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القاهرة � يو.بي.آي: حدد الرئيس املصري حس���ني مبارك األربعاء املوافق 28 
نوفمبر املقبل موعدا إلجراء انتخابات مجلس الشعب، الغرفة الثانية في البرملان 
املصري. وقال مبارك في قرار جمهوري ان جولة اإلعادة حدد لها يوم 5 ديس���مبر 

املقبل.
وتضمن القرار دعوة مجلس الشعب اجلديد لالنعقاد يوم 13 ديسمبر املقبل.

وستجرى االنتخابات في يوم واحد بعدما كانت جترى في 3 جوالت بسبب صدور 
تعديالت دستورية ألغت اإلشراف القضائي الكامل على العملية االنتخابية.

28 نوفمبر المقبل موعد انتخابات البرلمان المصري

العراق: تحالف وشيك بين عالوي والحكيم واألكراد
والمالكي يعلن من القاهرة عن قرب إعالن التشكيل الحكومي

مصادر مطلعة أكدت أن إعالنه تأجل تفاديًا إلحراج إيران وهي تستقبل المالكي

)ا.ف.پ( الرئيس املصري  محمد حسني مبارك مستقبال رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري املالكي في القاهرة أمس 

عواصم � د.ب.أ: أكدت مصادر 
مطلعة على س���ير مباحثات 
تشكيل الحكومة العراقية اتفاق 
المجلس األعلى اإلسالمي بزعامة 
عمار الحكيم والقائمة العراقية 
بزعامة إياد عالوي على تحالف 

جديد.
وأضاف���ت المص���ادر ف���ي 
تصري���ح لصحيفة »الش���رق 
أنهما  اللندنية أمس  األوسط« 
أجال إعالنه ال���ذي كان مقررا 
أول من أمس ك���ي ال يقعا في 
موقف محرج م���ع إيران التي 
كانت تستقبل في نفس الوقت 
المالكي رئيس الوزراء  نوري 
المنتهية واليته وزعيم ائتالف 

دولة القانون.
وأش���ارت المص���ادر، التي 
رفضت ذكر أس���مائها، إلى أن 
»المالكي أراد أن يوصل رسالة 
إلى إيران بأن الكتل الشيعية 
متفقة عل���ى ترش���يحه وأن 
المجلس األعلى هو الوحيد الذي 
تخلف عن الركب ويريد االتفاق 
م���ع العراقية، لك���ن المجلس 
األعلى والعراقية اتخذا موقفا 
سريعا وأجال إعالن تحالفهما 
ألنهما ال يري���دان الدخول في 
مواجهة مع إي���ران أو مع أي 
طرف آخ���ر يريد إضعاف هذا 

التحالف«.
إلى ذلك، نقل مقرب من الصدر 
للصحيفة أن الصدر أبلغ المالكي 
خالل لقائهما في قم بإيران أول 
من أمس »بأنه لن يؤيد حكومة 
لن يشترك فيها ائتالف العراقية 
وأنه )الصدر( يعتبر مشاركة 
العراقي���ة والمجل���س األعلى 

اإلسالمي واألكراد أساسية«.

م���ن جانب���ه، أك���د رئيس 
المنتهية  العراق���ي  ال���وزراء 
واليته نوري المالكي امس أن 
حوارات ومش���اورات تشكيل 
الحكومة العراقية مس���تمرة، 
»ونحن اآلن في نهاية الطريق، 
وسترى الحكومة الجديدة النور 

قريبا«.
وقال المالكي، عقب اجتماعه 
الرئيس المصري حسني  مع 
مبارك بالقاهرة، إن المباحثات 
تناول���ت مناقش���ة األوضاع 
العراق »بشكل  السياسية في 

مفصل«.
واض���اف »إننا عرضنا من 
الجه���ود واالتجاهات  جانبنا 
الرامية لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية لكي يكون شعار المرحلة 
المقبل���ة هو البن���اء واإلعمار 
وتثبي���ت األم���ن، مؤك���دا أن 
تحقيق ذلك إنما يتطلب تقوية 
العالق���ات وتوقيع االتفاقيات 
الدول الصديقة والشقيقة  مع 
حتى تكون شريكة للعراق في 

عملية األعمار«.
وأشار المالكي إلى أن الرئيس 
مبارك أبدى اهتماما كبيرا بهذا 
الموضوع،  وأصدر توجيهات 
مباشرة لرئيس الوزراء المصري 
ووزير الخارجية بمتابعة عمل 
الشركات المصرية في العراق، 
والعمل على زيادة مس���اهمة 
المصرية في جهود  الشركات 

التنمية واعادة االعمار هناك.
المالكي بتقديم كل  وتعهد 
التسهيالت الالزمة حتى تكون 
الش���ركات المصرية متواجدة 
في السوق العراقية، إلى جانب 
الش���ركات األجنبية األخرى 

عربية كبرى، على اطالع جيد 
وتفصيلي بتطورات األوضاع 
السياس���ية العراقي���ة، حيث 
نسعى إلى االنطالق في الفترة 
القادمة بعدما اس���تطعنا كبح 
جماح الطائفي���ة والعصابات 
واإلرهاب، نريد أن ننطلق إلى 
مرحلة البناء واالعمار من خالل 

تشكيل حكومة قوية.

وردا على سؤال حول إمكانية 
وجود انفراجة قريبة في مسألة 
تش���كيل الحكوم���ة العراقية 
الجديدة، قال المالكي إن »هدفنا 
بالتأكيد هو تش���كيل حكومة 
عراقية قوية ومتماسكة تمثل 
كل أطياف الشعب العراقي، ولو 
كنا نريد تشكيل حكومة فقط 
ضمن س���ياقات إعداد المقاعد 

الع���راق، وتذليل  العاملة في 
أمام  التي ق���د تظهر  العقبات 
عمل تلك الش���ركات المصرية 
من خ���الل متابعة مباش���رة 
واتص���االت مس���تمرة بي���ن 
المسؤولين في البلدين، سواء 
تعلق هذا بالش���ركات العاملة 
في مجاالت اإلسكان او البترول 
والغاز او إقامة المستشفيات، 

وكذلك العمل على إقامة سوق 
تجارية حرة مش���تركة تسهل 
حركة التج���ارة بين البلدين، 
الغاز  إمكانية نقل  إلى  إضافة 
العراقي عبر خط الغاز العربي 
الذي يبدأ من مصر وينطلق إلى 

دول عربية أخرى.
إلى اهتمام  المالكي  وأشار 
بغداد بأن تكون مصر، كدولة 

طهران � كونا � أ.ف.پ: نفى 
وزير الدف����اع االيراني العميد 
احمد وحيدي امس وجود اي 
خطة لدى بالده في الوقت الراهن 
لشراء منظومة صواريخ الدفاع 
اجلوي )اس300( الروسية من 

الصني او ڤنزويال.
ف����ي  وحي����دي  واعتب����ر 
تصريحات نقلتها وكالة انباء 
»فارس« االيرانية ان التقارير 
الصحافية التي حتدثت عن عزم 
طهران شراء هذه الصواريخ من 
ڤنزويال او الصني »ال اساس لها 
من الصحة«، وقال ان »احلديث 
عن نية ايران شراء هذا النوع 
من الصواريخ من ڤنزويال بعد 
ان تقوم هذه الدولة بش����رائها 
م����ن روس����يا يأتي ف����ي اطار 

الشائعات«.
وكان الرئي����س الروس����ي 
دمييت����ري مدڤيديڤ قد أصدر 
الشهر املاضي قرارا مينع مبوجبه 
بيع الصواريخ الباليستية ومن 
ضمنها صواريخ )اس 300( الى 
ايران عمال بقرار مجلس االمن 
رقم 1929 لك����ن ايران وصفت 

القرار ب� »غير املنطقي«.
يذك����ر ان رئي����س املرك����ز 
الروسي لتحليل التجارة الدولية 
بالسالح ايغور كوروتشينكو 

انباء )نوفوستي(  ابلغ وكالة 
الروسية يوم اجلمعة املاضي انه 
»قد يتم توريد نظام صواريخ 
)اس 300( للدفاع اجلوي والتي 
كان����ت مخصصة اصال اليران 

الى ڤنزويال«.
وكان الرئي����س الڤنزويلي 
هوغو تشاڤيز قد ابدى في وقت 
سابق رغبة بالده في شراء هذا 
النوع من الصواريخ وغيرها 
الروسية وقال  من االس����لحة 
ان »هذه العملية تسير بشكل 

جيد جدا.
ال����ى ذلك، ص����رح محامي 
الذين مت  الثالث����ة  االميركيني 
توقيفه����م في ايران في يوليو 
2009 بتهمة التجسس ودخول 
البالد بش����كل غير قانوني، ان 
محاكمتهم ستبدأ في السادس من 
نوفمبر، مؤكدا بذلك معلومات 
اعلنته����ا وزي����رة اخلارجية 

االميركية هيالري كلينتون.
وق����ال احملام����ي مس����عود 
الشافعي لوكالة فرانس برس 
»صحيح ستبدأ محاكمتهم في 
السادس من نوفمبر موضحا 
القاضي  ان احملكمة سيرأسها 
القاس����م صالواتي، وكان  ابو 
مت توقي����ف االميركيني الثالثة 
)س����اره شورد وخطيبها شني 

باور وصديقهما جوش فتال( في 
31 يوليو 2009 بعد ان اجتازوا، 
بحس����ب طهران، حدودها مع 

العراق بشكل غير قانوني.
وافرجت ايران في سبتمبر 
عن س����اره ش����ورد )32 عاما( 
بكفالة بقيمة 500 الف دوالر في 
حني اليزال االميركيان االخران 
معتقلني في طه����ران، ويؤكد 
الثالثة انهم دخلوا اراضي ايران 
خطأ بعد ان ضلوا طريقهم خالل 

جولة في كردستان العراق.
واوض����ح احملام����ي انه����م 
متهمون ب� »التجسس ودخول 
البالد بشكل غير شرعي«، واكد 
انه اذا رفضت سارة التي عادت 
الى الواليات املتحدة »حضور 
)احملاكمة( فانها ستنتهك نظام 
االفراج بكفال����ة«، واضاف »ال 
ميكنني ان اطلب ان تكون هنا، 
يتعني عليهم )اسرتها( البت في 
اكتفيت  ذلك، بوصفي محاميا 
بابالغه����م بتاري����خ احملاكمة 
الدفاع  وس����أقوم بواجبي في 

عن الثالثة«.
وحذر مدعي ع����ام طهران 
عباس جعفري دولة ابادي من 
انه اذا لم متثل شورد فسوف 
يتم »وضع اليد« على الكفالة 

وستحاكم غيابيا.

شاڤيز: سنقف إلى جانب
الشعب اإليراني في كل الظروف

طهران � كونا: قال الرئيس الڤنزويلي هوغو ش���اڤيز ان »بالده 
س���تقف حتت اي ظرف من الظروف الى جانب الش���عب اإليراني«، 

واصفا العالقات الثنائية بني البلدين ب� »األخوية والوثيقة«.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية امس عن شاڤيز قوله ان »بالده تتابع 
بجدية توس���يع عالقاتها مع ايران التي ستقف الى جانبها حتت اي 
ظرف من الظروف«، مضيفا ان »لدى طهران وكاراكاس إمكانات هائلة 

للمزيد من تطوير العالقات في جميع املجاالت«.
وبحث شاڤيز الذي يزور ايران للمرة التاسعة مع كبار املسؤولني 
اإليرانيني ام���س األول أهم القضايا اإلقليمي���ة والدولية التي تهم 

البلدين.
من جانبه، قال الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد لدى استقباله 
ش���اڤيز بطهران ان »ايران ورغم الضغوطات التي ميارس���ها نظام 
الهيمنة متر اليوم بظروف مناس���بة وان تأثير الشعب اإليراني في 

املنطقة قد تزايد«.
ورأى جناد ان »املواقف املتقدمة واألخوية لڤنزويال في التنديد 
باحلظر الذي فرضته القوى املتغطرسة على الشعب اإليراني تظهر عمق 
العالقات الوطيدة التي تربط اجلانبني«، مؤكدا ضرورة استثمار جميع 

اإلمكانات املتاحة لتنمية العالقات الثنائية في شتى املجاالت.
وبدأ االجتماع السادس للجنة املشتركة للتعاون بني ايران وڤنزويال 
امس بطهران وسيستمر ملدة يومني تبحث خاللها اللجان املتخصصة 
قضايا التجارة والصناعة واملناجم واملصارف والزراعة وبناء املساكن 

والنفط والطاقة.
وسيبحث االجتماع أيضا تنفيذ االتفاقيات والتفاهمات والعقود 

املبرمة بني البلدين في مختلف املجاالت الصناعية واالقتصادية.

البرلمانية الستطعنا ذلك منذ 
وقت طويل، لكننا نريد تشكيل 
حكوم���ة قوية تنهض بالمهام 

الملقاة على عاتقها«.
الحوارات  المالكي أن  وأكد 
والمشاورات مستمرة، »ونحن 
اآلن في نهاية الطريق، وسترى 
الحكومة الجديدة النور قريبا، 
وهى حكومة ش���راكة وتمثيل 
حقيقي بحيث ال يشعر أي مكون 
من مكونات الشعب العراقي أنه 

مقصى أو مبعد منها«.
وحول رؤية الرئيس مبارك 
التي لمس���ها خالل اللقاء إزاء 
تش���كيل الحكوم���ة العراقية 
الجديدة، قال المالكي إن موقف 
الرئيس مبارك واضح وصريح، 
»وهو مع العراق كله«، مشيرا 
إل���ى أن كل م���ن زار مصر من 
»القيادات العراقية وحاولوا أن 
يجعلوا من مصر منحازة إلى 
فريق أو آخر لم يحصلوا على 

فرصة في هذا الخصوص«.
وأضاف أن الرئيس مبارك 
أكد خالل اللقاء أنه مع »خيارات 
العراقي ومع تشكيل  الشعب 
الحكوم���ة التي يختارها أبناء 
الش���عب العراقي أنفس���هم«، 
وأن مصر تقف إلى جانب هذا 
االختيار، مشددا على أن الرئيس 
مبارك يؤيد المشروع العراقي 
القانونية،  الس���ياقات  »وفق 
ويطمح لرؤية حكومة عراقية 
الش���عب  تمثل جميع أطياف 

العراقي«.
وفي معرض رده على سؤال 
حول إمكاني���ة تنفيذ عمليات 
ف���ي ظل تردى  إعادة االعمار 
المالكي  ق���ال  الوضع األمني، 

إن العراق ق���د تجاوز مرحلة 
التدهور األمني، مشيرا إلى أن 
الوضع األمن���ي في العراق لم 
يعد كما كان عليه رغم حدوث 
المتفرقة،  الح���وادث  بع���ض 
»وهناك اآلن بالفعل مئات وربما 
آالف الشركات من مختلف دول 
العالم التي تمارس عملها في 

العراق«.
وأك���د المالك���ي أن حرص 
شركات عالمية كبرى في مجال 
النفط عل���ى العمل في العراق 
بجانب الشركات العربية »إنما 
يؤكد هذا التحسن األمني، في 
ظل خط���ة العراق الرامية إلى 
زي���ادة إنتاجه إل���ى 11 مليون 
برميل يوميا«. وقال ان الحكومة 
العراقية أبدت استعدادها لتأمين 
العمل وتحصينها ضد  مواقع 

أي أعمال عنف.
وحول مغزى جولته اإلقليمية 
في هذا التوقيت، قال المالكي 
»اننا نريد من هذه الجولة أن 
نوضح مجريات ما يحدث في 
العراق، واألوضاع السياسية 
الجارية،  هناك ، والمشاورات 
ونريد كذل���ك أن نزيل بعض 
الشبهات واإلشكاالت التي ربما 
المالبسات  تثار بسبب بعض 
التي تحدث، كما أننا نريد من 
ال���دول الصديقة أن تكون إلى 
جانبنا، ونريد الحصول على 
دعمهم لنا، ومساعدتهم ورأيهم 
ومشورتهم، ولكننا في الوقت 
ذاته ال نريد من أحد أن يتدخل 
في تشكيل الحكومة العراقية، 
وإنم���ا نريد موقف���ا متوازنا 
ومحايدا م���ن كل من يريد أن 

يكون شريكا معنا«.

 إيران تنفي نيتها شراء صواريخ »اس 300« من الصين أو ڤنزويال 
 األميركيون المعتقلون في طهران سيحاكمون في 6 نوفمبر

األمن الداخلي يكّلف الصين 77 مليار دوالر.. وخبراء يحذرون من االنهيار االجتماعي 
بكني � رويترز: خلقت مساعي احلكومة الصينية 
للحفاظ على االستقرار بأي ثمن نظام أمن داخليا مكلفا، 
يقول خبراء ومسؤولون انه يستنزف متويال الزما 
لقطاعات أخرى للحفاظ على سالمة اقتصاد البالد.

وكبت احلزب الشيوعي احلاكم التأييد الشعبي 
لليو شياو باو املنش����ق املسجون الذي فاز بجائزة 
نوبل للسالم أحدث مثال على ما ميكن أن تذهب إليه 
السلطات والتكلفة التي تتكبدها الحتواء أبسط األحداث 

التي قد يبدو انها تهدد قبضتهم على السلطة.
وقدرت مجموعة من الباحثني االجتماعيني بجامعة 
تسينغهوا الراقية في بكني في تقرير نشر في وقت 
سابق من العام إجمالي إنفاق الصني على األمن الداخلي 
بنحو 514 مليار يوان )76.7 مليار دوالر( عام 2009 
وه����و ما يقل قليال عن ميزانية اجليش البالغة 532 

مليار يوان.
وقال التقرير »يتم جتاهل تهديدات االس����تقرار 
االجتماعي وتؤجل باس����تمرار، ولكن ذلك يزيد من 
خطورة االنهيار االجتماعي.. النموذج احلالي لالستقرار 

وصل الى نقطة ال تسمح باستمراره«.
الباحث املتخصص  ويقول نيكوالس بيكول����ني 
في شؤون الصني في منظمة هيومان رايتس ووتش 
املعنية بحقوق االنسان ان املوارد املخصصة لالستقرار 
هائلة. وأضاف في مقابلة هاتفية »انها دائرة مفرغة 

إذ يؤدي مزيد من األمن الى املزيد من األمن«.
وحتيط الصني جميع االجتماعات املهمة واالحداث 
العامة والتواريخ احلساسة بأعداد كبيرة من رجال 
الشرطة واحلراسة لترويع مثيري املشاكل وإخماد 
االحتجاجات واس����تعراض القوة، ومن األمثلة على 
ذلك التواجد األمني املكثف في دورة االلعاب االوملبية 
التي أقيمت في بكني عام 2008 واجتماع قادة احلزب 

احلاكم في بكني الشهر اجلاري.
ورغم أن أسلوب استعراض القوة جنح في الوقت 
الراهن لكن كثيرين يتساءلون إلى متى سيظل فعاال؟ 
ويعمل الرئيس هو جني تاو ورئيس الوزراء ون جيا 
باو على صقل خطة خمسية للتنمية االقتصادية تهدف 
لتعزيز تعهداتهما ببناء مجتمع يس����وده االنسجام 

ويخلو من االنقسامات اخلطيرة وال يعاني من مشاعر 
السخط.

وحتى اآلن جنح النموذج الصيني حلكم احلزب 
الواحد والنمو االقتصادي في ابعاد حتديات خطيرة 
من القاعدة العريضة، فاملواطنون راضون عما حتقق 

لهم من مكاسب اقتصادية واجتماعية.
لك����ن ما يقلق اخلبراء واملس����ؤولون الصينيون 
هو ما س����وف يحدث الحقا وبصفة خاصة إذا تباطأ 

النمو واإليرادات.
إذ أضحت السيطرة الصارمة على حالة عدم الرضا 
سياسة واضحة حلكومة الصني بصفة خاصة عقب 
احتجاجات عام 1989 املطالبة بالدميوقراطية والتي 
انتهت بقمع دموي ومطالبة زعيم احلزب حني ذاك دنغ 

شياو بينغ »بأن يأتي االستقرار قبل اي شيء«.
ويقول خبراء ومسؤولون إن القادة الذين جاءوا من 
بعده متسكوا بهذا الشعار ما خلق وهما بوجود نظام 

راسخ رمبا تدفع البالد ثمنا فادحا له في يوم ما.
وقال يو جيان رونغ اخلبير البارز في االضطرابات 

االجتماعية في اكادميية العلوم االجتماعية في الصني 
في محاضرة في بكني انه في الفترة االخيرة »وصل 
هذا االس����تقرار الذي ال يتزعزع لنقطة ال تسمح له 

باالستمرار ألنه يتطلب تكلفة ضخمة«.
وقال »ما ميكن ان يحدث في الصني في املستقبل 

هو تفجر املزيد من االضطرابات احمللية«.
وجدد النمو االقتصادي السريع على مدار العقدين 
املاضيني مخاوف املسؤولني من ان تزعزع التغيرات 

االجتماعية وعدم املساواة سيطرة احلزب احلاكم.
وفي أواخر سبتمبر رأس الرئيس الصيني اجتماعا 
ملناقش����ة التوترات االجتماعي����ة التي تواجه الصني 
ونقلت وسائل االعالم احمللية النبأ في حينه. وحذر 

هو املسؤولني من فترة صعبة.
ويقول مس����ؤولون وخبراء إن مطالبة احلكومة 
املس����ؤولني بإخماد اي أع����راض اضطرابات تنم عن 
تفكير احادي يصرف املوارد واالهتمام عن االحتياجات 
االجتماعي����ة ويوجهها للعب دور الش����رطي ملراقبة 

واحتجاز أي محتجني محتملني.

مسؤول في الخارجية األميركية لـ »األنباء«:

إدارة أوباما تعيد دراسة موقفها
من المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

الـ »سي آي ايه« تقّر بأخطاء
أدت إلى قتل 7 من موظفيها

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية 
ان واش���نطن »قلقة من الجم���ود الذي يحيط 
اآلن بعملية السالم في الشرق األوسط«. وقال 
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه وذلك خالل 
ايجاز صحافي عقده مع عدد من الصحافيين في 
واشنطن ان ادارة الرئيس اوباما لم تتوقع رفض 
رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
لرسالة الضمانات األمنية التي قدمتها واشنطن 
مقابل اعالنه مد تجميد البناء االستيطاني لمدة 

شهرين.
وشرح المسؤول خلفية توقف المفاوضات 
بقدر م���ن االس���هاب قائ���ال ان االدارة تتفهم 
الصعوبات السياسية التي تواجهها الحكومة 
االسرائيلية بيد انه اضاف »قلنا من البداية ان 
الس���ير على درب توقيع اتفاق يتطلب اتخاذ 
قرارات صعبة وكبيرة من الجانبين معا. وال 
نعتق���د ان أحدا يتصور ان ذلك س���يكون أمرا 
سهال. واآلن فإننا نعيد بحث الوقف برمته في 
ضوء االستنتاجات التي خلصنا اليها من الفترة 

الصعبة الماضية«.
وقال المسؤول ان الوزيرة هيالري كلينتون 
ستؤكد امام مجموعة العمل الفلسطينية وهي 
منظمة تدعم حل الدولتين، دعم االدارة لجهود 
رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لبناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية ومواصلة واشنطن 

للعمل من اجل تطبيق حل الدولتين.
وردا على سؤال ل� »األنباء« حول موقف االدارة 
اذا ما واصلت إس���رائيل تعنتها قال المسؤول 

»نح���ن اآلن في عداد دراس���ة طبيعة الخطوة 
المقبلة ولم نضع بعد تصورا تفصيليا لذلك. 
وفي غضون الفترة المقبلة وحتى نهاية نوفمبر 
المقبل س���نرى ما اذا كنا سنتمكن من تحريك 
العملية من حيث توقف���ت ام اننا نحتاج الى 

مسار جديد مختلف«.
غير ان عضو فريق السالم األسبق آهارون 
ميلر قال في تصريحات خاصة ان المعلومات 
المتداولة في واش���نطن تش���ير الى ان االدارة 
تنظر في امكانية طرح خطوط عامة للحل قبل 

نهاية العام الحالي.
وأوضح ميلر ذلك بقوله »يمكن لالدارة ان 
تعلن بوضوح تصورها للخطوط العامة للحل 
النهائي بدءا من الحدود. وبعد ذلك سنرى من 
يعارض لتوجيه ما نستطيع بذله من ضغوط 

لتليين تلك المعارضة«.
وقال خبير آخر في شؤون عملية السالم وهو 
ديڤيد ماكوفس���كي نائب مدير معهد واشنطن 
لسياسة الشرق األدنى ان احد الحلول المطروحة 
هو تذليل العقبات الت���ي تعترض ضم حزب 
كاديما الى الحكومة االسرائيلية إلخراج نتنياهو 
من دائرة الخضوع لوزير خارجيته افيدغور 

ليبرمان.
وقال ماكوفسكي »ال يمكن لنتنياهو اإلفالت 
من قبضة اليمين األكثر تطرفا اال اذا كان واثقا 
من ان حكومته ستبقى لو تصادم مع ليبرمان 
ومن ان زعيمة كاديما تسيبي ليڤني لن تحاول 
إزاحته من منصب���ه إذا تخلى عن تحالفه مع 

اليمين المتطرف«.

واشنطن � د.ب.أ: خلصت وكالة 
االس����تخبارات املركزية األميركية 
)س����ي آي ايه( إلى أنها فشلت في 
التحقق بش����كل كام����ل من عميل 
مزدوج نفذ هجوما في أفغانستان 
في ديسمبر وقتل سبعة من موظفي 
الوكالة في خوست. وأصدر مدير ال� 
»سي آي ايه«، ليون بانيتا، بيانا عن 
نتائج حتقيق قوة مهام في الهجوم، 
قائال إن الوكالة واجهت أوجه قصور 
ف����ي مجال االتص����االت والتوثيق 
ورؤي����ة اإلدارة. وق����ال بانيتا إن 
»قوة املهام أكدت أن مهاجم خوست 
لم يتم التحقق منه بش����كل كامل 
ولم تتخذ بشأنه احتياطات أمنية 
كافية«. وأضاف: »لقد حدثت هذه 

األخطاء بسبب قصور عبر مكونات 
الوكالة العديدة في مجاالت تشمل 
االتصاالت والتوثيق ورؤية اإلدارة«. 
وقال: »اعتمادا على االختبار الكامل 
للمعلومات املتاحة، لدينا تفهم مؤكد 
ملا كانت ميك����ن أن تفعله الوكالة 
بشكل أفضل«. وكان منفذ الهجوم 
همام البلوي، وهو أردني، جندته 
االستخبارات األردنية لوجود اعتقاد 
بأن له صالت بتنظيم القاعدة. وقد 
أحضر البلوي كعميل سري بواسطة 
ضابط استخبارات أردني إلى قاعدة 
أميركية في إقليم خوست حيث قام 
بتفجير املتفجرات. وقتل الضابط 
األردني أيضا في الهجوم الذي وقع 

في 30 ديسمبر.


