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املدى / وكاالت
حتقيق

اكـــــد مـكــتــب الــتـحقــيقـــــات الفـــــدرالــي )اف بــي آي( انه
يحقق يف مـا اذا كــان البـرملـانـي اجلمهـوري مـارك فــولي
انــتهــك القـــــوانــني الفـــــدرالــيـــــة عــنـــــدمـــــا ارسل رســـــائل
الكـتــرونـيــة الــى فـتــى يف الــســادســة عــشــرة مـن العـمــر
تعـــــرض علــيه امــــورا جـنـــسـيــــة. وكــــان فــــولـي الـنــــائـب
اجلـمهــوري عن واليــة فلـوريـدا اسـتقــال فجـأة اجلـمعـة
وســط معلــومــات عـن تـــورطه يف رســـائل ضـمـنهــا امــورا

جنسية وجهها الى فتى كان يعمل يف الكونغرس.

هزمية
اظهرت الـنتائج الـرسميـة لالنتخـابات اجملـرية بعـد فرز
جـمــيع االصـــــوات تقـــــريـبـــــا ان الــتحـــــالف االشـتـــــراكـي
اللــيــبـــــرالــي الـــــذي يــتـــــزعــمه رئــيــــس الـــــوزراء اجملـــــري
فـيــــريـنـتـــس جـيــــورتـــشــــانـي مـنــي بهــــزميــــة كـبـيــــرة يف
االنتخـابـات احملليـة )املنـاطـق( ولكنه فـاز بفـارق ضـئيل
يف العاصمة بوادبست واكد جيورتشاني انه لن يستقيل
من مـنصبه. وقـال "سوف نـواصل سيـاستـنا مبـا يف ذلك

انا شخصيا".

حتطم
اعلـنــت احلكـــومـــة الـبـــرازيلـيـــة ان احـــدا لـم يـنجـــو مـن
االشخاص الـ155 الذيـن كانوا علـى منت طائـرة البوينغ
737 التـابعــة لشـركـة "غـول" البـرازيليـة والتـي حتطـمت
اجلـمعـــة يف االمـــازون. وجـــاء يف بـيـــان لـــسالح اجلـــو يف
وزارة الدفـاع انه "لم يعثـر على نـاجني وان فرق االغـاثة
سحبـت جثتني لـم يتم التـعرف علـى صاحـبيهمـا بعد".
وكـــانـت مـــديـــرة وكـــالـــة الـطـيـــران املـــدنـي الـــوطـنـيـــة يف
الـبـــرازيل دنـيـــز ابـــرو اعلـنـت يف وقـت ســــابق ان سقـــوط

الطائرة ناجم عن اصطدام يف اجلو.

انتخابات
اعلـن مجلـس الــوزراء االمــاراتـي اجــراء اول انـتخــابــات
برملـانية جزئية يف كانـون االول املقبل كان تقرر اجراؤها
قـبل نحــو عــام، علــى ان تـشــارك فـيهـــا النـســاء. وخالل
اجـتمــاعـه يف دبي بــرئــاســة الـشـيخ مـحمــد بن راشــد ال
مـكتوم نـائب رئيس الـدولة رئيـس مجلس الـوزراء حاكم
دبـي "وافق مجلس الـوزراء على ان تكـون االنتخـابات يف

ايام 16 و18 و20 من شهر كانون االول املقبل".

زيارة
تقـــوم نـــائـبـــة رئـيــس الـــوزراء االسـبـــانـي مـــاريـــا تـيـــريـــزا
فرنـانديـز دي ال فيغـا بـ"زيارة عـمل" للجزائـر تركـز على
قضـية الـهجرة، بـحسب مـا اعلنت احلكـومة االسـبانـية.
ويـرافقهـا يف زيـارتهـا وزيـر اخلــارجيــة االسبـانـي ميـغيل
انخـيل مـــوراتـيـنـــوس. وسـتلـتقـي املــســـؤولـــة االسـبـــانـيـــة
صبـاحا الـرئيس اجلـزائري عبـد العزيـز بوتفليقـة وبعد
الـظهـر وزيـر اخلــارجيــة محمـد بجــاوي ورئيـس الـوزراء

عبد العزيز بلخادم.

وصول
وصل رئيـس املفـوضيـة االوروبيـة جـوزيه مـانـويل بـاروزو
الـى اديـس ابـابـا يف اول زيــارة له متـوقعـة أمـس االثـنني
الـى مقـر االحتـاد االفـريقي والـسلطـات االثيـوبيـة، كمـا
افـــاد مـصـــدر اوروبـي. ووصل بـــاروزو الـــذي اسـتقــبله يف
مـطـار اديـس ابـابــا رئيـس مفــوضيـة االحتـاد االفـريـقي
الفــا عمــر كــونــاري، بــرفقــة املفــوض االوروبـي للـتنـميــة
لـــوي مـيــشـــال، بحــسـب بعـثـــة املفـــوضـيـــة االوروبـيـــة يف

اثيوبيا.

مجزرة
خلـصت جلنـة حتقيق حـكومـية الـى ان 53 مدنـيا قـتلوا
يف جـنــــوب افغـــانــسـتــــان خالل عـملـيـــة شـنـت يف ايلـــول
بقيادة احللف االطلسي ضـد معقل لطالبان، كما اعلن
رئيس هـذه اللجنـة محي الـدين بـالوش. واوضـح رئيس
اللجنة "بحـسب حتقيقنا، فان 53 شخـصا قتلوا، وجرح
تـسعــة، ودمــرت ثمــانيــة مـســاجــد اضــافــة الــى عــدد من

املنازل واحلقول".

نتائج
اظهـرت الـنتـائج الـرسـميــة غيــر النهــائيـة لـالنتخـابـات
الـتـــشــــريعـيــــة يف الـنـمـــســــا ان املعــــارضــــة االشـتــــراكـيــــة
الــدميــوقــراطـيــة فــازت بفــارق ضـئـيل علــى احملــافـظـني
الــذيـن يتـــزعمـهم املــستـشــار املـنتـهيـــة واليتـه ولفغــانغ

شويسل بـ 53.7% من االصوات مقابل %43.2.

نفي
نفـى وزيـر فلـسـطيـني يـنتـمي الـى حـركــة حمـاس أمـس
االثنـني املعلـومـات الـتي حتـدثـت عن خـطفه يف رام اهلل
بــالضفـة الغـربيـة مـن قبل نــاشطـني من شهـداء كتـائب
االقـصى التـابعة حلـركة فتح. وقـال وزير شـؤون االسرى
الفلسـطينيني وصفي كـبها "ان هذه املعلـومات ال اساس
لهــا مـن الـصحــة. ال اعــرف مـن ايـن تــأتـي. لـم اتعــرض

للخطف وال حملاولة خطف".

حتذير
حـذر رئيس احلكـومة االسبـاني خوسيه لـويس ثابـاتيرو
النـاخـبني االسبــان من جنـوح نحـو "اقصـى الـيمني"، يف
اشــارة الــى حـملــة اعـالميــة يقــوم بهـــا تيـــار من احلــزب
الشعبي )ميني( تهدف الى ربط اعتداءات مدريد يف 11
آذار 2004 مبـنــظـمـــة ايـتــــا االنفــصـــالـيـــة. وقـــال رئـيــس
احلكـومة االشتراكي خالل لقاء يف ضـاحية مدريد "من
واجـبـي، كــــرئـيـــس لـلحـكــــومــــة، ان اقـــــول للـمــــواطـنـني
احملـــافـظـني الـــذيـن ســـاهـمـــوا يف العـملـيـــة االنـتقـــالـيـــة
الدميـوقراطيـة )بعد انـتهاء عهـد فرانكـو(، باال يـنقادوا

وراء اقصى اليمني".

نداء
وجه الـــرئيـس املـنتـهيـــة واليتـه ليـفي مــوانــاواســا الــذي
يـتقـــدم علــى مـنــافــسـيه يف االنـتخــابــات الــرئــاسـيــة يف
زامـبيــا، نــداء الــى الهــدوء يف اعقــاب تـظــاهــرات عنـيفــة
النصـار املعـارض مــايكل سـاتــا احتجـاجـا علـى الـنتـائج
اجلــزئيــة التـي وضعـته يف املــرتبــة الثــالثــة. وقــد احــرق
انصـار لـلجبهـة الــوطنيـة بـزعـامـة مـايكل سـاتـا سيـارات
ورشقـــوا الـيـــات الــشـــرطـــة بـــاحلجــــارة مع اعالن نـتـــائج
جـزئيـة تضع الـرئيـس املنـتهيـة واليته لـيفي مـوانـاواسـا

يف طليعة املتنافسني.

استنتاجات
اعـلن الـــرئيــس البــاكــستـــاني بــرويــز مـشــرف ان اجهــزة
االسـتخـبـــارات الـبـــاكــسـتـــانـيـــة ال تـلعـب اي دور يف دعـم
حــركــة طــالـبــان يف افغــانـسـتــان، اال ان هـنــاك حتقـيقــا
جاريا حول وجـود دعم محتمل يقدمه عنـاصر سابقون
يف هـذه االجهزة الـى املتمـردين. وردا على سـؤال لشـبكة
"ان بي سـي" التلفـزيـونيـة االميـركيـة حـول مـا اذا كـانت
اجهـزة االسـتخبـارات تقـدم مـسـاعـدة الـى طـالبـان، قـال
مــشـــرف "كال. لـم يقـم احـــد مـن اجهـــزة االسـتخـبـــارات

بذلك".

العواصم/ وكاالت
قـررت احلكومـة الفلسـطينيـة تعليق
الـعــمـل يف الـــــــوزارات واملـــــــؤســـــســـــــات
احلـكــــومـيــــة أمـــس االثـنـني بـــسـبـب
الهجــوم علــى مــؤسـســات يف الـضفــة
ـــــــــة أمــــــــس األول االحـــــــــد الـغـــــــــربــــي

وخصوصا مجلس الوزراء.
وقـــــال الــنــــــاطق بـــــاســم احلـكـــــومـــــة
احلكـومـة الفلـسطـينيـة غـازي حمـد
ان احلكومـة قررت "تعـليق العمل يف
املـؤسسات احلكـومية بـسبب الهجوم
علـــى مـــؤســســـات الــضفـــة الغـــربـيـــة
ومجلس الـوزراء ومحاولـة اختطاف

بعض املسؤولني".
واضـاف "كـان هنـاك لالسف نـوع من
الـتصعيـد غيـر املبـرر وليـس له سبب
معـني حـتـــى لـــو كـــانـت االحـــداث يف
غـزة )...( ليـس معنـى ذلك ان تنقل
االحــداث بهـذا الـشكـل العبـثي )...(

الى الضفة الغربية".
وســـاد الهــدوء صـبــاح أمــس االثـنـني
شــــوارع قــطــــاع غــــزة بعــــد انـــسحــــاب
القـــوة الـتـنفـيـــذيـــة وانـتــشـــار قـــوات
االمن الــوطنـي بنــاء علــى تعلـيمـات
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس
غـداة هذه املـواجهات بني حـركة فتح

وحماس.
مـــــن جــــــــــــانـــــب آخــــــــــــر اســـــتـجــــــــــــاب
الفلـسـطيـنيـون يف الـضفــة الغــربيـة
أمس االثـنني للـدعـوة الـى االضـراب
الــــشــــــامل الــتــي اطـلقــتهـــــا كــتـــــائــب
شهـــداء االقــصـــى احــتجـــاجــــا علـــى
االشـتـبـــاكـــات الـتـي اوقعـت ثـمـــانـيـــة

قتلى يف قطاع غزة.
واغلـقت احملــال الـتجــاريـــة ومكـــاتب
اخلـدمـات ابـوابهـا منـذ صبـاح أمـس
يف مخــتـلف املـــــدن الـفلـــســطــيــنــيـــــة
حـسـبمــا اكــد شهـــود عيــان ومـصــادر

امنية فلسطينية.
وكـــــانــت كــتـــــائــب شهـــــداء االقـــصـــــى
املـنبثقـة عن حـركـة فتح دعـت مسـاء
االحــد وعـبـــر مكـبــرات الـصــوت الــى
اضـراب شامل الـيوم احـتجاجـا على
مقـتل ثـمــانـيـــة فلــسـطـيـنـيـني خالل
مــــواجهـــات بـني القـــوة الـتـنفـيـــذيـــة
الـتـــابعـــة لـــوزيـــر الـــداخلـيـــة سعـيـــد
صــيـــــام وقـــــوات االمــن الـــــوطــنــي يف

قطاع غزة.
ويف مــــــديــنــــــة رام اهلل، لـــم يفـــتح اي
مـحل جتـــاري ابــــوابه فـيـمـــا شـــاهـــد
مـراسل وكـالـة فـرانـس بـرس اطـارات
مشـتعلة يف وسط الشوارع الرئيسية
والـتـي كـــان مـتــظـــاهـــرون احــــروقهـــا
خالل مسيرات احتجـاجية استمرت

حتى فجر اليوم االثنني.
يـذكر أن مـصادمـات وقعت بـني قوات
االمـن الفلــسـطـيـنـيــة املـتـنــاحــرة يف
قـــطـــــاع غـــــزة مــــــا أسفـــــر عــن مقــتل
ثمــانيـة واصـابــة 100 علــى االقل يف
اســـــوأ اقـتـتـــــال داخلـي مـنـــــذ أشهـــــر
بـــسـبـب عــــدم صــــرف رواتــب وتعـثــــر
محـــادثـــات تـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة

وطنية.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

أزمــة تــشكـيل احلكــومــة بـني عبــاس وهـنيــة تقـــود الفلـسـطـينـيني إلــى اإلقـتتــال

إرضاب شامل يف الضفة الغربية وحكومة محاس تعلق نشاطاهتا يف الوزارات 
تــــابعـــة حلـمـــاس مـنـــزل احـــد كـبـــار
مـــســــؤولــي جهــــاز االمـن الــــوقــــائـي
املـوالي لعـباس. وقـالت حمـاس انها

اعتقلت خمسة حراس من املنزل.
إلــــى ذلـك بحـث رئـيـــس الــــسلــطــــة
الـفلــــســـطــيــنــيــــــة محــمـــــود عــبـــــاس
ورئيـس الــوزراء اسمـاعـيل هـنيـة يف
اتصـال هـاتفـي اعمـال الـعنف الـتي
شهـدهــا قطـاع غـزة ومـدينـة رام اهلل
يف الـضفــة الغـــربيــة، واكــدا ضــرورة
"الـتـــزام القـــانـــون والغـــاء مـظـــاهـــر

التوتر".
وجـــــاء يف بــيـــــان صـــــدر عــن مـكــتــب
اسمــاعيل هـنيــة ان االخيـر "اجـرى
عـــصــــــر الــيــــــوم اتـــصــــــاال هــــــاتفــيــــــا
بـــالـــرئـيـــس محـمـــود عـبــــاس خالل
وجوده يف العـاصمة االردنـية وجرى
بحث التطورات االخـيرة وخصوصا
االحـــداث املــــؤسفـــة الـتــي وقعـت يف

قطاع غزة و رام اهلل".
وقـال هـنيـة يف كلمــة متلفــزة مسـاء
االحـد "من مـوقعي كـرئيـس للوزراء
اهـيب بجمـيع املواطـنني ان يتـحلوا
بـاعلـى درجـات املسـؤوليـة ويتـرفعـوا
عـــن اخلالفـــــات وخـــصـــــوصـــــا انــنـــــا
نـواجه تـصعيـدا خـطيـرا من جـانب
قـوات االحتالل )االسـرائيلـي( التي
تهــدد بتــوسـيع رقعــة العــدوان علــى

قطاع غزة".
كمــا قــال املـتحــدث بــاسم الــرئــاســة
املصـرية سليـمان عواد للـصحافيني
عقــب احملــــــادثــــــات الــتــي اجــــــراهــــــا
الـــــــرئــيـــــس املــــصـــــــري مـع الـعـــــــاهـل
ــــــــــانــــي، ان ــــــــــد اهلل الــــث االردنــــي عــــب
"الرئـيس مـبارك ابـدى قلقه البـالغ
من الـتطـورات يف غـزة وابـدى اسفه
لالشـتـبـــاكـــات الـتـي وقعـت واكـــد ان
االقـتتــال الفلـسـطيـني خـط احمـر

ال ينبغي جتاوزه على االطالق".
ونـاشد االمـني العام ملنـظمة املـؤمتر
االسالمــي اكـــمل الــــــديــن احــــســــــان
اوغلي الفلسطينيني ضبط النفس
بعد املـواجهات التي وقعت يف قطاع

غزة.
ويف بـيان صـدر عن مقـر املنظـمة يف
جـدة، اعرب اكـمل الديـن اوغلي عن
"االسف لـالشتبـاكـات املـؤسفــة التي
وقعـت يف قطاع غزة وناشد مختلف
القـــوى والفـصـــائـل الفلــسـطـيـنـيـــة
الـتـحلـي بــضـبــط الـنفــس وتـغلـيـب
لغـة احلــوار ووأد الفـتنـة الــداخليـة

حقنا لدماء الفلسطينيني".
كمـا دعا احد قـادة اجلبهة الـشعبية
لتحـريـر فلــسطـني التـي تتخــذ من
دمــشق مقــرا، قـــوات االمن املـــواليــة
حلــــركــــة فــتح بــــزعــــامــــة الــــرئـيـــس
الفلسـطيني محـمود عبـاس والقوة
التنفيـذية التـابعة لـوزير الـداخلية
سعيد صيـام من حركة حماس، الى
"وقـف االشتباكـات املسلحـة" والبدء

باحلوار.
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وتصـاعدت حـدة الصـراع املريـر على
الـسلطـة بـني عبـاس وحكـومـة هـنيـة
التـي تقــودهـــا حمــاس بـسـبب تـعثــر
جهـود تشكـيل حكومـة وحدة وطـنية
بعـد فــوز حمـاس يف االنـتخـابـات يف

يناير كانون الثاني املاضي.
اال ان احملادثـات انهارت بعد أن اتهم
عبـاس حماس بـالعدول عن تعهـدها
الــســــابق بقـبـــول اتفـــاقـيـــات الــسالم
الــــــــســــــــــابـقــــــــــة مـع

اسرائيل.
ـــــــــــادلــــت فــــتـح وتــــب
وحماس االتهـامات
بــــاملـــســــؤولـيــــة عـن
تـفـجـــيــــــــر أعـــمــــــــال
العــنف. وتــظــــاهــــر
االالف من مـؤيـدي
فــتح الــــذي اخــــذوا
يــطـلقـــون الـنـــار يف
الـهـــــــــــواء يف غـــــــــــزة
والــضفـــة الغـــربـيـــة
احتجـاجـا علـى مـا
وصفوه االفراط يف
اســـتخـــــــدام القــــــوة
مــن جــــــانــب قــــــوات
االمـن يف مـــواجهـــة
رجــــــال الــــشــــــرطــــــة

املضربني.
ويف مـــــديــنـــــة غـــــزة
اقـــتحــمــت يف وقــت
ـــــــــوم ســـــــــابـق مــــن ي
االحـــــد قـــــوات امــن
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وقــــال خــــالــــد ابـــــو هالل املــتحــــدث
بــــاسـم الــــداخلـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة
للصحـفيني ان هـذه القـوات نشـرت
بـنـــاء علـــى االحـتـيـــاجـــات االمـنـيـــة
الفلـسـطيـنيـة اال انه بعـد ان اتخـذ
الرئيـس الفلسـطيني قـرارا بسحب
جـمـيـع القــــوات فــــانه يــتعــني علــــى
وزارة الــــــداخلــيـــــة االلــتــــــزام بقـــــرار

الرئيس.

بــأن اعـمـــال العـنف وسـفك الــدمــاء
لـــن متــــــــر عـلـــيـهــــــــا مــــــــرور الــكــــــــرام
وسيحـاسـب كل من تـسـبب او شـارك

بها بالقول او بالفعل."
وبعـــــد خــطـــــاب عـبـــــاس أمـــــرت وزارة
الـداخليـة قـوات االمـن التي تقـودهـا
حمــاس بــاالنــسحـــاب من مــواقع يف
غــزة نشـرت فيهــا خالل احتجـاجـات

قوات الشرطة.
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وتـصــاعـــد التــوتــر بعــد ان أمــر وزيــر
الداخـلية سعيـد صيام الـذي ينتمي
حلمــاس قـــوات االمن بـــالنــزول الــى
الشوارع ملنع نشوب مزيد من العنف
مـن جانـب رجال الـشرطـة املضـربني
الـــذيـن يـطـــالـبـــون بـصـــرف رواتـبهـم
املتــأخــرة. وانــدلـعت اشـتبــاكــات اثــر

ذلك.
وقــال عبــاس يف خطـاب الـى الـشعب

الفلــسـطـيـنـي مـن
العاصمة االردنية
عـــــمــــــــــــان اذاعـــــتـه
قـنــــوات تلفـــزيـــون
عــــربـيــــة "ان هــــذه
املــــــواجهــــــات ومــــــا
صـاحبها من نزف
للـدماء قـد جتاوز
احــدى احملــرمــات
وافـــظع الـكـبــــائــــر
ــــــــــــــتــــــــــــــي جنـــــح ال
ــــــــــــــا... يف شــعـــــبـــــن
جتـنــبه وحتـــــرميه
وجـعـلـه خـــــــطــــــــــــاً
احمر ال يقوى اي
كــان ومـهمــا كــانت
االســـبــــــــاب عـلــــــــى
جتـــــاوزه او حــتـــــى

االقتراب منه."
واضــــــــاف "وانـــنـــي
مــــــن مـــــــــــــــوقــعــــــي
كـــرئـيـــس للـــشعـب
الفلـسـطيـني أعـد
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اللبونة )لبنان(/ اف ب
دعــا قــائــد اجلـيــش اللـبـنــانـي العـمــاد
ميـشــال سلـيمـان أمـس االثـنني قــواته
ـــــــــــى "الــــتـــــصـــــــــــدي لـالعــــتـــــــــــداءات ال
واخلـروقـات االسـرائـيليـة" اثــر انتـشـار
اجليش الول مرة مـنذ اربعني عاما يف
مـــــوقع اســتـــــراتــيجــي حـــــدودي علـــــى
الــــســـــاحـل اللــبــنـــــانــي انـــــسحــب مـــنه

اجليش االسرائيلي.
وقــال الـعمــاد سلـيمــان اثــر رفع العـلم
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وطوافات القتال والزوارق احلربية".
ـــــر الــتـــــوجـــيه يف اجلــيـــــش وقـــــال مـــــدي
اللـبنــانـي العـميــد الــركن صــالح احلــاج
سلـيـمـــان ان اجلـيــش سـيـنهـي انـتــشـــاره
علــــى الـــشــــريــط احلــــدودي بعــــد ظهــــر
االثـنني ما عـدا منطـقة الغجـر التي لم

ينسحب منها اجليش االسرائيلي.
واضــاف ان اجليـش اللـبنـانـي انتـشـر يف
ثالثـــة مــــواقع قـــريـبـــة مـن الـغجـــر هـي

العباسية واجمليدية والوزاني.
وعلـــى صلــة بــاملــوضـــوع اعلـن الــرئـيــس
الـسوري بـشار االسـد يف مقابلـة نشـرتها
صحـيفـــة "البـــاييــس" االسبـــانيــة انه ال
ميكـن الي انـتـشــار عــسكــري والي قــرار
دولـي ان ميــنع "تهـــريــب االسلحـــة" الـــى
حـزب اهلل مـؤكـدا ان "احلل الــوحيـد هـو

ان تثق االطراف املعنية بسوريا".
وقــال الـــرئيـس الـســوري للـصحـيفــة يف
حديـث نشـر االحد ان "الـوضع احلـالي،
وكمـا يقـول اللـبنـانيـون، شـبيه بـالـوضع
قبيل احلـرب االهلية عـام 1975"، مؤكدا
ان بعـض "اجملمـوعـات اللـبنـانيـة طلـبت
من الـواليـات املتحـدة ان تهـاجم سـوريـا

وحتتل دمشق". 
واعـتبـر االســد انه "يف حـال وجــدت نيـة
حقـيقيـة يف تهــريب اسلحـة الـى لـبنـان،
ال ميكـن لقــرارات االمم املـتحــدة او الي
انـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــار عـــسـكــــري ان ميــنع

ذلك".
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ــــــود ــــــى اجلــن واضــــــاف مــتــــــوجـهــــــا ال
اللبنــانيني "اسهـروا علـى اعالء كلمـة
القـانـون وردع كل مـن تسـول له نـفسه

العبث مبسيرة االمن واالستقرار".
واكد ان قـيادة اجلـيش "وضعت خـطة
عسكـرية عمالنـية تتـضمن نشـر نحو
15 الف عــسكــري يف اجلنــوب وبــادرت
الـى الـطلب مـن احلكـومـة اللـبنــانيـة
تعـزيـز قـدرات اجليـش الـدفـاعيـة من
ـــــى اخــتـالفهـــــا عــتـــــاد وصـــــواريـخ عل
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اللبناني على تلة اللبونة القريبة من
الـنـــاقــــورة علـــى ســــاحل املـتـــوســط يف
ـــــوب اللــبــنـــــانــي، غـــــداة اقـــصـــــى اجلــن
انـــــسـحــــــاب اجلــيـــــش االســــــرائــيـلــي،
"ادعـــوكم الـــى التـصــدي لـالعتــداءات
واخلـروقـات االســرائيـليـة مبــا يتـوفـر
حاليا من امكانات، على قلتها، ريثما
يـتـحقق مـــا وعـــدت بـه احلكـــومـــة مـن
تعــزيــزات بـــاسلحـــة واعتــدة تـتنـــاسب

وارادة القتال لديكم".
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اجليـش اللـبنـاين يـنتـرش يف مــوقع اسرتاتـيجي عىل احلــدود مع إرسائيل
األســـــد: يـــشـكـك يف مــنـع تهـــــريــب الــــسالح إلـــــى حـــــزب اهلل

BBC
ــــــرازيـلـــي ــــــرئـــيـــــس الـــب أخـفـق ال
ــــــوال دا ــــــاســيــــــو ل احلــــــالــي "إيــن
ــــــى ســـيـلـفــــــا" يف احلـــصــــــول عـل
ـــيــــــــــة الـ50% الـالزمــــــــــة يف ـــب أغـل
اجلـولـة األولـى مـن االنتخـابـات
الـرئــاسيـة الـتي كــان من املـمكن
أن جتـنبه خـوض جـولـة ثــانيـة.
وجاء إخفـاق لوال بفـارق ضئيل

جدا يصل إلى نحو %1. 
وهـذا يعـني أن املنـافسـة ستـكون
متقـاربة جـدا مع خصـمه حاكم
ســـاو بـــاولـــو الــســـابق غـيـــرالـــدو
ألكـمـني الــذي حــصل علــى %41

من األصوات. 
وكـــان ألكـمـني قــد حـقق تقــدمــا
متأخرا بعـد اتهام حزب العمال
الـذي يـنتمـي إليه لـوال بـالقيـام

بعمليات احتيال. 
ويعـتبــر ذلك انـتكـاسـة لـ" لـوال"
الـــــــــــــذي كـــــــــــــان قـــــــــــــد حــقــق يف
اسـتــطالعــات الــرأي األولـيــة يف
اجلــولــة األولــى مـن انـتخــابــات
ـــرازيل تقـــدمـــا الـــرئـــاســـة يف الـب
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إخفاق الرئيس الربازييل
يف االنتخابات الرئاسية

ملحوظا. 
ويعـــد "غـيـــرالـــدو ألكـمـني" وهـــو
من يـسـار الــوسط، وهـو منـاصـر
لـرجــال األعمـال أبــرز منـافــسي

لوال، كما يحب أن ينادى. 
وقـــال مــســـاعـــد كـبـيـــر للـــرئـيــس
البــرازيلي لـويـس اينــاسيـو لـوال
دا سيلفـا ان انتـخابـات الرئـاسة
البــرازيليــة ستـتجه نحـو جـولـة
ـــــــافـــــسـه ـــــــوال ومـــن اعـــــــادة بـــني ل

الرئيسي جيرالدو ألكمني.
وأبلغ تــارســو جـيـنــرو وهــو أحــد
كبــار مـســاعــدي لــوال وعـضــو يف
ـــــــرازيـلـــي ـــــــوزراء الـــب ـــــس ال مـجـل
ـــــات الـــصـحفــيــني ان االنـــتخـــــاب

ستحسم يف جولة ثانية.
كمـا اعلنت احملكـمة االنـتخابـية
العلـيـــا الـبـــرازيلـيـــة فجـــر أمــس
االثـــنـــني ان دورة ثــــــــانـــيــــــــة مـــن
االنتخـابـات الـرئـاسيـة ستجـرى
يف 29 تشرين االول بني الرئيس
لـويــس اينــاسيـو لـوال دا سـيلفـا
ــــدميــــوقــــراطــي واالشــتــــراكــي ال

جيرالدو الكمني.
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العواصم/ وكاالت
اعــتــبـــــر وزيـــــر اخلـــــارجــيـــــة
الـتـــركـي عـبـــد اهلل غـــول يف
مقــــابلــــة نـــشــــرت ان ايــــران
سـتعلق انـشـطتهــا النـوويـة
اذا حـصلـت علــى ضمـانـات
بان احلوافز الـتي عرضتها
الدول الغـربيـة ستقـدم لها

فعال.
وقــــــال غــــــول الســبــــــوعــيــــــة
"نـيـــوزويك" االمـيـــركـيـــة ان
املسـؤولني يف ايـران "قدروا"
احلــــــوافــــــز االقــتـــصــــــاديــــــة
والـــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة الــتــي
عرضتـها الدول الغـربية يف
محاولـة حلث طهـران على
تـعلــيق نـــشـــــاط تخــصـيـب

اليورانيوم.
وقـــال الـــوزيـــر الـتـــركـي "انه
عــرض جيـد اليـران. خالل
زيــــارتـي الــــى ايــــران يف اب،
الــتـقــيــت كـل املـــــســـــــؤولــني

غول: "إيـران ستعلق أنشطـتها النوويـة إذا كانت احلوافـز حقيقية"
ونـقـلـــت وكــــــــالــــــــة االنـــبــــــــاء
االيــــرانـيــــة الــــرسـمـيــــة عـن
املـتحــدث بـــاسم اخلـــارجيــة
االيــــــرانــيـــــــة محــمـــــــد علــي
حـسينـي قولـه "انها مقـاربة
غيـر مجدية تخدم املصالح
العـــــدائــيــــــة للــمــــســـــؤولــني
االميـركـيني، ولهـذا الـسـبب

ندينها".
واضـــــــــــاف املــــتـحـــــــــــدث "ان
عـــواقـب اعـتـمـــاد مـثل هـــذه
القـــــــوانــني لــيـــــســت ســـــــوى
الــتـــــاثــيــــــر علـــــى املـــصــــــالح
االميـركية وزيادة عـزلة هذا

البلد".
واعتبـر هذا االجراء مبثابة
حتـــذيـــر لـــروسـيـــا والــصـني
ــــــــدائـــمـــتـــي ــــــــدولـــتـــني ال ال
العضـوية يف مـجلس االمن
الـدولي املعـارضتني لـفرض
عـقــــــــوبــــــــات دولـــيــــــــة عـلــــــــى

طهران. 
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الــــــصــــيــــنــــي مبــــــضــــمــــــــــون
مـحـــــــادثـــــــاتـه مـع االحتـــــــاد
االوروبــي حــــــول مــــســــــالــــــة
تعليق تخـصيب اليـورانيوم
من جـانب ايران، كمـا قالت
الــوكــالـــة دون اي تفــاصـيل

اخرى.
وخـالل مـحـــــــــادثـــــــــاتـه مـع
الريجــــــانــي، كــــــرر الــــــوزيــــــر
الـصينـي ان بكني تقـف الى
جــــــانــب حـل دبلــــــومــــــاســي
لالزمــــة بـــشــــان الـبــــرنــــامج
الـنــووي االيــرانـي، بحــسـب
ــــــــاء الـــــصـــني ــــــــة انـــب وكــــــــال

اجلديدة.
ــــــــــران ــــــــــى ذلــك دانــــت اي إل
القـانون االمـيركي اجلـديد
الــــذي يـنـــص علــــى فــــرض
عقـوبــات علـى الـدول الـتي
تــتـعـــــــاون مـع الــبـــــــرنـــــــامـج
الــنـــــووي االيـــــرانــي وتـــــزود

طهران باسلحة متطورة.
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وقـــــــالـــــــوا لــي انـهــم قـــــــدروا
مجمل االجـراءات، وعلمت
ـــــــــرئــــيــــــــس ـــــــــذلــك مــــن ال ب
االيــراني مـحمــود احمــدي
جنــــــــاد. قــــــــال لـــي ان هــــــــذا
االقــتـــــــراح مخــتـلف عــمــــــا

سبقه".
واضــــــاف "قــــــالــــــوا انهــم اذا
حصلـوا على الـضمانـة بان
كـل العــنـــــــاصـــــــر ســـتقـــــــدم،
فانهم سيعلقـون انشطتهم

احلساسة".
مـن جانـب آخر اجـرى وزير
اخلـــــارجــيـــــة الــصــيــنــي لــي
تـــــشــــــاو شــيــنـغ محــــــادثــــــة
هاتفية مع كبير املفاوضني
االيرانيـني يف امللف النووي
علـي الريجــانـي حــول اخــر
تطورات هـذا امللف، بحسب
ــــــــاء الـــــصـــني ــــــــة انـــب وكــــــــال

اجلديدة.
وابلـغ الريجــــانـي املـــســــؤول
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طهران تدين قرار العقوبات على الدول املتعاونة معها عسكرياً

باتومي )جورجيا(/ رويترز
لـم يـبــد رئـيــس جــورجـيــا مـيخــائـيل
سـاكـاشفـيلي أمـس االثـنني اهـتمـامـا
بــــرد فـعل مــــوسـكــــو الــصــــارم جتــــاه
القـبض علـى أربعـة ضبـاط بـاجلـيش
الروسي يف جورجيا بتهمة التجسس
والـتـي أثــارت أزمـــة يف العالقــات بـني

البلدين.
ـــة مع وقــال ســاكـــاشفــيلــي يف مقـــابل
صحفـيني غـربـيني يف مـينـاء بـاتـومي
علــى الـبحــر االســود يف وقـت متــأخــر
مـن يـــوم االحـــد "ال أعــتقـــد أن هـــذه
الـتــصـــريحــات خــطـيـــرة. انه رد فـعل
مـبــــالغ فــيه سـبـبـه العــصـبـيـــة الـتـي

تسببوا فيها النفسهم."
وأضـاف متحـدثـا بـاالجنليـزيـة "لقـد
أصبحوا رهائن برامجهم الدعائية."
وتـشك جــورجيــا يف أن روسيـا تـسعـى
لـتغـيـيــر حكــومـتهــا املــوالـيــة للغــرب
والـتــي وصلــت للـــسلــطـــة عـــام 2003
ـــــوم علــيهــــا يف مـــســــانــــدة وتـلقــي الل
االنفـصــاليـني يف منـطـقتـي ابخــازيــا

وأوسيتيا اجلنوبية.
وتنفي روسيا هذه التهم.

وملح سـيــاسـيــون بــارزون يف مـــوسكــو
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جــورجيــا تبـدي عــدم اكرتاثهـا بـترصحيـات بــوتني 
الضبـاط الروس سيعودون إلى مـوسكو على منت طـائرة خاصة

ظـل حظــر روسي علــى واردات النـبيـذ
ال تـخــــشــــــى الــتـعــــــرض لـعـقــــــوبــــــات
اقتصـادية أخـرى مثل حظـر امدادات

الطاقة.
وأشـار بـوتني الـذي التقــى مبسـؤولني
أمـنـيـني كـبـــار ملـنـــاقــشـــة االزمــــة مع
جـــورجـيـــا ضـمـنـيـــا الـــى أن حـلفـــاء
جـــورجـيـــا الغـــربـيـني اجلـــدد وأولهـم
الـــــــــــواليـــــــــــات املـــتـحـــــــــــدة شـجـعـــــــــــوا
سـاكاشفيلـي على مواجهـة موسكو يف

قضية التجسس.
ويف تــطـــور الحـق اعلـنـت مــتحـــدثـــة
بـــاسـم مـنــظـمـــة االمـن والــتعـــاون ان
املـنظمـة ستعـيد الـى روسيـا الضـباط
الروس الـذين اتهـموا بـالتجـسس من
قــبل الـــسلــطــــات اجلــــورجــيــــة الــتــي

ستقوم بتسليمهم الى املنظمة.
وقـــالـت املــتحـــدثـــة "سـيـتـم تـــسلـيـم
الــضـبــاط الــى )مـنــظـمــة االمـن( يف
مـــــوكــب بحــضـــــور مــــســـــؤولــني روس
وجورجيني. وسيتم عقب ذلك نقلهم
علــــــى الفـــــور الـــــى املــطـــــار مــن قــبل
مـنـظـمــة االمـن والـتعــاون مـن حـيـث
سـيـتـــوجهــون الــى روسـيـــا علــى مـنت

طائرة خاصة".
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لضـرورة اتخـاذ روسيـا اجـراءات أقـوى
ضـد جـورجيـا الرغـامهـا علـى االفـراج
عــن الــضــبـــــاط املعــتـقلــني. وأشــــارت
معظم االراء املتشـددة الى أنه اضافة
للـعقـــــوبـــــات االقــتــصـــــاديـــــة ميـكــن

استخدام القوة العسكرية.
وقــال ســاكــاشفـيلـي انه ال يعـتقــد أن
موسكـو ميكن أن تلجأ للقـوة مضيفا
أن جــورجيــا الـتي تـعيـش بــالـفعل يف
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اضراب امام رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني

اجليش اللبناني
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