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لندن ـ عاصم علي
بعدما أعلن وزير املال البريطاني جورج أوزبورن اجراءات تقشف 
تقتطع 28% من موازنة املجال����س احمللية، باتت البلديات في البالد 
تخشى خسارة مائة ألف وظيفة بسبب اقتطاع احلكومة ملياري جنيه 
لتمويل عملها. وحذر املسؤولون احملليون من أنهم سيضطرون إلى 
اغالق مكتبات عامة وإلغاء اصالح طرق ونواد للشباب، عالوة على 
طرد مائة ألف موظف بس����بب اقتطاع ملياري جنيه استرليني في 

خطط التقشف احلكومية. وقالت رئيسة رابطة »احلكومة احمللية« 
الليدي إيتون لقادة املجالس احمللية في العاصمة إن عليهم درس كل 
اخليارات املتاحة وبينها الطرد اجلماعي للموظفني بعد اعالن وزارة 
املال اقتطاع 28% من موازنة املجالس احمللية ضمن اجراءات التقشف 
الواسعة النطاق، وأضافت أن »تقديراتنا تشير الى خسارة مائة ألف 
وظيفة في املجالس احمللية، أي عش����ر القوة العاملة فيها. ستكون 

هناك خسارة لوظائف أشخاص كرسوا حياتهم ملهنتهم«.

بريطانيا: البلديات ستخسر مائة ألف وظيفة نتيجة التقشف

االنتخابات النيابية والبلدية في البحرين.. وتعزيز اإلصالح السياسي
تشهد تنافساً شديداً بين المرشحين لم تحدث في مثيلتيها بعامي 2002 و2006

األسد يعلن انضمام سورية للتحالف البوليفاري.. وتشاڤيز يتمنى زيارة الجوالن بعد تحريره

تشاڤيز يروج لزيت الزيتون السوري: األفضل مذاقًا في العالم
دمش���ق � رويترز: حصل سوق زيت 
الزيتون السوري على دفعة قوية عندما 
أعلن الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز 
أنه األفضل مذاقا ف���ي العالم وعزز ذلك 

بشراء كمية كبيرة منه.

وقال تشاڤيز في مؤمتر صحافي مشترك 
مع الرئيس السوري بشار األسد بعد اجتماع 
الزيتون  الس���ورية »زيت  العاصمة  في 

السوري هو األفضل في العالم«.
بينما أعلن األسد ان ڤنزويال اشترت 

40 ألف طن من زيت الزيتون مت شحنها 
بحرا هذا الشهر باإلضافة إلى 20 ألف طن 
شحنت جوا بعد زيارة قام بها األسد إلى 
كراكاس في يونيو، دون أن يتم االعالن 

عن سعر أي من الشحنتني.

وتعتبر سورية واحدة من كبار منتجي 
زيت الزيتون في العالم لكن افتقارها إلى 
أساليب للتسويق أبقى أسعار منتجاتها 
متدنية حيث لم تزد على ثالثة دوالرات 

لليتر حسب أسعار املوسم السابق.

دمشق ـ هدى العبود ووكاالت
في ختام مباحثاته مع الرئيس السوري د.بشار 
االس����د، اعرب الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز في 
دمش����ق عن تأييده لسورية في مطالبتها باستعادة 

هضبة اجلوالن التي حتتلها اسرائيل.
وقال تش����اڤير خالل مؤمتر صحافي مع الرئيس 
السوري بشار االسد »امتنى ان يأتي اليوم الذي ازور 

فيه اجلوالن بعد حتريره«.
وتابع تشاڤيز »اننا ال نقيم عالقات فقط لكى نستمر 
في احلياة وامنا لنسرع سقوط السيطرة االمبريالية 
ولكي يولد العالم اجلديد املتوازن«، مضيفا »اننا نعبد 
طريقا اخر غير الطريق الذي كانت ستفرضه علينا 

الواليات املتحدة«.
وقال »علينا تسريع والدة عالم تعددي ومتوازن. 
بفضل جهود ماليني االشخاص والقادة مثل الرئيس 

االسد سنرى هذا العالم خالل السنوات املقبلة«.
من جهته، اعلن الرئيس الس����وري بش����ار االسد 
عن انضمام ب����الده الى منظمة التحالف البوليفاري 
لش����عوب أميركا اجلنوبية )االلبا( بعد توقيعها في 
دمشق امس االول على االنضمام كعضو مدعو دائم 

الى هذا التحالف.
واضاف االس����د ان انضمام سورية الى التحالف 
البوليفاري »سيكون بداية لتعزيز عالقة اقليمية ال 

تنفصل عن عالقاتنا مع ڤنزويال«.
واوضح االسد ان التحالف البوليفاري هو عبارة عن 
جتمع لعدد من دول بحر الكاريبي وأميركا اجلنوبية 

يهدف ال����ى اقامة العالقات بني ال����دول املنظمة لهذا 
التحالف وتعزيزها.

وثمن االس����د مواقف تش����اڤيز ودعمه املتواصل 
للقضايا العربية كما اش����اد بدوره في منطقة أميركا 
اجلنوبية والبحر الكاريبي من خالل عمله على متتني 

العالقات بني هذه الدول بهدف حتقيق االستقرار.
وقال ان »هذا اللقاء هو الثالث خالل عام وش����هر 
بيني وبني الرئيس تشاڤيز ويأتي بعد اربعة اشهر من 
زيارتي املهمة الى ڤنزويال والتي كانت االولى لرئيس 

سوري الى كاراكاس والى القارة بشكل عام«.
واضاف ان »هذه الزي����ارة غنية جدا بتفاصيلها 
املتعلقة بالعالقات الثنائية بني منطقة الشرق االوسط 

ومنطقة جنوب أميركا والبحر الكاريبي«.
واوضح انه شرح لتش����اڤيز التحركات االخيرة 
في اطار عملية الس����الم في االشهر االربعة املاضية 

واملبادرات املطروحة.
وقال الرئيس السوري ان »اسرائيل غير جاهزة 
وغير راغبة في تقدمي أي شيء من أجل عملية السالم 
وتقوم بعمل تكتيكي القناع العالم بأن العملية غير 
مقنعة وفاشلة فهي حتاول اقناع العالم بأنها ترغب 
في الس����الم وأن الطرف العربي ه����و الذي يعارض 

عملية السالم«.
واضاف ان »اس����رائيل مازالت تقوم بعملية قتل 
مستمرة وممنهجة للفلسطينيني في غزة وكل االراضي 
الفلس����طينية وهي تعتدي على الفلسطينيني داخل 

االراضي احملتلة عام 1948«.

تع����د  أ.ش.أ:   � القاه����رة 
النيابية والبلدية  االنتخاب����ات 
التي س����تجري اليوم في دولة 
البحرين هي الثالثة منذ أن دخلت 
البحرين عهد اإلصالح السياسي 
قبل عشر سنوات سعيا جلعل 
البحرين ضمن الدميوقراطيات 

الناشئة في العالم.
ومتث����ل انتخابات اليوم في 
البحرين فرصة كبيرة لتعزيز 
عملية اإلصالح السياسي وتأكيد 
التحول الدميوقراطي، بل تتيح 
السياسية  أيضا فرصة للقوى 
التي قاطعت االنتخابات السابقة 
لقياس مدى التزاماتها الوطنية 
جتاه العملية السياسية برمتها 
ومدى اس����تعدادها للمساهمة 
اإليجابية في إدارة الشؤون العامة 
للوطن وحتمل املسؤولية، فاملادة 
الدولي اخلاص  العه����د  25 من 
املدنية والسياس����ية  باحلقوق 
تقر حق كل مواطن في املشاركة 
في إدارة الشؤون العامة وحقه 
في أن َيْنتخب أو ُيْنتخب وبذلك 
تكون االنتخابات حقا أصيال لكل 
مواطن ومواطنة للمساهمة في 

إدارة شؤون الدولة.
وتعد االنتخابات مبا تشمله 
من تعبير عن رأي ومن حرية 
جتمع ومن مساهمة في صناعة 
القرار السياسي وسيلة سلمية 
مثلى في مكافحة نزعات العنف، 
كما أنها تنتج وس����ائل وآليات 
مراقب����ة ومحاس����بة ملكافح����ة 

الفساد.
ويلعب املجتمع املدني دورا 

2010 أكثر ضراوة من التنافس 
االنتخابي عام 2006 وذلك ألن 
الوعي االنتخابي للناخب واملرشح 
البحريني اختلف وتطور وأصبح 
الش����ارع البحريني أكثر قناعة 
باألداء البرملاني فنجد أن الدوائر 
املغلقة للرجال تخترق من قبل 
البحرينيات، فق����د عزز ميثاق 
العمل الوطني في مملكة البحرين 
التحديث واالنفتاح السياسي، 
مما ساهم في توسيع املشاركة 
الش����عبية وإشراك املرأة بشكل 

فاعل في احلياة السياسية.
فقد نص امليثاق على منح املرأة 
حقوقها السياسية كاملة ترشحا 
وانتخابا ومساواتها بالرجل في 
جميع ميادين احلياة دون اإلخالل 
مببادئ الشريعة اإلسالمية، كما 
تضمن الدستور البحريني املعدل 
لع����ام 2002 الكثير من املبادئ 
الدستورية التي دعمت احلقوق 
السياسية واملدنية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية للمرأة.

الفوز بالتزكية في  وأصبح 
االنتخابات البرملانية البحرينية 
لعام 2010 سمة من سمات املشهد 
السياسي الداخلي، حيث وصل 
عدد الفائزين بالتزكية إلى 5 من 
أصل 40 نائبا، وبذلك � بحسب 
تقرير � يكون 12.5% من مجمل 
العملية االنتخابية قد حسم وهي 
ظاهرة لم تشهدها انتخابات 2002 
أو 2006 حني لم يتأهل بالتزكية 
إال النائب����ة لطيفة الكعود التي 
ف����ي االنتخابات  الكرة  عاودت 

احلالية مع 4 نواب آخرين.

التي حتتوي على 6 دوائر.
وتتنافس في هذه االنتخابات 
5 تيارات رئيسية أبرزها الوفاق 
كبرى وهي اجلمعيات السياسية 
)ش����يعة( وكتلة وعد )يس����ار 
قومي( وجمعية املنبر التقدمي 
)يسار( إلى جانب جمعية األصالة 
اإلسالمية )س����لفية( وجمعية 
املنبر اإلسالمي )إخوان(، فضال 

عن املرشحني املستقلني.
ويعد التنافس االنتخابي لعام 

وحق دميوقراطي ناضل من أجله 
شعب البحرين لسنوات إلى أن 
أصبح للبحرين قانون انتخابي 
يسمح مبمارسة العمل السياسي 
والدميوقراطي في العلن بشفافية 

وحرية تامة.
االنتخاب����ات  وستش����هد 
التشريعية في البحرين تنافسا 
شديدا بني املرشحني ومنافسة 
لم تشهدها االنتخابات السابقة 
عام����ي 2002 و2006، حيث إن 

النيابي  ويعد االس����تحقاق 
الق����ادم اس����تكماال  والبل����دي 
للخطوات املتتالية واملتسارعة 
في درب املشروع الوطني الطموح 
ل� »امللك« من أجل خير الوطن 
فرغبات املواطنني هي املؤش����ر 
حلرك����ة البرام����ج واملش����اريع 
احلكومي����ة ومن يعطه املواطن 
ثقته فعليه ترجمة هذه التطلعات 
الوطنية إلى تشريعات وخطط 
عم����ل الن املواطن����ة ممارس����ة 

معظم التيارات السياسية أعلنت 
مش����اركتها وقوائمها خلوض 

االنتخابات املقبلة.
وتت����وزع الدوائر ال� 40 في 
احملافظات اخلمس على 8 دوائر 
ل����كل م����ن محافظ����ة العاصمة 
ومحافظ����ة احملرق، في حني أن 
للمحافظة الشمالية )أكبر كتلة 
انتخابية( وللمحافظة الوسطى 9 
نواب لكل منهما، أما أصغر كتلة 
انتخابية فهي احملافظة اجلنوبية 

ومشاركة تتعاظم من خالل جعل 
الوطن هدفا أسمى وهو ما يتطلع 

إليه اجلميع.
أبن����اء  مش����اركة  وتأت����ي 
البحرين في مسيرة االنتخابات 
القادمة لتثبت  الدميوقراطي����ة 
الدميوقراطية لدولة  الركائ����ز 
القانون واملؤسسات في مملكة 
البحرين، فعملية املشاركة في 
البلدي����ة والنيابية  االنتخابات 
ليست ترفا بل هي واجب وطني 

في تفعيل احلوار حول اآلليات 
املطلوب����ة إلج����راء انتخاب����ات 
برملاني����ة دميوقراطية ونزيهة 
وش����فافة وإل����ى دوره في حث 
القوى السياسية واملواطنني على 
االنخراط في االنتخابات وتعزيز 
مفهوم املواطنة كمصدر أساسي 
للحقوق والواجبات ال مكان فيه 
للتمييز بني املواطنني على أساس 
العرق واللون والدين واجلنس 

واملذهب.

)ا.پ(املرشحة البحرينية لالنتخابات النيابية منيرة فخرو تتحدث خالل مؤمتر صحافي امس االول

)ا.پ(احد املصابني في االنفجار خالل نقله الى املستشفى امس

)ا.ف.پ( الرئيس السوري د.بشار االسد ونظيره الڤنزويلي هوغو تشاڤيز خالل املؤمتر الصحافي املشترك في دمشق امس االول

وزير العدل البحريني: السلطة القضائية
والمراقبة الوطنية األحرص على نزاهة االنتخابات

املنامة � وكاالت: أكد وزير العدل البحريني 
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة أن السلطة القضائية واملراقبة 
الوطنية األحرص على نزاهة االنتخابات املقرر 
إجراؤها اليوم الختيار أعضاء مجلس النواب 

و5 مجالس بلدية في البحرين.
وقال الوزير البحريني � في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده أمس � »نفخر بأن السلطة القضائية 
هي التي تش����رف على جميع املراحل للعملية 
االنتخابية وهي الت����ي تراقب االنتخابات في 
البالد«، مش����يرا إلى أن هناك نحو 350 مراقبا 
وطنيا سيسمح لهم بدخول جميع مراكز االقتراع 
ملراقبة العملية االنتخابية منذ بدايتها وحتى 

نهاية عملية الفرز وإعالن النتائج.
ويتوجه اليوم 320 أل����ف ناخب بحريني 
الختيار 35 نائبا من أصل 127 مرشحا نيابيا، 
و39 عضوا بلديا من أصل 180 مرش����حا بلديا 
بعد فوز 5 مرشحني نيابيني ومرشح بلدي واحد 
بالتزكية، وتش����ارك جميع القوى السياسية 
اإلسالمية والليبرالية والقومية واملستقلة في 

االنتخابات.
الى ذلك، أعلنت الشرطة القضائية في املنامة 
ان الشرطة الدولية )انتربول( أصدرت مذكرتي 
توقيف بحق ناشطني ش����يعيني في البحرين 
مطلوبني لتورطهما املفترض في مخطط ضد 

النظام امللكي في البالد.

»اإلنتربول« تصدر مذكرة توقيف بحق ناشطين

كلينتون: سنقدم مساعدة عسكرية
بقيمة ملياري دوالر لباكستان

أميركا: »القهوة« ينتفض في وجه »الشاي«

عواصم � وكاالت: اعلنت وزيرة 
اخلارجي���ة االميركية هيالري 
كلينتون امس ان الواليات املتحدة 
ستقدم مساعدة عسكرية اضافية 
بقيمة ملياري دوالر الى باكستان 
مشيدة بجهود اس���الم اباد في 

مكافحة املجموعات املتطرفة.
وقال���ت كلينت���ون، خ���الل 
احملادثات الرفيعة املستوى بني 
البلدين في واشنطن، ان الواليات 
املتحدة »ليس لديها شريك اقوى 
في مجال مكافحة االرهاب« من 

باكستان.
وس���تقدم املساعدة اجلديدة 
الت���ي يج���ب ان يواف���ق عليها 
الكونغرس، خالل عدة سنوات 
وس���تضاف الى مساعدة مدنية 
بقيمة 7.5 مليارات دوالر تعهدت 
بها الواليات املتحدة على خمس 
سنوات مخصصة للبنى التحتية 
في البالد ولتطورها االقتصادي 

واحتياجاتها االمنية.
الى ذلك، ذكرت تقارير ان ما 
ال يقل عن ثالثة قتلوا واصيب 
22 آخرون في انفجار قنبلة في 
مسجد باشتا خارا في بيشاور 
عاصمة اقليم خيبر باختونخوا 

شمال غرب باكستان امس.

أ.ف.پ: شاي او   � وودبريدغ 
قهوة؟ بات هذا اخليار ممكنا في 
املشهد السياسي االميركي مع قيام 
حركة جديدة أطلقت عبر موقع 
فيس بوك االجتماعي هي حركة 
»حزب القه����وة« )كوفي بارتي( 
املصمم����ة على إضف����اء نفحتها 
»التقدمي����ة« عل����ى االنتخابات 
التشريعية في الثاني من نوفمبر، 
في مواجهة حركة »حزب الشاي« 

احملافظة.
اثر  القهوة«  وقد نشأ »حزب 
الزخم الش����عبي الذي س����اد في 
نهاية يناير م����ع احتدام اجلدل 
حول إصالح النظام الصحي في 

الواليات املتحدة.
وتروي مؤسسة احلركة انابيل 
بارك ان الشبكات االجتماعية كانت 
رائجة وبفضل اولها »فيس بوك« 

»بدأ كل شيء«.
وتقول معدة الوثائقيات هذه 
»لقد س����ئمت من حزب الشاي« 
في مع����رض حديثها عن احلركة 
احملافظة التي انطلقت في 2009 
بعد انتخاب الرئيس االميركي باراك 
اوباما والتي أطلق عليها هذا االسم 
من وحي انتفاضة األميركيني ضد 
الضرائب في عهد اإلمبراطورية 
البريطاني����ة الت����ي فرضت على 

الشاي قبل حرب االستقالل.
أميركية  وقالت بارك وه����ي 
ولدت في كوريا اجلنوبية وتعتبر 
نفسها اقرب الى الدميوقراطيني: 
لق����د أطلقت صفح����ة على فيس 

بوك للتعبير عم����ا أفكر به وبدأ 
عدد من األشخاص باالنضمام الي 
عبر القول »يجب ان نطلق حزبنا 

اخلاص«.
وبعد مقالة نشرت في صحيفة 
»واشنطن بوست«، »انطلق االمر«، 
كما أضافت مشيرة الى ان »آالف 
األش����خاص ب����دأوا باالنضم����ام 
إلينا. وقد أسس بعضهم جلانه 

احمللية«.
وبعدم����ا أطل����ق كمش����روع 
ش����خصي، وضع ح����زب القهوة 
حينئذ برنامجا سياس����يا »غير 
محازب« يستند الى أساس مشاركة 
اكبر لألميركيني في قرارات إدارته 
على عكس حزب الشاي الذي ينتقد 

بسخرية قرارات احلكومة.
وبعد أشهر، أصبح حزب القهوة 
قادرا على تقدمي مرشح لعضوية 
مجلس النواب في انتخابات نوفمبر 
في ميسوري )وسط( وعلى جمع 
300 ألف مؤيد على صفحته على 
»فيس ب����وك«، مقاب����ل 150 ألفا 
للجن����ة الوطنية للدميوقراطيني 
و186 ألفا للجمهوريني على سبيل 

املقارنة.
وتقول بارك »انه رد فعل من 
قبل كل الناس على حزب الشاي، 
النه في الصحف ووسائل االعالم 
يفاخر حزب الش����اي بأنه ميثل 
أميركا، احلقيقية. لكن مفهومهم 

للتغيير خطير«.
لكن املؤيدين لهذه احلركة على 
االنترنت ال ميكنهم التنافس مع 

القوة الضاربة التي يشكلها حزب 
الشاي القادر على حشد عشرات 
آالف األشخاص كما اثبت الشهر 

املاضي في واشنطن.
ويقول مسؤولو حزب القهوة 
ان احلركة ناشئة وهم يعتزمون 
االنتقال من العالم االفتراضي الى 
العم����ل الواقعي على األرض كما 
حصل في وودبريدج )فرجينيا، 
انابيل  شرق( حيث استعرضت 
بارك لتوها األوضاع مع ناشطني 
محليني. ويقول غريغ رينولندز 
)65 عاما( ان حزب الشاي يعتبر 
»نهضة لليمني املتشدد، وغالبيتهم 
من الناش����طني املسيحيني الذين 
الذين ميلكون  يدعمون ه����ؤالء 
األموال والسلطة«. ويتجه النقاش 
سريعا الى مسألة متويل األحزاب 
السياس����ية وهي محور معركة 
انابيل  القه����وة«. وقالت  »حزب 
بارك التي تدعو الى إصالح شامل 
للنظام، »الطريقة التي متول بها 
االنتخابات تتيح تعرض رجال 
السياسة للرشوة ألنهم بحاجة 
ال����ى ماليني ال����دوالرات من اجل 

حمالتهم«.
ويستمع غريغ رينولدز املتقاعد 
املنخرط في العمل السياسي منذ 
س����نوات الى بارك بدقة متوقعا 
ان يصب����ح حزب القهوة تنظيما 

يحظى بثقل.
لكنه يقول بواقعية تسودها 
مرارة »ال اعتقد ان ذلك سيحصل 

وأنا على قيد احلياة«.

وذكرت وسائل اعالم باكستانية 
ان االنفجار استهدف املصلني اثناء 
خروجهم من املس���جد بعد اداء 
صالة اجلمعة. واكد ميان افتخار 
حس���ني وزير االعالم في اقليم 

باختونخوا وقوع االنفجار.
وادان حسني االنفجار وقال انه 
مثل هذه الهجمات ستتواصل في 
باكستان ما لم يتحسن الوضع 

في افغانستان املجاورة.

»الناتو« يحّذر من تسريبات جديدة مقتل 3 وإصابة 22 في انفجار بمسجد في بيشاور
لملفات سرية حول حرب العراق

روسيا تدعو إيران للعودة
للمفاوضات النووية في نوفمبر المقبل

برلني � د.ب.أ: حذر االمني العام حللف ش���مال االطلسي )الناتو( 
أندرس فوج راسموس���ني امس من إصدار متوقع مللف ضخم بشأن 

معلومات مت تسريبها عن احلرب على العراق.
ويتوقع أن يكشف موقع »ويكيليكس« االلكتروني الذي يكشف عن 
الوثائق واملستندات احلكومية السرية التي يتم تسريبها، أو سرقتها 
من املؤسسات واحلكومات في أنحاء العالم، والذي أصدر في يوليو 
املاضي أكثر من 75 ألف وثيقة س���رية حول احلرب في افغانستان، 

مجموعة أكبر بكثير من املواد بشأن الصراع في العراق غدا.
وقال راسموسني إن إصدار تلك املعلومات سيكون »أمرا مؤسفا 

للغاية« وميكن أن يسبب مخاطر على العسكريني واملدنيني.

موسكو � وكاالت: جددت روسيا دعوتها للقيادة اإليرانية باالسراع 
في العودة إلى املفاوضات حول البرنامج النووي لطهران مع »اللجنة 

السداسية« خالل األسبوع الذي يبدأ في 15 نوفمبر املقبل.
ونقلت وكالة انباء »انترفاكس« امس عن س����يرغي ريابكوف نائب 
وزير اخلارجية الروسي أنه اقترح على اجلانب االيراني اجراء اجتماع 
آخر خالل األس����بوع الذي يبدأ في 15 نوفمبر املقبل مبش����اركة كاثرين 
أشتون املفوضة العليا لألمن والسياسة اخلارجية في االحتاد االوروبي 
ومفاوضي »اللجنة السداس����ية« )التي تض����م كال من الواليات املتحدة 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصني، باالضافة الى أملانيا( وسعيد جليلي 
أمني املجلس األعلى لألمن القومي االيراني كبير املفاوضني االيرانيني في 
امللف النووي. قال ريابكوف الذي ميثل روسيا في املباحثات السداسية 
»إننا ندعو أصدقاءنا وزمالءنا االيرانيني لتقدمي رد فعل ايجابي رسمي 

على هذا املقترح.


