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بوخارستـ  كونا: صوت اكثر من 18 مليون ناخب 
روماني في صناديق االقتراع امس الختيار رئيس 
جديد للبالد، واالستفتاء على تعديل دستوري يقضي 
بإلغاء مجلس الشيوخ واالكتفاء ببرملان واحد للدولة 

مع تقليل تعداد نوابه من 471 الى 300 نائب.
واملتنافسون على كرسي الرئاسة بلغوا 12 مرشحا، 
اال ان املنافســـة احلقيقيـــة انحصرت بني الرئيس 

احلالي ترايان باسيسكو وزعيم احلزب االشتراكي 
الدميوقراطي ميرتشا جوانا وزعيم احلزب القومي 
الليبرالي كرين انتونيســـكو، حيث يتمتع الثالثة 

بالفرص الكبرى للفوز مبوقع الرئاسة.
من جانبها، قالـــت اللجنة املركزية لالنتخابات 
الرومانية ان االعالن عن النتائج النهائية ســـيتم 

يوم الثالثاء املقبل.

رومانيا: انتخابات رئاسية واستفتاء على تعديل دستوري

مبارك: المرحلة الحالية تتطلب تسوية نهائية وعادلة للسالم في الشرق األوسط
جماع�ة حقوقي�ة إس�رائيلية: هذا الع�ام األكث�ر دموية للفلس�طينيين

عواصم ـ وكاالت: أكد الرئيس املصري حســــني 
مبارك امس أن املرحلة احلالية لعملية الســــالم في 
الشرق األوسط »ال تتحمل حلوال مرحلية وإمنا تتطلب 

تسوية نهائية وعادلة في إطار زمني محدد«.
وشدد مبارك في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
اإلسرائيلي شيمون بيريز في القاهرة على ضرورة 
»وقف االستيطان واستئناف املفاوضات بشأن قضايا 

الوضع النهائي من حيث توقفت«.
وأكد مبارك أن »الســــالم اليزال ممكنا« في حال 

توافرت »إرادة سياسية من جانب إسرائيل«.
من جانبه أكد بيريز أن حكومة إســــرائيل تؤيد 
حل الدولتني، داعيا إلى عدم ترك اإلحباط »يسيطر 

علينا فالسالم أقرب مما نتوقع«.
واســــتغل بيريز الفرصة للتأكيد على خطورة 
البرنامج النــــووي اإليراني،  مضيفــــا أن الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد »ال يوحي بأي مستقبل 

إيجابي«.
وفي شأن متصل، أعرب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان أمس عن رفضه املطلق أن تكون 
تركيا وسيطا في مفاوضات بني إسرائيل وسورية 
في املســــتقبل، ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 
ليبرمان قوله إنه »بعد كل الشــــتائم والكالم الفارغ 

من جانب األتراك الذين قالوا إنهم يفضلون قاتال من 
السودان على رئيس حكومة إسرائيل فإنه ال ميكنهم 

أن يكونوا وسطاء في مفاوضات مع سورية«.
وجاءت أقوال ليبرمان قبيل انعقاد اجتماع احلكومة 
اإلسرائيلية األسبوعي وتطرق في تصريحاته إلى 
زيارة وزير الصناعة والتجارة والتشغيل اإلسرائيلي 
بنيامني بن اليعزر إلى تركيا امس وانها »زيارة مهمة 

لكن لم يتم االتفاق حولها مع وزارة اخلارجية«.
وتطــــرق ليبرمــــان أيضــــا إلى احتمــــال إعالن 
الفلســــطينيني عن دولة مســــتقلة من جانب واحد 
وقال إن »هذا املوضوع لم يتم بحثه في اي هيئة أو 
اجتماع للمجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية 
واألمنية وآمل أن يكون هذا االحتمال مجرد شائعات 

وحزب إسرائيل بيتنا سيعارض ذلك بشدة«.
على النقيض من موقف ليبرمان، نسبت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« امس الى مصدر رفيع املستوى 
بديوان بنيامني نتانياهو رئيس الوزراء االسرائيلي 
القــــول ان نتنياهو قال إنــــه إذا عادت تركيا لتكون 
وســــيطا منصفا ال يتحيز لطرف دون اآلخر فإنه ال 
يرفض وال يسقط خيار عودتها للوساطة بني إسرائيل 

وسورية والعرب.
الى ذلك قالت منظمة »بتسيلم« االسرائيلية حلقوق 

اإلنسان ان عام 2009 كان األكثر دموية للفلسطينيني 
في العقدين األخيرين من الصراع مع اسرائيل.

وفي بيان مبناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها 
قالت املنظمة ان اكثر من ألف فلســــطيني قتلوا هذا 

العام حتى اآلن، ثلثهم على األقل من األطفال.
ووقعت النســــبة الكبرى من اعمال القتل خالل 

احلرب االسرائيلية على قطاع غزة مطلع العام.
وقالت »بتسيلم« ان اسوأ األعوام بالنسبة السرائيل 
كان عام 2002، في عز االنتفاضة الفلسطينية الثانية، 

حني قتل أكثر من 400 اسرائيلي.
وقالت املنظمة ان هناك 335 فلسطيني محتجزون 
في اســــرائيل دون محاكمة، وهو عدد يشــــكل نحو 

خمس ما كان عليه عام 1989.
وعلى مدى 20 عاما من الصراع قتل نحو 8 آالف 

و900 شخص، معظمهم من الفلسطينيني.
وحســــب بيان »بتســــيلم« قتل االســــرائيليون 
7398 فلسطينيا، منهم 1537 من األطفال، بينما قتل 
الفلسطينيون 1483 اسرائيليا منهم 488 من األطفال. 
وقال بيان املنظمة ان اإلسرائيليني دمروا خالل تلك 
الفترة 4300 منزال للفلسطينيني، هذا باالضافة الى 
تدمير 6240 منزال في قطاع غزة منها 3640 منزال في 

الهجوم االخير في ديسمبر ويناير املاضيني.

ليبرمان يرفض وساطة تركيا في المفاوضات بين إسرائيل وسورية.. ونتنياهو يقبلها

)أ.پ( الرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره االسرائيلي شيمون بيريز في القاهرة أمس 

)أ.پ( صورة تلفزيونية إلطالق صاروخ خالل مناورات عسكرية في مكان غير معلن من إيران أمس 

إيران تبدأ مناورات الدفاع عن »النووي«.. وتهدد بضرب تل أبيب
اإليرانية طهران عباس جعفري 
أمــــس، اإلفراج عن  آبادي  دولت 
املعــــارض اإلصالحي محمد علي 
أحــــد املعارضني للنظام  ابطحي 
اإليراني واملتهمني بإثارة الشغب 
في طهران عقب اإلعالن عن نتائج 
االنتخابات الرئاسية التي أسفرت 

عن فوز محمود أحمدي جناد.
ووصفت وكالة »ارنا« االيرانية 
لالنباء ابطحي بأنه كان أحد املتهمني 
في احلوادث التي أعقبت االنتخابات 
الرئاســــية في ايران والتي جرت 

يوم 12 يونيو املاضي.
واضاف جعفري دولت ابادي 
في تصريح أمس ان قرار اإلفراج 
عن محمد على ابطحي صدر من 
قبل رئيس الغرفة 15 في احملكمة 
اإليرانية وبصورة مؤقتة، وذلك 
بعد تقدمي كفالة مالية بقيمة 700 
مليون تومان )الدوالر يعادل نحو 

1000 تومان(.
وفي ذات السياق، ذكرت مواقع 
الكترونية لالصالحيني أن زعيم 
املعارضة االيرانية مير حســــني 
موسوي قال ان حركته اخلضراء 
ســــوف تســــتمر على الرغم من 
التي متارسها حكومة  الضغوط 
الرئيس االيرانى محمود احمدى 
جناد وقال موســــوي في بيان له 
أنه يتعني على احلكومة أال تقوم 
بتهديــــد املعارضة كما وصف أي 
أساليب للضغط بانها ال طائل منها 
الن »احلركة ســــوف تستمر بأى 

حال من االحوال«.

عواصــــم ـ وكاالت: مع بدئها 
مناورات تســــتمر 5 ايــــام هدفها 
التدريب على رد هجمات افتراضية 
تستهدف مواقعها النووية، هددت 
ايران امس بأنها اذا تعرضت الي 
هجوم فانها سترد بضرب مدينة 

تل ابيب االسرائيلية.
هذا ما أكده مجتبى زولنور ممثل 
خامنئي في قوات احلرس الثوري 
اخلاصة قائــــال: »اذا هاجم العدو 
ايران، فان صواريخنا ستضرب 
تل ابيب«. وعودة الى املناورات، 
القوات اجلويــــة االيرانية  بدأت 
امس مناورات تستمر خمسة ايام 
تشتمل على التدريب على الرد على 
هجمات افتراضية تستهدف املواقع 
النووية االيرانية، كما افاد تلفزيون 
برس )إجنليزي( وتلفزيون العالم 

)عربي( احلكوميان.
واعلن قائد جهاز الدفاع اجلوي 
اجلنرال احمد ميقاني عن اجراء 
املناورات، وقا ل ان الهدف الرئيسي 
منها صد تهديد جوي مفترض من 
عدو وهمي اليران على منشآتها 
النووية ســــواء كان التهديد على 
شكل طلعات استطالعية او هجمات 
فعلية، وكذلك حتسني التنسيق بني 
الوحدات املختلفة. واضاف »نظرا 
للتهديدات ضد منشآتنا النووية 
من واجبنــــا الدفاع عــــن مرافق 
البالد احليوية وبالتالي ستشمل 
املناورات بوشهر، فارس، اصفهان، 
طهران واحملافظات الغربية«. وتابع 
»ســــتكون وحدتنا مسؤولة عن 

املناورات، ولكن ستشــــارك فيها 
كذلك وحدات من احلرس الثوري 
و)ميليشيا( الباسيج«.  وكما هو 
احلال في الشأن النووي عاد علي 
اصغر سلطانية مندوب ايران في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس 
ليؤكد على ان طهران حتتاج الى 
ضمانات بانها ستتســــلم الوقود 
النووي الــــالزم ملفاعلها النووي 

احلصول على ضمان لتزويد ايران 
بالوقود الذي حتتاجه في الوقت 
املطلوب«. وقال »نحن مستعدون 
الجراء مفاوضات باسلوب ايجابي، 
ولكن بسبب عدم وجود ثقة مع 
الغرب، نحتاج الى هذه الضمانات«، 
وتأتي تصريحات سلطانية بعد 
ايــــام من رفض ايــــران صفقة مت 
التوصل اليها بوســــاطة الوكالة 

لالبحاث في الوقت املطلوب. وجدد 
سلطانية تأكيده على ان طهران 
مستعدة الجراء مزيد من املفاوضات 
حول تزويدها بالوقود الالزم ملفاعل 
االبحاث اخلاضــــع لرقابة دولية 

واملقام في العاصمة طهران.
ونقلت وكالة اســــنا الطالبية 
لالنبــــاء عن ســــلطانية قوله ان 
»املســــألة الرئيســــية هي كيفية 

الدولية للطاقة الذرية تنص على 
ارسال طهران معظم مخزونها من 
اليورانيوم املنخفض التخصيب الى 
روسيا وفرنسا لتحويله الى وقود 
الستخدامه في مفاعل االبحاث. اما 
عن االضطرابــــات الداخلية التي 
لم تهدأ منذ االنتخابات الرئاسية 
الصيف املاضي، فقد أعلن املدعي 
باحملكمــــة العامة فــــي العاصمة 

طهران تفرج عن إصالحي بارز بكفالة مادية.. وموسوي يتعهد باستمرار المعارضة

بارزاني يأمل إنشاء جيش موحد 
لكردستان العراق نواته البشمركة

عواصم ـ وكاالت: عبر رئيس اقليم 
كردستان العراق مسعود بارزاني عن 
امله في تشــــكيل جيش موحد خاص 
باالقليم، نواته قوات البشمركة احلالية، 
مؤكدا ان هذه «احدى امنياتي القدمية«، 
وقال بارزاني لدى استقباله وفدا عسكريا 
اميركيا ان »االقليم اتخذ قراره بإقامة 
جيش موحد وجميع االطراف في االقليم 

متفقون على هذا التوجه«.
انتخابــــات برملان  واضاف »بعــــد 
كردســــتان، اتخذنا القرار النهائي ان 
يكون لالقليم جيــــش خاص به فهذه 
اخلطوة احد مطالب شــــعبنا كما انها 
احدى امنياتي القدميــــة ان ارى يوما 
ما جيش كردستان املوحد«، وتابع ان 
القوات االميركية  »مســــاعدة وخبرة 
ضرورية لتوحيد جيش كردســــتان، 

واساسه قوات البشمركة«.
واكد بارزاني ضرورة توحيد جيش 
كردســــتان »وفق مواصفــــات حديثة 
وعاملية«، وهناك حاليا في حكومة االقليم 
التي يرأسها برهم صالح حقيبة واحدة، 
بدال من اثنتني، لقوات البشمركة يتوالها 

شيخ جعفر شيخ مصطفى.
وأجرى الزعيــــم الكردي مع الوفد 
االميركــــي محادثــــات مفصلــــة حول 
وضع البشــــمركة واملؤسسات االمنية 

الكردستانية وكيفية تنظيمها وتدريبها 
وتقدمي املساعدات اللوجستية لها، يشار 
الى ان عديد قوات البشمركة يبلغ نحو 
املئة الف، بينهم ســــتون الفا تابعون 
الكردســــتاني  الدميوقراطي  للحــــزب 
بزعامة بارزاني واربعون الفا تابعون 
لالحتاد الوطني الكردســــتاني بزعامة 
الرئيس العراقي جالل طالباني، وبحسب 
مصــــادر كرديــــة، لكن مراكــــز ابحاث 
العســــكرية تؤكد  مختصة بالشؤون 
ان عدد البشمركة التابعة لبارزاني ال 
يتجاوز 55 الفا بينهم ثالثون الفا قوة 
احتياطية في حني يبلغ عدد البشمركة 
التابعة للسليمانية 18 الفا فقط فضال 

عن االحتياطي. 
الى ذلك كشــــفت وثائق مسربة من 
الدروس  البريطانيــــة حول  احلكومة 
املستقاة من حرب العراق، أن االخفاقات 
املروعة التــــي ارتكبتها هذه احلكومة 
جعلت اجليش البريطاني جاهزا بصورة 

سيئة للمعركة ومرحلة االحتالل.
وقالــــت صحيفة صنداي تليغراف 
التي حصلت على الوثائق املسربة إن 
هذا الكشــــف يأتي قبل يومني فقط من 
انطالق جلسات جلنة التحقيق املستقلة 
برئاســــة جون تشيلكوت حول حرب 
العراق وحتتوي على مقابالت ســــرية 

اشتكى خاللها قادة اجليش البريطاني 
من تعرض قواتهم إلى مخاطر جسيمة 
بسبب سرعة تنفيذ عملية حرب العراق 
وافتقارها للتماسك واملصادر املطلوبة. 
ونقلت عن الوثائق أن عمليات القوات 
البريطانية في العراق عانت من نقص 
حاد في املعــــدات ومن الدروع الواقية 
من الرصاص والتي لم تصل في الوقت 
املناســــب للمعركة إلى أبواط اجلنود 
اخلاصة بالصحراء واحلماية من األسلحة 
الكيماوية، حتى أن معدات وأســــلحة 
بعــــض القــــوات البريطانية تعرضت 
للمصادرة من قبــــل أمن املطار عندما 
توجهت إلى احلرب على منت شــــركات 
طيران مدنية أجبرت اجلنود البريطانيني 

على حمل معداتهم كحقائب يد.
واضافت الصحيفة أن التقرير كشف 
أيضــــا أن رئيس الــــوزراء البريطاني 
السابق توني بلير ضلل أعضاء البرملان 
واجلمهور البريطاني طيلة عام 2002 
حني زعــــم أن هدف بريطانيا من وراء 
حرب العراق كان نزع أســــلحة الدمار 
الشامل وليس تغيير النظام وأن حكومته 
لم تضع أي خطط لعمل عسكري ضد 
العراق مــــع أن اجليش البريطاني بدأ 
يخطط ومنذ فبراير 2002 لغزو العراق 

وتغيير نظامه.

»صنداي تليغراف«: إخفاقات مروعة ساهمت في فشل بريطانيا في الحرب

واشنطن تحث على تشكيل 
»مجالس صحوات« أفغانية ضد طالبان

 واشنطنـ  أ.ف.پ: بدأت الواليات املتحدة حتث على إنشاء 
ميليشيات على غرار »مجالس الصحوات« في العراق، وذلك 
حملاربة جماعة طالبان في أفغانســــتان على أمل التشجيع 
على مترد قبلي على نطاق واســــع ضد احلركة األصولية 
املتشددة. واكدت صحيفة »نيويورك تاميز« أن املسؤولني 
األميركيني واالفغان يدرسون امكانية زيادة عدد امليليشيات 
املســــلحة في معقل طالبان نفسه، اي في اجلزء اجلنوبي 
والشــــرقي من البالد، ويأمل هؤالء املســــؤولون أن تسمح 
اخلطة املسماة »مبادرة الدفاع« آلالف الرجال املسلحني في 

البالد بالدفاع عن أرضهم من هجمات طالبان.
وبتجهيز هذه امليليشيات يتمنى املسؤولون األميركيون 
أن تتم زيادة عددها بســــرعة لكي تقدم مســــاعدة إضافية 
للقوات األميركية واالفغانية املنتشرة على االرض. كما أن 
هذه امليليشــــيات قد تسد ايضا فراغا عندما تواصل قوات 

اجليش والشرطة األفغانية تدريباتها وتعزز قدرتها. 
ونقلت الصحيفة عن مســــؤول عسكري أميركي كبير 
طلب عدم كشــــف هويتــــه قوله »إن الفكــــرة تكمن في أن 
يتحمل الناس مســــؤوليتهم فيما يتعلق بأمنهم«، مضيفا 

»أنهم يفعلون ذلك في كثير من األماكن«. 
لكن التقرير يشير إلى أن تطوير هذه امليليشيات املعادية 
لطالبان ينطوي على خطر ان تتقاتل فيما بينها او تهاجم 

احلكومتني االفغانية واألميركية.
 ويرغب املسؤولون في ضم هذه امليليشيات الى احلكومة 
االفغانية. وهذه اخلطوة ســــتهدف ايضا الى تفادي اخطاء 
املاضي في هذا املجال.  فتلك االخطاء ادت الى ظهور اسياد 
حرب جدد حتدوا خالل سنوات السلطات او سمحوا لناشطني 
اسالميني باحلصول على اسلحة لتمر بعد ذلك الى الواليات 
املتحدة أو إثارة اضطرابات على ما ذكرت »نيويورك تاميز«.  
إلى ذلك يوصي املسؤولون األميركيون أن تبقى امليليشيات 
املعادية لطالبان بحجم محدود وأن يقتصر نشــــاطها على 

حماية القرى والعديد من مراكز املراقبة في البالد.

مخاوف من أن تنقلب على األميركيين الحقًا

السعودية تحبط مخططاً »حوثياً« لالستيالء على ميناء »ميدي«
عواصم ـ سي.ان.ان: كشفت مصادر إعالمية 
أن البحرية السعودية أحبطت مخططا الستيالء 
املتمردين احلوثيني على ميناء بحري على الساحل 
الشمالي لليمن، فيما أحبطت القوات السعودية 
محاوالت للتوسع على الشريط احلدودي اليمني 
ـ الســـعودي، وفي هذه االثناء أعلن احلوثيون 
صد زحفـــني للجيش الســـعودي بجوار جبل 

الرميح.
تفصيال، ذكرت مصادر عسكرية أن البحرية 
الســـعودية قوضت مخططات »املتسللني« في 
التوســـع البحري، وســـط أنباء عن استخدام 
العناصر املتســـللة أســـلحة اســـتولت عليها 
من اجليـــش اليمني، وفقا لصحيفة الشـــرق 

األوسط.
وقالت إن احلصار البحـــري الذي تفرضه 
البحرية السعودية على سواحل البحر األحمر 
في شمال اليمن يعتبر »مبثابة ضربة قاضية 
للكثير من أحالم ومخططات املتسللني« مشيرة 
إلى أن هذه املخططات تتعلق باألســـلحة التي 
يتم التزود بها مـــن اخلارج عبر طريق البحر 
األحمر، إضافة إلى حـــرص العناصر املتمردة 
على احلصول على منفذ بحري لها خالل املعارك 

التي تدور رحاها مع اجليش اليمني.
ونقلت عن املصادر تأكيدها أن املتســـللني 
»استماتوا في القتال لالستيالء على ميناء ميدي« 
البحري شمال الساحل اليمني املطل على البحر 
األحمر، ورددوا شعارات من نوع »نصوم رمضان 

في ميدي« وذلك مع بداية احلرب، ومع فشلهم 
فـــي حتقيق هدفهم في ذلـــك التوقيت خرجوا 
بشعار آخر مفاده »عيد الفطر في ميدي« وهو 

ما لم يتحقق بدوره.
وكشفت املصادر أن احلوثيني حاولوا التوسع 
جنوبا واالستيالء على مناطق مؤدية إلى ميناء 
ميدي باعتبار أنه ميثل »اســـتراتيجية حوثية 
واضحة خالل مواجهات احلرب السادسة، وينظر 
إلى ميناء ميدي في شمال اليمن على أنه أحد منافذ 

تهريب األسلحة واإلمدادات إلى احلوثيني«.
يذكر أن قوات بحرية ســـعودية ترابط منذ 
بداية املواجهات مع »املتسللني في جازان جنوب 
غربي السعودية على طول ساحل البحر األحمر 
في املياه اإلقليمية، وذلك لرصد حركات املتسللني 
وقطع اإلمدادات عنهم وتأمني املنطقة، بحسب 

ما ذكرت مصادر في البحرية«.
هذا وواصلت الطائرات احلربية السعودية 
قصف جتمعات وحتركات املتمردين احلوثيني في 
العديد من املواقع مثل جبل الرميح ووادي املوقد 
على الشريط احلدودي، وسمع دوي االنفجارات 

بشكل متواصل طوال السبت املاضي.
وأسفر هجوم شـــنه احلوثيون ضد قوات 
ســـعودية عن مقتـــل ثالثة جنود ســـعوديني 
وإصابة آخرين وصفت إصابات البعض منهم 

بأنها خطيرة.
وفي هـــذه األثناء، أعلن احلوثيون عن صد 
»زحفني سعوديني على األراضي اليمنية وأسر 

عدد من اجلنود«، مشيرين إلى أن الزحفني كانا 
بجوار »جبل الرميح«.

وقال احلوثيون إنه مت قتل وأســـر عدد من 
اجلنود الســـعوديني واالســـتيالء على معدات 
وأسلحة عســـكرية ثقيلة، متهمني السعودية 
باستخدام »القنابل الفوسفورية واحملرمة وامتد 
عدوانها فـــي عمق األراضي اليمنية ليصل الى 

مديرية حيدان ورازح وشدا واملالحيط«.
وفي بيان آخر نشره موقع للحوثيني على 
اإلنترنت، قال املتمردون احلوثيون إن السعودية 
قصفـــت األراضي اليمنية مبـــا يزيد على 262 
صاروخـــا، ونفذت 25 طلعة جوية بواســـطة 
طائرات »األباتشي« على جبلي الدخان والرميح 

واحلصامة.
من جهتها، نقلت صحيفة 26 سبتمبر اليمنية 
أن القوات اليمنية املســـلحة جنحت في تدمير 
مخازن أسلحة وضبط وثائق تابعة ملن وصفتهم 
بــــ »اإلرهابيني« حترض على العنف، وأن تلك 
القوات بسطت سيطرتها على مناطق وادي عبله 

بسفيان والتباب املطلة عليه.
وأوضحت أن املتمردين تكبدوا خسائر كبيرة 
في األرواح واملعدات، وأنه مت العثور على كميات 
من األسلحة املتوسطة والقذائف بينها قذائف 
»آر بي جي« ومدفع هاون عيار 82 ملم وألغام 
محلية الصنع ورشاشات وبنادق آلية إلى جانب 
منشـــورات وكتب ومالزم حترض على الفتنة 

والعنف والتخريب.

المتمردون يعلنون صد زحفين لجيش المملكة بجوار جبل الرميح


