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جعجع يؤكد: ال مبادرة فرنسية..ونائب عوني يتهم هوالند بجهل الواقع اللبناني!

مصدر في املعارضة لـ »األنباء«: هوالند حمل ثالث رسائل 
لسليمان  ونأى بنفسه عن أوضاع سورية وحزب اهلل وسالحه

احلريري واللواء احلسن، رأى ان 
املطلوب مخ����رج من هذا الوضع 
واملخ����رج الذي نطرح����ه هو ان 
تس����تقيل هذه احلكومة اوال، اما 
وجودها او احلوار معها او حولهاما 

اصبح من املستحيل.
النائب نبيل نقوال عضو الكتلة 
العونية شذ وكتلته عن اآلخرين 
بانتقاده املباش����ر وعبر حديث 
متلفز امس كالم الرئيس الفرنسي 
هوالن����د، حيث قال: لقد تبني من 
كالمه في بعبدا انه غير مطلع بشكل 
كبير على امللف اللبناني، مضيفا 
ان رئيس فرنس����ا ليس رئيس 
جمهورية الصومال كي يتنصل 
من ملف الوزير السابق املوقوف 

ميشال سماحة.
واضاف ان هوالند اتى ليدعم 
الرئيس سليمان وليشرب القهوة 
اللبنانية، وقد اساء الى الشهداء 
عندما حصرهم بالرئيس رفيق 
احلريري واللواء وسام احلسن.

رئيس كتلة املس����تقبل فؤاد 
السنيورة قال ان مطالبنا باستقالة 
هذه احلكومة بقصد احداث صدمة 
في هذا اجلدار املتراكم بسبب اداء 
وزرائها، معتبرا ان كل االمور تنحو 
منحى خطرا جديد، وقال بعد لقائه 
البطريرك الكاردينال بشارة الراعي: 
لقد اوضحنا لنيافته رؤيتنا الجراء 
االنتخابات عبر حكومة حيادية.

بيروتـ  عمر حبنجر  ٭

وقال هوالند لسليمان: نحن ال 
نتدخل باالمور الداخلية امنا ندعو 
اجلميع الى االلتفاف حول دعوتك 
للحوار، وال تتردد في طلب اي شيء 

مني شخصيا او من فرنسا.
وبحسب املصادر، فإن الرئيس 
الفرنس����ي لم يحم����ل اي مبادرة 
جاهزة امنا ط����رح افكارا تنطلق 

من اولوية حماية االستقرار.
ردود الفعل على زيارة هوالند 
الى بيروت تواصلت امس، د.سمير 
جعج����ع رئيس ح����زب القوات 
اللبنانية وضع الزيارة في سياق 
االهتمام الفرنسي بلبنان واخلشية 
على اوضاعه بعد اغتيال اللواء 

احلسن.
واس����تبعد جعجع ان يكون 
هوالند حمل مبادرة حل ما، وقال 
ان املجتمع الدولي كان مسلما على 
مضض بهذه احلكومة من زاوية 
ان وجود فريق 8 آذار س����يؤدي 
الى كف شره عن لبنان وضمان 
االستقرار، اال ان هذه املقولة سقطت 
بعد سلس����لة محاوالت االغتيال 
واالغتياالت ما دفع هذا املجتمع 

الى اعادة النظر مبوقفه.
النائب جمال اجلراح عضو كتلة 
املس����تقبل رأى ان الكالم الصادر 
عن الرئيس الفرنسي وخصوصا 
اعتباره رئاس����ة اجلمهورية هي 
املؤسس����ة التي يج����ب ان يكون 
احلوار معها حول استقرار لبنان 
ثم حديثه عن معاقبة قتلة الرئيس 

زي����ارة الرئيس الفرنس����ي 
فرانسوا هوالند الى بيروت صباح 
االحد كانت اقصر بوقتها من زيارة، 
لكن اطول مبفاعيلها ونتائج من 
الثالث ساعات التي امضاها الرئيس 
الفرنس����ي االشتراكي على ارض 

لبنان.
هذه الزيارة اخلاطفة مازالت 
محط اهتمام االطراف السياسية 
واالعالمية، مبا اتت به وما اخذت 
معها من تطمينات الرئيس ميشال 
سليمان ومساعيه وجهوده املبذولة 
حلماية االستقرار اللبناني من حجم 
البركان الس����وري الثائر منذ 20 

شهرا.
وتقول مصادر في املعارضة 
ل� »األنباء« ان هوالند اتى بثالث 
رس����ائل تصب جميعها في دعم 
حتركات الرئيس ميشال سليمان 
وحتمل عناوين االستقرار واحلوار 
والوحدة الوطنية، رافضا الدخول 
في التفاصي����ل اللبنانية جتنبا 
ملالقاة الشيطان الذي يكمن عادة 

في التفاصيل.
وما قال����ه هوالند في بيروت 
كرره ف����ي الرياض، حيث اعد له 
خادم احلرمني الشريفني استقباال 
مشهودا تخلله غداء تكرميي شارك 
فيه الرئيس سعد احلريري، وزاد 
على ذلك ابداؤه االستعداد الستقبال 
الرئيس جنيب ميقاتي »اذا حضر 
الى فرنسا«، وقد استنتج من قوله 
هذا انه لن يوجه الدعوة اليه، امنا 
اذا جاء برغبة منه فأهال وسهال به. 
ولوحظ انه في مجمل تصريحات 
ومواقف الرئيس الفرنس����ي في 
بيروت تعمد النأي بنفس����ه عن 
الوضع في سورية، وحصر اهتمامه 
بلبنان وبكيفية حماية االستقرار 

فيه من تداعيات املنطقة.
ولم يأت هوالند على ذكر رئيس 
احلكومة او رئيس مجلس النواب 
او حزب اهلل ف����ي بيروت، االمر 
الذي اعتبرته املعارضة مبنزلة 
حتفظ على الفريق اآلخر، وبالتالي 
انتصارا للفريق السيادي اللبناني 
املعتصم رمزيا في ساحة رياض 

الصلح.
واملعلوم����ات االضافية التي 
تسربت ل� »األنباء« عن محادثات 
هوالند وسليمان انهما ركزا على 
احلوار كمنطلق ألي خطوة باجتاه 
املرحلة املقبلة، أكان على مستوى 

احلكومة او قانون االنتخابات.

)محمود الطويل(  الكاردينال بشارة الراعي مستقبال الرئيس فؤاد السنيورة ونوابا من » املستقبل « 

» 8 آذار«  أجنزت خارطة الطريق ومتمسكة باحلكومة
وصديق مشترك يطرح إعادة التواصل بني عون وجنبالط

 »أطباء بال حدود« تعلن عجزها عن تأمني املساعدات 
الطبية لآلالف من مسلمي الروهينجيا

نتنياهو وباراك أمرا بالتحضير ملهاجمة إيران
في 2010 وقادة اجليش رفضوا

 القبض على مشتبه به في مؤامرة الغتيال شيناواترا خالل زيارته مليامنار

االحتالل يعتقل زوجة قائد في اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية

أجنزت قوى 8 آذار خريطة 
طريق حتدد فيها كيفية تعاطي 
القوى مع املرحلة املقبلة  هذه 
والتداعيات التي أفرزتها جرمية 
اللواء وس���ام احلسن  اغتيال 
وخيارات قوى 14 آذار املتصلة 
بالعمل إلسقاط احلكومة امليقاتية 
في تكرار لتجربة اسقاط حكومة 
الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال 
رفيق احلريري.ووفق املعلومات 
فإن خريطة الطريق هذه تلحظ 
متس���ك هذه القوى باحلكومة 
وبقائها في هذه املرحلة بالتوازي 
مع رفض اي صيغ بديلة للتداول، 
باإلضاف���ة الى اهمي���ة تعزيز 
العالقة مع النائب وليد جنبالط 
تقديرا ملواقفه خ���الل مرحلة 
ما بعد اغتيال اللواء احلس���ن 
ورفضه اخلضوع للضغوط التي 

تعرض لها والتي كانت تدعوه 
الى االس���تقالة من احلكومة.

وبحسب املعلومات فإن خريطة 
الطريق هذه أتت بعد سلسلة 
اتصاالت ولقاءات بني قيادات 8 
آذار ومتحورت حول ضرورة 
استيعاب احلمالت السياسية 
واإلعالنية والشعبية ورفض 
االجن���رار وراء االس���تفزازات 
واحلرص على حماية الوضع 
األمني باإلضافة الى العمل على 
تعزيز أجواء الوحدة الوطنية 
واإلسالمية عبر اعادة التواصل 
واللقاءات الثنائية مع مختلف 

األطراف.
وتتضمن خريطة الطريق 
ايضا استعداد األكثرية للحوار 
مع كل الق���وى والتجاوب مع 
دعوة رئيس اجلمهورية ميشال 

س���ليمان الى احلوار، وتفعيل 
األداء احلكوم���ي م���ع متابعة 
التط���ورات في املنطقة بعد ان 
الى  الس���ورية  وصلت األزمة 
احلائط املس���دود والعمل على 

تشجيع احللول السياسية.
وفي ذات الس���ياق، توقعت 
شخصية متابعة للوضع الراهن 
بتفاصيله الدقيقة عزم صديق 
مشترك لرئيس تكتل التغيير 
واالصالح النائب ميشال عون 
ورئيس جبهة النضال الوطني 
النائ���ب وليد جنب���الط طرح 
مبادرة إلعادة حتريك خطوط 
التواصل بني الرجلني ولو بحده 
األدنى بعد انقطاع طويل سادته 
انتقادات ومواقف متشنجة بني 

اجلانبني.
وينطلق املتحمس���ون لهذا 

الط���رح من مب���دأ ان جنبالط 
رفض اسقاط حكومة ميلك التيار 
الوطني ثلث وزرائها كما فعل 
الرئيس جنيب ميقاتي عندما 
زار املختارة أخيرا، اضافة الى 
االستفادة من فتور العالقة بني 
جنبالط واحلريري واالنتقادات 
ازاء  ل� »القوات«  االش���تراكية 
القان���ون االنتخابي املقدم من 
جعجع والذي يفسره جنبالط 
بأنه يقلص من حجمه في عقر 
داره وأخيرا رس���الة أمني عام 
حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
جلنبالط والتي نقلها مسؤول 
االرتباط وفيق صفا خالل عيد 

األضحى.

بيروت ـ محمد حرفوش   ٭
عامر زين الدين

 عواصم � وكاالت: قالت جماعة 
أطباء بال ح����دود أمس ان أعمال 
العنف في والي����ة راخني، غرب 
ميامن����ار، حت����ول دون توصيل 
الرعاية الطبية الى آالف احملتاجني 

من اقلية الروهينجيا املسلمة.
وأضافت اجلماع����ة: »العداء 
املستمر الذي يستهدف بصورة 
جزئية منظم����ات مثل أطباء بال 
الت����ي ترغب ف����ي تقدمي  حدود 
املساعدة يجعل من الصعب على 
نحو متزايد تقدمي الدعم لوزارة 
الصحة م����ن أجل إدارة العيادات 
التي تعمل فوق طاقتها بالفعل كما 
يجعل من الصعب الوصول الى 

جتمعات النازحني اجلدد«.
القليلة  وعلى م����دار األي����ام 
املاضية كانت فرق أطباء تابعة 
للمنظمة تعمل على توفير الغذاء 
والرعاية الطبية آلالف النازحني 
بسبب العنف املجتمعي بالقرب 
من مدينة سيتوي عاصمة والية 

راخني.وتابع����ت: »بعدما فقدوا 
بيوتهم ومواردهم، صار كثير من 
الناس عرضة بشكل كبير للغاية 
ألن تتده����ور حالته����م الصحية 

بسرعة«.
وأجب����ر أكثر م����ن 110 آالف 
ش����خص على مغ����ادرة منازلهم 
منذ اندالع االعتداء ألول مرة في 
شهر يونيو بصفة أساسية على 
أقلية الروهينجيا املسلمة من قبل 
الس����كان البوذيني ذوي األغلبية 

الساحقة في ميامنار.
وقال ج����و بيلييف����و، مدير 
عملي����ات »أطباء بال حدود«: »ان 
حقيقة منعنا من التصرف »حيال 
هذه األزمة« والتهديد الذي يالحقنا 
ألننا نريد تقدمي مساعدات طبية 
للمحتاجني، أمر صادم، حيث يترك 
الرعاية  عشرات اآلالف من دون 
الطبية التي يحتاجونها على وجه 

السرعة«.
في غض����ون ذلك، أعلن نائب 

رئيس الوزراء التايلندي ، تشاليرم 
يوبامرون����غ امس أن س����لطات 
ميامنار ألقت القبض على رجل 
فيما يتعل����ق مبؤامرة تردد أنها 
تهدف الى اغتيال رئيس الوزراء 
التايلندي السابق الهارب تاكسني 

شيناواترا.
وقال تشاليرم انه جرى القاء 
القبض على املشتبه به أمس االول 
في بلدة تاشيليك على احلدود مع 
ميامنار قرب فندق ريجينا ونادي 
اجلولف، والذي من املقرر أن يقيم 
به تاكس����ني خالل زيارته للبالد 
التي تستمر ثالثة أيام، بداية من 

اجلمعة املقبل.
وأضاف أن املشتبه به، وهو من 
أقلية شان التي يعيش أغلبها في 
ميامنار، كان يحمل أسلحة بينها 
»آر.بي.جي«، وذكر تشاليرم أن 
املشتبه به قال في البداية ان رجال 
من تايلند كلفه في اطار مؤامرة 
اغتيال، ولكنه أنكر ذلك مجددا لدى 

استجوابه في وقت مبكر امس.
وقال تشاليرم: »أؤكد أن هذا 
حقيقي، ولكن سيكون من الصعب 
القبض على الرأس املدبرة«، وكان 
وزير الدفاع التايلندي أعرب في 
وقت سابق عن ثقته في التدابير 
األمنية التي ستفرضها ميامنار 
أثناء زيارة تاكس����ني، وذلك في 
أعقاب شائعات حول وجود مؤامرة 

االغتيال.
ومن املقرر أن يزور تاكسني، 
ال����ذي أطاح به انقالب عام 2006 
والذي فر من تايلند جتنبا لتنفيذ 
حكم بالس����جن ملدة عامني بحقه 
في قضية فساد، بلدة تاشيليك 

احلدودية يوم اجلمعة املقبل.
ومن املتوقع أن يتدفق اآلالف 
من أنصار تاكسني عبر بلدة ماي 
س����اي التايلندي����ة للتعبير عن 
التضامن مع الزعيم املخلوع، التي 
تشغل ش����قيقته ينجلوك حاليا 

منصب رئيسة وزراء تايلند.

عواصم � وكاالت: أفادت قناة 
تلفزيونية إسرائيلية أمس األول 
بأن رئيس الوزراء اإلس����رائيلي 
بنيامني نتنياه����و ووزير الدفاع 
ايهود باراك أعطيا عام 2010 أمرا 
للجيش مبهاجمة منشآت نووية 
إيراني����ة، إال أن ه����ذا األمر جرى 
إلغاؤه. وبحسب تقرير تلفزيوني 
للقناة الثانية اإلسرائيلية اخلاصة، 
فإن هذا األمر لم يس����لك طريقه 
للتنفيذ بسبب معارضة رئيس 
االركان اإلسرائيلي آنذاك اجلنرال 
غابي اشكينازي ورئيس املوساد 

مائير داغان.
وعق����ب اجتماع ف����ي 2010 ل� 
»منتدى الس����بعة«، وهي هيئة 
تضم الوزراء السبعة األساسيني 
وش����ارك عادة ف����ي اجتماعاتها 
اجلنرال اشكينازي ومائير داغان، 
أعطى نتنياهو األمر برفع مستوى 
االستعدادات العسكرية في إسرائيل 
الى درجة »بي بالس«، وهو رمز 
يدل على ان العسكريني مدعوون 
لالس����تعداد لالنتقال الى مرحلة 

القتال.
إال ان مائير داغان عارض هذه 
اخلطوة بحسب القناة اإلسرائيلية 
التي أشارت الى ان قرار شن حرب 
على إيران ال ميكن اتخاذه إال من 
جانب احلكومة األمنية املصغرة 
التي تضم حوالي 15 وزيرا، في حني 
أعرب رئيس االركان عن خشيته 
من ان يؤدي رفع مستوى التأهب 
في البالد الى »خلق وقائع ميدانية 

جديدة«.
وأكد باراك في مقابلة مع القناة 
ان رئي����س االركان ابلغ نتنياهو 
بأن اجليش لم يكن مستعدا، ألنه 
ال ميلك االمكانات العمالنية لشن 

هجوم على إيران.
وبحسب وزير الدفاع اإلسرائيلي 
فان قرار رفع مستوى التأهب »لم 

يكن يعني بالضرورة حربا«.
وقد مت العدول عن مش����روع 

احلرب في نهاية املطاف.
من جانبها أف����ادت صحيفة 
هآرتس على موقعها االلكتروني 
بأن اجلنرال اشكينازي أكد امام 
مقربني منه بعد مغادرته مهامه ان 
اجليش كان مستعدا ملهاجمة إيران 
اال انه كان مقتنعا بأن خيارا مماثال 

سيمثل »خطأ استراتيجيا«.
كما وصف مائير داغان بعد ترك 
مهامه في املوساد فكرة شن هجوم 

على إيران بأنها »غبية«.
وقال باراك الذي أجريت معه 
مقابلة في برنامج اوفدا )احلقيقة) 
االستقصائي إن اشكينازي أبلغه 
بأن اجليش ليس����ت لديه القدرة 
العملياتية لش����ن ضربة ناجحة 
تستهدف البرنامج النووي اإليراني 
الذي تعتقد إسرائيل أن الهدف منه 
هو صنع أس����لحة وهو ما تنفيه 

طهران.
وجاء في الفيلم الوثائقي ان 
اشكينازي نفى ما قاله باراك وان(

رئيس االركان أبلغ أشخاصا يثق 
بهم بأنه في حني أن اجليش قادر 
على تنفيذ مثل ه����ذا الهجوم اال 
ان اإلقدام على ذلك سيكون خطأ 

استراتيجيا.
وأضاف التقرير أن اشكينازي 
حذر من أن مجرد إعطاء أمر برفع 
مستوى االستنفار من املمكن أن 
يؤدي إلى سلس����لة من األحداث 
ميكن أن تخرج عن نطاق السيطرة 

وتؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.
وفي مقتطفات أذيعت من الفيلم 

الوثائقي قبل ع����رض البرنامج 
والفيلم أمس، قلل باراك من أهمية 

أمر رفع مستوى االستنفار.
وقال باراك »ليس صحيحا أن 
الوصول إل����ى وضع تصبح فيه 
قوات الدفاع اإلسرائيلية في حالة 
استنفار لعدة س����اعات أو لعدة 
أيام لتنفيذ عمليات معينة يجبر 

إسرائيل على املضي فيها«.
وذكر التقرير التلفزيوني أيضا 
نقال عن مش����اركني في مباحثات 
أمني����ة أن داغان � الذي أبدى منذ 
تقاعده من رئاسة املوساد معارضته 
لشن هجوم إسرائيلي من جانب 
واحد على إيران � اتهم نتنياهو 
وباراك في ذلك الوقت مبحاولة شن 
حرب بشكل غير مشروع من دون 

موافقة مجلس الوزراء.
 في غضون ذلك، اعتقلت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي أمس زوجة 
قائد في حركة اجلهاد اإلس����المي 
يخضع لالعتق����ال االداري لديها، 
بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية 

وفلسطينية أمس.
وقالت مصادر فلسطينية أمنية 
ف����ي مدينة جنني ش����مال الضفة 
الغربية انه مت اعتقال نوال السعدي 
)52 عاما( فجر أمس من بيتها في 

مخيم جنني.
من جهته����ا أك����دت متحدثة 
باسم اجليش اإلسرائيلي اعتقال 

السعدي.
وقالت »اعتقلت على يد حرس 
احلدود ونقلت الى عهدة قوى االمن 
والشرطة اإلسرائيلية للتحقيق 

معها«.
وكان زوجها بس����ام السعدي 
وهو قائد محلي في اجلهاد االسالمي 

اعتقل منذ أكثر من عام إداريا.

وتقوم إسرائيل بشكل متكرر 
باعتقاالت في أنحاء الضفة الغربية 
مبا في ذلك املناطق الواقعة حتت 
الس����يطرة األمنية الفلسطينية 

الكاملة.
وق����د وصفت حرك����ة اجلهاد 
اإلسالمي في فلسطني قيام قوات 
االحتالل اإلسرائيلي باعتقال زوجة 
القيادي في احلركة األسير بسام 
السعدي بأنها استقواء على حرائر 
فلسطني في محاولة يائسة منها 

لكسر إرادتهن.
وقالت احلرك����ة »إن احلملة 
الشرسة التي يشنها االحتالل ضد 
قيادات وكوادر اجلهاد بالضفة يدلل 
على أن العدو يعيش أزمة حقيقة 
وأن قادته املجرمني يتنافسون على 
حتقيق مج����د انتخابي بتصعيد 
الع����دوان وحم����الت االعتق����ال 

التعسفية«.
في س����ياق متصل، انتشلت 
الطواقم الطبية بغزة بالتعاون 
مع الصليب االحمر جثمان شاب 
فلس����طيني بغزة فجر أمس قتل 
برصاص قناصة جيش االحتالل 
اإلسرائيلي املتمركزة في االبراج 
عل����ى الس����ياج احل����دودي مع 

القطاع.
وق����ال الناطق باس����م وزارة 
الصحة بقطاع غزة د.أشرف القدرة 
إن الشاب أحمد النباهني )20 عاما( 
أطلق عليه النار من جانب قوات 
جيش االحت����الل املتمركزة على 
الشريط احلدودي شرق منطقة 
دير البلح وسط القطاع في وقت 
متأخر من الليل����ة قبل املاضية، 
ومنعت ق����وات االحتالل دخول 
الطواقم الطبية الفلسطينية لتلك 

املنطقة العازلة.

أكبر حزب في العالم يتجه لفتح فرع له في الفضاء

احلزب الشيوعي الصيني   يفتح حتقيقًا 
حول ثروة عائلة رئيس الوزراء

آالف من سكان التبت يحتجون بعد إحراق فنان لنفسه

3.9 ماليني فرع، تتخلل املالهي 
الليلية وش����ركات التكنولوجيا 
املتقدمة والش����ركات األجنبية 

متعددة اجلنسيات.
كما تتباهى »منظمة الشباب 
الشيوعي« بأنها تضم نحو 75 

مليون عضو.
وزادت عضوي����ة احلزب مبا 
يرب����و على 10 ماليني عضو منذ 
مؤمتر احل����زب األخير في عام 
2007، وس����ط مخ����اوف من أن 
إلى  بعض الصينيني ينضمون 
احلزب من أجل تكوين عالقات 
ش����خصية وجتاري����ة، أكثر من 
كونهم ينضمون من أجل التزام 

فكري.
ومن بني 2270 مندوبا حزبيا 
من املقرر حضورهم للمؤمتر في 
»قاعة الش����عب الكبرى« ببكني، 
مينج جواجن بني، صانع أحذية لي 
فينج، وهو إسكافي في منتصف 
العمر من مدينة هاربني ش����مال 
شرقي البالد، والذي أصلح 120 
ألف حذاء مجانا وتبرع مببلغ 50 
ألف يوان )ثمانية آالف دوالر( 
لألعمال اخليرية، وفقا لس����يرة 

ذاتية رسمية عنه.

انتشار املعلومات«.
وقالت حكومة التبت في املنفى 
إنها »شعرت بحزن عميق« حلادث 
إحراق الشاب نفسه، وانها تؤيد 
نداء وجهته مفوضة األمم املتحدة 
الس����امية حلقوق اإلنسان نافي 
بيالي اجلمعة املاضية للصني من 
أجل »معاجلة املظالم )التبتية( 

التي طال مداها«.
وقال املتحدث باسم حكومة 
التبت في املنف����ى، كالون ديكي 
تش����هوياجن: »ندع����و احلكومة 
إلى االس����تجابة  الصينية بقوة 
للنداء العاجل ال����ذي وجهه لها 
التابع  مجلس حقوق اإلنس����ان 
لألمم املتحدة إليج����اد حل دائم 

ملشكلة التبت«.
وق����ال مدير منظم����ة التبت 
احلرة، ستيفاني بريجدين، أمس 
إن »سياس����ات الصني في التبت 

قد أخفقت«.
وأوض����ح أن »االحتجاجات 
في التبت تصاعدت قبيل تغيير 
القيادات )الصينية(«، وذلك في 
إشارة ملؤمتر احلزب الشيوعي 
احلاكم في الصني املقرر اخلميس 
املقبل لتمهيد الطريق ألول تغيير 

في القيادات منذ عشرة أعوام.
وقال بريجدين إنه »ينبغي على 
اجليل التالي من قيادات احلزب 
الشيوعي اغتنام الفرصة لتبني 
سياسات مختلفة عن محاوالت 

إرساء االستقرار بالقوة«. 

املهرجان السياس����ي الكبير في 
الذي س����يجري تعديالت  بكني 
حاس����مة في رأس هرم النظام، 
أعلن كبار املسؤولني الشيوعيني 
انهم مصممون على ان يعرضوا 
أمام الشعب حزبا خاليا من الفساد 
ومن كل االعضاء الذين يشكلون 

ارباكا.
وس����يحصل ذلك ف����ي ختام 
مؤمتر ألكبر تش����كيل سياسي 
في العالم يطغى عليه ما تكشف 
من أمور مربكة تتعلق بتكديس 
ثروات طائلة لدى بعض الكوادر 
الذين ميسكون مبناصب رئيسية 

في الصني.
وقال يانغ لي����وي، أول رائد 
الفضاء  ي����زور  فضاء صين����ي 
اخلارجي، إن احلزب الشيوعي 
احلاكم سيفتح فرعا له في الفضاء 
فور أن يتم جتميع محطة فضاء 
صينية دائمة، وهو حدث متوقع 

في عام 2020.
وكان يان����غ، عض����و احلزب 
والطيار السابق في جيش التحرير 

الشعبي، جادا في كالمه.
ويدير احلزب الذي يبلغ عدد 
أعضائه 82 مليون عضو، نحو 

من التدخل في املراسم«.
وذكرت اإلذاعة أن سكان التبت 
رددوا خالل اجلنازة صرخة حرب 
تبتية، فيما قال أفراد عائلة الشاب 
إنه أضرم النار في نفسه »ليحمي 
مصلحة التبت« ودعوا الى عودة 
الداالي الما، الزعيم البوذي التبتي 

املنفي، إلى االقليم.
ونقلت »التب����ت احلرة« عن 
تبتي����ني محلي����ني الق����ول إنهم 
»يخشون اخلروج« بعدما بدأ رجال 
األمن دوريات ف����ي البلدة حيث 
فرضوا قيودا على حتركات السكان 
عقب حادث حرق الشاب لنفسه. 
وأفادت بأن خدم����ات االنترنت 
والهواتف احملمولة »قطعت ملنع 

هونغ كونغ � أ.ف.پ � د.ب.أ: 
فتح احلزب الشيوعي الصيني 
حتقيقا بطلب من رئيس الوزراء 
الصيني وي����ن جياباو حول أي 
ثروة قد تكون عائلته جمعتها، 
كما ذكرت صحيفة »ساوث تشاينا 
مورنينغ بوست« في هونغ كونغ 

أمس.
وكتب����ت الصحيفة نقال عن 
مصادر لم تكشف هويتها ان وين 
جياباو وجه كتاب����ا الى اللجنة 
الدائمة في املكتب السياسي في 
احلزب الشيوعي الصيني � الهيئة 
السياسية العليا وهو عضو فيها 
� ليطلب إجراء هذه التحقيقات. 
وذلك بعد حتقيق اجرته صحيفة 
نيويورك تاميز ونشر في نهاية 
أكتوبر أفاد بأن أقرباء وين جياباو 
كدس����وا ثروة تبلغ قيمتها 2.7 

مليار دوالر على االقل.
وما كشفته، نيويورك تاميز، 
وحذفته الرقابة في الصني على 
إرباكا كبيرا قبل  الفور، ش����كل 
افتتاح مؤمتر احلزب الشيوعي 
الصيني الثامن عشر بعد غد والذي 
سيقوم خالله الرئيس الصيني 
احلالي هو جينتاو بالتخلي عن 

منصب األمني العام للحزب لصالح 
تشي جينبينغ.

وبحس����ب صحيفة »ساوث 
تشاينا مورنينغ بوست«، فإن 
كوادر في احل����زب بني صفوف 
احملافظني »معروفني بش����جبهم 
املواق����ف )السياس����ية( األكثر 
ليبرالية لرئيس الوزراء ناشدوه 
تقدمي توضيحات مفصلة حول 
كل املزاعم املهمة« التي تستهدفه 

شخصيا أو تستهدف عائلته.
وذكرت »نيوي����ورك تاميز« 
خصوص����ا ان يانغ زيون والدة 
العمر  البالغة من  وين جياباو، 
90 عاما متلك 120 مليون دوالر 
تستثمرها في ش����ركة صينية 
للخدمات املالية تدعى »بينغ ان 

انشورانس«.
في ظل هذه الضوضاء، أنهى 
احلزب الشيوعي الصيني أمس 
األول كل االستعدادات املطلوبة 
لعقد مؤمتره العام بعد غد، وذلك 
اللجنة املركزية  أثناء اجتم����اع 
التي  املنتهي����ة واليتها  للحزب 
صادقت على قرار إقصاء املسؤول 

املثير للمتاعب بو تشيالي.
وقب����ل أربعة أي����ام من هذا 

بكني � د.ب.أ: شارك اآلالف من 
سكان إقليم التبت في احتجاج ضد 
احلكم الصيني عقب قيام شاب 
آخر بحرق نفسه أمام حشد في 

دير ببلدة غربي الصني.
وذكرت منظمة »التبت احلرة«، 
ومقرها لندن، وحكومة التبت في 
املنفى بالهن����د أمس أن التبتيني 
احتش����دوا أمس األحد قرب دير 
في بلدة لوجن����و، أو »روجنو« 
التبتيون، بإقليم  كما يس����ميها 

كينجاي.
وأف����ادت التقارير بأن الفنان 
التبتي دورجي لهوندوب )حوالي 
25 عاما( أضرم النار في نفس����ه 
فوق تل قريب من الدير بعد فجر 

أمس األول بقليل.
وأظهرت صور نش����رت على 
االنترنت حش����دا جرى تنظيمه 
على ما يبدو من مئات األشخاص، 
بينهم مجموعة من الرهبان جلسوا 
في مقدمة احلشود ملشاهدة حرق 

الشاب لنفسه.
ونق����ل الرهبان جثة دورجي 
لهوندوب إلى داخ����ل الدير بعد 
وفاته، واحتشد اآلالف من سكان 
ف����ي وقت الح����ق أمس  اإلقليم 

للمشاركة في مراسم دفنه.
إذاع��ة »آس���ي��ا  ونقل����ت 
احل�����رة« � ومقره���ا الواليات 
املتحدة � عن مصادر لم تسمها 
القول إن مراسم الدفن نظمت على 
عجل »ملنع السلطات الصينية 

الدالي الما 


