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صورة أرشيفية النسحاب الجيش األميركي 
في 24 يونيو من العراق )أ.ف.پ(

م����ن قاع����دة 
أميركية في الكويت � 

أ.ف.پ: يعمل اجليش االميركي 
على إنهاء اكبر عملية لوجس����تية له 

منذ احلرب العاملية الثانية املتمثلة في سحب 
قواته املقاتلة من العراق ونقل أكثر من مليون قطعة 

من املعدات.
وقال الكولونيل دوني ويلكر قائد كتيبة الدعم االولى في 
اجليش الثالث الذي كان يقف في قاعدة اميركية في الكويت 
كانت تستقبل معدات ثقيلة »انها اكبر عملية انسحاب منذ 

احلرب العاملية الثانية«.
وأوضح الضابط للصحافي����ن في القاعدة التي يتعذر 
االشارة الى اسمها لدواع أمنية »لقد نقلنا نحو 1.2 مليون 

قطعة من املعدات«.
وأضاف الكولونيل الذي كان يتحدث اجلمعة املاضية ان 

االنسحاب سينتهي مع نهاية شهر اغسطس احلالي.
وتتكون كل قافلة من نحو 40 شاحنة والعديد من املدرعات 
املكلفة بحمايتها. وتشمل املعدات آالف الدبابات والعربات 
العسكرية املتنوعة وقطع الغيار وغيرها. وكانت الكتيبة 
نفذت عمليات لوجس����تية مكثفة في العراق وأفغانستان 

وفي 16 بلدا آخر ينتشر فيها اجليش الثالث.
وفي قس����م آخر من القاعدة يت����م تفريغ عربات مدرعة 
مقاومة للعبوات الناسفة وتصطف بجانبها آالف العربات 

الثقيلة.
ويتم تفح����ص املعدات القادمة من الع����راق وتنظيفها 
قبل إرسالها الى الواليات املتحدة او افغانستان او 16 بلدا 

آخر.
وقال اجلنرال نيك تولياتوس مساعد قائد كتيبة الدعم 
»ان حوالي 1500 شاحنة كبيرة تتجه يوميا الى العراق لنقل 
املعدات«. وأضاف »ان إرسال التجهيزات الى افغانستان انتهى 
تقريبا« وكل ما يأتي من العراق أصبح يرسل الى الواليات 
املتحدة موضحا انه مت إرسال ثالثة آالف طن من الذخيرة الى 

افغانستان.
وق�����������ال 

الكول��وني��ل جيرال���د 
اوهارا املتحدث باسم اجليش 

الثالث ان اكثر من 90 ألف جندي 
من الوحدات املقاتلة سحب من العراق 

منذ بداية العملية التي انطلقت في يونيو 
من العام املاضي ومت تسريع وتيرتها في 

االسابيع التي تلت االنتخابات العراقية 
في مارس املاضي.

وانسحبت آخر كتيبة اميركية مقاتلة من 
العراق اخلميس. وهي الكتيبة الرابعة سترايكر 

التابعة للفرقة الثانية مشاة.
وتركت الواليات املتحدة 52 ألف جندي في 
العراق أي اقل من ثلث قواتها في عز انتشارها 
ف����ي 2007. وبقي هؤالء اجلنود لتدريب القوات 

العراقية وتقدمي املشورة لها.
وأوضح الكولونيل اوهارا لوكالة فرانس برس »ان العدد 

االكبر من القوات املنسحبة من العراق مر عبر الكويت«.
وأض����اف »حاليا هناك ما بن 15 ألف����ا و20 ألف جندي 
اميركي في الكويت التي كانت استخدمت في مارس 2003 
قاع����دة حلرب العراق. وقال الضابط ان عدد الهجمات ضد 
اجليش االميركي في العراق تراجع الى »هجوم او هجومن 

كل أسبوع« مع اضرار اقل من السابق.
وأضاف ان »اي وجود عس����كري اميرك����ي في املنطقة 

)بعد االنسحاب من العراق( سيتقرر في مفاوضات جتريها 
واشنطن مع شركائها في املنطقة«.

وأشاد اجلنرال بيتر فاجنيل نائب قائد اجليش الثالث 
بالتعاون القائم مع الكويت البلد احلليف للواليات املتحدة 

واملرتبط معه باتفاقية دفاعية تنتهي في 2012.
وقال »ان الكويت كانت ش����ريكا جيدا ونريد ان نحافظ 

على عالقاتنا« معها.

ستوكهولم � أ.ف.پ: احتفلت العائلة املالكة في السويد امس االول 
مبرور 200 عام على حكم أسرة برنادوت، وهي املناسبة االولى التي 
تظهر فيها رس���ميا ولية العهد فيكتوريا وزوجها االمير دانيال منذ 
زواجهما في التاسع عشر من يونيو. ففي 21 اغسطس 1810، انتخب 
املارشال جان باتيست برنادوت »اميرا ملكيا« على السويد،  بإجماع 
البرملان. واتخذ اسم كارل الرابع عشر في العام 1818 وحكم 26 عاما 

حتى وفاته في العام 1844 ولم يتكلم اللغة السويدية ابدا.

ريو دي جانيرو � أ.ف.پ: مت حترير نحو 30 ش����خصا احتجزتهم 
مجموعة مسلحة كرهائن امس االول في فندق فخم في ريو دي جانيرو 
في عملية للشرطة جرى خاللها اعتقال 8 من املسلحن وأسفرت عن مقتل 

شخص كما نقلت وسائل اإلعالم احمللية عن الشرطة البرازيلية.
واستنادا الى متحدثن باسم الشرطة فإن عملية احتجاز الرهائن 
انتهت داخل الفندق اال ان عمليات البحث مازالت مستمرة للعثور على 
أفراد آخرين في املجموعة املسلحة املكونة وفقا لشهود من 20 فردا.

العائلة المالكة في السويد تحتفل بمرور 200 عام على حكمها البرازيل: انتهاء عملية احتجاز رهائن في فندق بريو 

صورة غير مؤرخة وزعتها وزارة الدفاع اإليرانية لطائرة كرار عند إطالقها  )أ.ف.پ(

طفل مصري يحمل ملصقا دعائيا لالئتالف الشعبي املصري لدعم جمال مبارك )أ.پ(

األستراليون يستيقظون على برلمان معلق وخيار حكومة أقلية
سيدني � د.ب.أ: استيقظ األستراليون أمس 
على وضع جديد يتمثل في حكومة أقلية حيث لم 
تسفر االنتخابات العامة التي أجريت أمس األول 
عن حصول حزب العمال بقيادة رئيسة الوزراء 
جوليا جيالرد أو حزب احملافظن بقيادة توني 

أبوت على أغلبية صريحة داخل البرملان.
ومع توقع حصول كل من الفريقن على 73 
من إجمالي 150 مقعدا في البرملان، فإن األمر آل 
إلى قدرة أي منهما على االتفاق مع املستقلن أو 

األحزاب الصغيرة لتحقيق أغلبية عملية.
التي تعرضت ملوجة  وس����ارعت جيالرد، 
احتجاجات بسبب اغتيالها السياسي »بوحشية« 
لس����لفها كيفن رود قبل شهرين، أوال بعرض 
مناصب وزارية على حفنة من املس����تقلن إذا 
انضموا حلزبها لتحتفظ مبنصبها كأول امرأة 

تتولى رئاسة الوزراء.

كما التقت جيالرد زعم����اء اخلضر، الذين 
فازوا للمرة األولى مبقعد في مجلس النواب. 
ويحمل اخلضر، املوالن بشدة حلزب العمال، 

ميزان القوى في مجلس الشيوخ.
وقالت جي����الرد )48 عاما( للصحافين في 
مسقط رأسها في ملبورن »أعتزم التفاوض بحسن 

نية بشأن اتفاق فّعال لتشكيل احلكومة«.
وللمرة األول����ى منذ 70 عاما، تختار البالد 
برملانا معلقا، بعد أن ش����ن احملافظون بزعامة 
أبوت هجوما كاسحا ضد قرار جيالرد اإلطاحة 
برئيس الوزراء كيفن رود والسعي لتشكيل 

حكومة جديدة تترأسها هي.
وقال أبوت، عبر أندرو روب املتحدث باسمه، 
إن السيناريو األكثر احتماال للوضع هو تشكيل 
ائتالف بقيادة الليبرالين لكسر اجلمود الناجت 
عن عدم متكن أي من احلزبن الكبيرين من جمع 

76 مقعدا في البرملان املؤلف من 150 مقعدا لكي 
يشكل حكومة بنفسه.

وقال روب »أنا واثق من أننا نستطيع جمع 
أغلبية فائزة«.

ويعمل النواب املستقلون األربعة الذين ميكن 
أن يكونوا صناع ملوك على ترتيب اجتماع في 
مكان سري في كانبيرا للتوصل إلى قائمة رغبات 

في املفاوضات مع احلزبن املتنافسن.
وقال توني وندسور، أحد النواب املستقلن 
الفائزين في االنتخابات »ستكون هناك قضايا 
سياس����ة في هذا األمر، لكن القضية الرئيسية 
بالنسبة لي هي حتقيق استقرار الوطن وبحث 
ما إذا كان بإمكاننا تشكيل حكومة عاملة.. وإال 
سينتهي بنا األمر بالعودة إلى االنتخابات وال 
أعتقد أنه هذا سيكون أمرا جيدا بالنسبة ألي 

شخص«. 

»االئتالف الشعبي لدعم جمال مبارك«
يبدأ حملة الدعاية لترشيحه رئيساً

عضويته في ح���زب »التجمع« 
إل���ى أن هناك آليات  املعارض، 
وأنشطة كثيرة منها على سبيل 
املث���ال اإلعداد لكتي���ب بعنوان 
»جمال مبارك.. املفترى عليه«، 
يرد من خالله االئتالف على ما 
وصفه باالفتراءات التي يحاول 
املعسكر املناوئ جلمال الترويج 

لها.
وأعلن مؤسسو االئتالف أنهم 
يعتزمون العم���ل بعيدا عن أي 
انتماءات حزبية أو سياس���ية 
ولكن سعيا »إلى حتقيق املصلحة 
الكردي  العليا للوطن«. وأبدى 
ثقته بقدرة أمن جلنة السياسات 
الوطني، على محاربة  باحلزب 
الفساد، موضحا أنه يتمتع بأدب 
جم ولم ينزلق إلى الدخول فيما 
س���ماه »مهاترات« أو صراعات 

حتى اآلن.
في هذه األثناء، أعلن »االئتالف« 
عن جمعه 32600 تفويض خالل 
األسبوع املاضي منذ انطالقه بداية 
األسبوع املاضي، وذلك في إطار 
خطة االئت���الف جلمع 5 مالين 
توقي���ع لتفوي���ض أمن جلنة 
السياس���ات في احلزب احلاكم 
للترشح النتخابات الرئاسة املقرر 

إقامتها العام املقبل.
ويأتي هذا فيما جمعت حملة 
جمال مبارك »مصر تتطلع إلى 
بداية جدي���دة« أكثر من 31 ألف 
توقي���ع من أجل تفويض جمال 
الرئاسية  للترشح لالنتخابات 
ليصل بذلك إجمالي التوقيع من 
احلملتن ال���ى أكثر من 63 ألف 

توقيع خالل 10 أيام.

عن رأيهم، واكتشفنا أن غالبية 
الشعب املصري يؤيد جمال مبارك 
من مبدأ »اللي نعرفه أحسن من 
اللي ما نعرفوش«، وبعدها أسسنا 
االئت���الف، وقررنا اإلعالن عنه 
بالشكل املناسب، لكننا نصر على 
رفض عضوية النخب السياسية 
واملثقفة ورجال األعمال وأعضاء 

مجلس الشعب.
الذي جمد  الكردي،  وأش���ار 

وراء تأسيس االئتالف وتنظيم 
حملة شعبية لدعم وصول جمال 

لرئاسة اجلمهورية.
وأضاف: »إن جمال مبارك مت 
وأد حلمه لتأسيس حزب املستقبل 
وهو اآلن أكثر قدرة على اإلملام 

بظروف مصر«.
وتابع: عندما طرحنا الفكرة 
منذ 3 أش���هر، نزلنا إلى القرى 
والنجوع، وسألنا املواطنن الغالبة 

في ظل الزخم السياسي الذي 
تشهده مصر استباقا النتخابات 
رئاسة اجلمهورية العام املقبل، 
والتي م���ازال الغموض يكتنف 
األسماء املطروحة للتنافس فيها، 
أطلق ناشطون سياسيون بعضهم 
ينتمي ألحزاب وقوى معارضة مع 
نشطاء آخرين من بعض مؤسسات 
املجتمع املدني، ما وصفوه بأنه 
أول مبادرة شعبية لدعم ترشيح 
جمال مبارك أمن جلنة السياسات 
باحلزب الوطني )احلاكم(، وجنل 
الرئيس املصري حسني مبارك 
لرئاس���ة اجلمهورية حتت اسم 
»االئتالف الشعبي لدعم جمال 
مبارك«. وأعلن أربعة قالوا إنهم 
ائتالفهم  مؤسسو االئتالف، أن 
املؤيد ملب���ارك االبن يضم آالف 

األشخاص.
ورغم أن احلزب الوطني احلاكم 
لم يعلن حتى اآلن بشكل رسمي 
موقفا إزاء ترشيح جمال، إال أن 
قيادي���ن فيه يدافعون عن حقه 
في الترش���ح باعتباره »مواطنا 

مصريا« شأن غيره.
وقال مجدي الكردي مؤسس 
االئت���الف انه عازم على جمع 5 
مالين توقيع حلث جمال مبارك 
على خوض االنتخابات الرئاسية 

املقبلة.
وقال الكردي مصر تتعرض 
ملخطط���ات أجنبية تس���تهدف 
زعزعة استقرارها وأن األجندة 
اخلارجية للتدخل في ش���ؤون 
البلد تزداد كلم���ا اقترب موعد 
انتخابات رئاس���ة اجلمهورية، 
مؤكدا أن ذلك كان السبب الرئيسي 

خبراء إسرائيليون: تشغيل »بوشهر« لن يساعد طهران في تطوير أسلحة نووية

إيران تكشف عن أول طائرة عسكرية دون طيار:
»كرار.. سفير الموت لألعداء«

مبساعدة روسية ال يعني ان ايران باتت قريبة 
م����ن انتاج قنبلة نووي����ة. وجاء في صحيفة 
»يديعوت احرونوت« االسرائيلية امس »في 
الوقت الذي تبدي فيه اسرائيل قلقها من تشغيل 
مفاعل بوشهر النووي اال ان اخلبراء يرون ان 
هذه املنشأة هي في واقع االمر شكلت اجنازا 
روسيا«. ويرى هؤالء اخلبراء »ان طهران سوف 
تواجه مصاعب في خداع موس����كو من خالل 
اس����تغالل املخلفات النووية للمفاعل النتاج 
وتطوير اسلحة نووية«. ويتوقع اخلبراء أن 
»االمر سيستمر ش����هورا عدة قبل ان يصبح 
بامكان هذا املفاعل انتاج الكهرباء فيما سيعمل 
الروس على فحص املوقع باستمرار واالشراف 
عليه في املس����تقبل للتأكد م����ن ان ايران لن 

تستخدم املخلفات النووية منه«.

في هذا اخلصوص«.
الى ذلك، أعلن الرئيس اإليراني أنه سيتم 
في غضون ثالثة اع����وام وضع قمر صناعي 
على مدار حول االرض يبلغ ارتفاعه 35 الف 
كيلومتر، وأفادت وكال����ة »مهر« لألنباء بأن 
جناد أشار الى جناح بالده املتوقع في وضع 
قمر صناعي على مدار يبعد 35 ألف كيلومتر، 
معربا عن االمل في أن يتحقق ذلك في غضون 

السنوات الثالث املقبلة.
ولفت جناد الى ان االجناز التالي في مجال 
صناعات علوم الفضاء هو ارسال رائد فضاء، 
موضحا انه وفقا للخطة املوضوعة فإن ايران 
سترسل أول رائد الى الفضاء في عام 2025.

من جانبهم، قال خبراء نوويون اسرائيليون 
ان تشغيل مفاعل بوش����هر االيراني النووي 

عواص����م � وكاالت: بعد يوم من بدء ضخ 
الوقود في مفاعل »بوشهر« النووي، أزاحت 
إيران امس في يوم الصناعات الدفاعية النقاب 
ع����ن أول طائرة عس����كرية دون طيار محلية 
الصنع حتمل اس����م »كرار« قادرة على حمل 
انواع مختلفة م����ن القنابل، كما تتميز بقدرة 
التحليق ملسافات بعيدة وبسرعة فائقة وضرب 

أهداف على األرض.
ويشهد هذا االحتفال كل عام عرض أحدث 
ما أنتجته مصانع اإلنتاج العسكري اإليراني 
التي جنحت خالل األعوام املاضية في تطوير 
عدد من األسلحة محلية الصنع جوية وبحرية 
بينها أنواع مختلفة من الصواريخ وغواصات 

وبارجات حربية.
وقال الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
لدى تدشن الطائرة إنها تعتبر »سفير املوت« 
لألعداء، وفق وكالة »فارس« اإليرانية لألنباء. 
وخالل كلمته، شدد جناد على أهمية حتقيق 
ب����الده االكتفاء الذاتي في مج����ال الصناعات 
الدفاعية ملنع امكاني����ة تعرضها ألي عدوان 
اجنبي، وقال »يجب ان نصل الى مرحلة من 
الدفاع بحيث تعجز جميع اسلحة االعداء امام 
قدراتنا الدفاعي����ة وان ينصرفوا عن التفكير 
في التطاول على ش����عبنا والش����عوب احلرة 

في العالم«.
واضاف »لو اراد العدو االعتداء علينا فينبغي 
قطع يده قبل متكنه م����ن تنفيذ اهدافه، ولو 
افل����ت احد صواريخه فينبغي اس����قاطه قبل 
اصابة هدفه، وامله����م هو ان نتمكن من جعل 

العدو يتعثر في مقره«.
ايران  الرئيس االيراني تعرض  واستبعد 
ألي هجوم عسكري اجنبي، مصرحا في الوقت 
نفسه »لو حدث مثل هذا االمر فإن دائرة ردنا 
ستتسع لكل الكرة االرضية ولن جنامل احدا 

االنسحاب األميركي من العراق: أكبر عملية لوجستية منذ الحرب العالمية الثانية 

أوديرنو: إيران تنوي زعزعة األمن العراقي
عواص���م � وكاالت: قال أعلى مس���ؤول 
عسكري أميركي في العراق إن قوات األمن 
العراقي ستكون جاهزة لتسلم املهام األمنية 
كاملة بحلول موعد انسحاب القوات األميركية 
املتبقية في الب���الد، غير أنه حذر من نوايا 

إيران في زعزعة استقرار ذلك البلد.
وأوضح قائد القوات األميركية في العراق، 
اجلنرال ري أوديرنو ل� »س���ي. ان. ان« في 
سياق تقديراته ملدى جهوزية قوات األمن، 
والش���عب العراقي ككل، لالنسحاب الكامل 
للقوات األميركية من هناك: »تقديراتي اليوم.. 
أنهم سيكونون جاهزين عند االنسحاب العام 
املقبل.. نشهد تطورا مستمرا في التخطيط 
وفي قدراتهم على إدارة العمليات، كما نرى 
تقدما على الصعيد السياسي واالقتصادي، 
وكل هذه العوامل مجتمعة س���تخلق بيئة 

ينجم عنها وضع أمني أفضل«.
وأشار إلى أن الش���عب العراقي يسعى 
نحو دولة دميوقراطية تس���اهم في تعزيز 
استقرار منطقة الشرق األوسط، إال أنه حذر 
من نوايا إي���ران التي قد ال ترغب في رؤية 

اجلارة تتحرك في ذلك االجتاه.
وأوضح: »ال أعتقد أنهم )إيران( يريدون 
رؤية العراق يتحول إلى دولة دميوقراطية 
قوي���ة.. ب���ل يفضلون مؤسس���ة حكومية 
ضعيف���ة بحيث ال تزيد إلى مش���اكل إيران 

في املستقبل«.
الى ذلك، ذكر مسؤول أمنى عراقي أن بالده 
بحاجة الى استيراد اجهزة متطورة لكشف 
املتفجرات بدال من االجهزة املستخدمة حاليا 

في نقاط التفتيش في بغداد.
وقال اللواء قاس���م عطا الناطق الرسمي 
باسم قيادة عمليات بغداد لصحيفة »الصباح« 
العراقية امس إن »قيادة عمليات بغداد قدمت 
مقترحات الى اجلهات األمنية لتحديث اجهزة 
كشف املتفجرات واستيراد اجهزة متطورة 

من مناشئ عاملية معتمدة وان كانت باهظة 
التكاليف كونها جزءا اساس���يا في مكافحة 

اإلرهاب«.
وأضاف أن هناك »قصورا وعدم كفاءة في 
األجهزة املس���تعملة حاليا وذلك لقدمها الى 
جانب قيام العناصر االرهابية بتطوير أساليبها 

والتقليل من فاعلية هذه االجهزة«.
وذكر عطا أن »قيادة عمليات بغداد بصفتها 
من تدير العمليات أكدت مرات عدة ضرورة 
ان تسرع وزارة الداخلية من خالل املديرية 
العامة ملكافحة املتفجرات باستيراد االجهزة 
املتطورة وان قيادة عمليات بغداد ال متتلك 
ميزانية الستيراد األجهزة أو شعبا إلبرام 
بإدارة  العقود كون مس���ؤوليتها تنحصر 

العمليات دون التدخل بالتفاصيل«.
وقال إن »وزارتي الداخلية والدفاع هما 
اللتان تقومان بتطوير وتدريب وتس���ليح 
منتس���بيهما وتضعانهم حتت امرة قيادة 
عمليات بغداد«، مؤكدا أهمية ان تقوم مديرية 
مكافحة املتفجرات في وزارة الداخلية بتقييم 

اجهزة كشف املتفجرات فنيا.
وأضاف عطا أن »اللجنة املشكلة مؤخرا 
لتقييم أداء أجهزة كشف املتفجرات توصلت 
الى أن االجهزة املستعملة في نقاط التفتيش 
حتمل كف���اءة متفاوتة وأن هذه االجهزة مت 
اس���تيرادها منذ اكثر من 3 س���نوات وان 
ه���ذه املدة الزمنية ش���هدت طفرات نوعية 
وكبيرة في مجال تطوير اجهزة الكش���ف 

عن املتفجرات«.
في س���ياق آخر، أكد القيادي في القائمة 
العراقية محمد ع���الوي أنه رفض مقترحا 
يتعلق بتوليه منصب رئاسة احلكومة قدمه 

التيار الصدري.
وقال عالوي في تصريج خاص لراديو 
»س���وا« األميركي إنه أخبر التيار الصدري 

بأنه غير مستعد لتولي رئاسة الوزارة.

محمد عالوي يرفض اقتراح »الصدري« بتولي رئاسة الحكومة

تعيين الجنرال غاالنت رئيسًا لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي
غزة � كونا: قال رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامن نتنياهو امس 
انه باالم����كان التوصل الى اتفاق 
الفلس����طينين يسكت  سالم مع 
املشككن غير انه اعتبر ان حتقيق 
هذا »يتطلب ش����ريكا فلسطينيا 
جادا«. اضاف نتنياهو في كلمة 
ألقاها امس ف����ي بداية االجتماع 
االسبوعي للحكومة االسرائيلية 
»ميكن اس����كات هؤالء املشككن 
في املفاوضات من خالل التوصل 
ال����ى اتف����اق س����الم تاريخي مع 

الفلسطينين«.

ورأى ان املفاوضات القادمة مع 
الفلسطينين تعطي فرصة حقيقية 
إلنهاء الصراع في الشرق االوسط 
قبل ان يؤكد اصراره على مطالبته 
بإعطاء اسرائيل ضمانات امنية في 
املفاوضات قبل االتفاق على حدود 

الدولة الفلسطينية القادمة.
ال����ى ذلك، قرر وزي����ر الدفاع 
االس����رائيلي ايهود ب����اراك امس 
تعين اجلنرال يواف غاالنت رئيسا 
اركان اجليش االسرائيلي  لهيئة 
خلفا للقائ����د احلال����ي اجلنرال 
غابي اش����كنازي. وذكرت االذاعة 

االسرائيلية »ان باراك وباعالنه هذا 
ينهي اسابيع طويلة من التكهنات 
والتوقعات بش����أن تسمية قائد 

اركان اجليش االسرائيلي«.
وكانت فرص اجلنرال غاالنت 
في السباق نحو الفوز بهذا املنصب 
تعثرت بعد ان ثارت شكوك حوله 
أخيرا بسبب وثيقة مزيفة اعتبرت 
فضيحة في اسرائيل والتي قيل 
انه تعمد وضعها ليش����وه سيرة 
منافسيه ويحول دون وصولهم 

الى هذا املنصب.
ويعتزم باراك التقدم بطلب الى 

احلكومة االسرائيلية باملوافقة على 
تعين غاالنت في هذا املنصب.

وق����ال »انه استش����ار رئيس 
احلكومة بنيام����ن نتنياهو قبل 
ان يتخ����ذ قراره النهائي بش����أن 
شخصية من سيحل مكان الرئيس 
احلالي لهيئة اركان اجليش غابي 

اشكنازي«.
ويش����غل اجلن����رال غاالنت 
)52 عام����ا( منصب قائد املنطقة 
اجلنوبية في اجليش االسرائيلي 
وبدأ حياته العسكرية جنديا في 

القوات البحرية.

نتنياهو: باإلمكان التوصل إلى اتفاق سالم تاريخي مع الفلسطينيين


