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حممد مزيد

اأملانيا والقوائم 
املفتوحة يف االنتخابات

جرت اأم�س يف اأملانيا االنتخابات الت�شريعية، الختيار 
الربع  الللبللاد  �شيحكم  اللللذي  وامل�شت�شار  احلللكللومللة 
رئي�شة  مريكل  اجنيا  تطمح  حيث  مقبلة،  �شنوات 
احلزب امل�شيحي الدميقراطي اإىل اإعادة انتخابها يف 
�شتاينماير  والرت  فرانك  يناف�شها  فيما  جديدة،  دورة 
�شبق  واللللذي  االجتماعي  الللدميللقللراطللي  احللللزب  عللن 

حلزب مريكل التحالف معه يف حكم الباد.
للفوز  مريكل  تر�شيح  اىل  تتجه  املحللني  موؤ�شرات 
االنتخابية اجلديدة،  الدورة  برئا�شة حزبها يف هذه 
باأنها  ال�شيدة  هللذه  املراقبني  تعليقات  و�شفت  حيث 
اأقوى امراأة يف العامل، ب�شبب متكن حزبها وحكومتها 
من مواجهة االزمة االقت�شادية العاملية والتي ع�شفت 

باأملانيا اي�شا عرب و�شع خطط اثارت االإعجاب.
طريقتني،  على  اأملانيا  يف  االنتخاب،  اأ�شلوب  يجري 
التي  اال�شماء  تر�شيح  اعللان  خللال  مللن  تتم  االأوىل 
النواب وعلى املاأ، لي�س يف  �شتتبواأ كرا�شي جمل�س 
تتم  والثانية  فيها،  �شيكون  من  التعرف  مغلقة  قائمة 
املعول  وهللو  الفائز،  احلللزب  ا�شم  تر�شيح  خللال  من 
له، حيث ت�شتد فيها املناف�شة، فيما يطمح حاليا حزب 
اىل  اللللللجللوء  دون  مللن  حكومته  ت�شكيل  اىل  مللريكللل 

حتالفات اخرى.
جراحات  لعقت  ان  �شبق  اأملانيا  ان  معروف  هو  كما 
احلرب العاملية الثانية بعد اكت�شاحها اأوروبا على يد 
هتلر وما �شبب لها ذلك من تق�شيم اىل �شرقية واأخرى 
تلك  نهاية  منذ  متكنت  )الغربية(  اأملانيا  لكن  غربية، 
احللللرب مللن اللللوقلللوف علللللى قللدمللني حللديللديللتللني على 
االنهيار،  من  انقذها  الللذي  مار�شال  م�شروع  ار�شية 
وا�شتطاع هذا ال�شطر من اعادة �شياغة نف�شه لتكون 
اقت�شادية عماقة، فيما بعد، قبل  الغربية قوة  املانيا 

االندماج التاريخي ب�شطرها ال�شرقي .
العظيمة  اللحظة  تلك  عن  يحدثنا  املعا�شر  التاأريخ 
�شطريها  ق�شم  اللللذي  بللرلللني  جلللدار  فيها  �شقط  الللتللي 
ويخربنا اي�شا ان دوال كانت تعار�س هذا االندماج، 

مثل فرن�شا، خوفا من العماق االملاين االقت�شادي.
البد من اال�شارة اىل ان جتربة انقاذ املانيا مب�شروع 
معظم  يف  االكللادميللي  الللدر�للس  يف  دخلت  قد  مار�شال 
جامعات العامل، وقراأت هذه التجربة من وجوه عدة، 
اهمها ان العامل مل يفقد االأمل يف م�شاعدة بلد انهكته 
وا�شتنزفت  �شبابه  من  املايني  منه  واأخللذت  احلروب 
خرياته، بالرغم من ان املانيا كانت هي املعتدية على 

العامل. 
على  نقبل  ونللحللن  االأملللانلليللة،  التجربة  مللن  يهمنا  مللا 
انتخابات ت�شريعية مهمة يف العراق، كيفية اال�شتفادة 
وهو  املختلفة،  االطلللراف  بللني  التناف�س  �شفافية  مللن 

تناف�س حمموم حتما �شيوؤدي اىل فوز م�شتحق.
االملان ينتخبون بقوائم مفتوحة ولي�شت مغلقة، كما 
ح�شل يف انتخاباتنا املا�شية، التي ك�شفت عن كفاءات 
متوا�شعة لبع�س النواب، واعتقد ان هذا هو الدر�س 

الذي يجب ان نتعلمه. 
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برلني/ �ف ب
انغيا  املحافظة  االملانية  امل�شت�شارة  ان  يبدو   
يف  ثانية  لللواليللة  من�شبها  يف  �شتبقى  مللريكللل 
اوروبا  يف  اقت�شادية  قوة  اول  حكومة  رئا�شة 
االحد  ام�س  الت�شريعية  االنتخابات  انتهاء  عند 
يف  املف�شلني  �شركائها  مع  بال�شرورة  لي�س  لكن 

االئتاف.
للت�شويت  مدعوون  ناخب  مليون   62،2 وهناك 
الذين  اجلديد  البوند�شتاغ  اع�شاء  النتخابات 
�للشلليللخللتللارون رئلليلل�للس احلللكللومللة املللكلللللف اخلللراج 
الباد من ا�شواأ فرتة انكما�س ت�شهدها املانيا منذ 
االخرية  الللراأي  ا�شتطاعات  واظهرت  احلللرب. 
امل�شيحي  االحتللللاد  اليميني  مللريكللل  تللكللتللل  ان 
الليرباليني  املف�شلني  و�شركاءه  الدميوقراطي 

نال بني 46 و48 يف املئة من نوايا الت�شويت. 
املا�شية  االيللام  من  ا�شعب  تبدو  التوقعات  لكن 

انهم  الناخبني  قال ربع  للحملة االنتخابية حيث 
مرتددون يف خيارهم وهو رقم قيا�شي.

ال�شاعات  يف  التقديرات  اوىل  تعلن  ان  ويتوقع 
الطق�س  ان  اخلللرباء  ويقول  اليوم   من  املبكرة 
الباد  مللن  كبري  ق�شم  على  �شيطر  اللللذي  اجللليللد 
الناخبني  يحث  ان  ميكن  االحلللد  املل�للس  �شباح 
بلغت  امل�شاركة  ن�شبة  وكللانللت  امللل�للشللاركللة.  على 
اىل  وو�شلت   2005 العام  يف  م�شتوياتها  ادنى 

.%77،7
ومت تعزيز االجراءات االمنية يف الباد ال �شيما 
يف حمطات القطار واملطارات بعدما مت التداول 
نا�شطني  مللن  بتهديدات  االنللرتنللت  مللواقللع  على 
باالنكليزية  مرتجمة  ر�شالة  �شيما  ال  ا�شاميني 
بن  ا�شامة  الللقللاعللدة  �شبكة  زعيم  مللن  واالملللانلليللة 
الدن. وفوز مريكل )55 عاما(، اول امراأة ترتاأ�س 
املانيا  من  م�شت�شارة  واول  املانيا  يف  احلكومة 

ال�شرقية �شابقا، �شبه موؤكد لوالية ثانية من اربع 
يف  كللربى  مفاجاأة  ح�شول  حللال  يف  اال  �شنوات 

�شناديق االقرتاع.
"انني  االحلللد  اللل�للشللادرة  بيلد  ل�شحيفة  وقللالللت 
امل�شيحي  االحتللاد  وقللام  الدوام".  على  متفائلة 
على  كامل  ب�شكل  تركزت  بحملة  الدميوقراطي 
م�شتويات  �شعبيتها  بلغت  الللتللي  امل�شت�شارة 

قيا�شية عرب جتنب النقا�شات يف اجلوهر.
ويرى اخلرباء ال�شيا�شيون انه ان ح�شلت مريكل 
من  ف�شتتمكن  اال�شوات  من   %47 من  اكرث  على 
احلكم مع الليرباليني لكن ان كانت الن�شبة دون 

ذلك �شتكون احل�شابات �شديدة ال�شعوبة.
ل"االئتاف  التجديد  االملان  من  غالبية  وتتوقع 
الدميوقراطي  امل�شيحي  االحتلللاد  بللني  الكبري" 

واحلزب االجتماعي الدميقراطي.
بح�شب  الللدميللوقللراطلليللون  االجتماعيون  ونلللال 

بعد  اال�شوات  من   %  27 اىل   26 اال�شتطاعات 
بني  تللرتاوح  لفرتة طويلة  الن�شبة  هذه  ان ظلت 

20 و%23. 
لكن االداء اجليد ملر�شحهم فرانك فالرت �شتاينماير 
مع  تلفزيونية  مناظرة  اثللنللاء  اخلارجية  وزيللر 
و�شع  حت�شني  يف  �شاهم  ايلول   13 يف  مريكل 

احلزب.
ملللن جللهللتلله تلللوقلللع زعللليلللم الللللليللرباللليللني غيدو 
يتوقعها  ممللا  اكللرب  "غالبية  االحللد  و�شتريويل 
الدميوقراطي  امل�شيحي  لللاحتللاد  النا�س"  كللل 
"االملان  واحلزب الليربايل. وقال ل�شحيفة بيلد 
ان  بللدون  الكبري  التحالف  من  االنتهاء  يريدون 

ي�شقطوا بني ايدي حكومة ي�شارية".
احلكومة  ل�شكل  واقعية  االكرث  وال�شيناريوهان 
املقبلة �شيكون اما التحالف بني االحتاد امل�شيحي 
الدميوقراطي واحلزب الليربايل او بني االحتاد 

االجتماعي  واحللللزب  الللدميللوقللراطللي  امل�شيحي 
حتالفات  ت�شكيل  نظرية  ان  رغم  الدميوقراطي 

اخرى واردة اي�شا.
يتوقع  لكن  االنتخابات  يف  حزبا   29 ويتناف�س 
ان يتجاوز خم�شة منها فقط عتبة ال5% املطلوبة 
االحتاد  عن  وف�شا  البوند�شتاغ.  اىل  للدخول 
امل�شيحي الدميقراطي واالجتماعي الدميقراطي 
ح�شل اخل�شر على ما بني 10 و11% من نوايا 
 %14 اىل   11 علللللى  والللللليللرباللليللون  الت�شويت 
والي�شار الراديكايل داي لينك على 10 اىل %12 

من اال�شوات.
وهناك العديد من امللفات االقت�شادية التي تنتظر 
البطالة  ن�شبة  ارتللفللاع  بينها  املقبل  امل�شت�شار 
التعليمي  النظام  و�شعوبات  العجز  وارتللفللاع 
لتوها باخلروج  الباد  وال�شحي يف حني بداأت 

من االنكما�س.

 طهر�ن/ �لوكالت 
الثوري  احلر�س  يف  اجلو  �شاح  قائد  واعلن 
�شتقوم  ايلللران  ان  �شامي  ح�شني  االيللللراين 
اليوم االثنني باطاق �شواريخ �شهاب البعيدة 

املدى يف اطار مناوراتها الع�شكرية.
الناطق  للتلفزيون  �للشللامللي  اجلللللرال  وقلللال 
يف" االحللد  تللي  "بر�س  االنللكللللليللزيللة  بللاللللللغللة 
وتوندار  زلللزال  �شواريخ  باطاق  "�شنقوم 
وفلللللاحت-110 )قلل�للشللري املللللدى( اللليللوم. وهذا 
امل�شاء �شنطلق �شواريخ �شهاب-1 و�شهاب-2 
�شواريخ  �شنطلق  وغلللدا  املللللدى(  )مللتللو�للشللط 

�شهاب البعيدة املدى".
وا�للشللاف ان احلللر�للس الللثللوري اجللرى جتربة 
على "من�شة �شواريخ متعددة الول مرة"، اال 

انه مل يدل مبزيد من التفا�شيل. 
بانها  ال�شاروخية  املناورات  �شامي  وو�شف 
"ارادة ايران القوية للدفاع عن  "موؤ�شر" على 

مبادئنا واهدافنا". 
�شواريخنا  دقة  م�شتوى  رفعنا  "لقد  واو�شح 
التجارب  هللللذه  تلل�للشللاهللم  ان  يف  ونلللاملللل   ..
ال�شاروخية يف قدراتنا الردعية والدفاعية". 

واكد �شامي ان احلر�س الثوري لن يطلب اية 

املناورات  ال�شواريخ خال  انواع جديدة من 
التي يتوقع ان ت�شتمر عدة ايام، اال انه ا�شاف 
وميكنها  ال�شواريخ  عللدد  "رفعت  ايلللران  ان 
احتواء نزاعات ت�شتخدم فيها �شواريخ بعيدة 

املدى". 
ويف وقت �شابق افاد تلفزيون العامل االيراين 
وتلفزيون  العربية  باللغة  الناطق  الر�شمي 
"بر�س تي يف" ان ال�شواريخ الثاثة الق�شرية 
توندار-69  نللوع  من  هي  اطلقت  التي  املللدى 

وفاحت-110 وزلزال. 
تعمل  التي  الثاثة  ال�شواريخ  مللدى  وي�شل 

بالوقود ال�شلب ما بني 150 و200 كلم. 
�شورا  يف(  تللي  )بللر�للس  تلللللفللزيللون  وعللر�للس 
منطقة  من  اطاقه  يتم  الرمال  بلون  ل�شاروخ 

�شحراوية. 
قرر  ان  بعد  ال�شاروخية  املللنللاورات  وتللاتللي 
الللرئلليلل�للس االملللريكلللي بلللللاراك اوبلللاملللا يف 17 
امل�شادة  الدرع  م�شروع  وقف  ايلول/�شبتمرب 
بو�س  جللورج  �شلفه  اطلقه  الللذي  لل�شواريخ 
العرتا�س  من�شات  لن�شر  يهدف  كللان  واللللذي 
بولندا  يف   2013 الللعللام  بللحلللللول  �للشللواريللخ 
الت�شيكية  اجلللمللهللوريللة  يف  قللللوي  ورادار 

املجاورة.
هدفها  اخلللطللة  ان  انللللذاك  وا�للشللنللطللن  وقللالللت 
لكن  ايلللران  عللن  �للشللادرة  لتهديدات  الت�شدي 

رو�شيا اعتربتها تهديدا المنها.
الدرع  ا�شتبدال  يف  يرغب  انلله  اوبللامللا  واكللد 
اللل�للشللاروخلليللة بللنللظللام �للشللاروخللي اكلللرث قدرة 
�شواريخ  عللام  ب�شكل  ي�شتخدم  احلركة  على 

معرت�شة يتم ن�شرها يف البحر. 
ال�شواريخ  تللهللديللد  علللللى  اكلللد  اوبللامللا  ان  اال 
املدى بدال من  الق�شرية واملتو�شطة  االيرانية 

خطر ال�شواريخ البعيدة املدى. 
وقال البيت االبي�س ان االجهزة اال�شتخباراتية 
�شواريخ  تطوير  على  تعمل  ايللران  اأن  تعتقد 
املتوقع"  من  اكللرب  "ب�شرعة  اق�شر  مللدى  ذات 
فيما تتقدم ب�شكل ابطاأ من املتوقع يف تطوير 

ال�شواريخ العابرة للقارات. 
املتحدة،  اللللواليلللات  حليفة  ا�للشللرائلليللل  وتللقللع 
اوروبلللا،  مللن  وجلللزء  العربية  اللللدول  ومعظم 
نطاق  �شمن  تركيا-  انحاء  معظم  ذلك  يف  مبا 

�شواريخ �شهاب-3. 
وعلى مدى العامني املا�شيني بينما كان بو�س 
على  العمل  ايللران  كثفت  من�شبه،  يف  يللزال  ال 

على  جتللارب  واجللرت  البال�شتية  �شواريخها 
ي�شتخدم  اكرث تطورا  املدى  �شاروخ متو�شط 
الوقود ال�شلب واعلنت كذلك عن جناحها يف 

اطاق �شاروخ اىل مداره.
ال�شبت  اعلن  االيللراين  الثوري  وكان احلر�س 
ا�شم  عليها  اطلق  التي  املللنللاورات  �شيبداأ  انلله 
"�شيانة  بهدف  الرابعة"  االعظم  "الر�شول 

وتطوير قدرات القوات امل�شلحة".
للمناورات  الرئي�شي  الهدف  ان  �شامي  وقال 
حتققت  التي  التقنية  التطورات  "تقييم  هو 
جاء  كما  ار�س-ار�س"  �شواريخ  يف  اخللريا 

على موقع احلر�س الثوري على االنرتنت.
منتظمة  ع�شكرية  مللنللاورات  ايلللران  وجتلللري 
البعيدة  �شواريخها  لتجربة  اخلليج  مياه  يف 

واملتو�شطة املدى وغريها من اال�شلحة.
وكانت اجلمهورية اال�شامية االيرانية هددت 
يف  امريكية  قللواعللد  با�شتهداف  ال�شابق  يف 
اال�شرتاتيجي  هرمز  م�شيق  واغللاق  املنطقة 
يف اخلليج امام ناقات النفط اذا متت مهاجمة 
مواقعها النووية. وتاتي مناورات االحد بعد 
يومني من اعان الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتخ�شيب  ثللان  مفاعل  ببناء  تقوم  ايلللران  ان 

اليورانيوم، مما اثار خماوف دولية. 
املتحدة  واللللواليلللات  ا�للشللرائلليللل  ت�شتبعد  ومل 
ايران  م�شاعي  الحباط  كليا  الع�شكري  اخليار 
تخفي  انها  يف  البلدان  ي�شتبه  التي  النووية 

برناجما ع�شكريا، وهو ما تنفيه ايران. 
واعلن رئي�س املنظمة االيرانية للطاقة الذرية 
"املوقع اجلديد  ان  لل�شبت  علي اكرب �شاحلي 
�شيو�شع حتت ا�شراف الوكالة الدولية للطاقة 
"�شتقوم بتخ�شيب  الذرية"، م�شيفا ان ايران 
كحد   %5 بن�شبة  املللوقللع  هللذا  يف  اليورانيوم 

اق�شى".
هياري  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  ورحبت 
كلينتون بذلك االعان وقالت لل�شحافيني "ان 
القواعد  مع  ويتطابق  ايللران  تتخذه  قللرار  كل 
املتعلقة  تلك  �شيما  وال  الدولية،  وال�شوابط 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحب به على 

الدوام".
وياتي الك�شف عن املفاعل اجلديد قبل ايام من 
االول  �شيجري يف جنيف يف  الذي  االجتماع 
ال�شت  واللللدول  ايللران  بني  االول  ت�شرين  من 
العظمى ملناق�شة برنامج طهران النووي املثري 

للجدل. 

اإي�����ران جت���ري م���ن���اورات ت��ط��ل��ق خ��ال��ه��ا ����ص���اروخ���ًا ب��ع��ي��د امل���دى 

�لحد  �م�س  �ي��ر�ن  �طلقت 
ق�سرية  ���س��و�ري��خ  ثالثة 
�ملدى كما �ستطلق �سو�ريخ 
�ط���ار  يف  �مل�����دى  ط��وي��ل��ة 
�لتي  �لع�سكرية  مناور�تها 
ك�سف  من  يومني  بعد  تاتي 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
�لذرية عن �ن طهر�ن تبني 
لتخ�سيب  ث��ان��ي��ا  م��ف��اع��ال 

�ليور�نيوم.

االملان ينتخبون نوابهم والتوقعات ترجح فوز مريكل بوالية ثانية 
مريكل املر�شحة االقوى للفوٍز .. )ا.ف.ب(             

مانيال/ �ف ب
منازلهم  من  الفا  اكرث من 280  ونللزح  االقللل  على  �شخ�شا  قتل 52 
الفيليبينية  العا�شمة  كيت�شانا  اال�شتوائية  العا�شفة  بعدما �شربت 
ما ادى اىل امطار غزيرة جدا مل ت�شهدها مانيا منذ اكرث من اربعة 
عقود كما اعلن م�شوؤولون االحد. وعلق ال�شكان على �شطوح املنازل 
وحولت  ال�شبت  �شاعات  ت�شع  ا�شتمرت  التي  العا�شفة  مللرور  اثر 
الطرقات ال�شريعة يف مانيا اىل انهار وجرفت ال�شيارات. وقالت 
رئي�شة الفيليبني غلوريا ارويو "ادعو املواطنني اىل احلفاظ على 
امام  االحللد  م�شاء  تنتهي  مهلة  حللددت  انها  اىل  م�شرية  الهدوء" 
ال�شطوح  فوق  العالقني  اال�شخا�س  النقاذ  االنقاذ  ورجال  اجلي�س 
او يف منازلهم. وت�شارك مروحيات اجلي�س بجهود االغاثة وكذلك 
عدد من ال�شفن. كما ت�شارك مروحية و�شت �شفن للجي�س االمريكي. 
وقال وزير الدفاع الفيليبيني جيلربتو تيودورو الذي يدير عمليات 
االغاثة "هذه ا�شواأ في�شانات ا�شهدها" م�شيفا انه تاكد م�شرع 52 
�شخ�شا فيما ال يزال هناك 23 �شخ�شا يف عداد املفقودين. وغمرت 

على  ن�شمة،  مليون   12 تعد  التي  العا�شمة  مناطق  بع�س  املياه 
ارتفاع �شتة امتار ما ارغم احلكومة على اعان "حالة كارثة" تتيح 
لل�شلطات ا�شتخدام اموال ب�شكل طارىء. ومت انقاذ اكرث من اربعة 
او عرب  منازلهم  �شطوح  االف �شخ�س عرب مروحيات اجلي�س من 
زوارق مطاطية لكن ال يزال هناك الكثريون عالقني. وقال تيودورو 
يف اعان اذاعي "اذا كنتم على �شطوح املنازل ال حتاولوا املغادرة، 
حالة  وو�شط  النقاذكم".  جهودنا  كل  و�شنبذل  اماكنكم  يف  ابقوا 
الفو�شى مت اخاء م�شت�شفيات يف الق�شم ال�شرقي من املدينة فيما 
قطع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف كما قال م�شوؤولون. واغلقت 
احدى حمطات مطار مانيا ال�شبت ما ادى اىل تاخر عدة رحات 
العا�شفة  ان  تيودورو  وقللال  املطار.  يف  الركاب  مئات  علق  حيث 
ت�شببت بنزوح 280 الف �شخ�س يف مانيا وخم�شة اقاليم قريبة 
منها فيما ي�شعى اكرث من 41 الف �شخ�س من املنكوبني اىل ايجاد 
ماأوى يف مراكز االجاء. وا�شاف ان مياه الفي�شانات والعدد الكبري 
من ال�شيارات الذي ادى اىل اغاق طرقات جعا مهمة رجال االنقاذ 

اكرث �شعوبة. وفيما توقفت االمطار موقتا االحد قال تيودورو ان 
الفي�شانات قد ت�شل اىل االقليم ال�شمايل. ومتكنت اجهزة االغاثة 
من انقاذ حواىل هم�شة االف �شخا�س حتى ظهر االحد. وفيما خفت 
غزارة االمطار االحد قال رجال االنقاذ ان ح�شيلة القتلى قد ترتفع. 
وقالت رئي�شة ال�شليب االحمر الفيليبيني غودولني بانغ ان رجال 
العديد من املناطق بعدما  االنقاذ يحاولون جاهدين الو�شول اىل 

اغلقت العديد من الطرقات ال�شريعة.
وقالت بانغ لوكالة فران�س بر�س "هذا االمر مل يح�شل �شابقا، لقد 
ا�شبح 80% تقريبا من مانيا حتت املياه". ويف منطقة ماريكينا 
الو�شول  يحاولون  االنقاذ  رجللال  كان  بالعا�شفة،  ت�شررا  االكللرث 
االحمر  ال�شليب  يف  امل�شوؤول  قللال  كما  العالقني  اال�شخا�س  اىل 
ديف بارنويفو. وقال لوكالة فران�س بر�س ان "املياه موحلة ولذلك 
املطاطة  قواربنا  لدفع  ا�شطررنا  وقد  اطول،  وقتا  االمر  ي�شتغرق 
يف بع�س االحيان يف مياه بلغت م�شتويات مرتفعة جدا يف بع�س 

املناطق". 

52 قتيا و280 األف نازح ح�صيلة عا�صفة ا�صتوائية �صربت الفيليبني 

االحتاد االأوروبي ين�صر حتقيقًا " ح�صا�صًا " حول احلرب الرو�صية اجلورجية 
بروك�سل/ �ف ب

اال�شبوع  هلللذا  االوروبلللللي  االحتللللاد  ين�شر 
تقريرا عن حتقيق مرتقب جدا حول ا�شباب 
 ،2008 اب  يف  اجلورجي  الرو�شي  النزاع 
الذي تبدو ادارته معقدة بنظره النه قد ي�شري 
با�شبع االتهام لي�س اىل مو�شكو فح�شب بل 
التحقيق  هذا  بداأ  وقد  تبيلي�شي.  اىل  اي�شا 
التهدئة  بللهللدف   2008 االول  كللانللون  يف 
وتبيلي�شي  مو�شكو  تللبللادلللت  فيما  انللللذاك، 
االتهامات بالت�شبب باندالع النزاع لل�شيطرة 
 7 من  ا�شتمر  الذي  اجلنوبية  او�شيتيا  على 
بهزمية جورجيا. ويف  وانتهى  اب  اىل 12 

اجلنوبية  او�شيتيا  انف�شلت  املطاف  اخللر 
وابخازيا املنطقتان املتمردتان عن جورجيا 

وا�شبحتا تدوران يف الفلك الرو�شي.
بللرئللا�للشللة  جللللنلللة  اىل  اللللتلللقلللريلللر  واوكللللللللل 
هايدي  املعروفة  ال�شوي�شرية  الدبلوما�شية 
تاغليافيني ممثلة االمم املتحدة يف جورجيا 
ت�شلمه  ان  املقرر  ومن  و2006.   2002 بني 
مبدئيا االربعاء اىل ممثلي االحتاد االوروبي 
واجلورجيني  املللتللحللدة  االمم  اىل  وكللذلللك 
والرو�س. وقال م�شدر دبلوما�شي اوروبي 
"ال نت�شور ان التقرير �شيح�شم لهذا اجلانب 

او ذاك مبا ان امل�شالة ح�شا�شة".

لكن ال�شحف الرو�شية هللت م�شبقا بالفوز. 
فان  االملللانلليللة  �شبيغل  در  جملللللة  وبح�شب 
جورجيا  م�شوؤولية  على  �شي�شدد  التقرير 
عرب  العدائية  االعمال  انللدالع  يف  املبا�شرة 
االو�شيتية  العا�شمة  على  ق�شف  عمليات 
رو�شيا.  ا�شتثناء  بللدون  لكن  ت�شخينفايل، 
واعترب ني�شو بوبي�شكو املحلل يف املجل�س 
"من  اخلارجية  العاقات  حللول  االوروبلللي 
�شينتقد  االوروبللي  االحتاد  ان  اي�شا  املوؤكد 
رو�شيا النها اجتاحت بقية جورجيا ولي�س 
ا�شتخدمت  وبانها  اجلنوبية  او�شيتيا  فقط 
"ان  ا�شتطرد  لكنه  مفرط".  ب�شكل  الللقللوة 

هجوما" ال�شتعادة  �شنوا  اجلورجيون  كان 
"فبدون  املتمردة  منطقتهم  على  ال�شيطرة 
ان يللكللون لللديللهللم ادلللللة وا�للشللحللة علللللى ان 
دبلللابلللات رو�للشلليللا قلللد دخلللللت فللعللا الللبللاد، 
من  لهم  بالن�شبة  �شعبا  امللرا  ذلللك  �شيكون 
الرئي�س  الدبلوما�شية". وقد رف�س  الناحية 
م�شبقا  �شكا�شفيلي  ميخائيل  اجلللورجللي 

االنتقادات. 
جورجيا  ت�شن  ان  م�شتحيل  امر  "انه  وقال 
نزاعا مع رو�شيا. اننا ل�شنا جمانني". وياأتي 
التقرير يف ا�شعب االوقات بالن�شبة لباده 

واالحتاد االوروبي.

�نقرة/ �ف ب
لوكالة  تركي  م�شوؤول حكومي  اعلن   
تركيا  ان  االحللد  ام�س  بر�س  فران�س 
من  العا�شر  يف  �شتوقعان  وارمينيا 
ت�شرين االول يف زيوريخ )�شوي�شرا( 
دبلوما�شية  عللاقللات  القللامللة  اتللفللاقللا 

بينهما.
وقال امل�شوؤول الذي طلب عدم الك�شف 

يجري  ان  املقرر  "من  انه  هويته  عن 
من  العا�شر  يف  زيوريخ  يف  التوقيع 

ت�شرين االول". 
وزيرا  يوقع  اأن  يتوقع  انلله  وا�شاف 
بروتوكولني  على  البلدين  خارجية 
وقت  يف  ن�شيهما  على  املوافقة  متت 
�شابق. واعلنت تركيا وارمينيا، التي 
ال�شهر  دمللللوي،  تللاريللخ  بينهما  فلللرق 

بروتوكولني  اىل  التو�شل  املا�شي 
يدعوان اىل اقامة عاقات دبلوما�شية 
البلدين كما  واعللادة فتح احلدود بني 
من  ملجموعة  زمنيا  اطلللارا  يللحللددان 
بني  الللعللاقللات  لتح�شني  اخللللطلللوات 
الللبلللللديللن. ويللحللتللاج الللربوتللوكللوالن 
الرتكي  الربملانني  يف  امل�شادقة  اىل 

واالرمني قبل بدء العمل بهما. 

تركي��ا واأرميني�ا �صتوقعان ف�ي ال�صه�ر املقب�ل 
اتفاقا للتطبيع 

ا�صتئناف املفاو�صات حول املناخ و�صط اأجواء من 
القلق ب�صبب �صيق الوقت 

باري�س/ �ف ب
الواليات  يف  امل�شتوى  رفيعة  �شيا�شية  اجتماعات  �شل�شلة  بعد   
املتحدة جاءت نتيجتها خميبة لامال، ت�شتاأنف املفاو�شات حول 
احتمال  يف  متنامية  �شكوك  مع  بانكوك  يف  االثنني  اليوم  املناخ 
التو�شل اىل اتفاق طموح يف كوبنهاغن يف كانون االول. ويذكر 
القائلة انه بهدف احتواء ارتفاع حرارة  العلماء با كلل باملعادلة 
غللازات  انللبللعللاثللات  على  ا�شافيتني،  درجللتللني  وخف�شها  االر�لللس 
والرهان  العام 2015.  بحلول  الزيادة  عن  التوقف  عامليا  الدفيئة 
�شبعني يوما  ال�شعوبة. وقبل  املحددة يف غاية  املهل  لكن  وا�شح 
الدمناركية  العا�شمة  يف  املناخ  حللول  املتحدة  االمم  موؤمتر  من 
ا�شابيع  ثاثة  فقط  يبقى  االول  كانون   18 اىل  ال�شابع  من  املقرر 
من املفاو�شات الر�شمية )اثنتان يف بانكوك وثالثة يف بر�شلونة( 
اعان  هللو  مللا  اكللرث  مطالب  كتيب  يعد  �شفحة   200 مللن  ونلل�للس 

املناخ يف  �شوؤون  اكرب م�شوؤول يف  بوير  دو  ايفو  توافقي. وقال 
االمم املتحدة "ان هذا الن�س يعترب م�شاومة وعدل املرتجمون عن 
ترجمته النه يف نظرهم ال معنى له". وقال مفاو�س اوروبي "ان 
"علينا  وا�شاف  لا�شتخدام".  قابلة  غري  احلايل  ب�شكلها  الوثيقة 
بذل جهود جبارة حتى موعد قمة كوبنهاغن للتو�شل اىل اتفاق".

وخال القمة اال�شتثنائية لامم املتحدة يف نيويورك يف 22 ايلول 
انبعاثات  بخف�س  تعهدت  التي  ال�شني  من  االكللرب  الت�شجيع  جاء 
ويف   .2020 العام  بحلول  ملحوظ  ب�شكل  الكربون  اك�شيد  ثاين 
بيت�شربغ خال قمة جمموعة الع�شرين كان االجتماع خميبا لامال 
بعد �شدور بيان ختامي غري وا�شح املعامل. وال يخفي االوروبيون 
فريدريك  ال�شويدي  الللوزراء  رئي�س  وقال  وا�شتياءهم.  ت�شاوؤمهم 
راينفلت الذي تتوىل باده رئا�شة االحتاد االوروبي الدورية ان 

ال�شحيح". االجتاه  يف  ت�شب  وال  تتباطاأ  "املفاو�شات 


