
استطالع: 47% من سكان العالم 
يؤيدون قيادة أميركا الدولية

هوليداي لن يصّوت لليمني 
املتطرف في االنتخابات الفرنسية

إسرائيل تخطط الغتياالت قادة 
الفصائل الفلسطينية في غزة

كندا تواجه رابع انتخابات عامة 
في غضون سبع سنوات

واشنطن ـ يو.بي.آي: أظهر استطالع للرأي ان الواليات 
املتحدة تتمتع بنســـبة تأييد واســـعة للعالم متفوقة على 

الصني وروسيا واليابان وبريطانيا وأملانيا.
وبّينت نتائج االستطالع ان 47% من املستطلعني في أكثر 
من 100 دولـــة يؤيدون قيادة الواليات املتحدة للعالم تلتها 
الصني بنســـبة 31% وروسيا بنســـبة 27% وفرنسا وأملانيا 

وبريطانيا واليابان في املراتب التالية.
وكانـــت الواليات املتحدة في اســـتطالعات ســـابقة في 
مراتب الحقة وراء الدول األخرى من حيث التأييد لقيادتها 

للعالم.
وأظهر االستطالع ايضا ان الواليات املتحدة التزال الوجهة 
املفضلة لدى املهاجرين تلتها كندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا 

والسعودية وأملانيا وأستراليا.

باريسـ  أ.ف.پ: قال مغني الروك الفرنسي جوني هوليداي 
انه لن يصوت أبدا للجبهة الوطنية ذات التوجهات اليمينية 
املتطرفـــة التي »تخيفه«، على ما قال في مقابلة قبل يومني 

على موعد اجراء الدورة الثانية من االنتخابات احمللية.
وقال هوليداي لإلذاعة الفرنسية العامة فرانس انترناسيونال 
»الفرنسيون يفعلون ما يحلو لهم، أما انا شخصيا، فلن أصّوت 
أبدا للجبهة الوطنية«. وأضاف »اجلبهة الوطنية تقلقني«.

وجتري غدا الدورة الثانية مـــن االنتخابات احمللية في 
فرنسا، في ظل تقدم للجبهة الوطنية اليمينية املتشددة التي 
حصلت على 15% من األصوات، فيما حصل حزب االحتاد من 
اجل حركة شعبية )حزب الرئيس نيكوال ساركوزي( على 

17%، اما احلزب االشتراكي فحصل على %25.

عواصم ـ وكاالت: قال تقرير إســـرائيلي أمس إن القيادة 
السياسية والعسكرية اإلسرائيلية تبحث العودة إلى سياسة 
االغتياالت ضد قادة الفصائل الفلسطينية في غزة إثر التصعيد 

احلاصل في األيام األخيرة.
وقالت صحيفة »هآرتس« إن التقديرات في إسرائيل تشير 
إلى أن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما لن تدعم إسرائيل 
في حرب جديدة أو عملية عســـكرية واسعة في قطاع غزة 
على غرار عملية «الرصـــاص املصبوب« ولذلك فإن إحدى 
اخلطوات التي تبحثها القيادة اإلســـرائيلية هي العودة إلى 

سياسة االغتياالت.
واعتبـــرت الصحيفة أن الهجمات التـــي نفذها اجليش 
اإلسرائيلي في األيام األخيرة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 
عشرة فلسطينيني كانت »خالية من أي مضمون« و»محدودة 
النطاق« وأضافت الصحيفة أن الرد اإلسرائيلي على إطالق 
صواريخ من قطاع غزة وسقوط بعضها في مدن بئر السبع 
وأســـدود وعسقالن سيكون أشـــد من الهجمات التي نفذها 
حتى اآلن وذلك بعد عودة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 

نتنياهو من روسيا.
في ســـياق آخر كشـــف موقع »تيك ديبـــكا« املقرب من 
االستخبارات اإلسرائيلية النقاب اول من امس عن ضغوط 
يتعرض لها رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو 

من أجل شن حرب على قطاع غزة.
ونقل املوقع عن مصادر اســـتخباراتية رفيعة املستوى 
قولها »إن نتنياهو يتعرض إلى ضغط شديد من قبل كبار 
وزراء حكومته وقيادات اجليش اإلســـرائيلي الذين يدعون 
إلى شن حرب على قطاع غزة في أعقاب التصعيد ووصول 

الصواريخ إلى عدة مدن وبلدات إسرائيلية«.
في غضون ذلك ذكرت صحيفـــة »يديعوت أحرونوت« 
اإلسرائيلية أن حكومة إســـرائيل تعتزم في اجتماعها غدا 
دراسة تقدمي منح مالية بقيمة 825 شيكل لكل يهودي يهاجر 
من تونس إلى إسرائيل، فيما قال وزير املالية يوفال شتاينز 

إنه سيعارض اخلطة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن اخلطة 
تهدف إلى تشـــجيع اليهود الباقني في تونس وفى شـــمال 

افريقيا على الهجرة إلى إسرائيل.
وزعمت وزارة االســـتيعاب اإلسرائيلية أن هناك حاجة 
خاصة ليهود تونس نظرا ألنهم يعيشون وضعا اقتصاديا 
صعبا، مشيرة إلى أن املبلغ سيمول من قبل وزارة الهجرة 

والوكالة اليهودية.

أوتاواـ  د.ب.أ: قبل إجراء رابع انتخابات عامة أمس في أقل 
من 7 ســـنوات اقتربت حكومة األقلية احملافظة احلاكمة في 
كندا صوب هزمية شـــبه مؤكدة في الوقت الذي أشارت فيه 
كل أحزاب املعارضة الثالثة إلى انها سوف تصوت لصالح 
اقتراح يدين حكومة رئيس الوزراء ستيفن هاربر باحتقار 
البرملان. ويدعـــو االقتراح املقدم برعاية الليبراليني النواب 
البرملانيني الى املوافقة على النتائج التي توصل اليها تقرير 

أعدته جلنة برملانية صدر االثنني املاضي.
ووجد التقرير ان احملافظني يحتقرون البرملان من خالل 
عدم تزويده باملعلومات الكافية عن تكاليف مشاريع القوانني 
التي طرحوها بشان تغليظ عقوبة اجلرائم وشراء طائرات 

من طراز اف ـ 35 وخفض الضرائب على الشركات.
وقال االقتراح الذي قدمه الليبراليون: »احلكومة حتتقر 
البرملان، األمر الذي يعد سابقة في تاريخ احلياة البرملانية 

في كندا وبالتالي فقد املجلس الثقة في احلكومة«.
وقـــال خبراء انه في حالة املوافقـــة على االقتراح، فإنها 
ســـوف تكون املرة األولى التي يعلن فيهـــا ان حكومة في 

السلطة حتتقر البرملان.

حتليل إخباري

فايننشال تاميز: أشارت صحيفة فايننشال تاميز 
البريطانية الى ما وصفته بسرعة وتيرة التغيير التي 

جتتاح العالم العربي، وقالت ان الثورات الشعبية العربية 
امللتهبة والساعية للحرية والدميوقراطية قد فاجأت 

صناع القرار لدى الغرب والواليات املتحدة.
وكشفت االضطرابات والثورات الشعبية بالشرق 
االوسط عما أسمته الصحيفة السياسة اخلارجية 

االميركية اخلجولة أمام القضايا العاملية والعربية، مقابل 
بروز واضح للدور الفرنسي والبريطاني، فلماذا تتردد 

واشنطن في اتخاذ القرارات يا ترى؟
ففي الشأن الليبي، قام الفرنسيون بحماس كبير 

بالتحشيد العاملي نحو استصدار قرار من مجلس األمن 
الدولي يهدف لفرض حظر جوي فوق ليبيا، واتخاذ 

االجراءات الالزمة حلماية املدنيني وكبح جماح العقيد 
معمر القذافي الذي استخدم املدافع والطائرات وراجمات 

الصاريخ ضد املدنيني من أبناء شعبه.
أما الرئيس االميركي باراك أوباما وفريقه فقد تأخروا 
أسابيع قبل أن يتحركوا أخيرا لدعم قرار يصدر عن 

مجلس األمن، مما وضع أوباما في دائرة السخرية 
وجعله يظهر مبظهر رئيس هيئة األركان املتردد.

ويواجه الرئيس االميركي انتقادات تتمثل في أنه ترك 
الفرصة لباريس لقيادة العالم، حيث يتصدر الرئيس 

الفرنسي نيكوالي ساركوزي دفة القيادة، وسط 
ادعاءات بعض مسؤولي االدارة األميركية بأن الوضع 

في ليبيا حالة خاصة، حيث ان الواليات املتحدة ترى أن 
بلدانا مثل مصر والبحرين واليمن هي أكثر أهمية من 

الناحية االستراتيجية.
ومتضي الصحيفة في حتليلها اإلخباري لتقول ان 

الواليات املتحدة تعاني من انتشار قواتها العسكرية 
على نطاق واسع بالعالم ومن الديون احلكومية الضخمة 

ومن ضعف التأييد الشعبي للحروب اخلارجية، ولهذا 
فإن واشنطن تتطلع ألن يقوم شركاؤها الدوليون 

وحلفاؤها باالضطالع باملسؤولية وباحلجم االكبر من 
املسؤوليات ازاء ما يجري في ليبيا، حتى ان ظهرت 

أميركا مبظهر الالعب لدور ثانوي مساند.
فالدور االميركي بدا واضحا عندما حذر أوباما القذافي 
باتخاذ إجراء عسكري ضده، تقوده بريطانيا وفرنسا 

والدول العربية، وكان ذلك انذارا نهائيا، شكل اطار عمل 
صحيحا ملا ينبغي للمجتمع الدولي فعله.

فاملجتمع الدولي ـ والقول ألوباما ـ ينبغي له العمل 
بشكل جماعي وعليه ان يتحمل مسؤولياته املشتركة، 

وبالتالي حتمل تكلفة تطبيق القانون الدولي بشكل 
مشترك.

أما فايننشال تاميز فترى انه قد يصعب على العالم 
رؤية الواليات املتحدة مترددة في سياساتها اخلارجية، 

أو متحفظة بشأن مكان وتوقيت القرارات الدولية 
الواجب اتخاذها بشأن مقتضيات االحداث على الساحة 

العاملية.

التغيير العربي فاجأ العالم

جتمع الوحدة الوطنية يؤكد أن احلل األمني ال يكفي

عراقيون من ساحة التحرير: نطالب مبكافحة الفساد وإطالق سراح املعتقلني

وزير اخلارجية البحريني يؤكد وجود وثائق
 تثبت تورط لبنانيني في دعم املعارضة

أربع جتمعات في بغداد لكل منها مطالب مختلفة

كتلة األصالة البحرينية تفصل عادل املعاودة

لبنانية موجودة في البحرين من 
زمان معنا وهذه اجلالية جزء من 
مجتمــــع البحرين، ولكن أتكلم 
عن االنتقاد وأتكلم عمن جاء في 
الفترة االخيرة وذهب، وهناك 
خلط كبير وهذه االجراءات طبعا 

ستمسهم«.
مــــن جهــــة أخــــرى اعلــــن 
زعيم جتمــــع الوحدة الوطنية 
البحرين )ائتــــالف قوى  فــــي 
وشــــخصيات ســــنية( الشيخ 
عبداللطيف احملمود ان »احلل 
االمني ال يكفي« وان املعارضة 
»مطالبة بخطوة« تســــاهم في 
جتنيب البحرين مخاطر االحتقان 

الطائفي.
وقــــال احملمود فــــي مؤمتر 
صحافي عقده امس األول عندما 
نتحدث عن احلل اآلن فإننا نقول 
ان احلل االمني ال يكفي قد يسحب 
البساط وقد مينع االنفجار لكنه 

ال يوصل الى احلل«.
واضــــاف »مــــا دام النظــــام 
والتجمــــع واملعارضــــة تريــــد 
االصالحات فما بقي هو الوسيلة  
ما تطلبه املعارضة يوصل الى 
املجهــــول نســــتطيع ان ننقــــذ 
البحريــــن ونحصــــن االجيال 
القادمــــة مــــن الوقــــوع في اية 
مشكالت مستقبلية« في اشارة 
الى مطلب املعارضة بتشــــكيل 
مجلس تأسيسي يقوم بإصدار 

دستور جديد للبحرين.

أنها غير قادرة على توفير سوى 
8 ســـاعات جتهيز يوميا وعلى 
العراقيني التحلي بالصبر وترشيد 
االستهالك لكن هذا احلال قد يتغير 

نحو األفضل العام املقبل.
ومنذ احلرب عام 2003 تفاقمت 
معاناة العراقيني جراء انخفاض 
مستويات انتاج الطاقة الكهربائية 
إلى أدنى مستوياتها بعد تعرض 
احملطات ألعمال عسكرية فضال 
عن عدم قدرة احلكومات املتعاقبة 
بعد االطاحة باملقبور صدام حسني 

على حل هذه األزمة.
وتبلغ معدالت انتاج الطاقة 
الكهربائيـــة في العراق حاليا 6 
آالف مغـــاواط اضافة الى 1000 
ميغاواط يتم استيرادها من دول 

اجلوار.

بالحضور للجلسة، قال المعاودة: 
إن موافقته على الحضور كانت 
مبنية على أن هذا األمر متفق 
عليه من الجميع ومنسجم مع 
توجهات البلد وقد اكتشف بعد 
ذلك أن كل المسؤولين في البلد 
المستويات كانوا  وعلى أعلى 

ليس كما نسب اليهم.
وكذلك قال المعاودة: إن كثيرا 
من النواب غير مقتنعين بصواب 
قرار قبول االســــتقالة إال أنهم 
كانوا تحت ضغوط الناس مع 
قناعتهم التامة بأن ذلك قد يكون 

مضرا جدا بمستقبل البلد.
المعــــاودة: إن ترك  وقــــال 
الفرصة للنواب لمراجعة قرارهم 
أولى مــــن قبول رجوع أعضاء 

مجلــــس الشــــورى المعينين، 
والــــذي يجب أن نتعلم منه أن 
توجه قيادتنا هو توجه لإلصالح 
والتهدئة واالســــتقرار للبناء، 

وليس إلى مزيد من التأزيم.
وفي الختــــام قال المعاودة: 
إن المجلــــس ســــبق أن صوت 
على تأجيلها لشهرين ثم مرة 
أخرى اتفق على ســــحب طلب 
باإلدراج، وإذا كان من هو جاد 
المجلــــس ينعقد كل  حقا فإن 
أسبوع ويمكن ألي خمسة إعادة 
طلبها، ولكن المعاودة قال: لن 
أكون أنا الــــذي أجر بلدي إلى 
نفق مجهول ولــــو كلفني ذلك 
كل شيء من أجل ديني ووطني 

وقيادتي وأهلي.

من أعمال تهدد املجتمع ووحدة 
املجتمع، وهناك التزام كامل بدور 
واضــــح مما يجــــري في مملكة 

البحرين«.
وشدد الشيخ خالد بن أحمد، 
خالل مقابلته مع قناة »العربية« 
على أن قرار اتخاذ إجراءات أمنية 
اللبنانيني املشتبه  خاصة ضد 
فــــي تورطهم بدعــــم املعارضة 
البحرينيــــة إلثــــارة الفتنة في 
البالد مت اتخاذه باتفاق وتأييد 
كل دول مجلــــس التعاون وأنه 
ال يخص أبــــدا اللبنانيني الذين 
يعيشــــون في مملكة البحرين 
منذ ســــنوات طويلــــة والذين 
يحترمون ويدعمون أمن البحرين 

واستقرارها.
وقال »أنا ال أتكلم عن جالية 

الوزراء نوري  منددين برئيس 
املالكـــي ومطالبـــني بتغييـــر 
احلكومة، وهتفوا »كذاب كذاب 
نوري املالكـــي« وحرقوا العلم 

االميركي.
اقدم شـــاب عراقي  هذا وقد 
النار  على االنتحـــار بإطـــالق 
على نفسه شمال املوصل مركز 
العراق  محافظة نينوى بشمال 

امس اجلمعة.
وقال مصدر امني محلي »اقدم 
شاب في العقد الثالث من العمر 
من سكان قرية مجارمي في ناحية 
حميدات شـــمال املوصل يدعى 
ياسني طه على االنتحار باطالق 
النار على نفسه داخل داره من 
مسدس شـــخصي مما أدى الى 

مقتله في احلال«.
وأضاف املصدر »ان الشـــاب 
املنتحر متزوج ولديه خمسة أبناء 
وهو عاطل عن العمل وكان يعاني 

من شظف العيش«.
الـــى ذلك، لن يكون بوســـع 
العراقيني االبتعـــاد عن معاناة 
من االنقطاع شـــبه التام للتيار 
القادم  الكهربائي خالل الصيف 
بعد ان أعلنت احلكومة رسميا 

وبالتالي عدم انعقادها.
من جهته صرح النائب الشيخ 
عادل المعاودة تعليقا على عدم 
حضوره للجلسة االستثنائية 
بقوله: إنه أراد من ذلك تجنيب 
البالد مزيدا من االحتقان وذلك 
أن البالد في مثــــل هذا الوقت 
أحوج ما تكــــون لرأب الصدع 
واالستقرار وليس إلى مزيد من 
الخالف والتأزيم خاصة أن دفع 
البالد إلــــى انتخابات تكميلية 
في هــــذا الوقت هــــو أمر اتفق 
عقالء البلد على أنه صعب وال 
يصب في التوجه إلى التهدئة 

واالستقرار.
مــــا ذكر بأن  وتعليقا على 
قــــد وعد  المعــــاودة  النائــــب 

املنامة ـ وكاالت: قال الشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة، وزير 
خارجية البحرين، ان لدى بالده 
وثائــــق تؤكد تــــورط عناصر 
لبنانية في دعم وتدريب بعض 

عناصر املعارضة البحرينية.
وأضاف آل خليفة في مقابلة 
مع قناة »العربية« اإلخبارية بثتها 
الليلة قبــــل املاضية أن خطاب 
الســــيد حســــن نصراهلل، أمني 
عام حزب اهلل، والذي يؤكد فيه 
التزامه بدعم املعارضة البحرينية 
هو أكبر دليــــل على ذلك. وقال 
وزير خارجية البحرين إن قرار 
اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ضد 
اللبنانيني املشتبه في تورطهم 
في دعم املعارضــــة البحرينية 
و»إثــــارة الفتنة في البالد« هو 
قرار مت اتخــــاذه باتفاق وتأييد 
كل دول مجلــــس التعاون وأنه 
ال يخص أبــــدا اللبنانيني الذين 
يعيشون في البحرين منذ سنوات 
طويلة يحترمون ويدعمون أمن 

واستقرار البحرين.
وأضــــاف »هنــــاك تدريبات 
وهناك تنظيم وهناك أحد رموز 
الفتنة الذيــــن قبض عليهم في 
اآلونة االخيرة كان قد جاء من 
لندن وتوقف في لبنان يومني، 
ونعلم جميعا أين ذهب وأين أتى، 
وهناك مقطع بأن هناك التزاما 
بدعم ما يجري في البحرين من 
قالقل ومــــا يجري في البحرين 

بغدادـ   وكاالت: شهدت ساحة 
التحرير في وسط بغداد اليوم 
اجلمعة اربعة جتمعات لكل منها 
مطالب تختلف عن االخرى الى 
حد التباين، االمر الذي كاد يثير 
اشتباكا بني متظاهرين وفقا الحد 

مصوري وكالة فرانس برس.
وشارك مئات في التجمعات من 

بغداد ومناطق متفرقة اخرى.
وطالـــب جتمـــع لعائـــالت 
اشخاص قتلوا خالل موجة اعمال 
العنف الطائفي، باعدام املعتقلني 
في السجون، الن »ايديهم تلطخت 

بدماء العراقيني«.
وحملوا الفتـــات كتب على 
احدها »نطالـــب القضاء باعدام 
االرهابيـــني« وهتفـــوا »كال كال 

لالرهاب، كال كال للبعثية«.
وعلى مسافة قريبة، جتمع 
متظاهـــرون ميثلـــون عائالت 
املعتقلني وطالبوا بإطالق سراح 
ابنائهم، وحملـــوا الفتات تندد 

بالسجون »السرية«.
وسرعان ما تطور االمر الى 
اتهامات وشـــتائم بني  تبـــادل 

التجمعني.
القتلى  واطلقـــت عائـــالت 
»عبارات بذيئـــة« ضد عائالت 
القاعدة«  املعتقلني مثل »امهات 
وسط هتافات »يا ارهاب يا ارهاب، 

حزب البعث ما ينعاد«.
الـــى ذلك، جتمع نحو مائتي 
شـــخص على دعوة على موقع 
»فيسبوك« مطالبني بطرد محافظ 
بغداد صالح عبد الرزاق ورئيس 

مجلس احملافظة كامل الزيدي.
ورفعـــوا الفتة كتـــب عليها 
»الزيـــدي مخرب بغـــداد حارة 
حارة شارع شارع زنقة زنقة« 
في اقتباس خلطاب الزعيم الليبي 

العقيد معمر القذافي.
في هذه االثناء، جتمع عشرات 

المنامةـ  إيالف: قرر المكتب 
السياسي لكتلة األصالة اإلسالمية 
أمس األول، فصل النائب عادل 
المعــــاودة من عضوية الكتلة، 
وذلك اعتبارا من تاريخ الجلسة 
االستثنائية لمجلس النواب التي 
كان من المقرر عقدها أمس األول. 
وذلك أن الكتلة كانت قد بادرت 
بطلب عقد الجلسة والتأكيد على 
حضورها والتـصويت بالموافقة 
على اســــتــقالة أعضـاء كتلة 
الوفــــاق من عضويــــة مجلس 
النــــواب، ولكــــن النائب عادل 
الكتلة  قــــرار  المعاودة خالف 
ولم يحضر الجلسة بالرغم من 
تأكيداته على االلتزام بالقرار، ما 
أدى لعدم اكتمال نصاب الجلسة 

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

عراقيون يحرقون العلم األميركي في إحدى املظاهرات املناهضة للحكومة )ا.ف.پ(

شاب عراقي ينتحر 
بإطالق النار

على نفسه بسبب 
الفقر

»أحد رموز الفتنة 
توقف في لبنان 

يومني ونعلم جميعًا 
أين ذهب
وأين أتى«

البوسنة تنحدر نحو أزمة سياسية
سراييڤو ـ د.ب.أ: ألغت جلنة االنتخابات املركزية في احتاد البوسنة 
والهرسك اول من امس تصويتا برملانيا مثيرا للجدل، حيث مازالت اخلالفات 
بني الزعماء الكروات تعرقل تشكيل مؤسسات الدولة بعد مرور ستة أشهر 
على إجراء االنتخابات وقضت اللجنة أن التصويت الذي أجراه برملان 
البوسنة والهرسك قبل أسبوع النتخاب رئيس ونائب رئيس للبالد غير 
قانوني بسبب عدم التحقق من صحة جميع مقاعد األعضاء الكروات.
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عربية وعالمية

جلنة شعبية لدعم 
محتجي البحرين

بغداد ـ أ.ش.أ: شكلت شخصيات 
عراقية أمس األول لجنة شعبية 

لمساندة المحتجين في البحرين 
الذين يطالبون بإصالحات 

سياسية.
وقال القـيادي في حزب 

الــمؤتمر الوطني العراقي 
انتفاض قنبر في مؤتمر صحافي 
انه »تم تشكيل لجنة شعبية في 
العراق من النواب والشخصيات 

السياسية إلسناد الشعب 
البحريني كرد فعل شعبي 

للجرائم التي ترتكب بحق الشعب 
البحريني«.

فضيحة فساد تهدد مستقبل 
نتنياهو في حكومة الليكود

ايالف: تلقى املستشـــار القانوني للحكومة االسرائيلية 
يهودا واينشـــتاين خطابا من حزب كادميـــا، يطالب بفتح 
حتقيق فوري مع رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وزوجته 
سارة، وذلك في اعقاب التحقيق الصحافي الذي نشره احملرر 
االسرائيلي »رفيف دروكر«، والذي ادرج فيه ادلة اتهام نتنياهو 
وزوجته بارتكاب مخالفات تصل 
الى حد الفساد املالي، إذ حصل 
الطرفان على مبالغ مادية من قبل 
هيئات ومؤسســـات اسرائيلية 
مقابل تسهيل صفقات، فضال عن 
سفر نتنياهو وزوجته وابنائه 
في رحالت خارج اسرائيل على 
نفقة دوائـــر وهيئات حكومية 
ورجال اعمال أجانب مبا يخالف 

القانون.
ويرى املراقبون في تل ابيب 
ان تلك االتهامات ستكون مبثابة 
القشة التي ستقصف ظهر بعير 
نتنياهو مبا يؤثر على مستقبله السياسي في حكومة الليكود، 
إذ ال تختلف هذه القضية عن نظيرتها التي اتهم بها رئيس 
الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اوملرت، وكانت سببا مباشرا 

في االطاحة به من مقعد رئاسة الوزراء.

بنيامني نتنياهو

امللكة إليزابيث تزور أستراليا 
للمرة الـ 16 في أكتوبر املقبل

كانبيراـ  يو.بي.آي: تنوي ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية 
التي تعتبر رأس الدولة االســـترالية القيام بزيارتها الـ 16 
الى استراليا خالل شهر اكتوبر املقبل للمشاركة في اجتماع 

لرؤساء حكومات دول الكومنولث.
ونقل موقع »نيوز« االسترالي عن مصدر ملكي قوله ان امللكة 

وزوجها االمير فيليب سيتوجهان 
الى مدينة بيرث للمشاركة في 
االجتماع الذي يعقد في اكتوبر 
املقبل فيما لـــم يحدد جدول ما 
تبقى من الزيارة الى اســـتراليا 
ولم يتخذ اي قرار بشأن زيارتها 

مدنا اخرى ام ال.
يشار الى ان هذه الزيارة قد 
تكون االخيرة للملكة )85 عاما( 
الى اســـتراليا، فعلى الرغم من 
انشغاالتها وصحتها اجليدة على 
ما يبدو اال انها باتت توكل الكثير 
من مهامها وآخر مثال على ذلك هو 

توجه حفيدها االمير وليام بدال عنها لزيارة املناطق املنكوبة 
بالزالزل والفيضانات في نيوزيلندا واستراليا.

يذكر ان امللكـــة اليزابيث زارت اســـتراليا للمرة االولى 
العام 1954 اي في الســـنة التي تلت تتويجها على العرش 

البريطاني.
واعرب مايكل كيتنغ رئيس احلركة اجلمهورية االسترالية 
عن امله في ان حتفز هذه الزيارة النقاش بشأن اسقاط نظام 
امللكية مع العلم ان اســـتفتاء لالنتقال الى نظام اجلمهورية 

باء بالفشل العام 1999.

امللكة إليزابيث الثانية


