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موسكوـ  أ.ف.پ: اعلنت وزارة اخلارجية الروسية امس ان توقيع 
اتفاق تطبيع العالقات بني تركيا وأرمينيا سيجري غدا في زيوريخ. 
وقال اندري نستيرنكو املتحدث باسم اخلارجية الروسية ان »توقيع 
الوثائق التركية االرمينية في العاشر من اكتوبر في زوريخ سيضع 

على الطريق عالقات طبيعية بني دولتي ارمينيا وتركيا«.
وهي »اول خطـــوة مهمة للغاية على الطريق الصحيح«، كما قال 
املتحدث في مؤمتره الصحافي االسبوعي. وحتى اآلن لم تؤكد ارمينيا 

وسويسرا، الوسيط بني البلدين، موعد العاشر من اكتوبر والذي كانت 
أعلنته انقرة اصال. وكانت تركيا وارمينيا اعلنتا في اغسطس املاضي 
االتفاق على نصني يشيران خصوصا الى اقامة عالقات ديبلوماسية 
واعادة فتح احلدود بينهما. ومنذ استقالل ارمينيا اجلمهورية السوفييتية 
الســـابقة، في 1991، يختلف البلدان حول مسألة املجازر التي ارتكبها 
اجليش العثماني بحق األرمن خالل احلرب العاملية االولى وتعتبرها 

يريفان »ابادة«. وترفض انقرة ذلك بصورة منهجية.

موسكو: تركيا وأرمينيا ستوقعان اتفاق تطبيع العالقات بينهما غدًا

ليبرمان قبل لقائه ميتشيل: ال يمكن التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل والفلسطينيين

عباس طالب بعقد اجتماع دولي عاجل لمعاودة مناقشة تقرير غولدستون
القدس ـ وكاالت: فيما رفضت 
الدول الغربية في مجلس األمن عقد 
»اجتماع طارئ« دعت اليه ليبيا 
يخصص ملناقشة تقرير غولدستون 
بشأن احلرب على غزة، واتفقت 
بدال من ذلك على بحث التقرير في 
اطار مناقشة عامة حول الوضع في 
الشرق األوسط في 14 أكتوبر، أعلن 
مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس 
برس امس ان الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أمر مندوب فلسطني 
في مقــــر األمم املتحدة في جنيڤ 
بــــان يطلب عقــــد اجتماع عاجل 
ملجلــــس حقوق اإلنســــان التابع 
للمنظمة الدولية ملعاودة مناقشة 
تقرير غولدستون حول احلرب 

اإلسرائيلية على قطاع غزة.
إلى ذلك دعا وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان امس 
الى »الواقعية« في عملية السالم 
مؤكدا انه ال يؤمن باتفاق شامل 
مع الفلسطينيني وذلك قبل لقائه 

بل تسهيل مهمتهم«.
الرئيــــس االميركي  ووضع 
باراك أوباما استئناف محادثات 
السالم املتوقفة على قمة أولويات 
سياســــته اخلارجية واستثمر 
قسما كبيرا من رأسماله السياسي 
لذلك الشــــهر املاضــــي بتنظيم 
اجتماع بني عبــــاس ونتنياهو 
في نيويــــورك ولكنه لم يحقق 
نتائــــج تذكر. وتابــــع ليبرمان 
يقول »ان الواليات املتحدة تتبنى 
سياسة خارجية بالغة التعقيد 
ونحن ننحو الى االعتقاد باننا 
نشكل القضية الرئيسية لديهم 
وهذا خطأ. لديهم قضايا كوريا 
الشمالية وافغانستان وباكستان 
والعراق وايــــران ونأتي نحن 
لنعقد االمور«. وقال »علينا نحن 
)االســــرائيليني( تعلم مواجهة 
مشــــاكلنا العديدة وحدنا دون 
ان نكون بحاجة باستمرار الى 

االستعانة بالواليات املتحدة«.

امس باملبعوث االميركي جورج 
ميتشل.

العامة  وقال ليبرمان لالذاعة 
في اسرائيل »ان الذين يعتقدون 
انه باالمكان التوصل في السنوات 
املقبلــــة الى اتفاق شــــامل يعني 
نهاية النــــزاع ال يدركون الواقع. 
انهم يبثون اوهاما ويستدرجوننا 
الى نزاع عام«. واضاف ليبرمان 

وهو زعيم حزب »اسرائيل بيتنا« 
املتشدد »ساقول بوضوح ان هناك 
نزاعات ال تنتهي الى حل شــــامل 
مثل قبــــرص وان الناس تعلموا 

التعايش مع الوضع«.
وتابع »ال ميكننا التوصل الى 
اتفاق شامل بشأن القضايا الهامة 
واحلساســــة مثــــل القدس وحق 
الفلسطينيني(  العودة )لالجئني 

واملســــتوطنات. يجب ان نكون 
واقعيني«.

وقال انه »يجب التوصل الى حل 
انتقالي طويل االمد وتأجيل القضايا 
الصعبة الى فترة الحقة«. وردا على 
سؤال بشأن االستراتيجية اجلديدة 
للديبلوماسية االسرائيلية جتاه 
الواليات املتحدة قال ليبرمان ان 
هدفه ليس »االبتعاد عن االميركيني 

ليبرمان وميتشل خالل لقائهما في تل أبيب أمس                )أ.ف.پ( 

موقع لإلصالحيين: صدور أول حكم بإعدام ناشط في المعارضة اإليرانية

بانيتا: الـ »سي آي إيه« علمت بوجود
منشأة قم قبل اإلعالن عنها بـ 3 سنوات

عواص��م � د.ب.أ: قال أح��د كبار حاخامات 
إسرائيل أمس إن التشريعات الدينية حتظر على 
اليهود دخول احلرم القدسي الشريف في املدينة 
القدمية. وقال يوسف شالوم أليشيف أحد أبرز 
املرجعيات الدينية لدى اليهود »ذلك محرم حسب 
تعاليم الدين اليهودي. ال يجوز الصعود للحرم 
القدس��ي قلت ذلك في املاضي وأكرره اليوم«. 

وأضاف يوسف انه عالوة على احلرمة الدينية، 
فمن املمكن أن يعتبر دخول اليهود عمال استفزازيا 
قد يؤدي إلى إراقة دماء ال تنتهي. وذكر بيان صدر 
عن مكتب الرئيس االسرائيلي أن أليشيف أدلى 
بتصريحاته خالل استضافته للرئيس االسرائيلي 
ش��يمون بيريز مبناسبة عطلة عيد املظلة التي 

تستمر أسبوعا كامال.

حاخام كبير يحرّم على اليهود دخول الحرم القدسي

واشنطنـ  أ.ش.أ: أكد مدير وكالة االستخبارات 
املركزية االميركية ليون بانيتا أن الواليات املتحدة 
كانت تعرف بأمر املنشأة السرية االيرانية في مدينة 
قم قبل أن تعلن عنها طهران بثالث سنوات، مضيفا 
أن وكاالت االستخبارات االسرائيلية والبريطانية 
والفرنسية ساعدت في اعداد ملف لهذه املنشأة.

وقال بانيتا في مقابلة مع مجلة »تامي« االميركية 
بثتها في موقعها على االنترنت إن املنشأة النووية 
الثانية الســـرية في قم لم تكن سرية بهذا القدر، 
مؤكدا انه رغم جهود إيـــران الخفاء وجود هذه 
املنشأة، فان الواليات املتحدة كانت تعرف بشأنها 
طوال الســـنوات الثالث املاضيـــة قائال إنه ابلغ 
بشأنها خالل الفترة االنتقالية في البيت االبيض 
في يناير وأن هذه املعلومات قدمت اليه في ذلك 

الوقت على أنه ال أحد يعلمها.
وأضاف أن هذه املنشأة بنيت في اجلبل وهذا 
اثار تســـاؤالت، موضحا أن »سي آي ايه« قضت 

الشهور التالية حملاولة احلصول على معلومات 
افضل بشـــأن ما يحدث هناك وأن وكالته أجرت 

عمليات سرية في املنطقة.
من جهة أخرى ذكر موقع لإلصالحيني اإليرانيني 
علـــى اإلنترنت امس أن محكمـــة أصدرت حكما 
باإلعدام على رجل شارك في احتجاجات نظمتها 
املعارضة بعد إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية 

التي جرت في يونيو املاضي.
وذكر موقع »موجكامب دوت كوم« في تقرير لم 
ينسبه إلى مصدر معني أن قاضيا أبلغ محمد رضا 
علي زماني باحلكم يوم االثنني املاضي. وقال املوقع 
إن علي زماني عضو في جماعة مناصرة للملكية 
لكنه لم يذكر تفاصيل عن االتهامات املوجهة إليه. 
وكانت وكالة مهر شبه الرسمية لالنباء قالت في 
أغســـطس املاضي إن علي زماني متهم مبحاربة 
املؤسسة االسالمية وبأنه عضو نشط في رابطة 

ملكية » إرهابية« بجانب اتهامات أخرى.

بعد رفع الحصانة القانونية عنه وتعرضه التهامات بالفساد

برلسكوني يعد بالبقاء في الحكم والتوتر يقلق المحللين

سيلفيو برلسكوني

رومـــا – رويترز: قال رئيس 
الـــوزراء اإليطالـــي ســـيلفيو 
إنه سيواصل  برلسكوني امس 
احلكم »بتصميـــم أكبر« بعدما 
رفعت أعلى محكمة في ايطاليا 
احلصانة عنه، وإنه سيظهر أن 
اتهامات الفساد املوجهة له »مثيرة 

للضحك«.
ولكن معلقني حذروا من أن 
التوتر السياسي الناجم عن قرار 
أصدرته امس االول أعلى محكمة 
في البالد مـــن املمكن أن يؤدي 
إلى حالة من عدم االستقرار قد 
تتسرب إلى االقتصاد والعملية 

التشريعية.
وقال برلسكوني في مقابلة 
إذاعيـــة صباحية »ســـتمضي 
احلكومة قدما بهدوء وترو وحتى 

بتصميم أكبـــر من ذي قبل ألن 
ذلك ال غنى عنـــه على االطالق 
من أجل احلرية والدميوقراطية 

في هذه البالد«.
وفي ضربة عنيفة لبرلسكوني 
)73 عاما( قضـــت أكبر محكمة 
في ايطاليا بـــأن قانونا مينحه 
احلصانة من املساءلة القانونية 
خالل وجوده باملنصب يخالف 
الدستور، وسيؤدي هذا احلكم 
إلى إعادة فتح دعويني قضائيتني 

ضده مت تعليقهما.
واتهم برلســــكوني الرئيس 
االيطالي ومعظم وسائل االعالم 
الدستورية  والقضاة واحملكمة 
التــــي جردتــــه مــــن احلصانة 
بأنهم يســــاريون يدبــــرون له 

املؤامرات.

شتاينماير يعد بتشكيل جبهة معارضة
ضد تحالف ميركل الفائز باالنتخابات

برلنيـ  د.ب.أ: أعلن وزير اخلارجية األملاني املنتهية واليته فرانك 
فالتر شتاينماير أن حزبه االشتراكي الدميوقراطي سيشكل جبهة 
معارضة قوية وذلك في أعقاب النتيجة السيئة التي حققها احلزب 
في االنتخابات البرملانية األخيرة والتي كانت األسوأ منذ عام 1949 

وأجبرت احلزب على االنتقال إلى مقاعد املعارضة.
وقال شتاينماير الذي اختاره احلزب لشغل منصب رئيس الكتلة 
البرملانية للحزب االشتراكي في أعقاب االنتخابات، في تصريحات 
نشـــرتها صحيفة »بيلد« األملانية الواســـعة االنتشار في عددها 
الصادر امس »أقول لكل من ســـخر منا بسبب نتيجة االنتخابات: 

اصطبروا قليال، سنجعل األمور تشتعل معكم«.
وكان احلزب االشتراكي قد اشترك في ائتالف حاكم مع التحالف 
املســـيحي الذي تنتمي إليه املستشـــارة أجنيال ميركل على مدار 

األعوام األربعة املاضية.
لكن احلزب االشتراكي حقق نتيجة سيئة للغاية في انتخابات الـ 
27 من سبتمبر املاضي بشكل أنهى هذا االئتالف ومهد الطريق أمام 
ائتالف جديد بني التحالف املسيحي واحلزب الدميوقراطي احلر.

وكان شتاينماير هو مرشح احلزب االشتراكي ملنافسة ميركل 
على كرسي املستشارية.

وأوضح أن االشتراكيني سيرفعون صوتهم عاليا حال خرقت 
احلكومـــة املقبلة معايير العدالة االجتماعية أو تصرفت بشـــكل 

يضيف املزيد من األعباء على املواطن.

وقال »الدعويان املرفوعتان 
ضـــدي زائفتان وســـخيفتان 
ومثيرتـــان للضحك وســـأبني 
ذلك لاليطاليـــني بالظهور على 

التلفزيون وسأدافع عن نفسي 
فـــي قاعة احملكمـــة واجعل من 
يتهمونني يبدون سخفاء وأظهر 

للجميع معدنهم ومعدني«.
وقال محللون إن احلكم من 
شأنه أن يضعف برلسكوني ويقلل 
من فرصة اتخاذ قرارات صعبة 
تتصل بالسياسة االقتصادية في 
وقت يكافح فيه ثالث أكبر اقتصاد 
اليورو للتعافي من  في منطقة 
أعمق ركود مير به منذ احلرب 

العاملية الثانية.
وبينما ال يبدو أن هناك تهديدا 
انتخابـــات مبكرة على  باجراء 
املدى القريب فإن معلقني قالوا 
إن تبعات قرار احملكمة ورد الفعل 
القوي لبرلسكوني أثارت توترات 
سياسية وصلت إلى نقطة خطيرة 

لم تشـــهدها البالد منذ سنوات 
وإنها قد تنتقل إلى االقتصاد.

وقالت مقالـــة افتتاحية في 
صحيفة »ال ســـول 24 اوري« 
املتخصصة في األعمال »هذا قد 
تكون له آثار تزعزع االستقرار 
علـــى الصعيديـــن السياســـي 
والتشريعي، ملصلحة من السقوط 

في تلك الهاوية؟«
وشـــكا برلســـكوني الـــذي 
أضعفته بالفعل فضائح جنسية 
بعد قرار احملكمة من أنه سيضطر 
إلى »تـــرك اخلدمة العامة لعدة 
ساعات ليذهب إلى )احملاكمات( 

ويثبت أنهم جميعا كاذبون«.
وأوقف قانون احلصانة وهو 
واحد من القوانني التي أقرت عقب 
فوز برلســـكوني في انتخابات 

العام املاضي كل القضايا املرفوعة 
ضده ومن بينها قضية اتهم فيها 
برشوة احملامي البريطاني ديڤيد 
ميلز كي يدلي بشهادة كاذبة بهدف 

حماية أعماله.
كما أوقـــف القانون قضيتني 
تتهمه األولى بالغش الضريبي 
والتالعب باحلسابات في شراء 
ميديا سات حلق البث التلفزيوني 
بينما تتهمـــه األخرى مبحاولة 
إفساد نواب املعارضة في مجلس 
الشـــيوخ، وينفي برلســـكوني 

ارتكابه أي مخالفة.
وتغطي هذه احلصانة أيضا 
رئيس الدولة ورئيسي مجلسي 
البرملان لكن برلسكوني وحده 
هو الذي يواجه خطرا كبيرا من 

فقدها.

»الصدري« يستعد لالنتخابات العامة بانتخابات تمهيدية
بغداد ـ د.ب.أ: يتوجه أنصار 
التيار الصدري في العراق بزعامة 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
إلى صناديـــق االقتراع منتصف 
الشهر اجلاري لإلدالء بأصواتهم 
في انتخابـــات متهيدية الختيار 
مرشحني أكفاء خلوض منافسات 
االنتخابات العامة البرملانية التي 
ستجرى بالعراق في 16 يناير املقبل 
والتي ســـيخوضها ضمن قائمة 
االئتالف الوطني العراقي بزعامة 

املجلس االسالمي األعلى.
وقال حازم األعرجي القيادي 
في التيار الصدري »مت اغالق باب 
املتنافسني  الترشـــيح وان عدد 
فـــي االنتخابـــات التمهيدية في 
أرجاء العراق بلغ 859 مرشـــحا 
سيخوضون االنتخابات في أجواء 

دميوقراطية«.
وأضاف »سمح جلميع املرشحني 
الدعاية االنتخابية ملدة  بتنظيم 
اســـبوع ابتداء من يوم السبت 

وان يكـــون عمـــره 35 عاما في 
حني ان شروط املفوضية العليا 
لالنتخابات تلزم املرشح ان يكون 
حاصال على شـــهادة الدراســـة 
االعداديـــة فما فوق ويكون عمر 
املرشـــح 30 عاما«. ومن املنتظر 
أن جتـــرى عمليـــة االقتراع في 
االنتخابات التمهيدية في أرجاء 
العراق في 16 من الشهر اجلاري 
القواعد اجلماهيرية  مبشـــاركة 
التـــي تغطي  للتيـــار الصدري 

مساحة واسعة من البالد.
مـــن جانبه، وصف الشـــيخ 
صالح العبيدي املتحدث باســـم 
التيـــار الصـــدري االنتخابـــات 
التمهيدية بأنها »اســـلوب غير 
مسبوق واخلطوة االولى إلقامة 
الثقة بني املرشحني والناخبني«.

وقال »نريد اخلروج من حالة 
عدم النضوج السابقة ونسعى الى 
الى االنتخابات  وصول األصلح 

العامة املقبلة«.

املقبل وتتضمن اجـــراء ندوات 
وحوارات ولقاءات جماهيرية«.

وذكر »نسعى من خالل هذه 
املمارسة الدميوقراطية التي دعا 
اليها الســـيد مقتدى الصدر الى 
تقدمي مرشحني أكفاء من الوسط 

الشـــعبي إليصالهم الى البرملان 
في االنتخابات املقبلة«.

وتابع »متت مراعاة الشروط 
القانونية في الترشيح للمنافسات 
التمهيديـــة وان يكون املرشـــح 
حاصال على شهادة البكالوريوس 

مقتدى الصدر

إجالء الضحايا من موقع التفجير االنتحاري الذي وقع بالقرب من السفارة الهندية في كابول أمس               )أ.پ(

واحمليط الهادئ الذي« يعقد بني 
13 و15 نوفمبر.

وشدد على ان »املنتدى مهم. 
وسنغافورة شريك مهم في العديد 
من الشؤون اإلقليمية والدولية«. 
وذكر غيبس ان أوباما سيلتقي 

مع قادة املنتدى من املنطقة كما 
سيستغل الفرصة إلجراء لقاءات 
ثنائية مع قادة سنغافورة وغيرها 

من الشركاء.
وقـــال ان الرئيس األميركي 
ســـيلتقي للمرة األولى مع قادة 

أوباما إلى اليابان في مستهل جولة آسيوية
واشـــنطن ـ يو.بي.آي: أعلن 
البيت األبيض ان الرئيس األميركي 
باراك أوباما سيقوم الشهر املقبل 
بجولة آســـيوية تشمل كال من 
اليابـــان والصني وســـنغافورة 

وكوريا اجلنوبية.
وقال املتحدث باســـم البيت 
البيض روبرت غيبس اول من 
امس ان أوباما سيقوم بجولته 
اآلسيوية من أجل تقوية التعاون 
األميركي مع هذا اجلزء احليوي من 
العالم حول مجموعة من املواضيع 
ذات االهتمام املشترك. وأضاف 
ان أوباما سيبدأ اجلولة بزيارة 
ملدة يومني إلى العاصمة اليابانية 
طوكيو وذلك في 12 و13 نوفمبر 
املقبل علـــى أن يغادر الواليات 

املتحدة قبل يوم واحد.
وأضاف »سينتقل الرئيس من 
اليابان إلى سنغافورة للمشاركة 
الســـنوي ملنتدى  في االجتماع 
التعاون االقتصادي ملنطقة آسيا 

10 دول من جنوب شـــرق آسيا 
أي دول آسيان.

وأشار إلى ان أوباما سينتقل 
بعدها إلى الصني حيث يزور بكني 
وشنغهاي من 15 إلى 18 نوفمبر 
الثالث  املقبل فيعقـــد اجتماعه 
بالرئيـــس الصيني هو جينتاو 
ملناقشة سبل مواجهة التحديات 
وتوسيع التعاون حول املواضيع 
الثنائية اإلقليمية والعاملية ومن 
بينها األمن وعدم انتشار األسلحة 

والطاقة والتغير املناخي.
وأوضـــح غيبـــس ان أوباما 
سينهي جولته اآلسيوية بزيارة 
كوريا اجلنوبية في 18 و19 نوفمبر 
املقبل، مشيرا الى ان هذه الزيارة 
»تؤمن فرصة لعقد اللقاء الثنائي 
الثالث مع الرئيس لي ميونغ باك 
والتشاور بشأن كوريا الشمالية 
من أجل التنسيق حول مجموعة 
من الشـــؤون وتقوية التحالف 

األميركي الكوري«.

الهند تؤكد أن االعتداء استهدف سفارتها و»طالبان« تعلن مسؤوليتها

مقتل وإصابة نحو 100 شخص في تفجير انتحاري بكابول
كابولـ  وكاالت: اسفر تفجير نفذه انتحاري امس بالقرب من مقر 
السفارة الهندية في العاصمة االفغانية كابول الى مقتل واصابة نحو 
100 شـــخص. واعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية زماري بشاري 
لوكالة فرانس برس »لقد قتل 12 شـــخصا واصيب 83 بجروح في 

اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة«.
وغالبية الضحايا من املدنيني، واشـــارت وزارة الداخلية الى ان 

بني القتلى شرطيا كما اصيب 8 شرطيني بجروح.
ويعد هذا االعتداء االنتحاري اخلامس في غضون شهرين في كابول 
رغم خضوعها حلماية عالية. واكدت السلطات الهندية ان االعتداء 
استهدف سفارتها في كابول، وقالت وزيرة اخلارجية نبروباما راو 
للصحافيني »انني على قناعة بـــان الهجوم االنتحاري كان موجها 
ضد سفارتنا الن االنتحاري وصل حتى سور الفناء بسيارة مليئة 

باملتفجرات مستهدفا بكل تأكيد السفارة«.
واوضحت الوزيرة الهندية ان احلادث لم يؤد الى مقتل اي مواطن 
هندي لكن عناصر شـــرطة احلدود الهندية التيبيتية الثالثة الذين 

كانوا يتولون احلراسة امام السفارة اصيبوا بجروح.
هذا وأعلنت حركة طالبان مســـؤوليتها عن الهجوم االنتحاري 
وذكرت في موقع الكترونـــي أن الهجوم الذي نفذه انتحاري يدعى 

خالد كان يستهدف السفارة الهندية.


