عالوي إلى أن 
»العراقية أمامها خيارات كثيرة مفتوحة في حال مت ترشيح 
بديل للمالكي، ومنها االنسحاب من العملية السياسية في 
البالد«. وحول مفاوضاتهم م���ع االئتالف الوطني قال »إن 
حواراتنا معهم وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاهم، وإن 
األب���واب مفتوحة لنصل معهم إلى نتيج���ة إيجابية خالل 

الفترة املقبلة.

 مجلس األمن يدعو إلى اإلسراع في تشكيل حكومة عراقية »شاملة« 

تضارب أنباء حول تسلم طهران صواريخ »إس 300« الروسية

الى الفضاء في 2017.
ونسبت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية )ارنا( الى أحمدي جناد 
قوله أمس في مدينة همدان ان 
إرسال رائد الفضاء اإليراني يأتي 
في إطار برنامج منظمة الفضاء 
اإليرانية لصنع وإطالق مسبار 

فضائي.
وتطرق الرئيس االيراني الى 
العقوبات املفروضة على بالده 
وقال ان »لغة احلظر ال معنى 
لها لدى اإليرانيني«، مضيفا »ان 
الدول الغربية لها نظرة مادية 
في قرار حظر السلع وتتصور 
أنها ميكنها فرض الضغوط على 

الشعب اإليراني«.
ووصف الرئي���س اإليراني 
ساس���ة ال���دول الغربية بأنهم 

»جهلة«.

كبير. وردت جيانغ يو املتحدثة 
باسم وزارة اخلارجية الصينية 
في تصريحات نشرت اول من 
امس على تصريحات روبرت 
إنهورن املستشار اخلاص مبنع 
االنتش���ار النووي والسيطرة 
على التسلح بوزارة اخلارجية 
األميركية الذي ق���ال قبل أيام 
إنه ينبغي للص���ني أن تلتزم 
إي���ران والتي  بالعقوبات ضد 
تهدف لدفعها لكبح طموحاتها 

النووية.
وقالت جيان����غ إن تعامالت 
الصني التجارية مع إيران يجب 

أال تكون عرضة لالنتقاد.
في ه���ذه األثن���اء، أعلن 
الرئي���س اإليران���ي محمود 
أحمدي جناد أمس انه سيتم 
إرسال أول رائد فضاء إيراني 

وضعوا حاويات صواريخ »اس 
� 300« على سيارات بيالروسية 

الصنع.
وأعرب اخلبير بوخوف عن 
اعتقاده أن إيران تستخدم هذه 
اخلدعة لتضليل إسرائيل بهدف 
تأجيل قيامه����ا بتوجيه ضربة 
عس����كرية لطه����ران، حيث ان 
املخابرات اإلسرائيلية حتتاج 
إلى اشهر ملعرفة ما إذا كان خبر 
حصول إيران على صواريخ اس 

� 300« صحيحا أم ال.
على صعيد آخ���ر، رفضت 
الصني ضغوط الواليات املتحدة 
بش���أن عالقاته���ا االقتصادية 
إيران  النفطي���ة مع  وجتارتها 
وذلك في الوقت الذي يزور فيه 
وزير النفط اإليراني بكني سعيا 
لتقوية عالقات بالده مع عميل 

النفط من بطون األرض في إيران 
ولكنه ال يستطيع أن ينفي أن 
تكون إيران اختلقت هذا النبأ.

ب����دوره اعتب����ر اخلبي����ر 
الروسي رسالن  االستراتيجي 
بوخوف � في حديث مع جريدة 
)غازيتا( اإللكترونية الروسية � 
أن هذا اخلبر مختلق، مشيرا إلى 
أن روسيا كانت قد تبنت خيار 
التراجع ع����ن توريد صواريخ 
»اس � 300« إلى إيران في حني ال 
ميكن لبيالروسيا أن تسلم إيران 
الصواريخ التي حصلت عليها 

ألنها في أمس احلاجة إليها.
ورج����ح اخلبي����ر أن تكون 
أبرزت بع����ض مكونات  إيران 
� 300 لتتظاهر  منظوم����ة اس 
بأن لديها صواريخ حية منها، 
معتبرا أن يكون اإليرانيون قد 

عواص����م � وكاالت: أثار نبأ 
حصول إي����ران على صواريخ 
اس � 300 الروسية جدال كبيرا 
في األوساط اإلعالمية اإليرانية 
والروسية ما بني نفي وإثبات.

الذي أكدت فيه  الوقت  ففي 
أنباء )فارس( االيرانية  وكالة 
اول من امس نبأ حصول إيران 
على منظومت����ني صاروخيتني 
روسيتي الصنع من طراز »اس 
� 300« من بيالروس����يا وعلى 
منظومتني أخريني من هذا الطراز 
من مصادر أخرى، قالت شركة 
»روس اوبورون اكسبورت« التي 
تدير غالبية صادرات األسلحة 
الروسية إنه ال علم لديها بتوريد 
هذه الصواريخ إلى إيران ونفى 
مس����ؤول بيالروسي صحة ما 

أعلنته وكالة أنباء فارس.
وقالت وكالة »نوفوس����تي« 
الروس����ية � في تقرير لها أمس 
� إن روس����يا كان����ت قد وافقت 
على تزويد إي����ران ب� 5 كتائب 
من صواريخ اس � 300، لكنها 
تراجعت عن بي����ع الصواريخ 
القادرة على اس����قاط طائرات 
إلى  وصواريخ قب����ل وصولها 
أهدافها بنحو 144 كيلومترا على 
ارتفاع يصل إلى 27 كيلومترا إلى 
إيران بعدما قرر مجلس األمن 
الدولي فرض عقوبات إضافية 

عليها في عام 2010.
ونقلت صحيفة »فيدوموستي« 
الروس����ية ع����ن اخلبير رجب 
سفروف، رئيس مركز الدراسات 
اإليرانية في موسكو، قوله إن 
بيالروسيا قد تكون أقدمت على 
توريد صواريخ إلى إيران بعد أن 
سمحت األخيرة لها باستخراج 

إسرائيل تتهم 3 من الجوالن بالتجسس لسوريةطهران ترسل أول رائد فضاء إيراني إلى الفضاء في 2017

الجيش التركي يجمد ترقية جنراالت
يشتبه بتورطهم في مؤامرة ضد الحكومة

عواص����م � يو.ب����ي.آي: قدمت 
النيابة العامة اإلس����رائيلية امس 
الئحة اتهام إلى احملكمة املركزية 
في الناصرة كش����فت فيها عن أن 
املعتقل����ني فداء الش����اعر ووالده 
ماجد من قرية مجدل ش����مس في 
هضبة اجلوالن السورية احملتلة 
ومحمود مصاروة من مدينة باقة 
الغربية في منطقة املثلث متهمون 
بالتجسس للمخابرات السورية. 
ونسبت الئحة االتهام إلى الثالثة 
العديد من التهم بينها »تس����ليم 
معلومات للعدو بهدف املس بأمن 
الدولة« واالتصال مع عميل أجنبي 
والتآمر على تنفيذ جرمية. وجاء 
في الئحة االتهام إن مصاروة سلم 
سورية معلومات حول طيار سوري 

هرب إلى إسرائيل ويسكن في باقة 
الغربية وأن رجل االتصال السوري 
طلب من مص����اروة العثور على 
الطيار واختطافه ونقله إلى سورية. 
وأضافت الئح����ة االتهام أن رجل 
االتصال السوري التقى مع املتهمني 
الثالثة ف����ي األردن وخطط معهم 
لعملية اختطاف الطيار السوري 
الفار وأنه مت االتفاق على تلقيب 

الطيار بكنية »العروس«.
ووفقا لالئحة االتهام فإن عائلة 
الشاعر كانت على عالقة مع شخص 
يدعى مدحت صالح وهو في األصل 
من سكان مجدل شمس وكان قد 
غادر اجلوالن إلى سورية وتولى 
الس����ورية  وظائف في احلكومة 
وله عالقة مع املخابرات السورية. 

ويشار إلى أن فداء الشاعر درس 
املوسيقى في دمشق بني األعوام 
2002 � 2008 وبحسب الئحة االتهام 
فإن الثالثة كانوا على اتصال مع 
مدحت صالح وسلموه معلومات 
استخباراتية. ويذكر أن احملكمة 
فرضت تعتيما على القضية منذ 
بدايتها قبل حوالي الشهر عندما مت 
اعتقال فداء في مطار بن غوريون 
الدولي قرب ت����ل أبيب عائدا من 
فرنسا وفي أعقاب مواجهات بني 
قوة من الشرطة اإلسرائيلية وسكان 
مجدل ش����مس في أعقاب حضور 
الشاعر.  الشرطة لتفتيش منزل 
وبعد ذلك بأسبوع مت اعتقال ماجد 
الشاعر ثم مت اعتقال مصاروة كما 

أن الشرطة اعتقلت والدة فداء.

أنقرة � أ.ف.پ: ذكرت شبكة »ان تي في« ان رئيس 
اركان اجليش التركي جمد امس األول ترقية ضباط 
برتبة جنرال واميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف 
لتورطهم املفترض في محاولة انقالبية وذلك لتفادي 
مواجهة مع احلكوم����ة. وبعد أربعة أيام من اجتماع 
املجلس العسكري األعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات 
في املؤسسة العس����كرية، رفعت رئاسة األركان الى 
احلكومة الئحة بالترقيات لم ترد فيها أسماء 11 جنراال 
يش����تبه بتورطهم في املؤامرة وكان يفترض ان تتم 
ترقيتهم بحسب شبكة »ان تي في«. ووافق الرئيس 
عبداهلل غول على الالئحة ما يضع حدا ملداوالت دامت 
بضعة ايام بني السلطات السياسية والعسكرية حول 
مصير املتورطني املفترضني في املؤامرة. وعارضت 
حكومة رجب طيب أرودغان التي كان ينوي اجليش 
إطاحتها، ترقية الضباط املشمولني بالتحقيق لتولي 
مناصب رفيعة في املؤسسة العسكرية وكان رفض 

اجليش االنصياع لهذا الطلب س����بب فتح باب ازمة 
جديدة بني السلطتني. وورد اسم 25 جنراال وأميراال 
على قائمة 102 من املشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات 
توقيف لك����ن كان يفترض ترقية 11 منهم هذا العام. 
وفي املجموع، مت اتهام 196 شخصا في هذه املؤامرة 
املفترضة التي مت تدبيرها في مقر اجليش االول في 
اسطنبول عام 2003، وذلك بعيد تولي حزب العدالة 
والتنمية املنبثق من التيار اإلسالمي احلكم في تركيا 
في عام 2002. واثار وصول حزب العدالة والتنمية 
مخاوف فئة من الرأي العام والعس����كريني من إعادة 

النظر في مبادئ العلمنة في تركيا. 
وهدفت املؤامرة الى ارتكاب اعتداءات في مساجد 
واح����داث توتر مع اليونان ل����زرع الفوضى وتبرير 
تنفيذ االنقالب، وف����ق القرار االتهامي. لكن اجلنرال 
شتني دوغان القائد السابق للجيش األول هو املتهم 

الرئيسي في هذه القضية.

أفغانستان: هجوم للناتو يقتل 28 مدنيًا 
وكرزاي يطالب بفتح تحقيق

تحطم مروحية للحلف وانتحاري يقتل ويصيب 18

إسالم آباد � كونا � أ.ف.پ: قتل 
28 مدنيا على األقل امس في غارة 
نفذها حلف شمال األطلسي في 
ننغرهار شرق افغانستان، كما افاد 
حاكم الوالية بينما طلب الرئيس 

حميد كرزاي فتح حتقيق.
الى ذلك ذكر مس���ؤولون أن 
طائرة مروحية تابعة حللف شمال 
األطلسي )ناتو( حتطمت في اقليم 
قندهار جنوب أفغانستان امس 
فيما قتل 7 أشخاص وأصيب 11 
آخرون في انفجار ناجم عن هجوم 
انتحاري اس���تهدف قافلة تابعة 
لقوات الناتو شمال أفغانستان.

ونقلت وسائل إعالم محلية 
عن املس���ؤولني بحكومة قندهار 
ان املروحية حتطمت في  القول 
منطقة )باجنواي( التابعة لإلقليم 
اال أنه لم ترد تقارير فورية عن 

وقوع اصابات.
وفي غضون ذل���ك قتل ما ال 
يق���ل عن 7 من رجال الش���رطة 
واصيب 11 ش���خصا في انفجار 
انتحاري في اقليم )قندوز( شمال 

أفغانستان.

كوريا الجنوبية تبدأ أكبر تدريبات مضادة
للغواصات على تخوم بيونغ يانغ

طوكيو � كون����ا: بدأت كوريا 
اجلنوبية امس إجراء اكبر تدريبات 
مضادة للغواصات لقواتها بالقرب 
من حدود البحر الغربي الذي يربط 
بينها وكوريا الشمالية وهو ذات 
املكان ال����ذي غرقت فيه بارجتها 

في مارس املاضي.
وذكرت وكالة أنباء »يونهاب« 
الكورية اجلنوبية ان التدريبات 
التي تس����تمر 5 اي����ام تعتبر رد 

سيئول على ما تثيره بيونغ يانغ 
من استفزازات اذ قامت االولى امس 
بحش����د 4500 جندي من قواتها 
العس����كرية من جميع قطاعات 
اجليش وسالح البحرية والقوات 
اجلوية باإلضافة الى قوات املشاة 
البحرية. وسيتم استخدام سفينة 
البرمائية من سعة 14  »دوكدو« 
الف طن وغواصة بسعة 1800 طن 
ومدمرة بسعة 4500 طن باإلضافة 

الى حوالي 50 طائرة قتالية.
الثانية  التدريبات  وتعد هذه 
التي تقوم به����ا كوريا اجلنوبية 
في اقل من أسبوعني اذ أجرت في 
يوليو املاض����ي تدريبات بحرية 
وجوية مش����تركة مع واشنطن 
في البحر الغربي لعرض تضامن 
حتالفهما العسكري وردع نظيرتها 
القيام بأي أنشطة  الشمالية من 

استفزازية.

الكينيون يؤيدون الدستور 
الجديد بأغلبية الثلثين

 نيروبي � أ.ف.پ: حظي الدس���تور اجلديد في كينيا 
بتأييد ثلثي األصوات التي شاركت في االستفتاء امس 
األول وذلك بحسب النتائج املؤقتة التي نشرت امس بعد 

فرز اكثر من 6 ماليني صوت.
وأشارت النتائج املؤقتة للجنة االنتخابية صباح امس 
الى ان 4.17 ماليني ناخب يؤيدون الدستور اجلديد مقابل 

مليونني يعارضونه.
ولم تنش���ر بعد نسبة املش���اركة في االقتراع، لكن 
مسؤولني في اللجنة االنتخابية يقدرون ان تكون %70. 
ومع 12.4 مليون ناخب مس���جلني فإن الغالبية املطلقة 

ستحدد ب� 4.3 ماليني صوت.
ويدعم الدستور اجلديد معسكر الرئيس مواي كيباكي 
ورئيس الوزراء رايال اودينغا ويرجح فوزهم باالستفتاء 

بفارق مريح عن املعارضني الذين اقروا بالهزمية.
وخالفا لالنتخابات العامة في ديسمبر 2007 التي ادت 
الى أس���وأ أعمال عنف سياسية )1500 قتيل( في البالد 
منذ استقاللها في 1963 فإن نتائج االستفتاء كانت ترد 

بسرعة الى اللجنة االنتخابية.
وأمام شكوك حول حصول عمليات غش خالل عمل 
اللجن���ة االنتخابية في 2007 مت تش���كيل فريق جديد، 
وحتديث عملية نقل األرقام واملعلومات من خالل جتهيز 
املكاتب الواقعة في املناطق النائية بهواتف تشغل باألقمار 

الصناعية.
ويه���دف الدس���تور اجلديد ال���ى إضف���اء مزيد من 
الدميوقراطية على مؤسسات البالد وإنشاء مجلس شيوخ 
في البرملان يعزز صالحيات اجلمعية الوطنية ملوازنتها 
بصالحيات الرئيس الذي سيصبح من املمكن إقالته، كما 

ينص ايضا على إصالح زراعي حاسم.


