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عم����ان � يو.بي.آي: غادر رئيس املكتب السياس����ي حلركة حماس 
خالد مشعل األردن اول من امس عائدا إلى دمشق بناء على طلب وزير 
الداخلية األردني نايف القاضي حسبما صرح نقيب احملامني األردنيني 
الس����ابق صالح العرموطي. وقال العرموطي ف����ي تصريح ليونايتد 
برس إنترناشونال »كنت قد تقدمت يوم األحد املاضي بطلب لرئيس 
الوزراء نادر الذهبي بتمديد إقامة مش����عل في األردن لثالثة أيام بدال 
من يومني ريثما تنتهي أيام العزاء بوفاة والده كما هو متعارف عليه 

فابلغني رئيس الوزراء انه س����تتم دراسة املوضوع«. وتابع بأنه بعد 
س����اعة ونصف تلقى اتصاال هاتفيا من وزير الداخلية يطلب منه فيه 
أن يبلغ مشعل بضرورة مغادرة األردن. وأكد العرموطي أن مشعل لم 
يطلب أبدا متديد إقامته في األردن وان الطلب جاء مببادرة شخصية 
منه كصديق ملشعل. وقال انه لم يبلغ رئيس املكتب السياسي حلماس 
بطلب وزير الداخلية ألن مشعل كان قرر مغادرة األردن بالفعل التزاما 

باالتفاق املسبق بينه وبني السلطات األردنية بهذا اخلصوص.

وزير الداخلية األردني يطلب من مشعل مغادرة األردن

الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال نظيره القبرصي دميترس خريستوفياس أمس          )ا.ف.ب(

مبادرة تركية »ثالثية« لتخفيف التوتر بين بغداد ودمشق

القوات اليمنية تعتمد أسلوب حرب العصابات لمالحقة المتمردين في صعدة

األسد عن االتهامات العراقية لسورية: الأخالقية وبعيدة عن المنطق 

اليمن يحّذر من اتخاذ »قرارات صعبة« ضد إيران
إذا استمرت وسائل إعالمها في تبني مواقف الحوثيين

� يو.ب����ي.آي: حذر  صنع����اء 
وزير اخلارجي����ة اليمني ابوبكر 
القرب����ي إيران من االنعكاس����ات 
الس����لبية في العالقات اليمنية � 
اإليرانية ومن »قرارات صعبة« قد 
تتخذها بالده إذا »متادت« وسائل 
اإلعالم اإليرانية في تبني مواقف 
»املخربني« في صعدة والتحريض 

ضد اليمن.
وقال القربي، لصحيفة »امليثاق« 
لسان حال حزب املؤمتر الشعبي 
احلاكم في اليمن الصادرة امس، 
»نح����ذر احلكوم����ة اإليرانية من 
االنعكاسات السلبية في العالقات 
اليمني����ة اإليراني����ة إذا مت����ادت 
وسائل إعالمهم في تبني مواقف 
املخربني في صعدة )احلوثيون( 
بنشر األكاذيب والتحريض ضد 

اليمن«.
القربي »نحن نبهنا  وأضاف 
احلكومة اإليرانية بأن هذا اخلطاب 
ال يخدم العالق����ات الثنائية بني 
البلدي����ن واذا ما أرادت وس����ائل 
اإلعالم اإليرانية أن تظل أداة بيد 
عناص����ر التخريب بصعدة فذلك 
س����يجعل اليمن تقدم على اتخاذ 

قرارات صعبة«.
وفي حني لم يعلن القربي عن 
نوعية تلك القرارات إال ان مصادر 

مستقلة، أكدت ان اليمن قد يقطع 
عالقاته الديبلوماسية مع طهران 

خالل األسبوع املقبل.
ونقلت عن القربي قوله »لقد 
استدعينا السفير اإليراني وأبلغناه 
احتجاجنا كما احتججنا لدى وزارة 
اخلارجية نفسها حول خطابهم 

الذي يشوه احلقائق«.
وسبق ان توترت العالقات بني 
صنعاء وطهران منذ بدء املواجهات 
بني القوات احلكومية وأتباع الزعيم 
الديني املتمرد عبدامللك احلوثي في 
يونيو عام 2004 وكادت تصل حد 

قطع العالقات.
القرب����ي دعاة وقف  وخاطب 
احلرب قائ����ال »احلكومة اليمنية 
أوقفت احل����رب لعديد من املرات 
ونحن حريصون على وقفها« لكنه 
اس����تدرك بالقول إن »املتمردين 
فرضوها )احل����رب( علينا، وأن 
وقف احلرب ال يجب أن يكون على 

حساب سيادة وهيبة الدولة.

نفي متبادل

ميدانيا، نفى مصدر عسكري 
ميني في املنطقة الشمالية الغربية 
ما وصف����ه بادع����اءات احلوثي 
بالس����يطرة على موق����ع طيبان 
العس����كري ف����ي مرك����و مديرية 

الظاهر سابقا )املالحيظ حاليا( 
واحتالل جبل الصمع الذي يطل 

على محافظة صعدة.
ونقل����ت وزارة الدف����اع عبر 
موقعه����ا االلكتروني عن املصدر 
الذي لم تس����مه قوله إن ما تردد 
بالس����يطرة »على املوقع املذكور 
ليس له أي أساس من املصداقية 
وأن����ه يندرج في س����ياق املزاعم 

الكاذبة واملضللة«.
وأكد املصدر ان جبل الصمع 
واملوقع العس����كري الثاني حتت 
القوات املسلحة واألمن  سيطرة 
وأن الوحدات العسكرية واألمنية 
تالحق أتب����اع احلوثي إلجبارها 

على االستسالم.
وأكد »أن وحدات من اجليش 
واألمن ش����نت هجوما باستخدام 
أس����لوب تكتيكي جديد يتناسب 
وحرب العصاب����ات ضد عناصر 

احلوثي«.
وكانت جماع����ة احلوثيني قد 
قالت إن مقاتليها سيطروا اول من 
امس على موقع عسكري في منطقة 
طيبان مركز مديرية الظاهر سابقا 
وتتبع حالي����ا مديرية املالحيظ 
باإلضافة الى استيالئهم على موقع 
عسكري في جنوب مدينة صعدة 

واملعروف ب� »املقاش«.

وقال بيان ملكتب زعيم اجلماعة 
عب����د امللك احلوث����ي إن املقاتلني 
استولوا على كل اآلليات واألسلحة 
والذخائ����ر التي كان����ت في طيان 

واملقاش.
وذك����رت مص����ادر محلية ان 
اجليش حاول اس����تعادة منطقة 

املقاش ومعس����كر الصمع بهجوم 
واسع شنه صباح امس والتزال 
املعارك مستمرة في كل من املقاش 
والصمع. ونفت اجلماعة أن يكون 
35 من مقاتليها استسلموا لقوات 
اجليش في حرف سفيان كما تردد، 
كما نفت مقتل أحمد جران القيادي 

احلوثي وخبي����ر املفرقعات الذي 
أعلنت وزارة الدفاع مقتله.

وب����دأت وزارة الدفاع اليمنية 
خالل اجلولة السادسة من احلرب 
بني قوات اجليش واحلوثيني نشر 
تصريحات وبيانات عن املواجهات 

خالفا جلوالت القتال السابقة.

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت 
وسط محاوالت اقليمية تبنتها ايران وتركيا 
لنزع فتيل االزمة املتصاعدة بني سورية والعراق 
اثر اتهامات مسؤولني عراقيني لدمشق بالتورط 
في تفجيرات أربعاء بغداد األسود،  اعتبر الرئيس 
السوري د.بشار االسد اتهامات احلكومة العراقية 

بحق سورية بأنها اتهامات »ال أخالقية«. 
وقال الرئيس األسد في مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره القبرصي دميترس خريستوفياس أمس 
في دمشق »عندما تتهم سورية بقتل عراقيني وهي 
حتتضن مليون ومائتي ألف عراقي فهذا اتهام 
الأخالقي، وعندما تتهم س���ورية بدعم االرهاب 
وهي تكافح االرهاب منذ عق���ود، عندما كانت 
دول في املنطقة وخارج املنطقة تدعم االرهاب، 
فهذا االتهام سياس���ي ولكنه بعيد عن املنطق 
السياس���ي، وعندما تكون االتهامات دون دليل 
فهذا خارج منطق القانون، لذلك قامت سورية 
مباش���رة بعد صدور االتهامات بالطلب رسميا 
بارسال وفد إلى سورية ومعه األدلة حول هذه 

االتهامات«.
وتابع األس���د »حتى هذه اللحظة لم يصلنا 
أي رد بعد مرور أيام عل���ى صدور االتهامات، 
لذلك وبعيدا عن املزايدات السياسية في االعالم، 
سورية حريصة على الش���عب العراقي وعلى 
مصاحله كحرصها على مصالح ودماء وأرواح 

الشعب السوري«. 
من جهة أخرى، وفي محاولة لتخفيف التوتر 
احلاصل مؤخرا في العالقات بني العراق وسورية 
وصل وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى 
بغداد، أمس ضمن إطار اجلهود التركية للوساطة 

بني البلدين عقب سحبهما سفيريهما.

الى دمش���ق للقاء الرئيس بشار االسد ووزير 
اخلارجية وليد املعلم.

وكشف أوغلو أنه أجرى مكاملة هاتفية مطولة 
مع وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
في وقت متأخر من أمس األول تبادال خاللها آراء 

شاملة حول زيارته الى بغداد ودمشق.
وفي تفاصيل املبادرة ذكرت صحيفة الصباح 

وقال اوغل���و في تصريح���ات للصحافيني 
»س���نحاول أن نعيد جو الثقة بني البلدين. اذا 
وجدت الثقة والنية الطيبة بني اجلانبني فسيكون 

من االسهل التغلب على ازمة مثل هذه«.
وأشار إلى أن محادثاته تشمل الرئيس العراقي 
جالل طالباني ورئي���س الوزراء نوري املالكي 
ووزير اخلارجية هوشيار زيباري قبل ان يتوجه 

العراقية الرس���مية ان وزير اخلارجية التركي 
حمل ثالثة مقترحات إلزالة التوتر.

وأوضحت الصحيفة نقال عن مصادر مطلعة 
ان الوزير اوغلو نقل »وجهة النظر الس���ورية 
جتاه املطالب العراقية مع طرح مقترحات عدة 
من بينها عدم املض���ي باجتاه احملكمة الدولية 
وعقد لقاء عاجل بني وزير اخلارجية هوشيار 
زيباري ونظيره الس���وري وليد املعلم برعاية 

تركية في انقرة«.
اما االقتراح الثالث، فيقضي »بعقد لقاء امني 
بني مسؤولني من البلدين يتم خالله عرض االدلة 
واملس���تندات التي تثبت تورط بعض املقيمني 
في سورية بالعمليات التخريبية في العراق«، 

حسب الصحيفة نفسها.
وقب���ل وصول أوغلو، س���ارعت طهران من 
جانبها إلى إرس���ال وزير خارجيتها، منوچهر 
متكي، إلى دمشق حيث التقى نظيره السوري 
والرئيس األسد، بعد زيارة مماثلة قام بها الى 

بغداد أول من أمس. 
وأك���د اجلانبان على ح���رص بلديهما على 
وحدة واستقالل العراق وإدانتهما للتفجيرات 
اإلرهابية التي تس���تهدف العراقيني. فيما عبر 
الرئيس الس���وري عن حرص���ه على العالقات 
السورية � العراقية والتي تصب حكما في مصلحة 
الشعبني والبلدين، وفقا ملا ذكرته وكالة األنباء 
السورية »سانا«. وبحسب الوكالة، أوضح األسد 
أن احلكومة الس���ورية طالبت وبشكل مستمر 
اجلانب العراقي بإرسال ما لديه من أدلة حول 
التهم التي وجهت مرارا إلى سورية حرصا من 
بالده للوقوف على حقيقة االتهامات واحلفاظ 

على حياة العراقيني وأمن واستقرار العراق.

جندي ميني يصوب سالحه جتاه املتمردين احلوثيني في صعدة في صورة نشرها اجليش اليمني أمس                       )رويترز(

100 ألف جندي أميركي في العراق
سينسحبون عبر قاعدة أنجيرليك التركية

أردوغان يعد بمواصلة االنفتاح على األكراد
بعد هجوم لـ »الكردستاني« قتل 4 جنود أتراك

عواصم ـ وكاالت: جتري االستعدادت في قاعدة اجنيرليك 
ــحاب القوات األميركية  ــة الواقعة في جنوب تركيا النس اجلوي
من العراق املقرر ان يبدأ في ديسمبر املقبل. وذكرت صحيفة 
اخشام التركية استنادا ملعلومات خاصة بوزارة الدفاع األميركية 
ــى 140 ألف جندى أميركى يؤدون  ــا يقرب من 100 ألف إل أن م
خدمتهم في العراق سوف ينقلون جوا إلى بالدهم عبر القاعدة، 
ــابقة التجهيز  حيث يجري حاليا حتضير خيم واماكن اقامة س
ــالق املهمة للعمليات  ــدة التي تعد احدى ركائز االنط في القاع

العسكرية األميركية في العراق وأفغانستان.
ــوارئ أعلنت في القاعدة  ــت الصحيفة أن حالة الط واضاف
ــرات التي تقوم بها وزارة الدفاع األميركية  تزامنا مع التحضي

)الپنتاغون( لسحب 142 ألف جندى أميركي من العراق.

ــرة ـ أ.ف.پ: وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب  أنق
ــان باملضي قدما في تطبيق خطته ملنح االكراد مزيدا  اردوغ
ــن االكراد عرقلة هذه  ــوق رغم محاوالت املتمردي من احلق

العملية، على حد قوله.
وبينما كان اجليش يعرض قوته العسكرية اول من امس 
خالل احتفاالته بيوم النصر على القوات اليونانية التي غزت 
ــام 1922، قتل 4 جنود في هجوم بقنبلة نفذه  البالد في الع
متمردو حزب العمال الكردستاني في مقاطعة هاكاري جنوب 
ــرق تركيا قرب احلدود العراقية. وأعلن اجليش التركي  ش
ــلحي حزب  ــتباك مع مس امس مقتل اجلنود االربعة في اش

العمال الكردستاني في جنوب شرق البالد.

عريقات: السلطة الفلسطينية
 لم تبلغ بخطة سالم أميركية جديدة

باراك: سنضطر قريبًا التخاذ قرارات حاسمة 
في صفقة تبادل األسرى مع حماس

ماكين: التحقيق في أساليب تعذيب
مارستها الـ »سي آي إيه« خطأ كبير

الدوح����ة � أ.ف.پ: اعلن عضو اللجنة التنفيذي����ة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات ان السلطة الفلسطينية لم تتبلغ من ادارة 

الرئيس االميركي باراك اوباما بأي خطة سالم اميركية.
وقال عريقات متحدثا للصحافيني في الدوحة بعد لقاء جمع رئيس 
الس����لطة الفلسطينية محمود عباس بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني امس االول »حتى اآلن ال يوجد لدينا معلومات )عن خطة سالم 
اميركية جديدة(« مؤكدا »ونحن على اتصال يومي مع اإلدارة األميركية 
ولم نبلغ بخطة«. وكان املتحدث باسم الرئيس املصري اعلن ان اوباما 
ابلغ الرئيس حسني مبارك خالل لقاء بينهما في واشنطن في وقت سابق 
هذا الشهر انه يأمل تقدمي خطة سالم شاملة بحلول موعد انعقاد اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة في س����بتمبر املقبل، غير ان املتحدث باسم البيت 

االبيض روبرت غيبس نفى ان يكون على علم مبثل هذه اخلطة.
وأضاف كبير املفاوضني الفلس����طينيني »هن����اك خارطة طريق هي 
منظوم����ة التزامات على جميع االطراف ونح����ن نلتزم بذلك«، نافيا ان 
تكون اجلولة التي بدأها عباس في عمان قبل وصوله الى الدوحة على 

ارتباط باي خطة اميركية.
وردا على سؤال حول حقيقة وجود اتفاق اسرائيلي مع ادارة اوباما 
لوقف االس����تيطان في الضفة الغربية باس����تثناء القدس مقابل تشديد 
العقوب����ات على طهران، قال »لقد ابلغ الرئيس )عباس( من قبل االدارة 
االميركية بان كل ما نش����ر في وسائل االعالم هو كالم غير صحيح وان 
املوقف االميركي ثابت وينص على وقف النش����اط االستيطاني مبا فيه 

النمو الطبيعي«.

عواصم � وكاالت: اكد وزير الدفاع االس����رائيلي ايهود باراك امس ان 
احلكومة االسرائيلية ستضطر قريبا التخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق 
بصفقة تبادل االسرى مقابل االفراج عن اجلندي االسرائيلي االسير لدى 

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة جلعاد شاليط.
ونقل املوق����ع االلكتروني لصحيفة »يديعوت احرونوت« عن باراك 
قول����ه »لن ندخر جهدا في االفراج عن ش����اليط ولكن كثرة احلديث في 
الشارع االسرائيلي عن صفقة التبادل تضر بالقضية« داعيا الى »منح 
املس����ؤولني عن ابرام صفقة التبادل فرص����ة إلمتام مهمتهم الن قرارات 

حاسمة وصعبة سنضطر التخاذها وسنقررها على الطاولة«.
باملقابل قال مقرر اللجنة الوطنية األردنية لألسرى واملفقودين في 
إسرائيل ميسرة ملص إن رئيس املكتب السياسي حلركة حماس خالد 
مشعل تعهد بشمول أسرى أردنيني في صفقة تبادل األسرى املتوقع إمتامها 
مع إس����رائيل. وقال ملص في تصريح صحافي ان اللجنة سلمت خالد 
مشعل خالل وجوده في عمان رسالة طالبت فيها بضم األسرى األردنيني 

لصفقة تبادل األسرى املتوقع أن تتم بني حركة حماس وإسرائيل.

واش����نطن � يو.بي.آي: وصف الس����يناتور اجلمهوري جون ماكني 
حتقيق وزارة العدل األميركية في عمليات التعذيب التي مارستها وكالة 

االستخبارات األميركية ال� »سي آي ايه« ب�»اخلطأ«.
ونقلت شبكة »سي بي اس« عن املرشح السابق لالنتخابات الرئاسية 
قوله أمس االول انه يعارض بش����دة أس����اليب التحقيق املش����ددة التي 
استخدمتها إدارة الرئيس االسبق جورج بوش مع املشتبهني باإلرهاب 
لكنه أضاف ان خطوة وزير العدل اريك هولدر للتحقيق فيما اذا كانت 

ترقى الى مستوى تعذيب غير مشروع تعتبر »خطأ كبيرا«.
وقال »كنت معارضا بشدة ألساليب التحقيق املتشددة« مضيفا »اعتقد 
أنها أضرت بنا اعتقد ان التعذيب أضر بنا. لدي عدد من الروايات التي 
تثبت ذلك. واعتقد أنها أضرت بصورتنا في العالم لكن اعتقد ان العودة 

الى الوراء اآلن تضر بنا«.
وقال ان على الرئيس باراك اوباما اآلن ان »يتقدم الى األمام وليس الى 
الوراء« بدال من ان يركز على أعمال سلفه. أنا قلق على فعالية ومعنوية 
ال� »سي آي ايه«. أنا اقلق من ان يفلت هذا الشيء زمام األمور من أيدينا 
ويلحق األذى بقدرتنا على القتال الذي نخوضه مع اإلسالم املتشدد«.

»طالبان ـ باكستان« أحرقت 18 شاحنة
تحمل إمدادات لقوات الناتو في أفغانستان

القوات الروسية تقتل مبعوثًا لـ »القاعدة« في داغستان

تشامان � رويترز: ذكرت الش����رطة الباكستانية امس ان متشددين 
يش����تبه في انهم ينتمون حلركة طالبان أضرموا النار في 18 ش����احنة 
حتمل امدادات للقوات الغربية )التابعة حللف شمال األطلسي الناتو( 

في افغانستان املجاورة في بلدة تشامان احلدودية الباكستانية.
وكانت نحو 300 ش����احنة متوقفة قرب املعبر احلدودي في جنوب 
غرب البالد نتيجة اغالق السلطات الباكستانية احلدود منذ يوم اجلمعة 
املاضي بس����بب خالف مع السلطات األفغانية بشأن تفتيش الشاحنات 
القادمة من أفغانستان. وصرح عبدالرؤوف وهو مسؤول بارز في شرطة 
احلدود ل�� »رويترز« »على االرجح ان يكون املهاجمون زرعوا متفجرات 
أسفل احدى شاحنات الوقود لتنفجر وامتدت النيران لشاحنات أخرى 
دمرت 18 ش����احنة متاما«. وأفاد عبدالرؤوف بان السلطات اعادت فتح 
املعبر احلدودي عقب احلادث الذي وقع في ساعة متأخرة من يوم األحد 
املاضي. وأضاف »ثمة تهديد دائم إلمدادات حلف ش����مال االطلسي، لذا 

قررنا إعادة فتح احلدود عقب الهجوم«.

موسكو � يو.بي.آي: قال مصدر أمني روسي امس ان التحقيقات أظهرت 
أن أحد الش����خصني اللذين قتال في عملية خاصة نفذها رجال األمن في 
قرية موتساآلول الداغستانية )شمال القوقاز الروسي( أمس االول كان 

مبعوثا لتنظيم القاعدة لقبه »الدكتور محمد« وهو جزائري األصل.
ونقلت وكالة أنباء »نوفوستي« عن املصدر قوله انه لم يتم التعرف 
على هوية القتيل الثاني بعد. وأضاف املصدر أن جميع رجال األمن الذين 
اشتركوا في العملية عادوا ساملني. وقال املصدر ان »الدكتور محمد« أشرف 

على نقل مقاتلني إلى داغستان وانغوشيا )شمال القوقاز الروسي(.

بعد الفوز الكاسح للمعارضة في االنتخابات النيابية

اليابان: هاتوياما يعد بتسريع تشكيل ائتالف حكومي
وآسو يتعهد باالستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي

طوكيو � وكاالت: قال رئيس 
احلزب الدميوقراطي الياباني 
يوكي���و هاتوياما الذي حقق 
فوزا كاس���حا ف���ي انتخابات 
الن���واب امس االول  مجلس 
انه سيسرع اجلهود من أجل 
التوصل الى اتفاق مع حزبني 
معارضني حول تشكيل حكومة 

ائتالفية.
ونقلت وسائل إعالم يابانية 
عن هاتوياما قوله للصحافيني 
ف���ي طوكيو ام���س ان حزبه 
تعاون مع احلزب االجتماعي 
الدميوقراطي وحزب الشعب 
اجلديد خالل احلملة االنتخابية 
عل���ى افت���راض ان االحزاب 
الثالثة بامكانها تشكيل ائتالف 
حكومي. وأعرب عن أمله في 
اتفاق في أقرب  الى  التوصل 
وقت ممكن بعدما يقرر احلزبان 

ما الذي يريدانه من االئتالف 
املقبل.

وكان احلزب الدميوقراطي 
ق���د حقق ف���وزا تاريخيا في 
االنتخاب���ات عل���ى احل���زب 
الذي  الدميوقراطي  الليبرالي 
حكم اليابان ألكثر من نصف 

قرن.
وحصل احلزب على 308 
مقاعد من أصل 480 في مجلس 
النواب علما انه ميلك االغلبية 
ف���ي مجل���س املستش���ارين 

احلالي.
املتوق���ع ان يصبح  ومن 
هاتويام���ا )62 عاما( رئيس 
ابتداء  املقبل  الياب���ان  وزراء 

من 14 سبتمبر املقبل.
ويتعهد احلزب في برنامجه 
اجلديد بتعزيز املس���اعدات 
االجتم�����اعي���ة والعائ����لية 

واملعاشات التقاعدية على ان 
يتم متوي���ل هذه النفقات من 
خالل »مكافحة الهدر واالسراف 
في النفق���ات العامة«. وعلى 
الصعيد الدولي تعهد احلزب 
الدميوقراطي الياباني باعتماد 
سياس���ة اكثر استقاللية عن 
احلليف االميركي حيث ينوي 
احلزب مراجعة اتفاقية حكومية 
ثنائية ح���ول وضع اجلنود 

االميركيني في اليابان.
ف���ي املقابل، ق���ال رئيس 
الوزراء الياباني تارو اسو انه 
سيستقيل من منصب رئيس 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي 
في أعقاب الهزمية التي حلقت 

باحلزب في االنتخابات.
أنب���اء  ونقل���ت وكال���ة 
»كيودو« عن اس���و قوله في 
مؤمتر صحافي انه س���يعمل 

على ضم���ان ان يعيد احلزب 
الدميوقراطي بناء  الليبرالي 
نفسه واستعادة السلطة من 
احلزب الدميوقراطي املعارض 

الفائز في االنتخابات.
ورأى اس���و ان الهزمي���ة 
التي حلقت بحزبه تعود الى 
فشل احلزب في التعاطي مع 

املشكالت االجتماعية.
وق���ال انه أق���دم على حل 
مجل���س النواب ف���ي الوقت 
املناس���ب بالرغم من انه كان 
يتوق���ع ان يق���دم على هذه 
اخلطوة بعيد تسلمه السلطة 

في سبتمبر املاضي.
وقال ان���ه إعطاء األولوية 
للتحفيز االقتصادي في ظل 
األزمة املالية العاملية بدال من 
الدعوة الى انتخابات عامة لم 

يكن خطأ.


