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ـ وكاالت: قال رئيس  موسكو 
الروسي فالدميير بوتني  الوزراء 
إن مســــألة االنتخابات الرئاسية 
املقررة في عــــام 2012 تهمه أكثر 
من اجلميع، غير أنه ال يجعل منها 

قضية مقدسة.
وشــــدد بوتني - في تصريح 
أدلى به لصحيفة »كوميرسانت« 
الروســــية نشــــرته أمس - على 
ضرورة أال تؤثر االنتخابات على 
الطريق القومي للتنمية، الفتا في 
هــــذا الصدد إلى أن فتــــرة إجراء 
االنتخابات تشهد صراعات سياسية 
إبعاد املجتمع  إلى  تؤدي بدورها 
عن االهتمام باالقتصاد وهذا هو 
الثمن الــــذي يجب دفعه من أجل 

تطوير الدولــــة واالقتصاد ومن أجل أن يكون املجتمع والدولة قادرين 
على املنافسة. واوضح فالدميير بوتني ردا على سؤال عما اذا كان سيبقى 
في الســــلطة لفترة طويلة »انا امام خيارين ال ثالث لهما: متابعة كيف 

تسيل املياه من على الضفة او ان احترك افضل التحرك«.
واشــــار بوتني الى ان هدفه هو اقامة دولة »مســــتقرة« مع »عالقات 
متوازنة بني السلطات واملجتمع املدني«، وتوازن حقيقي بني السلطات 
وهو عمل طويل االمد، وقال »مــــاذا تريدون؟ اقامة دولة متوازنة على 

كل املستويات في غضون ساعة واحدة؟«.
واضاف »في بعض الدول ال يحصل هذا االمر على االطالق، وفي البعض 
االخر يســــتلزم االمر عقودا وعقودا، على اي حال، االمر ليس بسهولة 
صنع فطيرة«. وردا على ســــؤال حول تظاهرات املعارضة التي تفرقها 
الشرطة دائما بقسوة، اعتبر فالدميير بوتني ان السبب في ذلك يعود الى 
املعارضني الذي ال يحترمون القانون، وقال بوتني »ينبغي احلصول على 
اذن من السلطات احمللية، ال حتملون االذن؟ فال يحق لكم، واذا توجهتم 
مع ذلك )الى التظاهر(، فســــتتعرضون لضرب الهراوات على الرأس«، 

مشيرا الى ان هذا ما يحصل حتى 
في »لندن«.

 اال ان الرئيس الروسي السابق 
)2000-2008( الذي اختار دميتري 
لــــه بعد واليتني  مدڤيديڤ خلفا 
رئاسيتني متتاليتني، رفض الكشف 
عن نواياه بالنسبة الى العام 2012 
عندما سيتم انتخاب الرئيس اجلديد 

في الكرملني.
وقال »هذا االمر يثير اهتمامي 
بالتأكيد، قد اقــــول بقدر ما يثير 
اهتمام كل الناس، وامنا اكثر فعليا، 
لكن االمر ال يشكل هاجسا لدي«، 
وشدد قائال »ان االساسي هو ان ال 
حترفنا مشاكل 2012 عن طريقنا 

نحو تطور مستقر«.
ورأى رئيس الوزراء »ان بلدنا يتطور في االجمال بثبات وبشــــكل 
طبيعي، وال ارى اي مشكلة كبيرة«، واكد بوتني ومدڤيديڤ انهما سيتفقان 

على هوية من سيشارك في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
في سياق آخر، قالت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية أمس أن روسيا 

لن تلغي مبيعات صواريخ متقدمة لسورية حسبما اعلن الكرملني.
وقالت الصحيفة في تقرير اوردته في موقعها على شبكة االنترنت 
أنه عقب تقرير للصحيفة يوم اجلمعة املاضي أفاد بأن رئيس الوزراء 
االســــرائيلي بنيامني نتنياهو طلب من نظيره الروسي فالدميير بوتني 
الغاء بيع صواريخ كروز طويلة املدى ســــطح ـ بحر للجيش السوري 
لكن سيرغي بريخدكو مستشار الرئيس الروسي دميترى مدڤيديڤ ابلغ 
وكالة نوفوســــتي الروسية ان موسكو سوف تنفذ كل االتفاقيات التي 

توصلت اليها مع دول اجنبية ولن توقف الصفقة.
واوضحت الصحيفــــة ان االتفاق املعني يتعلق بصواريخ ياخونت 
بي -800 وهي صواريخ روسية دقيقة يبلغ مداها 300 كيلومتر قادرة 

على حمل رأس حربي يزن 200 كلغ. 

 عواصمـ  وكاالت: يصل رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو الى واشنطن 
اليوم متهيدا إلطالق املفاوضات املباشرة 
مع الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
مصحوبا بضغوط شديدة تطالبه بعدم 
مواصلة جتميد االستيطان الذي ينتهي 

في 26 الشهر املقبل.
وقبل ان يغادر الى واشـــنطن رفض 
نتنياهو استنكار التصريحات التي اطلقها 
الزعيم الروحي حلزب شـــاس احلاخام 
عوفاديا يوسف الذي متنى فيها ان يصاب 
عباس والفلســـطينيون بالطاعون وان 

ميوتوا جميعا.
واكتفى ببيان صادر عن مكتبه اعتبر 
أن »أقوال احلاخـــام ال تعكس توجهات 
نتنياهو وال موقف حكومة إســـرائيل« 
دون أن يذهب إلى حد استنكار هذا املوقف 
املتطرف للزعيم الروحي حلزب شـــاس 
الشريك األساســـي حلزب الليكود الذي 

يتزعمه نتنياهو في احلكومة.
واضاف البيان أن »إسرائيل تأتي إلى 
املفاوضات من خالل نية حسنة للتقدم 
مع الفلسطينيني إلى اتفاق يضع نهاية 
للصراع ويضمن السالم واألمن وعالقات 

اجليرة احلسنة بني الشعبني«. من جهة أخرى، أكد رئيس احلكومة 
أنـــه لم يعد األميركيني اطالقا بتمديد فترة جتميد االســـتيطان في 

الضفة الغربية والتي تنتهي في الـ 26 من الشهر املقبل.
ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس عن نتنياهو بعد اجتماعه الليلة 
قبل املاضية مع عدد من وزراء وقادة حزبه الليكود »ان مســـتقبل 
املستوطنات سيناقش مثله مثل قضايا الوضع النهائي في مفاوضات 

الســـالم التي ستجري مع الفلسطينيني 
قريبا«.

وشـــدد نتنياهو خالل االجتماع على 
انه لم يقدم أي نوع من الوعود للرئيس 
األميركي باراك اوباما وال ألي مســـؤول 
أميركي اخر بشأن متديد فترة جتميد البناء 

في املستوطنات في الضفة الغربية.
وأكـــدت »هآرتس« ان نتنياهو واجه 
خالل اللقاء وابال من االسئلة التي تركزت 
حول القرار بتجميد البناء في املستوطنات 
اضافة الى قمة واشـــنطن املقررة اليوم 
حيث ســـتنطلق مفاوضات الســـالم مع 

الفلسطينيني.
وتوقع نتنياهو ان تواجه املفاوضات 
مع الفلسطينيني بعض املشاكل، الفتا الى 
ان االطار الذي ستنطلق منه املفاوضات 
قد وضع على اساس ان ال شروط مسبقة 

لها.
واعتبـــر الدعوات التي وجهها بعض 
الوزراء للبناء في املستوطنات القريبة 
من احلدود بني اسرائيل والضفة الغربية 
وجتميد البناء في املعزولة منها »وجهات 

نظر شخصية«.
 وقبـــل توجهه الى واشـــنطن ألغى 
نتنياهو اجتماعا لهيئة »السباعية« الوزارية كان مقررا عقده صباح 
أمس االثنني للبحث في االســـتعدادات ملشاركته في لقاء القمة الذي 
سيعقد في واشـــنطن غدا إلطالق املفاوضات املباشرة بني إسرائيل 

والفلسطينيني.
وقال املوقع االلكتروني لصحيفة »هآرتس« إنه مت إلغاء االجتماع 

بصورة مفاجئة وأن سبب اإللغاء ليس معروفا. 

مجندة أميركية تلقى محاضرة تدريبية للشرطة  
العراقية عشية انسحاب القوات األميركية )رويترز(

املنامةـ  أ.ف.پ: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
انها اوقفت شــــخصني متهمني باالعتداء على مدير 
حترير صحيفة »الوطن« البحرينية مهند ابوزيتون 

في 25 اجلاري، حسبما ذكرت الصحف امس.
ونقلــــت الصحف عــــن رئيس االمــــن العام في 
وزارة الداخليــــة ان الشــــرطة »متكنت من القبض 
على الشخصني املتهمني باالعتداء على مدير حترير 

صحيفة »الوطن« مهند ابوزيتون«، واوضح ان احد 
الشخصني وهو »ج أ ن« موظف يبلغ من العمر 27 
عاما والثاني »ح ع م« عاطل عن العمل يبلغ 21 عاما 
من العمر، مكتفيا بالتعريف عنهما باالحرف االولى 
من اسميهما. واكد انهما »اقرا مبا نسب اليهما واعقب 
ذلك اســــتكمال جميع االجراءات القانونية وعرض 

املتهمان على النيابة العامة«.

البحرين: توقيف متورطين باالعتداء على مدير تحرير صحيفة »الوطن«

انتشار أمني عراقي مع انتهاء عملية سحب القوات األميركية المقاتلة

»العراقية« ترفض المشاركة في حكومة يرأسها المالكي 

روسيا ترفض وقف صفقة أسلحة لسورية رغم احتجاجات إسرائيلية قبيل انطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن

رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني خالل جولة على زبايكليسكي أمس  )أ.ف.پ(

بنيامني نتنياهو

بوتين يتوعد المعارضة بالهراوات: 
االنتخابات الرئاسية تهمني أكثر من الجميع 

 نتنياهو يرفض استنكار تصريحات الحاخام يوسف:
 لم أعد بتمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة 

بغداد ـ وكاالت: أعلنـــت القائمة العراقية التي 
يتزعمها رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي أنها لن 
تشارك في أي حكومة عراقية جديدة يرأسها رئيس 

الوزراء احلالي املنتهية واليته نوري املالكي.
ونفت »العراقية« على لســـان الناطق باسمها 
حيدر املال في بغداد امس وجود خالفات بني قادتها 
بشأن االمور املتصلة بتشكيل احلكومة العراقية 

اجلديدة التي طال انتظارها.
وقـــال املال إن »احلديث عن وجود خالفات بني 
قادة القائمة العراقية خالل األيام املاضية عار عن 
الصحة وان القائمة التزال متمسكة بترشيح اياد 

عالوي ملنصب رئيس الوزراء«.
وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع زيارة مرتقبة 
نائب الرئيس االميركي جوزيـــف بايدن للعراق 
الجراء مباحثات مع القادة السياســـيني العراقيني 
بشأن االسراع بتشكيل احلكومة العراقية وانهاء 
االزمة التي عصفت بالعراق منذ أكثر على خمسة 
اشهر بســـبب فشل قادة الكتل الفائزة في االتفاق 

على رئيس احلكومة املقبلة.
امنيا تشهد شوارع بغداد انتشارا واسعا لقوات 

اجليش والشرطة العراقية واألجهزة األمنية قبيل 
انتهاء انسحاب القوات األميركية املقاتلة من العراق 
املقرر اليوم بحسب االتفاقية األمنية املوقعة بني 

البلدين.
ويشاهد االنتشار في تعزيز نقاط التفتيش وفي 
نقاط تفتيش متحركة ودوريات راجلة لقوات اجليش 
والشرطة في جميع الشوارع الرئيسية وفي األسواق 
واملراكز التجارية فيما جتوب الشـــوارع سيارات 

عسكرية حتمل عسكريني ورجال شرطة.
وامتنع مسؤولون في وزارتي الدفاع والداخلية 
من التحدث عن إمكانيـــة إقامة احتفال في البالد 
بهذه املناسبة لكن الشـــوارع الرئيسية وبالقرب 
مـــن االبنية احلكومية والـــوزارات خالية من أية 
مظاهر لالحتفال ورفع اليافطات واألعالم العراقية 

ومظاهر الزينة.
وقال اللواء قاســـم عطاء املتحدث باسم قيادة 
فرض القانون في تصريحات صحافية إن »القوات 
األمنية قادرة على حماية البالد بعد انسحاب القوات 
األميركية إذ أن أعدادها وجتهيزاتها أضحت افضل 

مما كانت عليه في السابق بشكل كبير«.

وأضاف: »رغم التشكيك والتخوف بشأن األوضاع 
األمنية بعد االنسحاب األميركي إال أن قيادة عمليات 
بغداد تؤكد ان األمور لن تعود إلى املربع األول برغم 
التوقعات بتصعيد العمليات اإلرهابية واحملاوالت 

اليائسة للنيل من عزمية القوات األمنية«.
وأوضح أن »القوات األمنية قطعت أشواطا مهمة 
في جتهيزاتها وهي اآلن في حالة منو وتصاعد لتصل 
الذروة املطلوبة في نهاية عام 2011 مع تاريخ انسحاب 
القوات األميركية بالكامل وان القوات األمنية اآلن 
هي التي تتصدى لكل العمليات اإلرهابية وهي من 
ميسك بزمام القيادة والسيطرة على امللف األمني 

من دون تدخل القوات األميركية«.
وذكر عطا أن »األوامر صدرت من قيادة العمليات 
العسكرية بإعادة فتح جميع الشوارع الرئيسية 
والفرعية في بغداد مع إجراء التحصينات للمواقع 
احلساسة ومؤسســـات الدولة والوزارات على أن 
املنطقة اخلضراء ستبقى مغلقة خالل املدة املقبلة 
مع رفع احلواجز الكونكريتية من داخلها إلجراء 
عمليات إعادة تأهيلها من جديد اســـتعدادا لعقد 

القمة العربية«.

أطفال شردتهم الفيضانات يعاجلون في مستشفى صيني  متنقل في السند  )ا.ف.پ(

المسلمون تعهدوا بالتبرع بمليار دوالر لمنكوبي باكستان 

 فيضانات باكستان بدأت في االنحسار ومدينة »ثاتا« تنجو 

إيران: مدعي عام طهران السابق ضمن 3 مسؤولين 
موقوفين عن العمل في قضية قتل معارضين

اختطاف طيارين روسيين اثنين في دارفور 
نيروبي ـ د.ب.أ: أفادت تقارير إخبارية أمس 
بأن طيارين روسيني اختطفا في إقليم دارفور 
املضطرب بغرب السودان، وذلك بعد اإلفراج عن 
أميركية ظلت محتجزة ملدة أشــــهر. من جهته، 
اعلن متحدث باســــم اجليش السوداني خطف 
الطيارين في كبــــرى مدن اقليم جنوب دارفور 
في ثاني حادث من نوعه يســــتهدف اجانب في 
االسبوعني االخيرين في دارفور، بحسب مصدر 

رسمي.

وقال املقدم الصوارمي خالد سعد ان »مجموعة 
مســــلحة صغيرة خطفت اثنني مــــن الطيارين 

الروس في احد احياء نياال«.
 وذكرت وكالة الســــودان لألنباء )سونا( أن 
الروســــيني، اللذين اختطفا من بلدة نياال أمس 
األول يعمالن لشركة بدر للطيران إحدى شركات 
الطيــــران اخلاصة التي تعمل فــــي نقل الركاب 
والبضائع داخل واليات السودان، حسبما اوضح 

سعد لوكالة االنباء السودانية احلكومية.

طهــــران ـ أ.ف.پ: اعلن نواب 
في ايران ان مدعــــي عام طهران 
السابق سعيد مرتضوي هو احد 
املســــؤولني القضائيــــني الثالثة 
»الذين اوقفوا عن العمل« منتصف 
اغسطس ملســــؤوليتهم في وفاة 
ثالثة معارضني في مركز اعتقال 

في يوليو 2009.
وكان حتقيــــق برملاني حمل 
مرتضوي مســــؤولية ارســــال 
متظاهرين الى ســــجن كهريزاك 
)جنــــوب طهــــران( حيث قضى 
ثالثة ســــجناء على االقل نتيجة 
ســــوء املعاملة، وكان كشف هذه 
املعلومــــات اثار صدمة في ايران 
وتخلى مرتضوي عن مهامه اثر 

ذلك.

واصبح مرتضوي مسؤوال عن 
التهريب  مكتب مكافحة عمليات 
في رئاسة اجلمهورية لكنه حافظ 
رسميا على منصب رمزي كمعاون 

مدعي عام طهران.
وجاء في رســــالة بعثها 216 
نائبا من اصل 290 نشرتها امس 
صحيفة »الشرق« ان »اجلرائم التي 
ارتكبت في كهريزاك احداث أليمة 
احزنت كثيرا املرشد االعلى )علي 

خامنئي( والشعب االيراني.
وقرار القضاء وقف عمل مدعي 
عــــام طهران الســــابق وقاضيني 
متهمني في اطار هذه القضية اعاد 

االمل الى شعب ايران.
وبحســــب التحقيق البرملاني 
فان محمد كمراني ومحسن روح 

االميني واميــــر جواديفار قضوا 
نتيجة اعمال تعذيب تعرضوا لها 
في سجن كهريزاك حيث نقلوا بعد 
اعتقالهم اثناء تظاهرات احتجاجا 
على اعادة انتخاب الرئيس محمود 
احمدي جناد فــــي يونيو 2009. 
وادى قمع هــــذه التظاهرات الى 
القتلى واعتقال  سقوط عشرات 

آالف االشخاص،
 واغلق ســــجن كهريزاك بأمر 
من املرشــــد االعلى للجمهورية 
االسالمية علي خامنئي بعد كشف 

هذه القضية.
وتولى مرتضوي منصب مدعي 
عام طهــــران بعد ان اصدر اوامر 
باعتقال عدد من املعارضني واغالق 

عشرات الصحف االصالحية.

إسالم آبادـ  أ.ف.پ: بدأت سيول املياه في االنحسار 
في وادي السند لتكشــــف عن اهوال ما بعد الكارثة 
املتوقع ان تسفر عن آالف الضحايا واملزيد من القتلى، 
كما انحرفت عن مدينة ثاتا الكبيرة التي اخليت من 
ســــكانها، على ما اعلنت امس السلطات في جنوب 
باكســــتان البلد الذي يشهد منذ اكثر من شهر اسوأ 

فيضانات في تاريخه.
وقال هادي بخش كالهورو املســــؤول الكبير في 
االدارة احمللية القليم ثاتا صباح امس لوكالة فرانس 
برس املنطقة االشد تضررا في والية السند اجلنوبية، 
»املياه آخذة في التدفق باجتاه البحر وهي في انحسار 

وبدأ العديد من السكان في العودة الى منازلهم«.
ومنــــذ ايام خلت مدينة ثاتا من ســــكانها الـ 300 
الف بعدما غمرت ميــــاه الفيضانات القرى احمليطة 
بها، ويجهد عســــكريون وعمال منــــذ اربعة ايام في 
محاولة لســــد ثغرة كبيرة في السد الرئيسي الذي 

يحمي املدينة.
واضاف كالهورو »مت سد نصف الثغرة وحلسن 
احلظ بدأت السيول تغير اجتاهها وتبتعد عن املدينة 
واحيائها املكتظة« معتبرا ان اخلطر زال تقريبا عن ثاتا. 
بدوره اكد قمر الزمان شودري رئيس ادارة االرصاد 
الوطنية في اسالم اباد لوكالة فرانس برس ان مستوى 
مياه السد الرئيسي في املنطقة في كوتري قرب مدينة 
حيدر اباد الكبيرة، انخفض«، لكنه اضاف ان اخلطر ال 
يزال قائما »خصوصا في االماكن التي لم تصمد فيها 
السدود«. وحذر املركز املختص بالفيضانات من ان 
مستوى املياه في نهر السند سيبقى »مرتفعا استثنائيا 
لـ 24 ساعة اضافية«، واصبح وادي السند )جنوب( 
في االيام االخيــــرة املنطقة االكثر تأثرا بالفيضانات 
في باكستان حيث حتولت املياه في الوسط والشمال 
اساســــا الى وحول لينكشف مع انحسار املياه حجم 
اسوأ كارثة انسانية في تاريخ هذا البلد البالغ عدد 

سكانه 170 مليون نسمة.
ومت منذ بداية اغســــطس اجالء اكثر من ســــبعة 
ماليني شخص في السند بينهم اكثر من مليون بني 
اجلمعة والســــبت، بحسب االمم املتحدة والسلطات 
احمللية، وفي االقليم فــــي محيط مدينة ثاتا اختفت 

حقول وقرى حتت الوحل.
وبعد اكثر من شهر على بدء الفيضانات فان ثمانية 
ماليني منكوب بينهم حوالي خمســــة ماليني شخص 
دون مأوى بحاجة الى مساعدات عاجلة بحسب االمم 
املتحدة، وتدفق سكان وادي السند باعداد كبيرة سيرفع 
على االرجح هذه االرقام. من جهة أخرى، أعلن أكمل 
الدين إحسان أوغلو رئيس منظمة املؤمتر اإلسالمي أن 
الدول واملنظمات اإلسالمية واألفراد املسلمني تعهدوا 
بتقدمي ما يقرب من مليار دوالر نقدا وإمدادات إغاثة 
ملساعدة باكســــتان على مواجهة أسوأ فيضانات في 

تاريخ البالد.
 جاء هذا اإلعالن في وقت غمرت فيه مياه الفيضانات 
بلدة سوجوال الكبيرة في جنوب باكستان وتسعى 
السلطات جاهدة لبناء سدود جديدة بالطني واحلجارة 
ملنع واحدة مــــن كبرى مدن املنطقــــة من أن تعانى 

نفس املصير.
 ومن احملتمل أن أكمل الدين إحسان أوغلو رئيس 
منظمة املؤمتر اإلســــالمي التي تضم 57 عضوا، كان 
يرد على االنتقادات التي وجهها البعض إلى املسؤولني 
في العالم اإلســــالمي لعدم املساهمة مبا فيه الكفاية 
في مساعدة باكستان في محنتها بإعالنه أن املسلمني 

تعهدوا بتقدمي نحو مليار دوالر لباكستان.
 وقال أوغلو إن هــــذه التعهدات جاءت من الدول 
واملنظمات غير احلكومية اإلســــالمية، ومؤسسات 
منظمة املؤمتر اإلســــالمي وحمالت جمع التبرعات 
التي نظمت في السعودية وتركيا والكويت واإلمارات 

العربية املتحدة وقطر.


