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أكدت اخلارجية السودانية ان موضوع 
القوات العازلة لم يطرح مع حكومة السودان 
على اي مستوى تفاوضي، مستهجنة اللجوء 
الى االعالم والرأي العام لترويج قضايا على 
هذا النحو دون ان تكون مطروحة للنقاش 
والنظر بني االطراف املعنية، كما استنكرت 
اخلارجية في بيان وزعته سفارة السودان في 

الكويت وحصلت »األنباء« على نسخة منه 
اللجوء الى االطروحات احادية اجلانيب التي 
تهمل اساس التوافق وتعوق روح التعاون 
التي كانت السمة املميزة لعالقات السودان مع 
االمم املتحدة خالل الفترة املاضية، بشهادة 
كل االطراف.وذّكرت اخلارجية السودانية بأن 
بعثة االمم املتحدة بالسودان »يوناميس« 

امنا مت نشرها حتت الفصل السادس بدعوة 
من شريكي اتفاقية السالم الشامل وان الركن 
الوارد في  اليوناميس  االساسي لتفويض 
الفق����رة الرابعة من قرار مجلس االمن رقم 
1590 لعام 2005 ينص على ان مهمة البعثة 
الرئيسية هي مساعدة طرفي اتفاقية السالم 

الشامل على تنفيذها.

الخرطوم تستنكر طرح موضوع نشر قوات عازلة بين الشمال والجنوب من جانب واحد

قيمتها 60 مليار دوالر وتشمل طائرات »أف ـ 15« وأباتشي وبالك هوك .. وواشنطن تسترضيها بالتعهد بالحفاظ على تفوقها اإلستراتيجي

إسرائيل تفشل في منع أكبر صفقة سالح أميركية للسعودية 
عواص����م � وكاالت: على عكس ما تش����تهي الس����فن 
اإلس����رائيلية، جرت رياح أكبر صفقة سالح في تاريخ 
الواليات املتحدة تبرمها مع السعودية وتتجاوز قيمتها 
ال� 60 مليار دوالر، حيث اعترفت إسرائيل أمس بفشلها 

في منع عقد الصفقة. 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية عن مصادر سياسية 
في إس����رائيل قولها إن إس����رائيل ال ميكنها منع صفقة 
األس����لحة الضخمة التي تنوي الواليات املتحدة إبرامها 

مع السعودية.
لكن تقارير أميركية قالت إن واش����نطن اس����ترضت 
إسرائيل وطمأنتها عبر طريقني: األول التعهد إلسرائيل 
باحلفاظ على تفوقها العسكري واالستراتيجي في املنطقة، 
والثاني التأكيد بأن هذه الصفقة متنح السعودية تقدما 
حاسما جتاه ايران وبقية دول املنطقة باستثناء اسرائيل، 
وحيث انه ال خطر على اس����رائيل من هذه الصفقة، وان 
تعزيز العالقات األميركية � السعودية يصب في مصلحة 

حملة الضغوط والتضييق على ايران. 
وتش����دد مصادر على أن صفقة الس����الح للسعودية 
مبررة من الناحية األميركية، ألن »الس����عودية جزء من 
محور االعتدال وينبغي تعزيز قوتها. وفي ضوء خروج 
الواليات املتحدة من العراق، وتس����لح إيران، ثمة مبرر 

لتعزيز قوة محور االعتدال«.
ويشير مس����ؤولون أميركيون الى ان األمر ال يتعلق 
فقط بإيران، إنه يتعلق مبساعدة السعوديني في حاجاتهم 
األمنية املشروعة، إنهم يعيشون في منطقة خطرة ونحن 
نس����اعدهم في احملافظة على أمنه����م، فيما أكد هؤالء أن 
عملية البيع س����تزيد من قدرة السعودية على التنسيق 
مع الواليات املتحدة حول »التحديات األمنية املشتركة، 
ما يعني أنه قد ميكن أن ننش����ر قوات أقل بش����كل دائم 

في املنطقة«.
وفي تفاصيل الصفقة، فإن املشروع الذي عرضته إدارة 
الرئيس باراك أوباما على الكونغرس أمس األول يطلب 

بان يسمح لها بان تبيع السعودية 84 مقاتلة قاذفة من 
طراز »أف-15« وحتديث 70 أخرى. كما تتضمن الصفقة 
تزويد الرياض ب� 178 مروحية هجومية 70 منها من طراز 
اباتشي و72 من طراز بالك هوك و36 من طراز اي اتش-6 
آي، اضافة الى 12 مروحية خفيفة للتدريب من طراز »ام 
دي-530 اف«، كما أوضح اندرو شابيرو مساعد وزيرة 

اخلارجية املكلف بالشؤون السياسية والعسكرية.
وبرر املسؤول األميركي هذه الصفقة الضخمة بانها 

»ستنشر الس����الم االقليمي وتزيد من القدرات الدفاعية 
لشريك مهم«.

واضاف ان هذه الصفقة »ستفيد االمن القومي االميركي« 
عبر »ارس����ال رسالة قوية في املنطقة بشأن عزمنا على 
دعم امن ش����ركائنا الرئيسيني في اخلليج، وفي الشرق 

االوسط بأسره«.
والدافع االساس����ي لهذه الصفقة هو تعاظم القدرات 
العسكرية االيرانية والذي يشكل مصدر قلق لدول اخلليج 

العربية بأسرها ويغير املعطيات االستراتيجية.
وكان املتحدث باسم وزارة اخلارجية االميركية فيليب 
كراولي رد في سبتمبر املاضي سبب التعاون العسكري 
مع الرياض الى »املخاوف املبررة التي تساور السعودية 

ودوال اخرى بسبب صعود ايران«.
غير ان ش����ابيرو نفسه شدد أمس األول على ان هذه 

الصفقة »سببها ليس فقط ايران«.
وفي هذا االطار لفت الكسندر فيرشبو نائب وزير الدفاع 

لشؤون االمن الدولي الى الدور الذي ميكن للمروحيات 
االميركية القيام به في حماية احلدود السعودية، حيث 
ستمكن هذه املروحيات اجليش السعودي من سد ثغرة 
ظهرت في النزاع الذي دار اواخر 2009 بينه وبني املتمردين 

احلوثيني اليمنيني على احلدود بني البلدين.
وستتسلم السعودية االس����لحة الواردة ضمن هذه 

الصفقة خالل فترة متتد بني 15 و20 عاما. 
وفي حال مت تطبيق الصفقة التي تقدر قيمتها اإلجمالية 
ب� 60 مليار دوالر بالكامل فهي ستصبح اضخم صفقة بيع 
اسلحة تبرمها الواليات املتحدة في تاريخها، كما اعلن في 

سبتمبر مسؤول في وزارة الدفاع االميركية.
واضافة الى هذه الصفقة، هناك مفاوضات جارية حاليا 
بني واش����نطن والرياض حول تطوير قدرات السعودية 
في مجال����ي البحرية والدفاع املض����اد للصواريخ. وفي 
حال تكللت هذه املفاوضات بالنجاح فهي ستثمر عقودا 

بعشرات مليارات الدوالرات ايضا.
وبإمكان الكونغرس، الذي يعتبر الكثير من اعضائه 
موالني السرائيل، تعديل هذه الصفقة او تأخيرها، حيث 
مينحه القانون األميركي مهلة شهر لالعتراض على الصفقة 
التي تشمل كذلك التدريب على االسلحة واملولدات وقطع 

الغيار وغيرها من بنود برنامج الدعم املختلفة.
لكن شابيرو طمأن هؤالء مؤكد أنه »وفقا لتقديراتنا 
فان الصفقة لن تؤثر على التفوق العسكري النوعي الذي 
تتمتع به اسرائيل«، في حني شدد فيرشبو على انه وبناء 
ل� »مفاوضات جرت على مستوى رفيع« مع اسرائيل فان 

الدولة العبرية »ال تعارض هذه الصفقة«.
كما سيهتم البرملانيون االميركيون باجلانب االقتصادي 
لهذه الصفقة وفرص العمل الهائلة التي ستنجم عن ابرامها، 
فش����ركة بوينغ التي تصنع طائرات اف-15 ومروحيات 
اخرى واردة ضمن الصفقة اعلنت انها ستوظف 77 الف 
عامل جديد اذا ما ابرمت هذه الصفقة التي ستكون حصتها 

منها 24 مليار دوالر.

تنطلق غدًا الختيار 35 نائبًا وأعضاء 5 مجالس بلدية 

العولقي تناول الغداء في الپنتاغون بعد اعتداءات 9/11

البحرين: الدوائر المختلطة أمل اليسار  والنساء الوحيد في االنتخابات 

طالبان تهّدد الغرب بمزيد من الهجمات: بريطانيا أكبر مصادر تمويلنا 

املنامة � أ.ف.پ: فيما تبدو جمعية الوفاق 
الوطني االسالمية واثقة من اكتساح املناطق 
الشيعية ما يضمن لها 18 مقعدا من اصل 
40 في مجلس النواب املقبل، متثل الدوائر 
املختلطة مذهبيا األمل الوحيد ملرشحي 

اليسار واملستقلني والنساء.
وبينما يتنافس اكبر تيارين سنيني، 
اإلخوان املسلمون والسلفيون، في املناطق 
السنية، يرى مراقبون ان الدوائر املختلطة 
ميكن ان تشهد اختراقات محدودة ملرشحني 

من خارج التكتالت الكبرى.
وفي تصريح لوكال����ة فرانس برس، 
قال األمني العام جلمعية الوفاق الوطني 
االسالمية الشيخ علي سلمان ان »الوفاق 
واثقة متاما من فوز مرش����حيها الثمانية 

عشرة في هذه االنتخابات«.
واضاف »في انتخابات 2006 حس����م 
مرشحونا فوزهم منذ اجلولة االولى في 
الدوائر املختلطة وهذا العام وحسب قراءاتنا 
فان نس����بة الفوز فيها ستكون اكبر من 

نسب 2006«.
لك����ن األمني الع����ام جلمعي����ة املنبر 
الدميوقراطي التقدمي )يسار( حسن مدن 
اعلن في تصريح لفرانس برس ان »الدوائر 
املختلط����ة متثل فرصة للتي����ار الوطني 
وللمرأة في إح����داث اختراق محدود في 

هذه االنتخابات«.
واش����ار الى ان »املنافسة مع جمعية 
الوف����اق قد تدف����ع قطاعا م����ن الناخبني 
خصوصا الس����نة الى التصويت الى اي 
مرشح بديل آخر حتى لو كان من اليسار«، 

مضيفا ان ذلك »قد ميثل أمال لنا ولبقية 
املرشحني والنساء«.

وبحس����ب مدن، فإنه »من الواضح ان 
السلطة تفضل ايضا وصول مستقلني الى 
البرملان خصوصا في الشارع السني الذي 
قد مييل للتصويت لصالح مستقلني سواء 

من اإلسالميني او الليبراليني«.

وأش����ار خصوصا الى املنافسة التي 
تخوضها اكب����ر جمعيتني في الش����ارع 
الس����ني هم����ا املنبر الوطني اإلس����المي 
)اخوان مسلمون( واألصالة )سلفيون( 
بعد فشل محاوالت للتحالف بينهما في 
هذه االنتخابات على غرار التحالف الذي 

خاضتا به انتخابات العام 2006.

وفي تصريح لوكال����ة فرانس برس، 
اعتبر نائب رئيس جمعية األصالة وعضو 
مجلس النواب الش����يخ عادل املعاودة ان 
»هذه املنافسة ميكن ان تدفع الى خسارة 

احدى اجلمعيتني في بعض الدوائر«، 
مستدركا »لكن لصالح إسالميني 
مستقلني وليس لصالح مرشح يسار 

او امرأة«. 
من جهته، اعتبر أستاذ علم االجتماع 
في جامعة البحرين باقر النجار أن »الدوائر 
املختلطة بني السنة والشيعة متثل بالفعل 
أمال للتيار الوطني واملرأة واملستقلني«، 
مضيفا ان خس����ارة اإلس����الميني السنة 
خصوصا لبعض املقاعد مرهون »بقدرة 
الناخبني على حسم قراراهم منذ اجلولة 
األولى«.وأض����اف »إذا كانت هناك جولة 
ثانية جراء تشتت األصوات فإن مرشحي 
االخوان والسلف سيكونون قادرين على 
حسم األمور لصاحلهم نظرا خلبرتهم في 

التحشيد اجلماهيري«.
وم����ن املق����رر ان يتوج����ه الناخبون 
البحرينيون ال����ى صناديق االقتراع غدا 
الختيار ممثليهم في مجلس النواب وفي 
خمس مجالس بلدية في محافظات اململكة 
اخلمس.وقبي����ل انطالق هذه االنتخابات 
غدا، حش����دت جمعية الوف����اق الوطني 
اإلس����المية، أكبر جماعات املعارضة في 
البحرين، عشرات اآلالف من أنصارها في 
مسيرة مساء أمس األول، في محاولة إلظهار 
أنها لم تفقد شعبيتها بني مؤيديها قبيل 

انتخابات هذا األسبوع.
وشارك في تلك املسيرة ما يتراوح بني 
30 و40 ألف شخص في ضواحي العاصمة 
البحرينية املنامة، في عدد جتاوز توقعات 
املنظمني.وجتري املنافسة على 35 مقعدا 
من مقاعد البرملان ال� 40 في اجلولة األولى 
من االنتخابات، مع متكن 5 مرشحني من 

تأمني مقاعدهم بالفعل.

� يو.بي.آي: كشف قائد  لندن 
محلي في حركة طالبان االفغانية 
أن اجلزء األكبر من متويل حركته 
يأتي من اململكة املتحدة وهدد بشن 
هجمات ض����د بريطانيا وأميركا 

وأوروبا.
ونسبت ش����بكة سكاي نيوز 
إلى القائد احمللي قوله في مقابلة 
أجرتها معه في اقليم كونار »نحن 
لسنا مثل احلكومة ونعتمد على 
األفراد ونحص����ل على التبرعات 
من إخواننا املسلمني في بريطانيا 
من أجل اجلهاد ألن واجب جميع 
املس����لمني التبرع باملال لش����راء 
األسلحة واالستمرار في القتال«.

واضاف أن حركته »متول عن 
طري����ق التبرع����ات الفردية التي 
يتم جمعها في املراكز االجتماعية 
واملساجد في جميع أنحاء العالم 
وتعتب����ر بريطاني����ا أكبر مصدر 
لتمويل حركة طالبان ولدينا اخوة 
أغنياء في بريطانيا وباكس����تان 
يرس����لون املال لقادتن����ا والذين 
يوزعونه علينا الس����تخدامه في 

مواصلة القتال«.

وقال إن لدي����ه أكثر من 1000 
مقاتل ف����ي اقليم كونار ومقاتلني 
أكثر في باكستان »يعبرون احلدود 
إلى افغانستان ويتمتعون بحصانة 
بعد حصولهم على تصريح خاص 
للتحدث إلينا من قبل قيادة حركة 
أوامرها  طالب����ان والتي علق����ت 
املعتادة خلطف الرهائن األجانب 

طوال فترة اجتماعاتنا«.
وأب����دى الزعي����م الطالبان����ي 
استعداده للتفاوض مع السلطات 
االفغانية ش����ريطة انسحاب كل 
أفغانستان  القوات األجنبية من 
وقال »لقد حتملنا الكثير من األلم 
على يد القوات األميركية في هذا 
امل����كان وقامت بقت����ل العديد من 

أبناء شعبنا ونحن نبلغ شعبنا 
بالطريقة التي تقتل فيها الناس 
بال رحمة وننادي بتعاليم القرآن 
الكرمي على أن اجلهاد هو واجب 

علينا«.
في غضون ذل����ك أفاد مصدر 
عسكري اميركي بأن انور العولقي 
رجل الدين األميركي من أصل ميني 

دعي لتناول الغداء في الپنتاغون 
في االشهر التي تلت اعتداءات 11 

سبتمبر 2001.
واعل����ن املتحدث العس����كري 
الكولوني����ل ديف الب����ان لوكالة 
فرانس برس ان العولقي، املتهم 
بإجراء اتصاالت مع تنظيم القاعدة، 
دعي ال����ى الپنتاغون ف����ي اطار 

اجلهود التي بذلتها وزارة الدفاع 
للتواصل مع املجتمع االس����المي 

بعد االعتداءات.
وقال الب����ان »ما توصلنا اليه 
حتى اآلن هو ان االمر كان مبادرة 
غير رسمية من قبل العاملني في 
مكتب وزارة الدفاع بعد االعتداءات 

من اجل تفهم اكبر لالسالم«.
وكانت شبكة »فوكس نيوز« 
اول من نق����ل ان العولقي تناول 
الغداء مع مسؤولني عسكريني ومن 
الى  الدفاع، وذلك استنادا  وزارة 
وثيقة ملكتب التحقيقات الفيدرالي 

»اف بي آي«.
واجازت ادارة الرئيس احلالي 
باراك اوباما قت����ل العولقي الذي 
يشتبه في انه على صلة مبخططي 
ثالث محاوالت ضد الواليات املتحدة 
من بينها عملي����ة اطالق نار في 
قاعدة فورت ه����ود العام املاضي 
ومحاولة فاش����لة لتفجير طائرة 
متوجهة الى الواليات املتحدة يوم 
عيد امليالد باالضافة الى محاولة 
تفجير س����يارة في ساحة تاميز 

سكوير في نيويورك.

)أ.پ( علي سلمان رئيس جميعة الوفاق وعدد من قادة املعارضة خالل مظاهرة امس األول  

»العدل«  األلمانية ترفض عقوبات جديدة على معارضي االندماج
برلنيـ  كونا: رفضت وزيرة العدل األملانية 
سابينه شنارينبيرغار فرض عقوبات أكثر صرامة 
في الوقت احلاضر على املواطنني املقيمني الذين 
يرفضون اندماجهم في املجتمع األملاني، وذلك 
ــوف االحتادين  ــب من محافظني من صف بطل
ــيحيني الدميوقراطي واالجتماعي ـ مثل  املس
ــيحي الدميوقراطي  عضو قيادة احلزب املس
ــن أرادوا عقوبات  ــباخ ـ الذي وولفغانغ موس
اضافية صارمة على االجانب املقيمني من الذين 
يرفضون االندماج في املجتمع األملاني.وقالت 

ــنارينبيرغار في تصريح لصحيفة )سود  ش
دويتشه( املعتدلة الصادرة في مدينة ميونيخ 
اجلنوبية ان أملانيا ليست بحاجة الى اللجوء الى 
فرض عقوبات إضافية، مشيرة في الوقت ذاته 
الى ان القوانني املتوافرة حاليا تعتبر كافية. ومن 
العقوبات التي تتخذ في حق الرافضني لالندماج 
احلرمان من متديد اإلقامة في البالد او فرض 
غرامات مالية وتخفيض املعونات االجتماعية. 
في سياق متصل، اعتبرت املستشارة األملانية 
ــالم جزء من أملانيا«.  أجنيال ميركل ان »اإلس

وتناولت ميركل في كلمة لها أمام املؤمتر اإلقليمي 
حلزبها املسيحي الدميوقراطي في مدينة لوبيك 
شمالي أملانيا أمس األول، العديد من القضايا 
املثارة على الساحة األملانية حاليا وأولها قضية 
اإلسالم ودوره في املجتمع األملاني حيث قالت 
ميركل  وتأتي هذه التصريحات وسط جدل كبير 
مثار في الوقت الراهن حول دور اإلسالم في 
املجتمع ومشاكل اندماج املهاجرين في املجتمع 
ــي، وطالبت ميركل خالل كلمتها بالنظر  األملان

إلى اإلسالم بطريقة مختلفة.

مكاسب الجمهوريين تعيق محاكمة نزالء غوانتانامو »جنائيًا« 

 تراجع شعبية أوباما والديموقراطيين 
في أوساط الناخبين اليهود 

واشنطن � أ.ف.پ: لم تفلح جميع الوعود والعهود في احلفاظ على 
أمن اسرائيل وتفوقها االس����تراتيجي في املنطقة التي أطلقها الرئيس 

االميركي في أكثر من مناسبة في استرضاء اليهود االميركيني.
وال يبدو مزاج هؤالء مياال للحزب الدميوقراطي الذي يشكلون عمادا 
تقليديا له، مع اقتراب االنتخابات التش����ريعية في الثاني من نوفمبر 
املقبل، اذ يأخ����ذ بعضهم على باراك اوباما موقفه من عملية الس����الم 

وضغوطه على إسرائيل.
ويبدو الدميوقراطيون عاجزين عن حش����د ناخبيهم االساس����يني، 
خصوصا السود والشبان واليهود، بينما ميكن ان يفوز اجلمهوريون 
بعدة مقاعد حلكام الواليات ويحصلوا على االغلبية في احد مجلس����ي 
الكونغرس على االقل. حيث تراجعت شعبية الرئيس االميركي بشكل 
كبير بني الناخبني اليهود االميركيني، بحس����ب استطالع للرأي أجرته 
صحيفة »كليفالند جويش نيوز«، إلى 51% بعد أن كانت 57% في مارس 

املاضي و79% في مايو 2009.
ورغم أن اليهود ال يش����كلون أكثر من 2% من الناخبني االميركيني 
لكن نشاطهم ومشاركتهم املالية السخية في احلياة السياسية مينحهم 

وزنا مهما.
في هذا الس����ياق يرى ايرا شيس����كني من جامعة ميامي ان »النظرة 
الى اوبام����ا عن حق او عن غير حق، هي انه اقل دعما إلس����رائيل من 

سابقيه«.
أما املسألة التي أثارت غضب اليهود فهي انتقادات للرئيس االميركي 
لسياسة اسرائيل في مسألة االستيطان في الضفة الغربية، وخصوصا 
أولئك الذين يشكلون دعما ثابتا إلسرائيل والذين يلتزمون بعض احلذر 

ازاء رئيس من اصل افريقي يحمل اسما عربيا.
بينما اعترف مايكل كوريتس����كي الكاتب املقيم في هوليود ش����مال 
ميامي بان »اوباما ليس افضل صديق إلسرائيل لكن احلزب اجلمهوري 

انحرف الى اليمني الى درجة اصبح االمر معها مزعجا«.
وأضاف »اعتقد ان الكثير من االميركيني املؤيدين السرائيل مييلون 

الى اجلمهوريني التقليديني«.
ويرى بعض احملللني ان احلركة احملافظة أو ما يعرف بحزب الشاي 
»تي بارتي« ال تتمتع بأي شعبية بني اليهود لكنها متكنت من التأثير 
عليهم الى حد ما مبا في ذلك عبر نشر شائعات )مت نفيها( حول ديانة 

اوباما.
وقال جيف غرينمان )55 عاما( الذي يعمل في السياحة وسيصوت 
للجمهوري����ني ويتردد عل����ى كنيس ب����وكا راتون »اعتق����د ان اوباما 

مسلم«.
وهو يرى ان »اجلمهوريني اكثر تأييدا إلسرائيل من الدميوقراطيني 

على كل حال«.
ويعيش أكثر من 600 ألف يه����ودي في جنوب فلوريدا التي تضم 

اكبر جالية يهودية اميركية قرب نيويورك.
وفيما اذا ترجم هذا التراجع داخل صناديق االقتراع وحقق اجلمهوريون 
مكاسب لهم في الكونغرس فإن هذه املكاسب يتوقع لها أن تعيق جهود 
الرئيس الدميوقراطي حملاكمة متهمني باالرهاب جنائيا كما تصعب من 

وعده بإغالق معتقل خليج جوانتانامو األميركي في كوبا.
حيث دخل البيت االبيض منذ شهور في مواجهة مع أعضاء الكونغرس 
حول طبيعة احملاكم التي س����تنظر في قضايا املعتقلني احملتجزين في 
غوانتانامو وبينهم متهمون بتدبير هجمات 11 سبتمبر مثل خالد شيخ 

محمد ولم تلح في االفق بوادر حلل اخلالف.
واذ تش����ير اس����تطالعات للرأي إلى أن الدميوقراطيني س����يفقدون 
سيطرتهم على مجلس النواب األميركي وسيحتفظون بأغلبية ضئيلة 
في مجلس الشيوخ، يرى الري س����اباتو أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة فرجينيا ان هذا س����يؤدي إلى »طريق مس����دود« في واشنطن 

بشأن قضايا رئيسية.
وقال »أعتقد بشكل شخصي أنهم )الدميوقراطيون( سيفقدون مجلس 
النواب وعندما يحدث هذا أعتقد أن هذه ستكون نهاية آمالهم في اجراء 

محاكمات جنائية )للمتهمني( بدال من احملاكم العسكرية«.
وإلى جانب نقل املشتبه بأنهم إرهابيون إلى الواليات املتحدة حملاكمتهم 
فإن ادارة أوباما تريد مثول العديد منهم أمام محاكم جنائية وليس����ت 
عس����كرية لكن االمر قوبل مبعارضة في الكونغرس وس����يصبح أكثر 
صعوبة إذا أبلى اجلمهوريون بالء حسنا كما هو متوقع في انتخابات 

التجديد النصفي املقبلة.
ألن اجلمهوريني يطالب����ون مبحاكمة نزالء غوانتانامو أمام محاكم 
عسكرية مما س����يحد من حقوقهم القانونية ويعارضون مثول محمد 
وغيره من املشتبه بهم البارزين أمام محكمة احتادية في قلب نيويورك 
ويشاركهم الرأي بعض الدميوقراطيني واملسؤولني في املدينة مما تسبب 

في خالف وجعل البيت االبيض ينحي هذه االفكار جانبا.

)أ.پ( صورة أرشيفية لطائرات »اف 15« سعودية حتلق فوق الرياض  

نجاد يتصل بخادم الحرمين 
للمرة الثانية في 10 أيام

طهرانـ  أ.ف.پ: تلقى خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل اتصاال من الرئيس اإليراني محمود 
احمدي جناد أجريا فيه مباحثات هاتفية، هي الثانية 
بينهما في اقل من 10 أيام، تناولت املستجدات في 
املنطقة، كما أفادت مصادر رسمية.وفيما أفادت 
وكالة االنباء االيرانية ان خادم احلرمني وأحمدي 
ــبل تعزيز التعاون الثنائي  جناد »تباحثا في س
والتطورات االخيرة االقليمية والدولية«، قالت 
وكالة االنباء السعودية »واس« ان امللك عبداهلل 
تلقى اتصاال هاتفيا من »شقيقه الرئيس احمدي 
جناد« بحثا خالله »العالقات الثنائية والتطورات 
على الساحة االسالمية والعربية والدولية باالضافة 
ــائل ذات اهتمام مشترك«.وكان خادم  الى مس
ــابقا من احمدي جناد  احلرمني، تلقى اتصاال س
في 12 من الشهر اجلاري عشية الزيارة التي قام 
بها احمدي جناد في 13 و14 من الشهر اجلاري 
الى لبنان حيث استقبل بحفاوة من قبل عشرات 

اآلالف من أنصار حليفه حزب اهلل.


