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باريس ـ وكاالت: مني الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي بواحدة من أثقل الهزائم 
في مشواره السياســـي في اجلولة الثانية 
من االنتخابات اإلقليمية التي اجريت امس 

في فرنسا.
ووفقا لتقديرات معهد »سي إي أيه« فإن 
احلزب االشتراكي املعارض وحلفاءه حصلوا 

علـــى 56% من األصـــوات مقـــارنة بـ %37 
فقـــط حصل عليها حـــزب االحتاد من أجل 
حركة شعبية احلاكم احملافظ الذي ينتمي 
له ساركوزي و7% للجبهة الوطنية اليمينية 
املتطرفة. وشهدت اجلولة الثانية لالنتخابات 
االقليمية الفرنسية أمس إقباال متزايد، وذلك 
وفقا ملا أعلنتــــه وزارة الداخلية بعد دعوات 

احلزبني الرئيسيني للمواطنني بالتوجه لالدالء 
بأصواتهــــم، وذلك بعد تراجــــع االقبال خالل 
اجلولة االولى التي أجريت االحد قبل املاضي. 
واعتبرت اجلولة فرصة حلزب االحتاد من أجل 
حركة شعبية احلاكم الذي ينتمي له الرئيس 
نيكوال ساركوزي لتعويض اخلسارة التي مني 

بها في اجلولة االولى املاضية.

خسارة ثقيلة لساركوزي في االنتخابات اإلقليمية بفرنسا

)أ.پ( متظاهرون عراقيون في النجف يطالبون بإعادة فرز األصوات يدويا  

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل استقباله حرم أمير قطر الشيخة موزة في الرياض أمس 

)أ.ف.پ( بان كي مون خالل تفقده أحد مشاريع  األمم املتحدة اإلسكانية في غزة أمس  

»صنداي تايمز«: نتنياهو سيطلب من أميركا قنابل متطورة لضرب النووي اإليراني

 خامنئي يتهم أوباما بـ »التآمر« على إيران
عواصم - وكاالت: اتهم المرشد األعلى للثورة 
اإلسالمية في إيران علي خامنئي أمس الرئيس 
األميركي باراك أوباما بـ »التآمر« على إيران رغم 
تقديمه عرضا للحوار، في خطاب ألقاه في مشهد 

ونقله التلفزيون الرسمي في بث مباشر.
 وقال خامنئـــي »ال يمكنكم إبـــداء رغبتكم 
في الســـالم والصداقة وفي الوقت نفسه التآمر 
والتخطيط للتخريب واالعتقاد ان في وسعكم 

اإلساءة الى األمة اإليرانية«.
واعتبر خامنئي، أن األعداء سعوا الى إشعال 
»حرب أهلية« في إيران بعد االنتخابات الرئاسية 

المثيرة للجدل في يونيو الفائت.
 وقال المرشد األعلى في خطابه ان »األعداء 
أرادوا تقسيم األمة اإليرانية وإشعال حرب أهلية، 

لكن الشعب اإليراني كان يقظا«.
 وأضاف خامنئي »لو نجحوا لكانت الواليات 
المتحدة والنظام الصهيوني أرسال قواتهما الى 
شوارع طهران، لكنهم أدركوا ان هذا األمر سيضر 
بهم، لذا، بدأ قادة الدول القمعية )الغربية( القيام 

بالدعاية دعما لمثيري الشغب«.
 وكان يشير الى التظاهرات التي تلت إعادة 
انتخاب الرئيس محمود احمـــدي نجاد والتي 
تخللتهـــا مواجهات بين قـــوات األمن اإليرانية 

والمتظاهرين.
 أفـــادت تقارير بريطانيـــة أمس بأن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستغل 

زيارته المقررة لواشنطن للضغط على الواليات 
المتحدة لتزويد بالده بقنابل متطورة الستخدامها 
في حال قررت شن هجوم على المواقع النووية 

اإليرانية.
وأوضحت صحيفة »صنداي تايمز« أن هذه 
القنابل قادرة على اختـــراق الغرف المحصنة 
تحت األرض لشن هجوم محتمل على المواقع 

النووية اإليرانية.
وقالت الصحيفة إن زيارة نتنياهو إلى واشنطن 
تأتي مع ســـعي الجانبين إلى نزع فتيل األزمة 
التي أثارها إعالن إســـرائيل بنـــاء 1600 وحدة 
سكنية في القدس الشرقية خالل الزيارة التي 
قام بها إلى هناك نائـــب الرئيس األميركي جو 

بايدن هذا الشهر.
وكانت الصحيفة نفســـها ذكرت مؤخــرا أن 
مخططيــن عسكريين أميركيين وإسرائيلييــن 
درسوا خيــارات شن هجوم ضد إيران يستهــدف 
عشـــرات المواقــع ذات الصلـــــة ببرنامجهــا 
النــووي والمعروفة مــن قبــل المســـؤوليــن 

الغربييــن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء العسكريين 
في واشنطن وتل أبيب يدركون أن شن ضربة 
جوية مباغتة ســـينجح فقط في تأخير عملية 
تطوير إيران أسلحة نووية ولن يضمن التخلص 
من تهديدها النووي حتى في حال كرروا ضرب 

منشآتها النووية المعروفة.

نتنياهو يستقبل ميتشل برفض االستيطان بالقدس المحتلة 

االختبار األخير إلصالحات أوباما الصحية أمام مجلس النواب 
واشنطنـ  د.ب.أـ  أ.ف.پ: استبق الرئيس 
األميركي باراك أوباما التصويت على مشروع 
الرعاية الصحية اجلديد، مبناشدة  قانون 
املشرعني االميركيني في مجلس النواب اقرار 

االصالحات املدخلة على القانون.
وفي ندائه االخير قبل التصويت الذي 
جرى أمس قال أوباما مخاطبا مجلس النواب، 
»دعونا نقوم بهذا األمر« في اشارة الى حزمة 
التي تستهدف فرض ضوابط  اإلصالحات 
جديدة على ممارسات شركات التأمني ومد 
التغطية إلى أكثر من 30 مليون أميركي ال 

تشملهم مظلة التأمني الصحي حاليا.
وسبق خطاب اوباما جهودا مكثفة لباقي 
زعماء احلــــزب الدميوقراطي في اللحظات 
األخيرة لكســــب التأييــــد لقضية تتصدر 
أولوياتهم الداخلية والتي أدت إلى انقسام 
حاد في البالد خالل ما يزيد على العام سادت 

خالله حالة من اجلدل الشديد.
وقال اوباما ألعضاء مجلس النواب من 
الدميوقراطيني »بني هذا التشريع التاريخي 
على نظام التأمني اخلاص الذي لدينا اآلن«، 
مؤكدا أن النظام اجلديد سيصب في مصلحة 

»األسر العادية«.
وأضــــاف »ال تفعلــــوا ذلك مــــن أجلى 
افعلوا ذلك من أجل كل هؤالء الناس الذين 

يعانون«.
وقال اوباما امام النواب ان »كل شــــيء 
اصبح بني ايديكم اآلن. حان الوقت الجراء 
اصالح التأمني الصحي لكل اميركا واعتقد 

انكم ستقومون بذلك«. اال ان الرئيس االميركي 
اعترف بأنه »تصويت صعب«، ملمحا بذلك 
الى االستياء الذي ميكن ان يثيره اقرار هذا 
االجراء الــــذي يكلف 940 مليار دوالر على 
مدى عشــــر سنوات، بحســــب ارقام مكتب 

امليزانية في الكونغرس.

وعرض مشــــروع القانون على مجلس 
النواب للتصويت أمس بعد أن اقره مجلس 

الشيوخ في 24 ديسمبر املاضي. 
وإذا أقر النص فانه سيحال على البيت 
االبيض ليوقعه الرئيس باراك اوباما ويصدره 

رسميا.

اال ان زعيم الغالبية الدميوقراطية في 
مجلس النواب االميركي ستيني هوير اكد 
أمــــس األول أن الدميوقراطيني لديهم عدد 
كاف مــــن األصوات إلقرار املشــــروع على 
رغم املعارضــــة التي يواجهها. وقال هوير 
للصحافيني »نحن مقتنعون بأن لدينا ما يكفي 
من االصوات«. وجاء تصريح هوير بعدما أثار 
تردد عدد من النواب الدميوقراطيني شكوكا 
في النتائج النهائية للتصويت، في حني احتد 
اجلمهوريون في معارضة مشروع القانون. 
وقال جون بوينر زعيم االقلية اجلمهورية 
في مجلس النــــواب أول أمس للصحافيني 
إن »الشعب األميركي ال يرغب في ان يكون 
له أي يد في هذا«. وتابع »إذا كان هناك أي 
شخص يعتقد أن الشعب األميركي سينسى 

هذا التصويت، فلنرى«.
وكان الدميوقراطيــــون بحاجة الى 216 
صوتا لتمرير مشــــروع القانون التاريخي 
الذي سيتيح تأمني التغطية الصحية لنحو 

32 مليون اميركي محرومني منها.
ونظم آالف املعارضني لهذا االصالح جتمعا 
الســــبت،  الكونغرس  امام مقر  احتجاجيا 
معبرين عن غضب البرملانيني اجلمهوريني 
الذين يرون فــــي هذه االجراءات تدخال من 

قبل الدولة ويعتبرونها مكلفة جدا.
ورأى احد املتظاهرين )اندي كاونتس( 

ان هذا النص »تدخل حكومي«.
وقد رفع الفتة كتب عليها »كذب، فساد، 

جرذان، اشتراكيون«.

عواصـــم ـ وكاالت: اســـتبق رئيس 
احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو، 
وصول املبعوث االميركي لتحريك عملية 
الســـالم جورج ميتشـــل الى اسرائيل 
أمس، بتجديد متســـكه باستمرار بناء 
املستوطنات في مدينة القدس احملتلة 
معتبرا »ان البنـــاء فيها كعاصمة مثل 

البناء في مدينة تل ابيب«.
وقال نتنياهو في كلمـــة ألقاها في 
االجتماع االسبوعي للحكومة االسرائيلية 
»انه شـــرح موقفه من البناء في مدينة 
القدس لواشنطن« مضيفا ان »سياسة 
اسرائيل بخصوص القدس تشبه السياسة 
التي اتبعتها احلكومات السابقة« مؤكدا 
»سنواصل البناء في القدس كما نفعل 

منذ 42 عاما«.
لـــكل طرف  وأوضـــح ان »ميكـــن 
املفاوضات مع  في احملادثـــات خـــالل 
الفلسطينيني طرح مواقفه في املسائل 
اخلالفية« مشـــددا علـــى ان »التحاور 
املباشر الطريقة الوحيدة للوصول الى 

حل حقيقي للمسائل اجلوهرية«.
وابلغ نتنياهو اعضاء حكومته »انه 
بادر الى نقل رسالة مكتوبة الى وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 

رغبة منه في منع تأويالت لتوضيحات 
احلكومة االسرائيلية.

على صعيد مواز، زار االمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون غزة أمس للتعبير 
عن »تضامنه« مع الشعب الفلسطيني 

ورفع احلصار املفروض على القطاع.
ووصف كي مون احلصار اإلسرائيلي 
على قطاع غزة بأنه سياسة غير مقبولة 
وغير مفيدة، مطالبا بإنهائه لتمكني سكان 
القطاع من ممارسة حياتهم الطبيعية.

وقـــال بان كـــي مون خـــالل زيارة 
اســـتغرقت عدة ســـاعات، في مؤمتر 
صحافي عقـــده عقب تفقده مشـــروع 
إســـكاني لألمم املتحدة في مدينة خان 
يونـــس جنوب قطاع غزة، إن احلصار 
اإلسرائيلي من شأنه »إضعاف املعتدلني 
وتعزيز املتطرفني«، مؤكدا على مطالبة 
األمم املتحدة واللجنة الرباعية الدولية 
إلسرائيل بضرورة التخفيف عنه وإنهائه 

بشكل كامل.
ودعا إلى الشروع فورا في املفاوضات 
غير املباشـــرة للســـالم بني اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي وأن تتحول هذه 
احملادثات إلى مباشرة من أجل التوصل 

إلى حل عادل للصراع.

بان كي مون يطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة

عالوي يواصل تقدمه بعد فرز 95% والنتائج النهائية الجمعة
المفوضية العليا لالنتخابات رفضت طلب الرئيس العراقي إعادة فرز األصوات

الرياض: استقبل خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في الرياض مساء 
أمس الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم أمير 
دولة قطر رئيســـة مجلس إدارة مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية املجتمع.
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
)واس( أن امللك عبداهلل استعرض مع الشيخة 
موزة »عالقات التعاون بني البلدين في مجاالت 

التربية والعلوم وتنمية املجتمع«.
وتأتي زيارة الشـــيخة مـــوزة إلى اململكة 
بدعوة من خادم احلرمـــني، وحضر االجتماع 

صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل 
بن عبدالعزيز نائـــب رئيس احلرس الوطني 
للشؤون التنفيذية وصاحب السمو امللكي األمير 
تركي بن عبداهلل بن محمد آل سعود مستشار 
خادم احلرمني وصاحب الســـمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز مستشار 

امللك عبداهلل.
ومن املقرر أن تزور الشيخة موزة عددا من 
اجلامعات واملؤسسات التعليمية ومراكز البحث 
إضافة إلى مراكز خدمات إنسانية واجتماعية 

في السعودية.

العراقية ايــــاد عالوي الصدارة 
مــــرة أخرى، دعــــوة املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات في 
الفورية  الى االستجابة  العراق 
ملطالب الكتل السياسية بإعادة 

العد والفرز اليدوي.
وقال املالكي، في بيان صحافي 
وزع أمس، »مثلت انتخابات يوم 
السابع من مارس خطوة كبيرة 
علــــى طريق تعزيــــز التجربة 

الدميوقراطية في العراق«.
وأضاف: »ونظـــرا لوجود 
مطالب من عدة كتل سياسية 
العد والفـــرز يدويا  بإعـــادة 
التجربة  ومن أجـــل حمايـــة 
الدميوقراطيـــة واحلفاظ على 
العملية االنتخابية  مصداقية 
فإنني بصفتي املسؤول التنفيذي 
املباشـــر عـــن رســـم وتنفيذ 
القائد  البلد وبصفتي  سياسة 
العام للقوات املســـلحة أدعو 
املفوضيـــة العليا لالنتخابات 
إلى االستجابة الفورية ملطالب 
هذه الكتل حفاظا على االستقرار 
السياسي واحليلولة دون انزالق 
الوضع األمني في البالد وعودة 
العنف الذي لم يتم دحره اال بعد 

جهود ودماء وعناء«.
وهــــو ما اعتبرتــــه انتصار 
عالوي املرشــــحة عــــن قائمة 
»العراقية« التي يقودها رئيس 
الوزراء االســــبق عــــالوي في 
تصريح لوكالة االنباء الفرنسية 
تهديدا واضحا »للمفوضية بهدف 
النتائج  الضغط عليها لتزوير 
لصالح دولــــة القانون، كما انه 
العنف  تهديد للشــــعب باعادة 

واالرهاب«.

دعا في بيــــان املفوضية العليا 
باعــــادة الفرز اليــــدوي الوراق 
االقتراع لضمان نزاهة االنتخابات 
اعــــالن نتائجها  وعدالتها قبل 

النهائية.
فــــي بيانه  وقــــال طالباني 
أمس »دفعا ألي التباس أو شك 
فقد طالب الكثيــــر من القوائم 
االنتخابية بإعادة الفرز اليدوي 
لنتائــــج االقتراع فــــي عدد من 

احملافظات«.
مــــن جهته جدد املالكي، بعد 
اســــتعادة منافسه رئيس كتلة 

هذه املطالب، على لسان رئيسها 
فرج احليدري الذي أعلن أمس ان 
مجلس املفوضية يرفض اعادة عد 

وفرز االصوات في كل البالد.
واســــتغرب احليــــدري في 
تصريح أوردتــــه قناة العربية 
اإلخبارية أمــــس دعوات إعادة 
الفرز، قائال »لقد سلمنا الكيانات 
السياســــية نســــخا من نتائج 
احملطــــات وعليهــــا مراجعتها 
الدعوة إلعادة  وتدقيقها قبــــل 

الفرز«.
قبل ذلك كان الرئيس طالباني 

الكردستاني رابعا.
 وقبل ان ينقشع غبار املعركة 
االنتخابية البرملانية في العراق 
ويتوج فائزها، تصاعدت حرب 
التشكيك في النتائج واملطالبات 
الفرز. وآخر املنضمني  بإعادة 
الى جوقة املطالبني بإعادة الفرز 
الى جانب نوري املالكي رئيس 
احلكومة ورئيس تكتل »دولة 
القانون« املتقهقر، هو الرئيس 

العراقي جالل طالباني. 
العليا  بيــــد أن املفوضيــــة 
املســــتقلة لالنتخابات رفضت 

عواصــــم ـ وكاالت: وســــط 
تضارب للنتائج املعلنة من كل 
طرف، تواصل قائمة »العراقية« 
الوزراء األسبق  بزعامة رئيس 
إياد عالوي تقدمها بشكل طفيف 
القانون«  على »ائتالف دولــــة 
بزعامة رئيــــس الوزراء نوري 
املالكي، إثر فرز 95% من أصوات 

املقترعني.
هذا مــــا كشــــفته املفوضية 
التي أعلنت  العليا لالنتخابات 
أن النتائج النهائية ستعلن مساء 

يوم اجلمعة املقبل.
وقد رفضت املفوضية طلبات 
الرئيس العراقي جالل طالباني 
بإعادة فرز األصوات وســــبقه 
بذلك املالكي الذي حذر من تدهور 
»الوضع األمني وسيالن الدماء« 
ما لم تتم اعــــادة عمليات العد 

يدويا.
 وقال املسؤول في املفوضية 
العليــــا املســــتقلة لالنتخابات 
ســــعد الراوي لوكالــــة فرانس 
برس إن »هذه النسبة تتضمن 
53% من تصويت العراقيني في 

اخلارج«.
وتظهر املعطيات وفق تعداد 
أجرته وكالة فرانس برس حصول 
»العراقية« على مليونني و631388 
صوتا مقابل مليونني و620042 

صوتا الئتالف املالكي.
بذلك، تشير األرقام املتوافرة 
الى تفــــوق قائمة عالوي بنحو 
11 ألف صوت بحسب إحصاءات 
املفوضية. كما أكدت املعطيات 
أن »االئتالف الوطني العراقي« 
الذي يضم األحزاب الشيعية يحل 
ثالثا مع مليون و976422 صوتا، 
ومــــن املتوقع أن يحل التحالف 

األميركيين  من  لعدد  اتهامات  وجهت 
بصورة  المتحدة  الواليات  في  والمقيمين 
دائمة كمشتبه بهم في مخططات إرهابية 

حديثة داخل البالد وخارجها

بنسلڤانيا - كولين الروز

شيكاغو - إلينوي
ديڤيد هيدلي

تكساس - فورت هود
نضال مالك حسن

نورث كاروالينا
دانييل باتريك بويد

نيويورك - نجيب اهلل زازي

أميركيون متهمون بالتخطيط ألعمال إرهابية

مومباي ـ الهند
28 نوفمبر 2008

ـ اعتقل بتهمة التخطيط لمهاجمة مكاتب صحيفة 
دنماركية لنشرها رسوما مسيئة للرسول ژ.

باكستانية  مجموعة  بمساعدة  الحقا  اتهم  ـ 
الى  أدت  مومباي  في  بهجمات  للقيام  متشددة 

مقتل 166 شخصا منهم 6 أميركيين عام 2008.
في  مذنب  بأنه  الجاري  مارس   18 في  اعترف  ـ 

دوره في المؤامرتين.

قاعدة  لمهاجمة  بالتخطيط  آخرين  اثنين  مع  اتهم  ـ 
لسالح المارينز في كوانتيكو بوالية فرجينيا االميركية.

لتنفيذ  بالتخطيط  آخرين   4 مع  هؤالء  واتهم  ـ 
واألردن  كوسوڤو  مثل  أماكن  في  الخارج  في  هجمات 

وقطاع غزة.
واسرائيل  غزة  الى  بالسفر  المجموعة  اتهمت  ـ 
أو  لهجمات  للتخطيط  وكوسوڤو  وباكستان  واالردن 

لتنفيذها.

جين«  »جهاد  هما  مستعارين  اسمين  اتخذت  ـ 
و»فاطمة الروز«.

ـ دفعت ببراءتها من تهمتي مساعدة متشددين 
كاريكاتور  رسام  لقتل  ولتخطيط  الخارج  في 

سويدي نشر رسوما مسيئة للرسول ژ.

الواليات  في  ومقيم  أفغانستان  في  مولود  ـ 
المتحدة.

التخطيط  بتهمة  مذنب  بأنه  فبراير  في  اعترف  ـ 
بعد  سيتي  نيويورك  مترو  في  انتحاري  لتفجير 

تلقيه تدريبا من القاعدة في باكستان.
سيتي  نيويورك  في  مراهقته  في  يعيش  كان  ـ 
أن  من  امامه  حذره  مسجد  على  يتردد  وكان 

الشرطة تراقبه.

ومسلم  االميركي  الجيش  في  نفسي  طبيب  ـ 
مولود في الواليات المتحدة.

عملية  في  شخصا   13 قتل  تهمة  اليه  وجهت  ـ 
اطالق نار في فورت وود بتكساس.

ـ يواجه ايضا 32 تهمة بمحاولة القتل العمد في 
هجومه في نوفمبر الماضي.

اتصال  على  كان  انه  أميركيون  مسؤولون  يقول  ـ 
أنور  وهو  ألميركا  مناهض  مسلم  دين  برجل 

العوقلي الذي يعتقد أنه موجود حاليا في اليمن.

كولين الروز

نجيب اهلل زازي نضال مالك حسن

 ديڤيد هيدلي

دانييل باتريك بويد

)رويترز( باراك أوباما لدى وصوله إلى مبنى الكابيتول إلجراء محادثات حول الرعاية الصحية 

خادم الحرمين استعرض مع الشيخة موزة 
التعاون بين المملكة وقطر في التربية والعلوم

تزور عدداً من المراكز الخدماتية واإلنسانية واالجتماعية خالل تواجدها في المملكة


