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العاصمة المنامة  كما تبدو من  شاطئ جزيرة المحرق   )تصوير: عقيل الفردان(

أوقفت  إذا  بها،  التزمت  ما  إسرائيل  مع  بالتهدئة  ملتزمون  نحن   [
االجتياح ،إذا أوقفت االغتياالت ألي فرد من فلسطين، ملتزمون بها 
اتفاقنا  هو  هذا  النفس،  بضبط  ملتزمون  الحصار،  برفع  التزمت  ما 

مع فصائل المقاومة.
القيادي في حركة حماس محمود الزهار

ف  س��ع��ا إل ا ة  ر س��ي��ا ر  و م���ر ق  ا ل���س���ّو ا ب��ع��ض  ي��س��ت��غ��ل  ا  ذ ل��م��ا  [
 ، ي��ًا ر ا ض��ط��ر ا ء  ا ل��ح��م��ر ا ت  ا ر ش����ا إل ا ه��ا  ز و ت��ج��ا و ئ  ر ط���ا ب��ش��ك��ل 
ة  ع��ا ا م��ر م  ع���د و  ، ي��ة ر و ل��م��ر ا ن��ظ��م��ة  أل ا ز  و ت��ج��ا و خلفها  ب  ه��ا ل��ل��ذ
ت  كا تبا ر ا و ية  ر و لمر ا ث  د ا ل��ح��و ا ع  ق��و و ل��ى  إ ي  د ي��ؤ قد  ما   ، ل��ك ذ

؟ لسير ا كة  حر في 

عاصفة تحول كاليفورنيا 
األميركية إلى منطقة »طينية«

الطمي  وكميات  الغزير  المطر  نوبات  ضد  تكافح  األميركية  كاليفورنيا  والية  الت��زال   [
على  ال��وط��أة  شديدة  آث���ارًا  الماضية  األي��ام  خ��ال  عليها  هبت  عاصفة  خلفت  أن  بعد  الهائلة 

السكان.
بشمسها  المعروفة  ال��والي��ة  على  أي��ام  ع��دة  الهبوب  في  استمرت  التي  العاصفة  وكانت 
أغرقت  الغزيرة  المطر  نوبات  وكانت  الوالية.  أح��وال  في  هائل  اضطراب  إلى  أدت  الساطعة 
منطقة الساحل الغربي للواليات المتحدة مسببة العديد من االنهيارات الطينية. وأعلن حاكم 
المناطق  أكثر  وكانت  بالوالية.  المناطق  من  عدد  في  الطوارئ  حالة  شوازنغر  أرنولد  الوالية 

المتضررة بلدة أورانج كانتري جنوب لوس أنجليس التي يفضلها السياح.
على  حتفها  لقيت  المارات  إحدى  أن  إال  العاصفة  جراء  وفيات  وقوع  عن  الوالية  تعلن  ولم 
السيدة  دهمت  التي  السيارة  قائد  أن  ويبدو  الساحلية.  بيتش  الجونا  بلدة  في  السريع  الطريق 
لم يتمكن من رؤيتها بوضوح بسبب سوء األحوال الجوية. ولم تصدر أخبار موثقة عن عدد 

الجرحى، وهو اليوم األول بعد بلوغ العاصفة ذروتها أمس األول )الخميس(. 
ولن تتمكن السلطات من تقدير الخسائر واألضرار بصورة دقيقة إال بعد مرور عدة أيام، 

إال أن التقديرات المبدئية تتوقع وصول الخسائر إلى عشرات المايين من الدوالرات.

سيارة غارقة في وحل طيني      )أ .ف. ب(

ماليزيا تعلن القضاء على الفقر المدقع في عاصمتها
مدينة  العاصمة،  أن  )الجمعة(  أمس  الماليزية  السلطات  أعلنت   [

كوااللمبور، أصبحت خالية من الفقر المدقع.
زين  راجا  الماليزي،  المدنية  والرعاية  االتحادية  األقاليم  وزير  وقال 
العاصمة  في  الفقر  من  يعانون  كانوا  الذين  األشخاص  عدد  إن  العابدين 
أنه  وأضــاف  سنة.  مدة  خالل  األقل  على  المئة  في   50 بنسبة  تقلص  قد 
عبر  االجتماعية  إعاناتها  من  الحكومة  ستزيد  المقبل  العام  من  انطالقًا 

التعليمية  والمساعدات  البيوت  من  المنتجات  مبيعات  مثل  برامج 
إنه  قوله  الوزير  عن  الماليزية  »برناما«  أنباء  وكالة  ونقلت  وغيرها. 
»بموجب برنامج الرعاية المدنية نظمنا تدريبات لتطوير مهارات إقامة 
على  كليًا  القضاء  جهود  أن  إلى  الوزير  ولفت  للفقراء«.  صغرى  مشاريع 
ضوء  في  وذلك  الوقت  بعض  ستأخذ  الحضرية  بالمناطق  المدقع  الفقر 

التزايد السكاني السريع.

القبض على 3 بحوزتهم »شبو« و»حشيش« قيمتها 171 ألف دينار
§  المنامة - وزارة الداخلية

للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  صرح   [
مكافحة  شرطة  »جهود  بأن  الجنائية  واألدلة 
ثالثة  عــلــى  الــقــبــض  ــن  ع ــرت  ــف أس ــدرات  ــخ ــم ال
بقصد  ــدرات  ــخ ــم ال ــازة  ــي ح بتهمة  ــاص  ــخ أش
نصف  وضبط  تهريبها  بعد  وذلــك  ترويجها، 
كيلو  ونصف  المخدرة  »الشبو«  مادة  من  كيلو 
ألف   171 على  قيمتها  تزيد  الحشيش  مادة  من 

دينار بحريني«.
وردت  معلومات  على  ــاًء  ــن ب ــه  أن ـــح  وأوض
ثالثة  بــوجــود  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  ــى  إل
المخدرة  الــمــواد  بتهريب  يقومون  أشخاص 
بقصد ترويجها داخل مملكة البحرين باشرت 
وبعد   ــات،  ــري ــح ــت ال الــبــحــث  عمليات  اإلدارة 
ضبطت  العامة  النيابة  من  إذن  على  الحصول 
المتهمين  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  شــرطــة 
مـــادة  مـــن  ــــرام  غ  500 ــم  ــه ــوزت ــح وب ــة  ــالث ــث ال
ألف   170 بـ  قيمتها  تقدر  المخدرة  »الشبو« 

الحشيش  ــادة  م مــن  ــرام  غ  500 وكــذلــك  ديــنــار 
تقدر قيمتها بـ 1400 دينار.

ــة  ــام ــع ـــام لــــــإدارة ال ـــع وأشــــــار الــمــديــر ال

إحالة  جاٍر  أنه  إلى  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
اإلجراءات  التخاذ  العامة  النيابة  إلى  القضية 

القانونية.

الكميات المقبوظة من الحشيش والشبو

لوكاشنكو الكسندر 
البياروسي  الرئيس  انتخاب  أعيد   [
 %80 ب��ح��وال��ى  ل��وك��اش��ن��ك��و  ال��ك��س��ن��در 
من  األول����ى  ال�����دورة  ف��ي  األص�����وات  م��ن 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة األح���د ال��ف��ائ��ت، 
الناخبين  من   %90 من  أكثر  شارك  حيث 
في  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أع��ل��ن��ت  م���ا  ع��ل��ى 
أم��س  ال��س��اب��ق��ة  السوفياتية  ال��ج��م��ه��وري��ة 
يتولى  الذي  لوكاشنكو،  وحاز  )الجمعة(. 
من   %79,65 ع���ام���ًا،   16 م��ن��ذ  ال��س��ل��ط��ة 

النهائية.   النتائج  بحسب  األصوات 
العام  من  آب  أغسطس/   30 في  ولد   -

البياروسية. القرى  إحدى  في   1954
م��وغ��ي��ل��ي��وف  ج���ام���ع���ة  م����ن  ت���خ���رج   -
وأك��ادي��م��ي��ة   1975 ال���ع���ام  ال��ح��ك��وم��ي��ة 

.1985 العام  البياروسية  الزراعة 
السوفياتية  الحقبة  في  يمارس  كان   -
في  مناصب  ويشغل  االجتماعي  النشاط 

الشيوعي. الحزب  جهاز 
ال��ت��ع��اون��ي��ة  ل��م��دي��ر  ن��ائ��ب��ًا  ع��م��ل  ك��م��ا   -
السوفياتية  للمزرعة  مديرًا  ثم  الزراعية، 
حكم  أث��ن��اء  أي  »بيريسترويكا«  فترة  ف��ي 
م��ي��خ��ائ��ي��ل غ���ورب���ات���ش���وف. وازده������رت 

يترأسها. كان  حين  المزرعة 
ك��ان  ال��س��ي��اس��ة،  ف��ي  ان��خ��راط��ه  ق��ب��ل   -

عسكريًا. ضابطًا 
في  نائبًا  انتخابه  تم   1990 العام  في   -

بياروسيا. لجمهورية  األعلى  المجلس 
ال��ع��ام  م���ن  آذار  م�����ارس/   15 ف���ي   -  
األع����ل����ى  ال����م����ج����ل����س  اع����ت����م����د   1994

ل��ب��ي��اروس��ي��ا دس��ت��ور ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ذي 
جمهورية  بمقتضاه  بياروسيا  أعلنت 

. سية ئا ر
 10 و ح���زي���ران  ي��ون��ي��و/   23 وف���ي   -
لانتخابات  جولتان  جرت  تموز  يوليو/ 
ال����رئ����اس����ي����ة، ح���ي���ث ان���ت���خ���ب ال��ك��س��ن��در 

للجمهورية.  رئيسًا  أخيرًا  لوكاشينكو 
لوكاشنكو  ط��رح   1996 العام  وف��ي   -
م��ب��ادرة إج���راء االس��ت��ف��ت��اء ف��ي م��وض��وع 
ال��ب��رل��م��ان، األم����ر ال����ذي أث����ار اح��ت��ج��اج��ًا 
نتائج  ع��ل��ى  وب��ن��اًء  ال��ب��رل��م��ان.  ن���واب  ل��دى 
نوفمبر/   24 ف��ي  ج��رى  ال��ذي  االستفتاء 
حلت   1996 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ان��ي  ت��ش��ري��ن 
محل  المجلسين  ذات  الوطنية  الجمعية 

األعلى. المجلس 

من  األول  ت��ش��ري��ن  أك��ت��وب��ر/  وف���ي   -
انتخابات  ال��ب��اد  ف��ي  ج��رت   2000 ال��ع��ام 
المعارضة.  األح��زاب  قاطعتها  برلمانية 
 2001 ال��ع��ام  م��ن  أي��ل��ول  سبتمبر/  وف��ي 
أسفرت  التي  الرئاسية  االنتخابات  جرت 
للوالية  رئيسًا  لوكاشينكو  انتخاب  ع��ن 

. نية لثا ا
أج��ري   2004 ال��ع��ام  م��ن  أكتوبر  ف��ي   -
دستورية  م��ادة  إلغاء  بغية  آخ��ر  استفتاء 
ت���ق���ض���ي ب������أن رئ����ي����س ال�����دول�����ة ي��ش��غ��ل 
م��ن��ص��ب��ه خ���ال ال��والي��ت��ي��ن ال��رئ��اس��ي��ت��ي��ن 
من  لوكاشينكو  م��ك��ن  ال���ذي  األم���ر  ف��ق��ط، 
ت��رش��ي��ح ن��ف��س��ه ل��ل��رئ��اس��ة ال��ب��ي��اروس��ي��ة 
االنتخابات  ف��ي  ف��از  حيث  الثالثة،  للمرة 
مجموع  م��ن   %82.5 بنسبة  ال��رئ��اس��ي��ة 
ودول  المتحدة  ال��والي��ات  لكن  الناخبين. 
تلك  بنتائج  تعترف  لم  األوروب��ي  االتحاد 

مزورة. أنها  وأعلنت  االنتخابات 
ف��ت��رت��ي  وأث���ن���اء  إن���ه  م���ؤي���دوه  ي��ق��ول   -
االقتصاد  تنظيم  إعادة  من  تمكن  رئاسته، 
االقتصادي  التكامل  بإدخال  البياروسي 
وطيدة  عاقات  وبنى  الروسي  االتحاد  مع 

المستقلة. الدول  كومنولث  بلدان  مع 
المتحدة  الواليات  فإن  المقابل  وفي   -
في  دك��ت��ات��ور  »آخ����ر  ت��ع��ت��ب��ره  األم��ي��رك��ي��ة 
األوروبي  االتحاد  من  كًا  أن  كما  أوروبا«، 
ب�  ب��ي��ان  ف��ي  ه��ددا  ق��د  المتحدة  وال��والي��ات 
»م���راج���ع���ة« ع��اق��ات��ه��م��ا م���ع ب��ي��اروس��ي��ا 
ال��ب��اد  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تشهد  ل��م  إن 
ت��ح��س��ن��ًا ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة وم��ا 

للمعارضة. قمع  من  تاها 


