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بايدن مع فيا�ض

متابعة اخبارية:
يقوله  ما  هذا  اأي��ران«  ام��ام  متاحة  اخليارات  »كل 
رئ��ي�����ش ارك����ان اجل��ي�����ش اال���س��رائ��ي��ل��ي، اجل���رال 
التخلي  على  »اجبارها  والهدف  اأ�سكينازي،  غابي 
اجل���رال،  ال��ن��ووي«.ت�����س��ري��ح��ات  برناجمها  ع��ن 
ان  بعد  نيويورك  يف  لل�سحفيني  بها  ادىل  التي 
اأ�سرائيل،  ا���س��دق��اء  جماعة  م��ع  اجتماعا  ان��ه��ى 
اال�سرائيلية  ال�سحف  اجماع  مع  متزامنة  ج��اءت 
ال�سادرة ام�ش االربعاء على ان االدارة االمريكية 
ال�سالم  ملف  حتريك  على  م�سممة  غري  اجل��دي��دة 
يف املنطقة، ويبدو ان هذه االجواء تعك�ش تبلور 
لتجاوز  االج����واء  يهيئ  اأ���س��رائ��ي��ل  يف  ع��ام  راي 
مع  خ�سو�سا  املنطقة،  يف  االمريكية«  »اخل��ط��ط 
جتاه  واح��د،  طرف  من  خطوات،  واتخاذ  اأي��ران، 
ابيب  ت��ل  ان  االن،  االف���را����ش،  ط��ه��ران.ومي��ك��ن 

الوقت مع عدم تناغم بو�سلتها مع  ت�سعر ب�سغط 
اما  ايران،  يتعلق مبلف  ما  االمريكي، يف  املوؤ�سر 
االن فان ايران توا�سل ت�سبثها بتطوير برناجمها 
النووي مع اظهار بع�ش القوة جتاه الغرب، ف�سال 
ا�سرائيل،  خط  عن  االمريكي،  ال��راأي  اف��راق  عن 
الدبلوما�سية.وكانت  الطريقة  تريد  ال  فاالخرية 
وقائية  �سربة  ب�سن  اأخري  كملجاأ  هددت  ا�سرائيل 
كر�ش  النووي.ا�سكينازي  اي��ران  برنامج  اليقاف 
اللهجة الر�سمية اال�سرائيلية، وكان يق�سي اجازته 
نف�سها  على  تطلق  جماعة  �سحبة  ن��ي��وي��رك  يف 
�سباط  اع�سائها  وغالبية  ا���س��رائ��ي��ل«  »اأ���س��دق��اء 
ا�سرائيلون،  م��دن��ي��ون  نا�سطون  او  م��ت��ق��اع��دون 
باملت�سددين. ويو�سفون  التطرف  عليهم  ويغلب 

ليلة  اجل��م��اع��ة  م��ع  ع�ساء  وج��ب��ة  يف  ا�سكينازي 
الرئي�سي  اخلطر  هي  اي��ران  ان  ق��ال  االول  ام�ش 

اال�سالمية  اجلمهورية  واتهم  العاملي  ال�سالم  على 
مبحاولة زعزعة اال�ستقرار يف ال�سرق االو�سط من 
اأي�سا«  وجتهيزهم.وقال  املت�سددين  متويل  خالل 
النووي  الربنامج  ان يوقف  الدويل  املجتمع  على 
االيراين من اأجل م�سلحته مع ابقاء اخليارات كافة 
مطروحة على املائدة«.هذه الت�سريحات تعرب، من 
وبع�ش  الر�سمي،  االرتياح  عدم  عن  اخ��ر،  جانب 
زيارة  نتائج  من  ا�سرائيل،  املت�سددة يف  التيارات 
جوزيف بايدن، نائب الرئي�ش االمريكي، الذي قال 
اال�سرائيلي،  ال���وزراء  رئي�ش  مع  له  اجتماع  بعد 
بنيامني نتنياهو، ان بالده ت�سعى مع بلدان كثرية 
القناع طهران بالطرق الدبلوما�سية اىل انها يجب 
ال  ا�سرائيل  نووية.  ا�سلحة  الكت�ساب  ت�سعى  اال 
املبذولة  اليه، واجلملة  ت�سارك بايدن يف ما ذهب 
ت�سيب  هي:«عقوبات  ابيب  بتل  املحافل  اكرث  يف 

ايران«.وقبل  يف  وال��غ��از  النفط  �سناعة  بال�سلل 
بايدن كان رئي�ش هيئة االركان امل�سركة للجيو�ش 
االمريكية االمريال مايكل مولن كان يزور تل ابيب 
من  قلقة  وا�سنطن  لال�سرائيليني:«  �سراحة  وقال 
النووية  املن�ساآت  على  حمتمل  هجوم  اي  عواقب 
مع  املا�سي  االح��د  يتحدث  كان  مولن  االيرانية«. 
اندالع  ان  واك��د  اال�سرائيلية  الدفاع  وزارة  ق��ادة 
نزاع )مع ايران( �سي�سكل م�سكلة كبرية جدا جدا 
لنا جميعا، وانه قلق كثريا من عواقب اي هجوم.
وكان اأ�سكينازي احد ال�سباط الذين ا�ستمعوا اىل 
الدور  القناعة بحجم  لديه  الذي عزز  مولن، االمر 
اليوم،  االق��ل حتى  يتعدى،يف   ال  ال��ذي  االمريكي 
املوؤ�س�سة  ان  ال��ق��ول  وميكن  الع�سكري.  اخل��ي��ار 
الع�سكرية والراي العام يف ا�سرائيل مل متكنا من 
االمريكية.  النظر«  »وجهة  من  امتعا�سهما  اخفاء 

من  املزعجة  االنباء  ورود  توا�سل  بعد  خ�سو�سا 
ايران.

فال�سحف االيرانية ام�ش االربعاء احتفت باجراء 
احلكومة جتربة على النظام ال�ساروخي للمدمرة 
»جماران« حيث اأطلقت بنجاح �ساروخ بحر - بحر 
املدمرة  لهذه  ال�ساروخية  للمنظومة  اختبار  يف 
يف  م�سادر  للبالد.  اجلنوبية  املياه  يف  احلديثة 
اجلي�ش االإيراين قالت اإن ال�ساروخ ا�ستطاع اإ�سابة 
ت�سنعها  مدمرة  اأول  هي  بدقة.و«جماران«  هدفه 
اإيران بخربات حملية وهي مزودة بتقنيات عالية 
االأهداف جوا وبرًا وبحرًا،  وقادرة على مواجهة 
وتتمتع اأي�سًا باإمكانية نقل املروحيات وتزويدها 
ب��ال��وق��ود، وف���ق »ال��ع��امل.«وك��ان��ت »ج���م���اران« قد 
قبيل  االإي���راين  البحري  االأ���س��ط��ول  اإىل  ان�سمت 
م�ساف  اإىل  اإي�����ران  ب��ه��ا  لت�سل  ���س��ه��ر،  م��ن  اأق����ل 

فرقاطات  ت�سنيع  تقنيات  متتلك  حم���دودة  دول 
التقرير.وتعترب  وفق  وحديثة،  معقدة  ومدمرات 
املدمرة »جماران« من �سمن القطع البحرية ثالثية 
جدًا  متطورة  معدات  متتلك  لتي  اال�ستخدامات 
وحتت  والبحر  اجل��و  يف  امل�سادة  االأ�سلحة  يف 
من  اأ�سبوعني  من  اأقل  بعد  التجربة  البحر.وتاأتي 
عالية،  دقة  ذات  ذكية  »قنابل  اإنتاج  اإعالن طهران  
قريبا. جتربتها  وتنوي  كبرية،«  تدمريية  وق��وة 
»يدعوت  �سحيفة  عنه  حتدثت  ال��ذي  املقلق  االم��ر 
ام�ش  ال�سادر  عددها  يف  اال�سرائيلية  اح��رن��وت« 
ان القادة الع�سكريني االيرانيني يتحدثون عن عدم 
دول  يف  االأمريكية  ال�ساروخية  املنظومة  فاعلية 
هذه  اختربوا  االأمريكان  واأن  واخلليج،  املنطقة 
اأنهم مل يحققوا  اإال  االأخرى  الدول  املنظومات يف 

جناحا يف ذلك.

الع�سكريون يف تل اأبيب ي�سككون بنيات وا�سنطنن�����واف�����������������������ذ
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متابعة اخبارية:
ال�سيا�سي تت�ساعد  ال�سراع  بداأت �سيناريوهات 
ق��ب��ل م��ا يقارب  اأ����س���رع  ال�����س��ودان ب��وت��رية  يف 
ويف  الرئا�سية،  االنتخابات  انطالق  عن  ال�سهر 
االأربعاء.  ام�ش  الدوحة  مفاو�سات  انطالق  ظل 
ويف هذه االأثناء طالبت حركة العدل وامل�ساواة 
االنتخابات  ب��ت��اأج��ي��ل  دارف������ور  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
ال�سودانية، وتاأتي هذه املطالبة قبل املفاو�سات 
انطلقت  التي  واحلكومة  احلركة  بني  املبا�سرة 
واحلكومة  احلركة  الدوحة.  يف  االربعاء  ام�ش 
ال�سودانية وقعا اتفاقا اطاريا يف 23 من  �سباط 
اعترب  فيما  الدوحة،  يف  قطرية  برعاية  املا�سي 
الب�سري  الرئي�ش عمر  تعزز من فر�ش  قد  خطوة 
االنتخابات.  يف  الرئا�سة  مبن�سب  ال��ف��وز  يف 
وعلل الطاهر الفكي القيادي يف العدل وامل�ساواة 
اأن  ميكن  ال  باأنها  االنتخابات  بتاأجيل  املطالبة 
تقام بينما ال تزال دارفور حتت حكم الطوارىء 
تتوافر  »ال  م�سيفا  ال�سلطة،  يف  الب�سري  وبقاء 
يف  وعادلة  حرة  النتخابات  املطلوبة  ال�سروط 
حوايل  قبل  الت�سريحات  هذه  تاأتي  ال�سودان«. 
�سهر من بدء االقراع يف اأول انتخابات تعددية 

ي�سهدها ال�سودان منذ عام 1986، والتي ت�ستمل 
على انتخاب رئي�ش اجلمهورية ونواب الربملان 
ووالة الواليات ورئي�ش حكومة جنوب ال�سودان 
التو�سل  الفكي  وا�ستبعد  اجل��ن��وب.  وب��رمل��ان 
بحلول  ال�سودانية  احلكومة  مع  نهائي  التفاق 
اآذار  م��ن   لذلك يف 15  ال��ذي مت حتديده  املوعد 
حمادثات  �ستكون  اأنها  »نعتقد  م�سيفا  اجل��اري، 
قد  العدل وامل�ساواة  �سعبة جدا«. وكانت حركة 
اأنها لن  اعلنت عقب توقيع االتفاق االإطاري عن 
اإذا كانت  توا�سل التفاو�ش مع الوفد احلكومي 
دارفورية  حركات  مع  موازية  مفاو�سات  هناك 
لوكالة  ت�سريحات  يف  الفكي  وات��ه��م  اأخ����رى. 
رويرز اجلي�ش ال�سوداين بانتهاك وقف اإطالق 
االثنني  اجلي�ش  اإع���الن  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال��ن��ار، 
اال�سراتيجية  مرة  جبل  منطقة  على  ال�سيطرة 
حركة  ق��وات  فيها  تتمركز  والتي  دارف��ور  و�سط 
النور.  ال��واح��د  ب��ق��ي��ادة عبد  ال�����س��ودان  حت��ري��ر 
واأ�ساف »ي�سمل وقف اإطالق النار الذي وقعناه 
�سيطرة  حتت  التي  املناطق  ولي�ش  دارف��ور  كل 
يف  ال�سراع  اأن  يذكر  فقط«.  وامل�ساواة  العدل 
�سيف  يف  اندلع  ال�سودان  غ��رب  دارف���ور  اقليم 

ال�سالح  م��ت��م��ردون  ح��م��ل  ع��ن��دم��ا   ،2003 ع���ام 
والرثوة.  ال�سلطة  يف  اأك��رب  مب�ساركة  مطالبني 
وتقدر االمم املتحدة �سحايا احلرب يف دارفور 
بحوايل 300 األف قتيل والنازحني بحوايل 2.7 
ال  القتلى  عدد  اإن  تقول اخلرطوم  بينما  مليون، 
يتجاوز 10 اآالف يف ال�سراع امل�ستمر منذ اأكرث 
ان  �سيا�سيون  حمللون  �سنوات.ويرى  �ست  من 
مبفاجاأة  �سياأتي  املحموم  االنتخابي  ال�سباق 
�سيا�سية ي�سعب التكهن بها، بعد م�سي اأكرث من 
الثالثة  الزمان على واأد الدميقراطية  عقدين من 
حكومة  وقيام  )1985-1989م(،  ال�سودان  يف 
االإ�سالمية  اجلبهة  بتاأييد  مع�سدة  ع�سكرية 

القومية. 
اأبو  اإبراهيم  اأحمد  ال�سوداين  الكاتب  ويقول 
�سوك يف مقال ن�سره موقع »املعرفة« اإن احلراك 
حول  �سيتمركز  القادمة  املرحلة  يف  ال�سيا�سي 
املح�سلة  متثل  الأن��ه��ا  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
الو�سطى التي ترتكز عليها االنتخابات القومية 
والوالئية، فاملوؤمتر الوطني ي�سعى جاهدًا خللق 
الرئي�ش  مر�سحه  فوز  يف  ي�سهم  �سيا�سي  مناخ 
حتالفات  لقيام  املتاحة  اخليارات  اأن  الب�سري.اإال 

االإ�سراتيجي  الغر�ش  ه��ذا  لتحقيق  �سيا�سية 
حت احلركة ال�سعبية  اأ�سحت �سامرة، بعد اأن ر�سَّ
بذلك ف�ّش حتالفها  يا�سر عرمان، معلنة  االأ�ستاذ 
القنوط  اأ�سابها  اأن  بعد  الوطني،  امل��وؤمت��ر  مع 
ال�سامل على �سعيد  ال�سالم  اتفاقية  تنفيذ  ب�ساأن 
حلفائها  تطلعات  اإىل  م��ال��ت  ث��م  وم��ن  ال��واق��ع، 
الوطني  امل��وؤمت��ر  نفوذ  حتجيم  يحبذون  الذين 
يف املرحلة القادمة، واإبعاد الرئي�ش الب�سري عن 
يواجه  الوطني  املوؤمتر  حزب  لكن  احلكم.  �سدة 
على �سعيد التحالفات ال�سيا�سية ا�سكالية اتفاق 
االأمة  ح��زب  مع  عقده  ال��ذي  الوطني  الرا�سي 
ر�سميًا  االخ��ري  اأعلن  اأن  بعد  بثماره،  ي��اأت  ومل 
وبات  امل��ه��دي.  ال�سادق  ال�سيد  رئي�سه  تر�سيح 
االتفاقات  ه�سا�سة  ع��ن  احل��دي��ث  الطبيعي  م��ن 
ال�����س��ودان، وم��ا طلب ح��رك��ة العدل  ف��رق��اء  ب��ني 
اال  االول  ام�ش  املرة  جبل  واح��داث  وامل�ساواة، 
اللحظة  هذه  يف  وتطرح،  القناعة،  لهذه  تاكيدا 
اال�ستفهامات:  من  العديد  احلرجة،  ال�سودانية 
التحول  امام  بابا  الرئا�سة  انتخابات  تفتح  هل 
احلكم  ازم��ة  من  �ستفاقم  انها  ام  الدميقراطي، 

والنزاع على النفوذ؟.

»العدل وامل�ساواة«: ال انتخابات مع طوارئ دارفور

�ضيناريوهات ال�ضراع ال�ضوداين ت�ضبق مفاو�ضات الفرقاء يف الدوحة

رام اهلل / الوكاالت
االربعاء  ام�ش  الفل�سطينية  ال�سلطة  رحبت 
بردود الفعل االمريكية والدولية التي ادانت 
م�ساكن  ب��ن��اء  اال�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  ق���رار 

ا�ستيطانية يف القد�ش ال�سرقية 
�سائب  الفل�سطينيني  املفاو�سني  كبري  وقال 
عريقات لوكالة فران�ش بر�ش »نرحب بردود 
ال��ف��ع��ل االم��ريك��ي��ة وال��دول��ي��ة ال��ت��ي ادان���ت 
م�ساكن  ب��ن��اء  اال�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  ق���رار 

ا�ستيطانية يف القد�ش ال�سرقية«.
االمريكي  الرئي�ش  نائب  »بيان  ان  وا�ساف 
ج��و ب��اي��دن وب��ي��ان ال��ب��ي��ت االب��ي�����ش وكذلك 

ادانة االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون 
ال�سديد من  ال�سخط والغ�سب  كلها تدل على 
�سيا�سة حكومة )رئي�ش الوزراء اال�سرائيلي 

بنيامني( نتانياهو«.
و�سدد عريقات على ان »ردود الفعل الدولية 
واالمريكية ال�سريعة موؤ�سر على بداية توازن 
ا�سرائيل  خطوات  الن  الدولية  املواقف  يف 
االمريكية  للجهود  قوية  �سربة  اال�ستيطانية 
املتوا�سلة يف املنطقة وخا�سة يف ظل وجود 
وزيارة  بايدن«  جو  االمريكي  الرئي�ش  نائب 

مبعوث عملية ال�سالم جورج ميت�سل.
الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����ش  م��ب��اح��ث��ات  ان  واك���د 

بايدن  لقائه  خ��الل  �سرتكز  عبا�ش  حممود 
املتحدة  ال��والي��ات  تتخذ  ان  »���س��رورة  على 
التقدم  �سانها  من  التي  اخلطوات  من  املزيد 

بعملية ال�سالم«.
ا�سرار   « لبايدن  �سي�سرح  عبا�ش  ان  وق��ال 
جهد  اي  تدمري  على  اال�سرائيلية  احلكومة 
مم��ك��ن م���ن ���س��ان��ه اح����الل ال�����س��الم واالم���ن 

واال�ستقرار يف منطقة ال�سرق االو�سط«.
لبحث  املنطقة  اىل  ب��زي��ارة  ب��اي��دن  وي��ق��وم 
اال�سرائيليني  بني  ال�سالم  عملية  احياء  �سبل 

والفل�سطينيني.
اخلطوة  االإ�سرائيلية  ال�سحافة  انتقدت  كما 

اال�ستيطانية ، وو�سفتها باأنها حمرجة.
جتميد  اىل  دعا  قد  االأمريكي  الرئي�ش  وك��ان 
االإ�سرائيلية،  اال�ستيطانية  للن�ساطات  كامل 
االإ�سرائيلي  ال��ق��رار  على  يعر�ش  مل  ولكنه 
للن�ساطات  ���س��ه��ور  ع�����س��رة  م��دت��ه  بتجميد 
الغربية  ال�سفة  يف  اجل��دي��دة  اال�ستيطانية 
اإ�سرائيل  دون القد�ش ال�سرقية التي احتلتها 
الفل�سطينيون  بها  يطالب  والتي   1967 عام 

كعا�سمة لدولتهم امل�ستقلة.
وكان الفل�سطينيون قد وافقوا بداية االأ�سبوع 
على اإجراء مفاو�سات غري مبا�سرة مع الطرف 
بعد  اأمريكية،  و�ساطة  خالل  من  االإ�سرائيلي 

مبا�سرة  مفاو�سات  اإج��راء  عبا�ش  رف�ش  اأن 
مع االإ�سرائيلني ما مل يلتزموا بتجميد كامل 

للن�ساطات االإ�ستيطانية.
ت�ستحوذ  اال�ستيطانية  الن�ساطات  ان  يذكر 
ع��ل��ى م�����س��اح��ات م���ت���زاي���دة م���ن االأرا����س���ي 
اأرا�سي  اأو���س��ال  �سيقطع  مم��ا  الفل�سطينية 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية.
ويقيم 300 األف م�ستوطن يهودي يف ال�سفة 
القد�ش  يف  الفا   180 اىل  باالإ�سافة  الغربية 

ال�سرقية.
ا�سرائيل  ق��رار  االردن  دان  اخ��رى  جهة  م��ن 
بناء  على  باملوافقة  الثالثاء  »اال�ستفزازي« 

1600 وحدة ا�ستيطانية يف القد�ش ال�سرقية 
يف  ال�سالم  جهود  يعرقل  انه  موؤكدا  املحتلة 

ال�سرق االأو�سط.
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال�سريف  نبيل  وع��رب 
با�سم  الر�سمي  الناطق  واالت�����س��ال  االع���الم 
ن�سرت  ت�سريحات  يف  االردن��ي��ة  احلكومة 
القرار  ل��ه��ذا  االردن  »رف�����ش  ع��ن  االرب���ع���اء، 

اال�ستفزازي«.
واأكد ان »من �ساأن هذه االجراءات ان تعرقل 
اجل��ه��ود االم��ريك��ي��ة ال��رام��ي��ة الط���الق جولة 
الفل�سطينيني  ب��ني  امل��ف��او���س��ات  م��ن  ج��دي��دة 

واال�سرائيليني«.

ال���ق���رارات  ال�����س��ري��ف ان »ه�����ذه  واأ�����س����اف 
واالجراءات املرفو�سة عامليا من �ساأنها اأي�سا 
املنطقة  يف  ال�سالم  احالل  فر�ش  تقو�ش  اأن 
قرارات  على  خروجا  يعد  اال�ستيطان  اأن  اإذ 

ال�سرعية الدولية«.
اأجمع  ال�����دويل وال���ع���امل  »امل��ج��ت��م��ع   ودع����ا 
اال�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ال�سغط  اىل 
وم��ط��ال��ب��ت��ه��ا ب��ال��ك��ف ع���ن ه���ذه االج�����راءات 
الذي  التفاو�ش  مببداأ  والقبول  املرفو�سة 
يوؤدي اىل اقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة 
وفق حل الدولتني و�سمن اطار �سالم اقليمي 

�سامل«.

ال�����س��ف��ة اىل  ب�����اي�����دن  زي����������ارة  ي���ع���ك���ر  اال�����س����ت����ي����ط����ان 

امل��ن��ددة ال��دول��ي��ة  االف��ع��ال  ب���ردود  ت��رح��ب  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 

كابول  / اف ب
ق��ال��ت ت��ق��اري��ر ام�����ش ان ج��ن��دي��ني من 
ق��ت��ال وا�سيب  ���س��م��ال االط��ل�����س��ي  ح��ل��ف 
هجوم  يف  الثالثاء  م�ساء  اخ��رون  ع��دة 
لل�سرطة  ق��اع��دة  ا���س��ت��ه��دف  ان��ت��ح��اري 
�سرق  يف  االف���غ���ان  احل�����دود  وح���ر����ش 
االطل�سي  احللف  اعلن  كما  افغان�ستان 

يف بيان.
وق���ال ق��ائ��د ق���وات االط��ل�����س��ي يف بيان 
ق��اع��دة م�سركة  وق��ع يف  »ان��ف��ج��ارا  ان 
واي�ساف  احل����دود  وح��ر���ش  لل�سرطة 
)ال���ق���وة ال���دول���ي���ة الر����س���اء االم�����ن يف 

افغان�ستان( يف والية خو�ست«.
وا�ساف االطل�سي ان »العنا�سر االوىل 
يحمله  ما  فجر  انتحاريا  ان  اىل  ت�سري 

من متفجرات ما ادى اىل مقتل جنديني 
من اي�ساف وا�سابة عدة اخرين«.

ويف ات�سال هاتفي مل ي�ساأ حلف �سمال 
التفا�سيل  من  املزيد  اعطاء  االطل�سي 

مو�سحا ان التحقيق جار.
ذبيح  طالبان  حركة  با�سم  الناطق  وقال 
الله جماهد يف ات�سال هاتفي مع وكالة 
طالبان  يف  »نا�سطا  ان  ب��ر���ش  فران�ش 
القاعدة  ه��اج��م  ي��ون�����ش  حم��م��د  ي��دع��ى 
الواقعة يف منطقة علي �ساعر يف والية 

خو�ست عند ال�ساعة 20،00 
وا�ساف ان »االنتحاري كان يرتدي بزة 
و�سغل  القاعدة  ودخ��ل  احل��دود  حر�ش 
)املتفجرات( قرب جنود متحلقني حول 

نار«.

م�ضرع  جنديني من االطل�ضي 
�ضرقي افغان�ضتان

وا�ضنطن تعتذر للقذايف عن ت�ضريحات �ضاخرة
وا�سنطن/وكاالت: 

اأ�سفها على تعليقات �ساخرة �سدرت من وا�سنطن بحق الزعيم الليبي العقيد  اعلنت الواليات املتحدة عن 
معمر القذايف. وقال املتحدث با�سم اخلارجية االأمريكية فيليب كراويل »اآ�سف ان تكون تعليقاتي قد حتولت 
م�ساعد وزيرة اخلارجية  فيلتمان  ان جيفري  كراويل  واأو�سح  الثنائية«.  امام حت�سني عالقاتنا  عقبة  اىل 
�سيزور طرابل�ش الجراء م�ساورات.وكان كراويل قد اأدىل بت�سريحات يف 26 �سباط املا�سي �سخر خاللها 
ليبيا لالحتجاج. وقال كراويل وهو  دفع  ما  املاآذن،  بناء  للجهاد �سد �سوي�سرا حلظرها  القذايف  من دعوة 
ي�سحك »الكثري من الكالم، الكثري من الورق املتطاير يف كل مكان، ولي�ش بال�سرورة الكثري من املعنى«. 
وكانت موؤ�س�سة النفط الليبية العامة حذرت االأ�سبوع املا�سي ال�سركات النفطية االأمريكية من »تداعيات« 
الليبي. وا�ساف كراويل »كان من املفر�ش بي ان اكتفي  الزعيم  اإزاء  ال�ساخر  للتعليق االأمريكي  حمتملة 
باالإ�سارة اىل قلقنا اإزاء ا�ستخدام تعبري اجلهاد، االأمر الذي اأو�سحته الحقا احلكومة الليبية«.واأكد اأن هذه 
التعليقات »لي�ست انعكا�سا لل�سيا�سة االأمريكية، ومل يق�سد اأن تكون مهينة، وانا اتقدم باعتذاري اإذا فهمت 

بهذا املعنى«.

بن�سيلفانيا / بي بي �سي 
اعلنت وزارة العدل االمريكية توجيه االتهام اىل 
و�سفتهم  م��ن  لتجنيد  بالتاآمر  امريكية  مواطنة 
ال�سلطات ب�«عمالء اإرهابيني« من رجال ون�ساء يف 

اوروبا واآ�سيا. 
�ساحية  يف  املقيمة  الروز  كولني  ان  يف  وي�ستبه 
العمر  من  والبالغة  بن�سيلفانيا،  بوالية  فيالدلفيا 
لالإرهاب  ماديا  »دعما  عام 2009  قدمت  عاما،   57
مبا فيه دعم لوج�ستي وخدمات جتنيد ودعم مايل 
ووثائق هوية وب�سرية« مبا ي�ساعد على التح�سري 
ا�سيا  وج��ن��وب  اوروب����ا  يف  دول  يف  الع��ت��داءات 

بح�سب قرار االتهام.
»ج��ن��دت رج���اال عرب  ان��ه��ا  نف�سه،  امل�����س��در  وق���ال 
وجنوب  اوروب���ا  يف  العنيف  للجهاد  االن��رن��ت 
ا���س��ي��ا« وع���رب االن���رن���ت اي�����س��ا »ن�����س��اء يحملن 
جوازات �سفر وبامكانهن ال�سفر اىل وعرب اوروبا 

لدعم جهاد عنيف«.
تن�ش  ك��ان��ت  امل���وؤام���رة  ان  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
لالرهابيني  اموال  وجمع  اال�ست�سهاد  »على  اي�سا 
وطلب جوازات وااللتفاف على قوانني ال�سفر عرب 

الزواج او جمع عدة جوازات«.
االول  ت�سرين  يف  اعتقلت  التي  الروز  واتهمت 

اربعة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  م��ع  ات�����س��االت  اج���رت  بانها 
رج���ال ون�����س��اء يف اوروب�����ا واآ���س��ي��ا وال���والي���ات 
املتحدة ووافقت على امر احدهم بالزواج منه كي 
تتمكن من ال�سفر اىل ال�سويد وارتكاب جرمية قتل 

هناك.
ومل يك�سف النقاب عن هوية ال�سخ�ش امل�ستهدف 
الوزارة  تعلن  اعتقال الروز، ومل  وال عن ظروف 
يوجه  مل  كما  االرب���ع���اء،  اال  لها  االت��ه��ام  توجيه 

االتهام لبقية اأفراد ال�سبكة.
وخالل تبادل ر�سائل الكرونية با�سم م�ستعار هو 
انها تريد ان ت�ست�سهد. وقالت ان  »اجلهاد«، قالت 

ب�سكل  ب�«االنتقال  لها  ت�سمح  اجل�سدية  طبيعتها 
غري ملحوظ« اىل اوروب��ا كي »تقوم مبا ت�سمره 

يف قلبها وتعتقد انها �ستنجح به.«
الفدرالية  ال�سرطة  على  بالكذب  اخ��ريا  واتهمت 
عندما ا�ستجوبتها يف يوليو/ متوز 2009 ب�ساأن 
ن�ساطاتها لتمويل االرهاب، واكدت حينها انها مل 
ارهابي  الكروين  موقع  على  ر�سائل  ابدا  تر�سل 

وانها مل ت�ستعمل ابدا اال�سم امل�ستعار »اجلهاد«.
الق�سية  ه��ذه  ان  ليفي  مايكل  العام  املدعي  وق��ال 
�سم  اىل  االرهابيون  ي�سعى  مدى  اي  اىل  »تظهر 

امريكيني اىل �سفوفهم يف معركتهم«.

واآ���ض��ي��ا اوروب�����ا  يف  »اإره���اب���ي���ني«  بتجنيد  ام��ري��ك��ي��ة  ات��ه��ام 

وا�سنطن/ الوكاالت 
يت�سرع«  »ل��ن  ان��ه  ام�����ش  االب��ي�����ش  البيت  اع��ل��ن 
النووية  اال�سلحة  لنزع  جديدة  معاهدة  باعتماد 
مع مو�سكو وذلك اثر ت�سريحات لوزير اخلارجية 
تكون  قد  املعاهدة  هذه  ان  اىل  ا�سارت  الرو�سي 

جاهزة يف غ�سون ثالثة ا�سابيع.
واالمريكيون  ال���رو����ش  امل��ف��او���س��ون  وي��ج��ري 
معاهدة  على  لالتفاق  متهيدا  مكثفة  حم��ادث��ات 
انتهى  التي  �ستارت  معاهدة  حمل  حتل  جديدة 
العمل بها يف اخلام�ش من كانون االول املا�سي.

وتعقدت هذه احلادثات ب�سبب خالفات حول عدد 
االمريكية  ال��درع  م�سروع  منها  املوا�سيع،  من 

امل�سادة لل�سواريخ يف اوروبا ال�سرقية.
روبرت  االبي�ش  البيت  با�سم  املتحدث  واعلن 
يعمالن على جتاوز  الطرفني  ان  الثالثاء  غيب�ش 
ال�سعوبات االخرية وان الواليات املتحدة تامل 

يف الو�سول اىل نتيجة ايجابية »�سريعا«.
يعملوا  ل��ن  االمريكيني  ان  اىل  اي�سا  امل��ح  لكنه 
اجل  من  املحادثات  ت�سريع  اىل  ت��وؤدي  بطريقة 
قمة حول  تنظيم  قبل  االتفاق  على  فقط  التوقيع 

حظر االنت�سار النووي يف ني�سان يف وا�سنطن.
وقال »بكل �سراحة، اذا تطلب االمر عدة ا�سابيع 
اخرى ملا بعد ني�سان/ابريل من اجل التو�سل اىل 
نت�سرع  لن  عندئذ  يكون يف م�سلحتنا،  ما  �سيء 

يف املفاو�سات«.
وكان وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف 
ب��دا اك��رث ت��ف��اوؤال يف وق��ت �سابق ال��ث��الث��اء حني 
ا�ستوؤنفت املحادثات يف جنيف. وقال ان االتفاق 
اال�سلحة  نزع  حول  اجلديد  االمريكي  الرو�سي 
ا�سبوعني  غ�سون  »يف  جاهزا  �سيكون  النووية 
»ملزما  راب��ط��ا  و���س��ي��ح��دد  ا���س��اب��ي��ع«  ث��الث��ة  اىل 
امل�سادة  االمريكية  ال��درع  م�سروع  مع  قانونا« 

لل�سواريخ.
مدفيديف  دمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�سان  وح��دد 
واالمريكي باراك اوباما يف متوز/يوليو هدفني 
خالل القمة التي جمعت بينهما يف مو�سكو، هما 
خف�ش عدد الروؤو�ش النووية اىل ما بني 1500 
القاذفات  و1675 يف مقابل 2200 حاليا، وعدد 
النووية )�سواريخ عابرة وغوا�سات وطائرات 

قاذفة ا�سراتيجية( اىل ما بني 500 و1100.

باعتماد  نت�ضرع  لن   : االبي�ض  البيت 
املعاهدة النووية مع رو�ضيا

القاهرة  / اف ب
�سيخ  �سيد طنطاوي  وفاة حممد  الر�سمية  امل�سرية  االو�سط  ال�سرق  انباء  وكالة  اعلنت 
االزهر اكرب موؤ�س�سة �سنية يف العامل واهمها تاريخيا، بازمة قلبية يف ال�سعودية ام�ش 

االربعاء.
وقالت الوكالة ان »ف�سيلة �سيخ االزهر حممد �سيد طنطاوي تويف �سباح اليوم ) ام�ش ( 

االربعاء يف العا�سمة ال�سعودية الريا�ش اثر ازمة قلبية مفاجئة«.
توزيع  حفل  يف  للم�ساركة  ام�ش  الريا�ش  اىل  »و�سل  االزه��ر  �سيخ  ان  الوكالة  وقالت 
مفاجئة  قلبية  ازمة  اثر  »تويف  االزه��ر  �سيخ  ان  العاملية«.وا�سافت  في�سل  امللك  جوائز 

داهمته خالل وجوده يف مطار امللك خالد الدويل يف الريا�ش لل�سفر عائدا للقاهرة«.
اىل  روح��ه  فا�ست  حيث  امل�ست�سفى  اىل  الفور  على  »نقل  طنطاوي  ال�سيخ  ان  وتابعت 
ال�سلطة واملعروف مبواقفه املعتدلة  بارئها«.  وال�سيخ حممد �سيد طنطاوي املقرب من 
قرية  االول 1928 يف  ت�سرين  ولد يف 28  امل�سري،  املجتمع  ق�سايا ح�سا�سة يف  حيال 

�سليم ال�سرقية حمافظة �سوهاج.

وفاة �ضيخ االزهر بازمة قلبية يف 
ال�ضعودية


