
ليوغان / الوكاالت 
اوقع الزلزال الذي �ضرب هايتي الثالثاء ما بني 
تقديرات  بح�ضب  قتيل  الف  وخم�ضني  اربعني 
مذكرة  يف  وردت  كما  العاملية  ال�ضحة  منظمة 

لالمم املتحدة ن�ضرت االحد.
واوردت املذكرة حول هايتي التي اعدها مكتب 
املتحدة  االمم  يف  االن�ضانية  ال�ضوؤون  تن�ضيق 
القتلى  عدد  "تقدر  العاملية  ال�ضحة  منظمة  ان 

مبا بني اربعني وخم�ضني الفا".
ادلت  ح�ضيلة  اخر  مع  االرق��ام  هذه  وتتطابق 
خم�ضني  اىل  وا�ضارت  الهايتية  ال�ضلطات  بها 
الف قتيل، ف�ضال عن 250 الف جريح ومليون 
 25 من  اك��ر  وانت�ضال  م�ضرد  مليون  ون�ضف 

الف جثة.
تقدم  م��ع  ان  �ضحفية  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت  ذل��ك  اىل 
بني  من  ا�ضخا�ص  يخرج  املتحدة  االمم  قافلة 

على  الغ�ضب  يغطي  ما  �ضرعان  لكن  االنقا�ص 
كانت  التي  االغاثة  فرق  الن  االرتياح  م�ضاعر 
الهزة  م��رك��ز  حيث  ل��ي��وغ��ان  مدينة  تنتظرها 
التي �ضربت هايتي، ال تكفي مقارنة  االر�ضية 

مع حجم الدمار.
ومل ت��ع��د ه���ذه امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ت��ط��ل ع��ل��ى بحر 
يبق  ومل  االنقا�ص،  من  حقل  �ضوى  الكاريبي 
اكواخها  او  كني�ضتها  او  منازلها  م��ن  ���ض��يء 
من   %90 ان  املتحدة  االمم  وقالت  اخل�ضبية. 

مباين املدينة دمر.
وم���ن ال�����ض��ع��ب حت��دي��د ع���دد ال��ق��ت��ل��ى يف هذه 
املدينة. ومع تركيز عمليات االغاثة يف بور او 
برن�ص الواقعة على بعد 17 كلم �ضرقا، مل يعد 
انف�ضهم منذ م�ضاء  اال على  الناجون يعتمدون 

الثالثاء.
ال�ضبت  امل�ضاعدات  م��ن  اوىل  قافلة  وو�ضلت 

ال�ضريالنكيني  ال�����زرق  ال��ق��ب��ع��ات  مب��واك��ب��ة 
العاملي  االغذية  لربنامج  تابعة  �ضاحنة  ت�ضم 
العمال  من  وفرقا  املغذي  بالب�ضكويت  حمملة 
اوىل  ح�ضيلة  لو�ضع  ات��وا  الذين  االن�ضانيني 
لل�ضحايا. وقال ديفيد اور من برنامج االغذية 
"ان ه��ذه امل��دي��ن��ة ك��ان��ت م��رك��ز الهزة  ال��ع��امل��ي 
رفعت  ح��ني  �ضكانها" يف  م��ن  كبري  ع��دد  وقتل 
وهايتي  و�ضريالنكا  املتحدة  االمم  اعالم  فيها 

لت�ضورها كامريات التلفزيون.
توزيع  زم����الءه يف  ي�����ض��اع��د  وا����ض���اف وه���و 
الذين  ال��ن��اج��ني  ع��ل��ى  الب�ضكويت  ���ض��ن��ادي��ق 
جتمعوا امام مقر البلدية "يتحدث الع�ضكريون 

عن مقتل 20 اىل 30 الف �ضخ�ص".
الب�ضل  ا�ضخا�ص  يبيع  مرتا   20 م�ضافة  وعلى 
امهات  ت��ق��وم  ح���ني  يف  وال����ث����وم،  وال��ب��ي�����ص 
بتح�ضري الطعام حتت ملجاأ اقيم بوا�ضطة قطع 

اخ�ضاب ومعدات تركتها االمم املتحدة ووكالة 
�ضابقة. اغاثة  عمليات  ايد" يف  ا�ص  "يو 

واالمر الذي حتتاج اليه ليوغان االن هو الفرق 
امليدانية واخليم اليواء  الطبية وامل�ضت�ضفيات 

االف امل�ضردين.
وقال ماك�ضيم دومون )49 عاما( بغ�ضب "انها 
حجم  م��ع  تتما�ضى  ال  حم���دودة  ت��وزي��ع  عملية 
الكارثة" م�ضريا اىل ان منزله هو الوحيد الذي 

مل يدمر يف هذا ال�ضارع.
من  ك��وم��ة  اىل  الفخمة  امل��ن��ازل  ح��ي  وحت���ول 
احلديثة  املباين  تعد  ومل  والقرميد.  االخ�ضاب 
ال�ضاعة  يف  الثالثاء  قائمة  تزال  ال  كانت  التي 

16،53 �ضوى حطام وانقا�ص.
ويف و�ضط �ضارع الورود جتل�ص املراأة العجوز 

داميلي ميرت على كر�ضي وهي تبكي.
جوقتها  مع  تتمرن  كانت  الزلزال  وقع  فعندما 

و�ضقط  ال�ضكني.  احل��ي  ه��ذا  م��ن��ازل  اح��د  يف 
جدار على القاعة التي كانوا يتمرنون فيها ما 

ادى اىل مقتل 15 اىل 20 من افراد اجلوقة.
وا�ضيبت داميلي بجرح يف ذراعها وا�ضتخدمت 

قطعة من الكرتون ملعاجلته فالتهب جرحها.
"كان  ع��ام��ا(  ف��رمي��ي ميرت )77  وق���ال زوج��ه��ا 
القوة". وقال عامل يف حقل  الزلزال يف غاية 
مقابل  منزل  اىل  م�ضريا  ال�ضكر  ق�ضب  لزراعة 
"مل ار  كان موؤلفا من طبقتني و�ضوي باالر�ص 

يف حياتي �ضيئا مماثال".
دودوت���و  ت��دع��ى  ال12  يف  ف��ت��اة  ان  وي��ع��ت��ق��د 
قتلت يف انهيار املنزل لكن مل يتم بعد انت�ضال 

جثتها.
"ما ع�ضانا  وت�ضاءل بيار ديروزييه )35 عاما( 
نقول عن امل�ضتقبل؟ ال �ضيء الننا مل نعد منلك 

�ضيئا".
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وا�سنطن/ اف ب 
االنتخابية  حملته  م��ي��زا  ال��ل��ذان  واالن���دف���اع  ف��ال��ت��ف��اوؤل 
التاريخية فرتت تدريجيا باملوازاة مع تراجع �ضعبية اول 

رئي�ص ا�ضود يف الواليات املتحدة.
ثالثينات  منذ  اقت�ضادية  ازم��ة  ا�ضواأ  الدارة  ا�ضطر  فقد 
جورج  �ضلفه  بداأهما  حربني  ع��ن  ناهيك  املا�ضي  ال��ق��رن 
بو�ص، فحدد يف العراق برناجما زمنيا الن�ضحاب تدريجي 
من البالد، فيما جازف يف افغان�ضتان على العك�ص بزيادة 

عديد قواته ثالثة ا�ضعاف.
ل��ك��ن ال�����ض��ن��ات��ور ال�����ض��اب��ق ال����ذي ي��ب��ل��غ 48 ع��ام��ا اح��رز 
برنامج  غ��رار  على  ب�ضعوبة  بع�ضها  ان��ت��زع  جن��اح��ات، 
اال�ضالح ال�ضحي الذي يبدو انه او�ضك على جتاوز عقبة 
نوبل  ج��ائ��زة  غ��رار  على  مفاجئ  وبع�ضها  الكونغر�ص، 

لل�ضالم مقابل تغيريه النربة على ال�ضاحة الدبلوما�ضية.
يف الواقع االجدى تقييم اجنازات العام االول من رئا�ضة 
�ضخمة  خطة  فنتيجة  يحدث".  مل  "ما  منطلق  من  اوباما 

اىل  املتحدة  الواليات  تتدهور  مل  االقت�ضادي،  لالنعا�ص 
الدولة  دع��م  وبف�ضل  جديدة  كربى"  اقت�ضادية  "ازمة 

جتنب القطاع امل�ضريف االنهيار.
بقاء  ابراز االيجابية يف ذلك يف ظل  قد ي�ضعب  انه  غري 
ن�ضبة البطالة على 10% فيما ما زالت البالد التي خرجت 
الوظائف.  خلق  عن  عاجزة  االنكما�ص  مرحلة  من  للتو 
على  اللوم  القاء  على  االمريكيني  من  متزايد  عدد  ويقدم 
ما  بو�ص،  رئا�ضة  ذكريات  ا�ضمحالل  مع  لذلك،  رئي�ضهم 

يهدد بدخول �ضعبية اوباما مرحلة حرجة.
يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  اوب���ام���ا  ح��ل��ف��اء  يتكبد  ق��د  ففيما 
انتخابات  يف  ال�ضعبي  االم��ت��ع��ا���ص  ع���بء  ال��ك��ون��غ��ر���ص 
الثاين/ ت�ضرين  يف  باملخاطر  املحفوفة  الوالية  منت�ضف 
الوعود  اط���الق  على  االب��ي�����ص  البيت  ي��واظ��ب  ن��وف��م��رب، 

مب�ضتقبل اف�ضل.
�ضنتمكن  اننا  يف  مطلقة  "ثقتي  اخلمي�ص  اوب��ام��ا  وق��ال 
الو�ضع يف حت�ضن  ان  نوؤكد  ان   )2010( العام  نهاية  يف 

واننا انع�ضنا الثقة يف اقت�ضادنا"، علما انه �ضي�ضطر اىل 
التعامل مع عجز يف املوازنة من 1400 مليار دوالر، اي 

10% من اجمايل الناجت الداخلي.
ال  الرئي�ص  بها  ي�ضطدم  التي  الفعلية  امل�ضاعب  ان  غري 
القاعدة  حماولة  اثبتت  ما  على  االقت�ضاد  على  تقت�ضر 
النتائج  او  امل��ي��الد  ي��وم  امريكية  رح��الت  ط��ائ��رة  تفجري 
املخففة ل�ضيا�ضة اليد املفتوحة التي انتهجها حيال انظمة 
التي  الهائلة  االآم��ال  ناجتة عن  الواقع  فهي يف  مت�ضلطة. 
اثارها. ففيما مل يتوقع احد ان تبقى نتائج اال�ضتطالعات 
املحلقة التي احرزها الرئي�ص مع بدء واليته على حالها، 

اتى انحدارها �ضريعا.
ويلك�ص  جامعة  يف  ال�ضيا�ضية  العلوم  ا�ضتاذ  واو���ض��ح 
)بن�ضيلفانيا( توم بالدينو ان اوباما "مل يكن امامه خيار 
من  كبريا  ع��ددا  "ورثنا  وتابع  عليائه.  من  الهبوط"  اال 
او  ا�ضهر  �ضتة  غ�ضون  يف  حله  ميكن  ال  بع�ضها  امل�ضاكل، 
عام". وا�ضتعادة الر�ضيد ال�ضيا�ضي تبدو �ضعبة. واو�ضح 

"لن تكون انتخابات منت�ضف الوالية جيدة بالن�ضبة اىل 
الرئي�ص، لكنه قد يخرج منها بنتائج اف�ضل من املتوقع يف 

حال انتعا�ص االقت�ضاد".
متكن  احتماالت  تقل  امل��وازن��ة،  و�ضع  اىل  بالنظر  لكن 
الرئي�ص االمريكي من االعتماد على خطة انعا�ص جديدة 
على غرار تلك التي اقرت بعيد ت�ضلمه الرئا�ضة بقيمة 787 

مليار دوالر.
�ضلفه  مثال  امل يف  بارقة  اوباما  قد يجد  ذلك  عو�ضا عن 
حادة  اقت�ضادية  ازم��ة  كذلك  واج��ه  ال��ذي  ريغان،  رونالد 
تخللت واليته االوىل، لكنه احرز والية ثانية عام 1984 

بف�ضل ا�ضتئناف النمو.
الرئي�ص  اداء  "ان  وقال توما�ص مان من معهد بروكينغز 
حت�ضن  "اذا  واو���ض��ح  النا�ص".  يعتقد  مم��ا  متانة  اك��ر 
ان  �ضك  ال  افغان�ضتان،  يف  م�ضتنقعا  وجتنبنا  االقت�ضاد 
عام  انتخابه  اع��ادة  يعني  ما  ذل��ك  �ضيواكب  العام  ال��راأي 

."2012

بعد عام ..  رئا�صة اأوباما تواجه عدة اأزمات يف مقدمها االقت�صاد
كانون   20 يف  الق�سم  اداء  عند 
الثاين 2009، وعد باراك اوباما 
من  "�ستاء  خ�سم  يف  ب��االم��ل 
وبعد  المريكا"،  ال�سعوبات 
عام جتاهد رئا�سته بالرغم من 
عدة  لتجاوز  النجاحات  بع�ض 
زال  ما  اقت�ساد  ابرزها  ازم��ات 

مرتنحا حتى االن.

�صعوبة و�صول امل�صاعدات اإىل ليوغان مركز الهزة التي �صربت هايتي 
بني اأربعني وخم�سني األف قتيل 

مرين�ساه / الوكاالت 
قتل 15 �ضخ�ضا على االقل ي�ضتبه بانهم مقاتلون ا�ضالميون يف �ضاروخ اطلقته 
م�ضوؤولون  اف��اد  ما  على  باك�ضتان،  غرب  �ضمال  يف  طيار  ب��دون  امريكية  طائرة 
باك�ضتانيون. وقال م�ضدر ع�ضكري طلب عدم ك�ضف ا�ضمه ان "الهدف كان مبنى 
يوؤوي مقاتلني" ا�ضالميني، م�ضريا اىل مقتل 15 منهم. ووقعت الغارة على م�ضافة 
حواىل 40 كلم جنوب �ضرق مرين�ضاه مركز منطقة وزير�ضتان ال�ضمالية القبلية 
غارتني  �ضنت  طيار  ب��دون  االمريكية  الطائرات  وكانت  الفغان�ضتان.  املحاذية 
يقل عن 11  ما ال  اوقعتا  ال�ضمالية  �ضاعات يف وزير�ضتان  بفارق ب�ضع  اجلمعة 
ال�ضنة  مطلع  منذ  طيار  ب��دون  االمريكية  للطائرات  هجوم  عا�ضر  وه��و  قتيال. 
�ضلب  يف  االمريكية  احلكومة  و�ضعته  ال��ذي  البلد  باك�ضتان،  يف  اه��داف  على 

ا�ضرتاتيجيتها ملكافحة تنظيم القاعدة وحلفائه اال�ضالميني.
وتنفذ حركة طالبان باك�ضتان املوالية للقاعدة منذ �ضيف 2007 عمليات معظمها 

انتحارية اوقعت حتى االن حواىل ثالثة االف قتيل يف جميع انحاء باك�ضتان.

 كابول / الوكاالت 
ق���ت���ل ج���ن���دي ام����ريك����ي وج���ن���دي���ان 
اف��غ��ان��ي��ان ال�����ض��ب��ت يف ح�����وادث يف 
ح�ضب  وجنوبها  افغان�ضتان  ���ض��رق 
االطل�ضي  احل��ل��ف  االح����د  اع��ل��ن  م���ا 
يف  وج��اء  االفغانية.  الدفاع  ووزارة 
امريكي  جندي  "تويف  احللف  بيان 
االمن  ار�ضاء  على  امل�ضاعدة  قوة  من 
متاأثرا  )اي�����ض��اف(  اف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف 
معارك  اثر  )ال�ضبت(  ام�ص  بجروجه 

مع متمردين يف �ضرق افغان�ضتان".
وكانت القوة التابعة للحلف االطل�ضي 
اعلنت ال�ضبت مقتل جندي يف انفجار 

قنبلة يف جنوب افغان�ضتان بدون ان 
حتدد جن�ضيته. ويف موازاة ذلك اعلنت 
ال�ضلطات الكندية ان جنديا كنديا قتل 
ال�ضنع  ال�ضبت يف انفجار لغم يدوي 
خالل دورية يف والية قندهار. وقتل 
اجلمعة  م�ضاء  بريطانيان  ج��ن��دي��ان 
قرب  ال�ضنع  ي��دوي  لغم  انفجار  يف 
حركة  معقل  هلمند  بوالية  �ضاجنني 
طالبان. ومبقتل اجلنديني ارتفع اىل 
الذين  الربيطانيني  249 عدد اجلنود 
قتلوا يف افغان�ضتان منذ بدء العملية 
البلد التي اطاحت  الع�ضكرية يف هذا 

نظام طالبان عام 2001.

15 قتيال يف اإطالق �صاروخ 
اأمريكي يف باك�صتان 

مقتل جندي اأمريكي ال�صبت
 فـي معـارك �صرقي افغان�صتان 

كييف / الوكاالت 
انتخب االوكرانيون ام�ص االحد رئي�ضهم اجلديد يف اجواء من اخليبة، وخ�ضو�ضا 
ان بطل الثورة الربتقالية املوالية للغرب العام 2004 فيكتور يوت�ضكنو يفتقر اىل 

اي حظوظ العادة انتخابه.
يف املقابل، يتناف�ص خ�ضمان رئي�ضيان: فيكتور يانوكوفيت�ص القريب من مو�ضكو 
احد  تيمو�ضنكو، وهي  يوليا  الوزراء  الراي، ورئي�ضة  ا�ضتطالعات  يتقدم  والذي 
وجوه الثورة الربتقالية وتعترب اقرب اىل اوروبا رغم نيتها تبني �ضيا�ضة املهادنة 

مع رو�ضيا.
لكن ايا من هذين املر�ضحني ال يبدو قادرا على الفوز االحد ب�ضبب كرة املر�ضحني 
الذين بلغ عددهم 18 وت�ضتت الناخبني يف هذا البلد الذي ي�ضم 46 مليون ن�ضمة، 

ما ميهد لدورة انتخابية ثانية يف ال�ضابع من �ضباط/فرباير.
بداية  يف  كييف  يف  ال��دويل  االجتماع  علم  معهد  به  قام  للراي  ا�ضتطالع  وتوقع 
كانون الثاين/يناير ان يفوز يانوكوفيت�ص ب39 يف املئة من اال�ضوات يف الدورة 

االوىل مقابل 23 يف املئة لتيمو�ضنكو.
لكن املراقبني ال ي�ضتبعدون ان يحقق املر�ضحون الثانويون مفاجاة ما، على غرار 
امل�ضريف ال�ضابق �ضريغي تيغيبكو الذي توقعت اال�ضتطالعات ان يفوز ب12 يف 

املئة من اال�ضوات، ما قد يقلق املر�ضحة تيمو�ضنكو.
اما فيكتور يوت�ضنكو فيبدو م�ضريه حم�ضوما بعد رئا�ضة اثارت خيبة كربى لدى 
ازمات  خلفية  على  الف�ضاد،  مكافحة  �ضعيد  على  وخ�ضو�ضا  االوك��راين  ال�ضعب 

م�ضتمرة مع حليفته ال�ضابقة تيمو�ضنكو وتوتر مت�ضاعد مع مو�ضكو.
ويتوقع   20،00 ال�ضاعة  حتى   8،00 ال�ضاعة  من  با�ضواتهم  الناخبون  و�ضيديل 
�ضدور اوىل النتائج لدى اخلروج من مراكز االقرتاع مع انتهاء العملية االنتخابية. 
ويف كييف، ادىل الناخبون با�ضواتهم رغم الثلوج وال�ضقيع. ويف مركز االقرتاع 
ا�ضخا�ص حتى  ع�ضرة  نحو  اقرتع  العا�ضمة،  مدار�ص و�ضط  احدى  26 يف  الرقم 

ال�ضاعة 6،30 ت غ وفق مرا�ضل فران�ص بر�ص.
وا�ضاف  ليانوكوفتي�ص  �ضوت  انه  عاما(   54( افرمينكو  فلودميري  العامل  وقال 
االخرية  اخلم�ضة  االع��وام  اال�ضتقرار.  اريد  الربتقاليني.  بهوؤالء  ذرعا  "�ضقت 
من  االقت�ضاد".  لتدمريه  تيمو�ضنكو  ب"حماكمة  وطالب  جنون".  مبثابة  كانت 
جانبه، قال دميرتو رودكوف�ضكي الذي يرتا�ص موؤ�ض�ضة يف القطاع العام انه ادىل 
"اعرفه  لتيغيبكو  �ضوت  انه  اىل  الفتا  باخليبة"،  �ضعور  "مع  االنتخابي  بواجبه 
�ضخ�ضيا، انه �ضخ�ص كفوؤ ويتمتع ب�ضخ�ضية. ولكن يف اي حال فان تيمو�ضنكو 

ويانوكوفيت�ص �ضيتناف�ضان يف الدورة الثانية".
وذك�����رت و���ض��ائ��ل االع�����الم االوك���ران���ي���ة ان ت��ي��م��و���ض��ن��ك��و ادل����ت ب�����ض��وت��ه��ا يف 
الق�ضية  "لي�ضت  وابنتها  زوجها  رافقها  التي  املر�ضحة  وقالت  دنيربوبريتوف�ضك. 

اليوم اختيار مر�ضح فح�ضب، فاوكرانيا تختار م�ضتقبلها لع�ضرات االعوام".
وتخللت احلملة االنتخابية ف�ضائح وتبادل اتهامات و�ضكوك يف ح�ضول تزوير. 
ويف دونيت�ضك )�ضرق( التي تعترب معقال ليانوكوفيت�ص، اتهمت ال�ضلطات املحلية 
ال�ضبت 379 جورجيا و�ضلوا يف االيام االخرية باحداث توتر مل�ضلحة تيمو�ضنكو. 
وتثري هذه امل�ضالة ح�ضا�ضية يف اوكرانيا منذ ان ابطل الق�ضاء فوز يانوكوفيت�ص 
فيكتور  لتويل  مهد  الذي  االمر   ،2004 انتخابات  يف  تزوير  عمليات  خلفية  على 
يوت�ضنكو احلكم. ومهما كانت هوية الفائز، فان مهمة �ضعبة تنتظره النها�ص بلد 

يعاين عدم ا�ضتقرار �ضيا�ضي واقت�ضادي ويو�ضك على االنهيار.

االأوكرانيون ينتخبون رئي�صا 
جديدا يف اأجواء من اخليبة   

القد�ض / الوكاالت 
بداأ وزير الدفاع اال�ضرائيلي ايهود باراك ام�ص االحد زيارة 
عمل لرتكيا ت�ضتمر يوما واحدا بعد اربعة ايام على احلادث 
املتوترة  ال��ع��الق��ات  اىل  �ضربة  وج��ه  ال���ذي  الدبلوما�ضي 
يف  حليفني  اقرب  يعتربان  كانا  اللذين  البلدين  بني  ا�ضا�ضا 
املنطقة. لقاء �ضريا جمع موؤخرا يف القد�ص رئي�ص الوزراء 
امل�ضت�ضار  رو���ص  ودني�ص  نتانياهو  بنيامني  اال�ضرائيلي 

اخلا�ص ملجل�ص االمن القومي االمريكي
وباراك الذي يتوىل اي�ضا من�ضب نائب رئي�ص الوزراء هو 
اعلى م�ضوؤول ا�ضرائيلي يزور تركيا منذ الهجوم اال�ضرائيلي 
الوا�ضع النطاق على قطاع غزة ال�ضتاء املا�ضي والذي دانته 

تركيا.
العام يف وزارت���ه عودي  ب��اراك يف زي��ارت��ه املدير  وي��راف��ق 
باي  يدل  ومل  جلعاد.  عامو�ص  ال�ضيا�ضي  وامل�ضت�ضار  �ضاين 

ت�ضريح لل�ضحافيني عند و�ضوله اىل العا�ضمة الرتكية.
اجلمهورية  موؤ�ض�ص  اتاتورك  �ضريح  بزيارة  �ضباحا  وقام 
الرتكية ويجري حمادثات مع وزير اخلارجية الرتكي احمد 

داود اوغلو ثم مع وزير الدفاع وجدي غونول.
�ضتتناول  املحادثات  ان  اال�ضرائيلية  العامة  االذاع��ة  وقالت 

خ�ضو�ضا عقود ا�ضلحة كربى.
العلماين،  النظام  ذات  اال�ضالمية  ال��دول��ة  تركيا،  وتعترب 
احلليف االقليمي ال�ضرائيل منذ توقيع اتفاق تعاون ع�ضكري 
العربية  ال���دول  بع�ص  ا�ضتياء  اث���ار   1996 ال��ع��ام  بينهما 

وايران.
الهجوم  ب��ع��د  ت���ده���ورت  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ان  غ��ري 
اال�ضرائيلي الدامي على قطاع غزة العام املا�ضي الذي انتقده 

ب�ضدة رئي�ص الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان.
ا�ضرائيل  موقف  يومي  �ضبه  ب�ضكل  ينتقد  ال��ذي  واردوغ��ان 

جتاه الفل�ضطينيني لن يلتقي باراك.
ا�ضتدعى  حني  البلدين  بني  االثنني  جديدة  ازم��ة  واندلعت 
ال�ضفري  اي��ال��ون  داين  اال�ضرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  نائب 
الرتكي يف تل ابيب اوغوز ت�ضيلك-كول لالحتجاج على بث 
ا�ضرائيل  اعتربته  م�ضل�ضال  تركية  خا�ضة  تلفزيونية  حمطة 

معاديا لل�ضامية.
وتعمد ايالون اذالل ال�ضفري الرتكي امام ال�ضحافيني بعدما 
تركه ينتظر لفرتة طويلة قبل ا�ضتقباله وحر�ص على و�ضع 

ترتيبات تقلل من �ضاأنه وجعله يجل�ص يف مقعد منخف�ص.
ال�ضفري  با�ضتدعاء  غ��ول  الله  عبد  ال��رتك��ي  الرئي�ص  وه��دد 

الرتكي ما دفع ا�ضرائيل اخريا اىل تقدمي اعتذارات ر�ضمية 
االربعاء.

وح��ر���ص ب����اراك ال���ذي ي��وؤي��د ح��زب��ه ال��ع��م��ل احل��ف��اظ على 
عالقات وثيقة مع تركيا، على زيارة انقرة رغم هذا احلادث 

الدبلوما�ضي.
بن  بنيامني  اال�ضرائيلي  وال�ضناعة  التجارة  وزي��ر  وك��ان 
على  وحر�ص  الثاين  ت�ضرين  نهاية  يف  انقرة  زار  اليعازر 

العمل من اجل اعادة التحالف بني البلدين اىل �ضكته.
ومنذ اتفاق 1996، وقع البلدان اتفاقات ت�ضلح عدة ويجريان 

بانتظام مناورات ع�ضكرية م�ضرتكة.
ا�ضرائيل  انقرة  ا�ضتبعدت  املا�ضي  االول  ت�ضرين  يف  لكن 
يف اللحظة االخرية من مناورات ع�ضكرية جوية دولية يف 

تركيا ما اثار توترا بني البلدين.
وبني عقود الت�ضلح هناك عقد �ضراء ع�ضر طائرات بدون طيار 

من نوع "هريون" من ا�ضرائيل.
طابع  ذات  كانت  التي  ال�ضفقة  بهذه  املتعلقة  واخل��الف��ات 
"قد حلت مبدئيا" كما اعلن اجلمعة م�ضدر  �ضيا�ضي وتقني 

ر�ضمي تركي.
ام�ص  حايوم"  "ا�ضرائيل  �ضحيفة  كتبت  اخ��رى  جهة  م��ن 

االحد ان لقاء �ضريا جمع موؤخرا يف القد�ص رئي�ص الوزراء 
امل�ضت�ضار  رو���ص  ودني�ص  نتانياهو  بنيامني  اال�ضرائيلي 

اخلا�ص ملجل�ص االمن القومي االمريكي.
وقالت ال�ضحيفة ان رو�ص التقى قبل ايام نتانياهو واي�ضا 

كبار امل�ضوؤولني ال�ضيا�ضيني والع�ضكريني يف ا�ضرائيل.
وجرت هذه املباحثات، التي كانت �ضرية حتى االن، مبنا�ضبة 
زيارة جيم�ص جونز رئي�ص جمل�ص االمن القومي االمريكي 

ال�ضرائيل.
امل�ضت�ضار  مهام  اي�ضا  يتوىل  رو���ص  ان  ال�ضحيفة  وذك��رت 
حول  خ�ضو�ضا  اوباما  ب��اراك  االمريكي  للرئي�ص  اخلا�ص 

الق�ضايا املتعلقة بالربنامج النووي االيراين.
ال�ضينية  احلكومة  القناع  بكني  اىل  موؤخرا  رو���ص  وتوجه 
النووي  برناجمها  ب�ضان  اي���ران  على  �ضغوط  مبمار�ضة 

بح�ضب ال�ضحيفة.
االي���راين  ال��ن��ووي  امل��ل��ف  املكلفة  ال�ضت  ال���دول  واجتمعت 
ال�ضبت يف نيويورك من دون اتخاذ قرار لكنها بدات تدر�ص 

امكانية فر�ص عقوبات جديدة على ايران.
اخل�ضو�ص،  هذا  يف  حتفظات  تبدي  التي  ال�ضني  وار�ضلت 

دبلوما�ضيا من الدرجة الثانية اىل هذا االجتماع.

وزير الدفاع االإ�صرائيلي يزور اأنقرة بعد اأزمة دبلوما�صية 

 طهران / الوكاالت 
 اعتربت ايران ام�ص  االحد ان "ف�ضل" اجتماع 
جمموعة ال�ضت التي ت�ضم الواليات املتحدة 
ورو�ضيا وال�ضني وفرن�ضا وبريطانيا واملانيا 
"امر طبيعي"  حول امللف النووي االيراين، 
بعدما مل يتخذ ممثلو هذه الدول قرارا حول 
ال�ضبت.  طهران  على  جديدة  عقوبات  فر�ص 
فيما �ضددت ايران االجراءات االمنية الهادفة 
االعتداء  بعد  النوويني  علمائها  حماية  اىل 

الذي ادى اىل مقتل عامل فيزياء نووية .
اخلارجية  وزارة  با�ضم  الناطق  وقال 
عنه  نقلت  كما  مهمانرب�ضت  رامني  االيرانية 
"ف�ضل  ان  الر�ضمية  االيرانية  االنباء  وكالة 
احلل  طبيعي   امر  ال�ضت  جمموعة  اجتماع 
باحلقوق  املجموعة  هذه  تعرتف  ان  هو 
"بع�ص الدول  النووية اليران". وا�ضاف ان 
�ضلبية  مقاربة  باعتماد  توؤمن  ال  ال�ضني  مثل 

وبفر�ص عقوبات".

النووي  امللف  املكلفة  ال�ضت  الدول  وكانت 
االيراين اجتمعت ال�ضبت يف نيويورك بدون 
ان تتخذ اي قرار لكنها بداأت ببحث عقوبات 
جديدة �ضد ايران ب�ضبب رف�ضها قبول اتفاق 

عر�ضته املجموعة الدولية.
اليورانيوم  نقل  اىل  يهدف  االتفاق  وهذا 
رو�ضيا  اىل  التخ�ضيب  ال�ضعيف  االيراين 
لتحويله اىل وقود ملفاعل االبحاث يف ايران. 
ويخ�ضى ق�ضم من املجموعة الدولية ان يتيح 

اليران  اليورانيوم  تخ�ضيب  قدرات  تطوير 
الطويل.  املدى  على  النووية  القنبلة  امتالك 
فكرة  ازاء  املرتددة  ال�ضني  تر�ضل  ومل 
العقوبات �ضوى دبلوما�ضي من ال�ضف الثاين 
اىل اجتماع ال�ضبت. من جهة اخرى  �ضددت 
الهادفة اىل حماية  االمنية  االجراءات  ايران 
علمائها النوويني بعد االعتداء الذي ادى اىل 
اال�ضبوع  هذا  بارز  نووية  فيزياء  عامل  مقتل 

كما اوردت وكالة انباء فار�ص االحد.

ان  تامادون  مرت�ضى  طهران  حاكم  وقال 
العلماء  حلماية  اتخذت  االجراءات  "بع�ص 
النوويني والدفاع عنهم. كان هناك مثل هذه 

االجراءات �ضابقا لكن مت ت�ضديدها االن".
الفيزياء  عامل  حممد  علي  م�ضعود  قتل  وقد 
يف  ا�ضتاذا  كان  الذين  املعروف  النووية 
احلر�ص  لدى  اي�ضا  ويعمل  طهران  جامعة 
الثوري االيراين، الثالثاء يف انفجار �ضيارة 

مفخخة اثناء خروجه من منزله.

ت�سدد اجراءاتها  حلماية العلماء النوويني 

باري�ض/ اف بايــــران تعترب "ف�صل" اجتماع جمموعة ال�صت "اأمرا طبيعيا" 
 ذكر خرباء يف درا�ضة ن�ضرت ام�ص االحد ان خماطر وقوع ت�ضونامي مدمر كالذي �ضرب يف 
املحيط الهندي يف 2004 تبقى مرتفعة ب�ضبب ال�ضغط املرتاكم بني �ضفيحتني تكتونيتني 
على طول جزيرة �ضومطرة. وقال جون مكلوزكي من جامعة ال�ضرت يف بريطانيا وزمالوؤه 
يف ر�ضالة ن�ضرتها جملة "نايت�ضر جيو�ضاين�ص" املتخ�ض�ضة "يف 30 ايلول 2009 �ضربت 

هزة ار�ضية بقوة 7،6 درجات مدينة بدانغ يف اندوني�ضيا". 
كثريا  يحرر  ومل  �ضومطرة  يف  ت�ضدعا  ت�ضبب  مل  فانها  الهزة  قوة  "رغم  انه  العلماء  وقال 
هذا  ان  وا�ضافوا  بدانغ.  منتاواي" قرب  قطاع  يف  �ضنة   200 مدى  على  املرتاكم  ال�ضغط 
اجلزء من ال�ضدع "قد يتحرك يف اي حلظة" و"خماطر وقوع هزة ار�ضية تزيد قوتها عن 
8،5 درجات تت�ضبب بت�ضونامي مرتفعة جدا". ويرى خرباء اجليولوجيا ان خماطر �ضقوط 
عدد من ال�ضحايا جراء هذه الظاهرة بحجم �ضحايا ت�ضونامي عام 2004 يف املحيط الهندي 
اثر زلزال بقوة 9،3 درجات اوقع اكر من 220 الف قتيل معظمهم على جزيرة �ضومطرة. 

توقعات بوقوع ت�صونامي يف املحيط الهندي 


