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عواصم ـ وكاالت: أعلنت كل من الواليات املتحدة وروسيا 
عن قرب التوقيـــع على اتفاقية جديدة لتخفيض األســـلحة 

النووية.
وأعلن مســـؤولون في العاصمتني موســـكو وواشنطن أن 
الرئيسني باراك أوباما ودميتري مدڤيديڤ أجريا اتصاال هاتفيا 
تنـــاوال خالله احملادثات اجلارية بني البلديـــن إلبرام اتفاقية 
جديدة لتخفيض ترسانتيهما من األسلحة النووية لتحل مكان 

االتفاقية السابقة التي تسمى ستارت والتي انتهى العمل بها 
أواخر العام املاضي. وتقول الواليات املتحدة ان ترسانتها من 
الرؤوس النووية تبلغ نحو ألفي رأس نووي بينما يعتقد ان 
لدى روســـيا نحو 3 آالف منها. ومـــن املقرر ان تلتقي وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بنظيرها الروسي سيرغي 
الفروف في وقت الحق من هذا األسبوع وستتناول محادثتهما 

ملف نزع األسلحة النووية.

موسكو وواشنطن تقتربان من االتفاق على تخفيض ترسانتيهما النووية

استفتاء مبكر على شعبية ساركوزي
 في االنتخابات اإلقليمية وهزيمته تلوح باألفق

باريسـ  أ.ف.پ: أدلى الفرنسيون أمس بأصواتهم 
في أول دورة من االنتخابات اإلقليمية التي يتوقع ان 
تؤول الى هزمية مرة لليمني احلاكم بزعامة الرئيس 

نيكوال ساركوزي مع انتصاف واليته الرئاسية.
 وفتحت مكاتب االقتراع أبوابها صباحا للســماح 
لـ 44.2 مليون ناخب باختيار 1880 عضوا في املجالس 
اإلقليمية في آخر انتخابات قبل االنتخابات الرئيسية 
في 2012.  وسعيا منه للتخفيف من أهمية استطالعات 
الرأي التي عكست خيبة كبيرة من ساركوزي وفريقه 
احلاكم، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون 
قبل انتهاء احلملة االنتخابية »ال تصغوا الى الذين 
يقولون ان النتائج محسومة مسبقا، ال تصدقوا الذين 
يخلطون بني استطالعات الرأي وصناديق االقتراع«، 
في اشارة الى توقعات الصحف ومعاهد استطالعات 
الرأي هزمية نكراء لالحتاد من اجل حركة شعبية 
الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي الذي ستتقدم عليه 

لوائح اليسار واملدافعني عن البيئة.
 ويتوقع ان يحصل حزب ســــاركوزي على %30 

من األصوات والنسبة نفســــها للحزب االشتراكي 
حزب املعارضة الرئيسي.

 لكن احلزب االشتراكي سيستفيد من حتالفات مع 
أحزاب يسارية أخرى وفي طليعتها حزب املدافعني 

عن البيئة في الدورة الثانية املقررة األحد املقبل.
 ويسيطر اليسار الذي حقق انتصارا في االنتخابات 
اإلقليمية األخيرة فــــي 2004، على 24 من األقاليم 
الفرنسية الـ 26، ويأمل اليسار هذه املرة في إحراز 
تقدم كبير والسيطرة على املنطقتني اللتني التزاالن 

بأيدي اليمني وهما االلزاس وكورسيكا.
 وبحسب اخلبراء فان نسبة املشاركة في ادني 
مستوياتها، على ما تفيد االستطالعات مبناسبة هذا 
االقتراع املعقد اإلجراءات، خصوصا في صفوف ناخبي 
الغالبية اليمينية، وقال اخلبير في القضايا السياسية 
ستيفان روزيس »هذا يدل على ان ناخبي اليمني غير 
راضني عن الطريقة التي يدير بها ساركوزي شؤون 
البالد«، ووجود ما ال يقل عن 20 وزيرا على قوائم 

املرشحني يؤكد ان هذا االقتراع اختبار وطني.

)أ.پ( عامل يرتب صناديق االقتراع في أحد مراكز العد في بغداد أمس 

)أ.پ( الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وزوجته كارال بروني لدى خروجهما من غرفة االقتراع 

طهران تفكك شبكة تجسس إلكترونية.. وأوروبا مستعدة لفرض عقوبات أحادية على إيران

االحتالل اإلسرائيلي يمدد حصار الضفة والقدس وإغالق بوابات األقصى حتى غد 

إيران تتهيأ إلطالق صاروخ فضائي يحمل كائنات حية

نتنياهو ينفي أي أزمة مع واشنطن ويرفض وقف االستيطان 
بنيامــــني نتنياهو نفى وقلل لدى 
افتتاحه اجتماع حكومته األسبوعي 
أمس مــــن أهمية اخلالف محاوال، 
تهدئة حدة األزمة في العالقات مع 
الواليات املتحدة. وقال نتنياهو 
معلقا علــــى عناويــــن الصحف 
اإلسرائيلية التي حتدثت عن أزمة 
عميقة في العالقات بني إسرائيل 
والواليات »لقد فتحنا الصحف هذا 
الصباح وقرأنا حتليالت وتقديرات 
مختلفة وأنا اقترح أال ننجر وأن 

نهدأ«.
وأضاف: »لقــــد مررنا بأزمات 
وثمة حاجة ألعصاب باردة وقعت 
هنا حادثة مؤسفة ومؤذية ما كان 
ينبغي أن حتدث« في إشارة إلى 
اإلعالن عن قرار بناء 1600 وحدة 
ســــكنية في مســــتوطنة »رمات 
شلومو« خالل زيارة نائب الرئيس 

األميركي جو بايدن.
وذكرت الصحف اإلسرائيلية 
ان نتنياهو قرر في ختام اجتماع 
الهيئة »السباعية« الوزارية تشكيل 
طاقم املدراء العامية برئاسة مدير 
عام مكتب رئيس احلكومة من أجل 
إمكانية تكــــرار اإلعالن عن  منع 
أعمال بناء خالل زيارات مسؤولني 
أميركيني إلسرائيل لكن نتنياهو 
اإلدارة  رفض االســــتجابة لطلب 
األميركية بإلغــــاء قرار البناء في 

»رمات شلومو«. 

عواصــــم ـ أ.ش.أ ـ يو.بي.آي: 
واصلت اسرائيل حتديها للمجتمع 
الدولي ضاربــــة بعرض احلائط 
كل االنتقــــادات الدولية النتهاكها 
املقدسات في القدس احملتلة، إلى 
جانب عمليات االستيطان املتواصل 
فــــي العاصمة املقدســــة والضفة 
الغربية، وقررت ســــلطاتها أمس 
متديد أمر اإلغالق املفروض على 
األراضي الفلســــطينية حتى يوم 
غد »خشــــية اندالع مواجهات في 

الضفة الغربية احملتلة«.
وقالت مصادر إســــرائيلية إن 
قرار التمديــــد الذي أصدره وزير 
الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك جاء 
بعد أن تلقت أجهزة االستخبارات 
اإلسرائيلية إنذارات حول إمكانية 
اندالع مواجهات في القدس احملتلة 
واملسجد األقصى املبارك ومواقع 
عدة في الضفة، على خلفية افتتاح 
»الهيكل الصغير« أو ما يسمى بـ 
»كنيس اخلراب« الذي يعتبر األكبر 
في القــــدس القدمية وال يبعد عن 
املسجد األقصى سوى بضع عشرات 
من االمتــــار. من جهتهــــا، ذكرت 
مصادر فلسطينية أن قوة معززة 
من شرطة وحرس حدود االحتالل 
متركزت على متاريس وحواجز 
نصبتها منذ ايام على بوابات القدس 
القدمية للتدقيق ببطاقات املواطنني، 
ومنعتهم من دخــــول البلدة، كما 

ستاينبرغ أنب السفير االسرائيلى 
بشأن اعالن اســــرائيل عن خطة 
بناء 1600 وحدة إستيطانية جديدة 
في القدس الشــــرقية خالل زيارة 
نائب الرئيس األميركي جو بايدن 
االخيرة السرائيل. وقالت صحيفة 
»يدعوت احرونوت« إن مسؤولني 
في واشنطن اقروا في الوقت نفسه 
بأن اخلالف االخير بني اســــرائيل 
والواليات املتحدة بشــــأن خطط 
البناء في القدس يتصاعد الى ازمة. 
إال أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

الطلبة من االلتحاق مبدارســــهم 
داخل املسجد بعد إغالقها من قبل 
شرطة االحتالل. إجراءات احلصار 
وعمليات االستيطان املتواصلة، 
دفعت وزارة اخلارجية األميركية 
الستدعاء السفير االسرائيلى في 
واشنطن مايكل اورون لعقد لقاء 
مع جيمس ستاينبرغ نائب وزيرة 

اخلارجية األميركية.
وأكــــدت صحيفــــة »يدعوت 
احرونوت« االسرائيلية أمس في 
تقرير لها على شبكة االنترنتـ  ان 

التجار ممن ال يســــكنون  منعت 
فــــي أحيــــاء البلدة مــــن الدخول 
وااللتحــــاق مبتاجرهــــم ومراكز 
أعمالهم، األمر نفسه الذي انطبق 
على طلبة املدارس في حركتهم من 
والى البلدة القدمية. وأكد حراس 
املســــجد األقصى استمرار إغالق 
بوابات املسجد األقصى باستثناء 
ثالث بوابات هي السلسلة والناظر 
»املجلس« وحطة مع تشديد الدخول 
ملن تزيد أعمارهم عن اخلمســــني 
عامــــا، فيما لم يتمكــــن كثير من 

عواصــــم ـ وكاالت: أعلــــن وزراء أوروبيون ان االحتاد 
األوروبي بات مستعدا مبفرده لتشديد العقوبات على إيران 
بشأن برنامجها النووي نظرا لعدم التوصل الى اتفاق في 

األمم املتحدة بسبب حتفظ الصني.
 وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
في فنلندا، وردا على أسئلة الصحافيني عما اذا مت التوصل 
الى اجماع حول عقوبات أوروبية احادية اجلانب اذا اقتضى 
األمر، قال وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير »عموما 
نعم«.  واضاف كوشنير الذي حتتل بالده مقعدا دائما في 
مجلس األمــــن الدولي والعضو في مجموعة الســــت التي 
تتفاوض مع ايران بشأن ملفها النووي »لكن علينا مناقشة 
اي نوع من العقوبات«.  وشــــاطره الرأي نظيره الفنلندي 
الكسندر شتوب األحد عندما حتدث عن »اجماع كاف« في 

االحتاد األوروبي حول هذه املسالة.
 وصــــرح للصحافيني قائال: اذا اخفقت الديبلوماســــية 
»فاننا سنلجأ الى عقوبات في األمم املتحدة«، مضيفا: »وإذا 
لم نتوصل الى اتفاق )في مجلس األمن( أظن ان ثمة اجماعا 
يتبلور في االحتاد األوروبي التخاذ بعض اإلجراءات األحادية 

من اجلانب األوروبي«.
وهذه املرة األولى التي يعرب فيها مسؤولون أوروبيون 
بوضوح عن هذا االســــتعداد الذي كانت عدة دول أوروبية 

ترفضه حتى اآلونة األخيرة.
 اال ان ديبلوماسيا اكد ان اجماع األوروبيني ليس مضمونا 

بعد حيث ان »السويد باخلصوص متحفظة جدا«.
 واضاف »فــــي الوقت ذاته واألمر األكثر احتماال هو ان 
نتوصــــل الى اتفاق في مجلس األمن الدولي حول عقوبات 

معتدلة بحق ايران مما سيجنب االحتاد األوروبي اتخاذها 
بشكل أحادي«.

 بدوره قال وزيــــر اخلارجية االيطالي فرانكو فراتيني 
ان »الواليات املتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية مارس« 
اجلاري و»سيتعني االنتظار بضعة اشهر« قبل التوصل الى 
اتفاق و»انها مهلة معقولة«.  اال ان كوشنير استدرك موضحا 
انه رغم عدم توضيح عقوبات أوروبية محتملة »فاإلجماع 

العام يخص ايضا عدم استهداف الشعب«.
 داخليــــا، أعلنــــت إيران أمس األول عن تفكيك شــــبكة 
جتسس كانت تخطط لشن حرب إلكترونية ضد اجلمهورية 
اإلســــالمية، بدعم من الواليات املتحدة األميركية، واعتقال 

30 شخصا، وفق تقارير إيرانية.
وأوضحت السلطة القضائية في إيران، أن الشبكة وظفت 
عناصر من جماعة »مجاهدي خلق«، للقيام بأعمال جتسس 
لصالح وكالة االستخبارات املركزية األميركية )سي.آي.ايه( 
وأشــــارت إلى تقدمها مبذكرة اعتقال إلى الشرطة الدولية 
ملالحقة باقي أعضاء الشــــبكة خــــارج البالد، وحتديدا في 

الواليات املتحدة.
وحول مهام اخللية التجسسية، قالت السلطات اإليرانية 
إنها كانت تخطط جلمع معلومات بشأن علماء الذرة اإليرانيني، 
وإرسالها إلى االســــتخبارات األميركية، والتحريض على 

أعمال الشغب داخل البالد.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية أن إدارة الرئيس 
األميركي السابق، جورج بوش، خصصت 400 مليون دوالر 

ملشروع »احلرب اإللكترونية ضد إيران«.
وتتضمن املرحلة األولى من ذلك املشروع، والذي أطلق 

عليه »تفويض إيران«، التسلل إلى بنوك املعلومات اإليرانية، 
وتخريب املواقع اإللكترونية، وتسهيل االتصاالت بني رموز 
املعارضة اإليرانية ووسائل إعالم ممولة من قبل الواليات 
املتحدة«، كـ »صوت أميركا«، و»راديو فاردا«، ويعني »راديو 

الغد« باللغة الفارسية.
وطبقا ملا أورده تقرير الوكالة شبه الرسمية فإن الواليات 
املتحدة استخدمت برامج كمبيوتر مضادة للمرشحات أثناء 
االحتجاجات الشعبية األخيرة ضد حكومة طهران، بهدف إذكاء 
جذوة حرب نفسية ضد األمة، ورفض الناطق باسم اخلارجية 

األميركية السبت التعقيب على املزاعم اإليرانية.
إلى ذلك، أعلنت إيران أمس أنها تتهيأ إلطالق صاروخ 
آخر إلى الفضاء يحمل على متنه كائنات حية في مدة أقصاها 
الســــنة املقبلة. ونقلت قناة »برس تــــي في« اإليرانية عن 
اخلبير في منظمة العلوم الفضائية بطهران محمد رضائي 
أن املهمة الفضائية اجلديدة قد تبدأ في مدة أقصاها ســــنة 

2011 املقبلة.
وقال رضائي: »سنطلق مهمتنا الثانية مع عدد جديد من 
الكائنات احلية في أقرب وقت بعد إمتام كاوشكر 3 عمليته 

اجلارية في الفضاء«.
يذكر أن إيران كانت أطلقت أوائل شــــهر فبراير الفائت 
بنجــــاح إلى الفضاء صاروخ »كاوشــــكر 3« أي »باحث 3« 
بالتزامن مع تدشني ناقلة أقمار صناعية جديدة من املقرر 

أن تطلق جيال جديدا من األقمار اإليرانية إلى الفضاء.
وأشــــارت »برس تي في« إلى أن طهران تدرس أيضاع 
مخططات إلرســــال أول رائد فضاء لها إلى املدار الفلكي في 

املستقبل القريب.

حماس تتهم والسلطة تنفي التنسيق مع إسرائيل العتقال ماهر عودة 
رام اهللـ  د.ب.أـ  أ.ف.پ: اتهمت حركة حماس أمس 
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالتنسيق 
مع اجليش اإلسرائيلي من أجل اعتقال أحد كبار قادتها 

العسكريني في الضفة الغربية.
ــي، إن »اعتقال  ــي بيان صحاف ــت احلركة، ف وقال
القيادي في صفوفها ماهر عودة من قبل قوات االحتالل 
اإلسرائيلي« الليلة قبل املاضية »جاء بعد مالحقة طويلة 

شنتها األجهزة األمنية التابعة للسلطة العتقاله«.
ــة اختطاف القيادي البارز في  وأضافت أن »عملي
ــيخ ماهر عودة متت بعد مطاردة ساخنة  احلركة الش
ــعينيات  ومعقدة وطويلة جدا امتدت منذ أواخر التس
وأن جناح االحتالل في اختطافه بعد فشله طيلة الفترة 
املاضية ما كان ليتم لوال اجلهود األمنية الكبيرة التي 

مارستها األجهزة األمنية«.
ــة خيار احلركة  ــددت حماس على أن املقاوم وش

ــتراتيجي، مؤكدة أن اعتقال الشيخ ماهر عودة  االس
ضريبة شرف وثبات تدفعها احلركة بكل فخر واعتزاز. 
وقال فوزي برهوم املتحدث باسم حماس لوكالة فرانس 
برس ان اعتقال عودة »ثمرة التنسيق االمني اخلطير 
بني السلطة الفلسطينية واالحتالل حيث كان مطلوبا 
ومطاردا من قبل الطرفني«، إال أن املتحدث باسم االجهزة 
ــطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان  االمنية الفلس
ــة فرانس برس قائال »نحن على  الضميري رد لوكال
ــة بأنه لو وقع زلزال في الضفة الغربية او فيضان  ثق
فان حماس ستتهم السلطة بانها مسؤولة عنه، وهم ال 
يريدون االعتراف بأنها حركة مخترقة من املخابرات 
االسرائيلية، وتريد ان تصدر ازمتها هذه على السلطة 
الوطنية«. وأضاف أنه ليس لدى السلطة اي معلومات 
عن ماهر عودة »النه كان مطلوبا اصال السرائيل وليس 

لدينا اي معلومات عنه«.

قائمة »الوطنية العراقية« تتهم المفوضية بمصادرة مئات األصوات العراقية في سورية

 المالكي أواًل في البصرة وعالوي في األنبار مع فرز نحو 60% من األصوات
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت

تتواصل عمليات الفرز بعد مرور أكثر من اسبوع على 
اجراء االنتخابات البرملانيــــة العراقية، وتتواصل النتائج 
األولية التي تعلن تباعا في اشارة الى تقدم قائمة ائتالف 
دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري املالكي.

هذا وأظهرت، نتائج جزئية لالنتخابات العراقية أمس اثر 
فرز نحو 60% من محطات االقتراع ان قائمة رئيس الوزراء 
نــــوري املالكي حتتل املرتبة االولــــى في البصرة فيما حل 
منافسه رئيس الوزراء األسبق اياد عالوي اوال في األنبار، 

وذلك بفوارق شاسعة بني القائمتني واآلخرين.
واكدت األرقام حصول قائمة »ائتالف دولة القانون« على 
نحو 220 الف صوت فــــي البصرة في حني حل »االئتالف 
الوطني العراقي« الذي يضم األحزاب الشــــيعية على نحو 
122 ألفــــا بينما حصل عالوي وقائمتــــه الوطنية العراقية 

على 36 ألفا فقط.
وتعكس هذه النتائج نسبة 63.51% من محطات االقتراع 

التي مت فرزها.
أما في االنبار، فقد أشــــارت األرقــــام الى حصول قائمة 
»العراقية« بزعامة عالوي على 122 الف صوت يليها »ائتالف 
وحدة العراق« بزعامة وزير الداخلية جواد البوالني مع نحو 

18 ألفا ومن ثم قائمة املالكي التي نالت اقل من 3 آالف.
وحملافظة االنبار 14 مقعدا في البرملان مقابل 24 للبصرة. 
وهذه النتائج تعكس نســــبة 58.74% من محطات االقتراع 

التي مت فرزها.
 وفي دهوك، حل التحالف الكردســــتاني اوال بحصوله 
على نحو 171 الف صوت مقابل 31 ألفا لالحتاد االســــالمي 

ونحو 12 ألفا حلركة التغير »غوران«.
وتعكس النتائج نسبة 55.67% من محطات االقتراع التي 

مت فرزها في محافظة دهوك ذات الـ 11 مقعدا.

 وبهذه النتائج، يحل »ائتالف دولة القانون« في الطليعة 
في 6 محافظات، بغداد و5 جنوبية، بينما تتصدر »العراقية« 
4 محافظات والتحالف الكردستاني محافظتني في ظل نتائج 
جزئية تتراوح نســــبتها بني نحو 63 و10% في 14 محافظة 

من اصل 18 في العراق.
من جهــــة أخرى، أعلنــــت املفوضية العليا املســــتقلة 
لالنتخابــــات بالعراق أن النتائج النهائية ســــيتم تقدميها 
إلى احملكمة االحتاديــــة العليا بعد تدوين جميع األصوات 
والبت بالشكاوى للمصادقة عليها، مشيرة إلى أنه املتوقع 

أن تستغرق املصادقة أسابيع قليلة.
وأكدت املفوضية في بيان أمس أنها طبقت معايير عالية 
للتأكد من نزاهة التصويت داخل العراق وخارجه، مشيرة 
إلى أن مجلس املفوضني باملفوضية هو اجلهة الوحيدة التي 
ميكنها إصدار القرارات اخلاصة باستبعاد أي محطة اقتراع 

من عملية العد العامة.
من جهة أخرى، شكلت املفوضية جلنة الدارة مركز العد 
والفرز بهدف حتقيق الســــرعة في اجناز العمل ولضمان 
الشفافية واملشاركة في القرار ولتخفيف العبء عن مجلس 

املفوضني واالدارة االنتخابية.
وأعلنــــت املفوضية أن اللجنة مت تشــــكيلها من أعضاء 
مجلس املفوضني سعد الراوي وســــردار عبدالكرمي واياد 
الكناني ومنحت اللجنة الصالحيات االدارية واملالية لالدارة 
االنتخابية التي تديرها حمدية احلســــيني لغرض تسهيل 
ادارة العمل. موضحا أن اللجنة مسؤولة عن تهيئة جميع 
مفاصــــل العملية االنتخابية، وتهيئة جميع املســــتلزمات 

اللوجستية لهذا املركز.
وأشــــار البيان إلى اعالن نتائج 6 محافظات وفق نسب 
محطات االقتراع التي ســــجلت في محافظة بابل بنســــبة 
89.33% ومحافظة اربيل بنسبة 67.28% ومحافظة النجف 

بنسبة 11.334% ومحافظة ديالى بنسبة 49.17% ومحافظة 
صالح الدين بنسبة 89.17% واخيرا محافظة ميسان بنسبة 
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الى ذلك، قال أحمد الدليمي، الناطق باسم قائمة رئيس 
الوزراء العراقي االسبق اياد عالوي في سورية، إن مفوضية 
االنتخابات العراقية املستقلة العليا املشرفة على االنتخابات 
العراقية في سورية »صادرت مئات األصوات لقائمة عالوي 
بذريعة تكــــرار التصويت في أكثر من مركز انتخابي علما 

أن احلبر ال ميكن إزالته قبل اسبوعني«.
واتهم الدليمي، فــــي تصريحات لوكالة األنباء األملانية 
املفوضية »بالكذب واالفتراء فيما تقوله بشأن االنتخابات 

أن لديها وثائق حول التزوير«.
وقال الدليمي إن التصرف اآلخر الذي قامت به املفوضية 
هو »إلغاء بعض األصوات التي ال متلك وثائق سليمة تؤهلها 

للمشاركة في االنتخابات«.
من جانبه، أكد مدير شؤون االنتخابات العراقية حيدر عبد 
عالوي للوكالة »وجود 3000 حالة تزوير مت رفضها ومعاجلتها 

وفق القانون والشروط املعمول بها في االنتخابات«.
من جهته، قال وليد العيســــاوي املتحدث باســــم قائمة 
الوطنية العراقية، إن القائمة حصلت على نصيب األسد في 
كعكة االنتخابات حيث جاءت النتائج على النحو التالي في 
مركز السيدة زينب )جنوب دمشق( حيث هو أكبر جتمع 
لشــــيعة العراق وايران في سورية فازت القائمة العراقية 
بـ 970 صوتا من أصل 1634 وفي مركز حرســــتا )شــــمال 
العاصمة دمشق( وهو جتمع ذو غالبية سنية عراقية فازت 
القائمة بـ 772 صوتا من أصل 993 كما حصدت القائمة 277 
صوتــــا من أصل 386 في مركز اقتــــراع منطقة دوما ايضا 
كتجمع للغالبية السنية العراقية )وهي منطقة تقع شمال 

غرب دمشق(.

تايلند: أنصار شيناواترا »الحمر«
يمهلون الحكومة يومًا لحل البرلمان

بانكــــوك ـ يو.بي.آي: أعطى أنصار اجلبهة 
الديكتاتورية  املوحــــدة للدميوقراطية ضــــد 
املعارضون للحكومة التايلندية األخيرة أمس 
مهلة حتى اليوم حلل البرملان وإال نفذوا مظاهرات 

شعبية في شوارع العاصمة.
ونقلت وكالة األنباء التايلندية عن أحد زعماء 
اجلبهة املوالية لرئيس الوزراء التايلندي السابق 
تاكسني شيناواترا، فيرا موسيكابونغ ان أنصار 
اجلبهة املعروفني بأصحاب القمصان احلمراء 
أعطوا احلكومة مهلة 24 ســــاعة حلل البرملان 
وإعادة السلطة للشعب. تزامن مع ذلك تدفق 
املزيد من املتظاهرين من أنصار اجلبهة لليوم 
الثاني على التوالي أمس إلى العاصمة بانكوك 
للمشاركة في تظاهرة حاشدة للمطالبة باستقالة 

احلكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وجتمع املتظاهرون في جادة راتشادامنون 
حيث مقرات عدد من الــــوزارات ومقر اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسيا واحمليط 
الهادي »إسكاب« واتهم زعماء اجلبهة رئيس 
الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا بأنه تسلم احلكم 
بطريقــــة غير شــــرعية وقالــــوا ان املزيد من 
املتظاهرين ســــينضمون إلــــى زمالئهم الذين 
احتلوا اجلادة. من جهته اعلن رئيس الوزراء 
التايلندي أبهيسيت فيجاجيفا امس انه ينوي 
أن يناقش سبل إنهاء اجلمود السياسي في البالد 
مع قــــادة اجلبهة غير انه أكد رفضه لالنقالب 
العسكري. وأشار إلى ان تقارير استخباراتية 
تلقتها احلكومة أظهرت ان بعض املتظاهرين 
يتسببون مبتاعب لذلك فإن على احلكومة أن 

تفرض إجراءات صارمة.


