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املدى / وكاالت

إفراج
افـــــرجـت الـــشـــــرطـــــة االســـــرائــيلـيـــــة عــن ثالثـــــة
مــــــرشحــني مــن حـــــركــــــة املقـــــاومــــــة االسالمــيـــــة
)حمــاس( لالنتخـابـات الـتشـريعيـة اوقفــوا فيمـا
كـانـوا يقـومــون بحملـة يف القــدس الشـرقيـة كمـا
افـادت مصادر يف الـشرطة. واوضـحت املصادر انه
مت االفــراج عن الـشيـخ محمـد ابــو طيــر، الثــاني
علـــى قـــائـمـــة مـــرشحـي حـمـــاس علـــى املــسـتـــوى

الوطني، ومرشحني اخرين.

حواجز
دعـا رئيس الـوزراء الفلـسطـيني أحـمد قـريع الى
ازالــة احلــواجــز االســرائـيلـيــة يف كــافــة مـنـــاطق
الـضفة الغـربية و"وقف كـافة اشكـال العدوان من
اغـتـيــــاالت واعــتقــــاالت" الجنــــاح االنــتخــــابــــات
التشـريعية الـفلسطينـية يف اخلامـس والعشرين
مـن الـــشهـــر اجلـــاري. وجـــاء يف بـيـــان صـــادر عـن
مجلـس الـوزراء الفلــسطـينـي يف ختـام لقــاء بني
قـريع ووزيـر اخلــارجيــة االسبــاني مـيغيـل انخيل
مـــوراتـيـنـــوس يف رام اهلل "لقـــد شـــدد قــــريع علـــى
ضــــــرورة أن تقـــــوم إســـــرائـــيل بــتـــــسهـــيل حـــــركـــــة
املـــــواطــنــني قــبل املـــــوعـــــد املقـــــرر لالنــتخـــــابـــــات
التـشــريعيـة يف اخلـامـس والعـشـريـن من الـشهـر

اجلاري".

خرق
افاد بيـانان للجـيش اللبـناني ان طـائرات حـربية
اسرائيلية خرقت االجواء اللبنانية وحلقت فوق
قـسم كـبيـر مـن االراضي اللـبنـانيــة وان املضـادات
االرضيـة التـابعـة للجـيش قـد تصـدت لهـا. وجاء
يف بيـان اصــدره اجليـش "اختــرقت اربع طـائـرات
حــربيــة اســرائيـليــة قــادمــة مـن جهــة الـبحــر من
غرب بلـدة شكا اجـواء منطقـة الشـمال، واجتهت
شرقا وصوال الى بشري، ثم جنوبا مرورا بأجواء

منطقتي جبل لبنان واجلنوب".

تنٍب
تـبنـت مجمـوعـة سـريـة عـرفـت عن نفـسهـا بـاسم
"الــــشــبـــــاب الـفلــــســطــيــنــي املــــسـلح" اعــتـــــداءيــن
بــاملتفجـرات وقعــا خالل اليـومني املـاضـيني ضـد
اجلـيـــش اللـبـنـــانـي قـــرب مخـيـم فلــسـطـيـنـي يف
جـنــــوب لـبـنــــان بــــدون ان يــــسفــــرا عــن سقــــوط
اصــابـــات. واعلـنـت الــشــرطــة ان قـنـــابل ضعـيفــة
القيت ليـل السبت االحـد ثم ليل االحـد االثنني
علـــى مـــوقعــني للجـيــش يف شـــرق ثـم يف جـنـــوب
مخـيم عني احللوة لالجـئني الفلسطـينيني قرب
صـيـــدا، املـــديـنـــة الـــرئـيــسـيـــة يف جـنـــوب لـبـنـــان.
واوضحـت ان القنــابل اسفــرت عن اضـرار مـاديـة

طفيفة.

مواجهات
قـتل 14 شخـصـــا علـــى االقل واصـيـب 40 اخــرون
بجـروح يف مـرفـأ كيـسمـايـو الصـومـالي )500 كلم
جنـوب غــرب مقـديـشــو( خالل مــواجهــات وقعت
بني ميليـشيات متنـافسة من حتـالف وادي جوبا
كمـا افـاد عـدد من الـسكـان. وافـاد احـد الـوجهـاء
حـسن ابـراهـيم نــور ان 14 شخصـا، بيـنهم تـسعـة
مـــدنـيـني، قـتلـــوا مـنـــذ االحــــد يف معـــارك جـــرت
بـاملــدفعيـة الـثقيلـة. واضـاف "بـني القتلـى تـسعـة

مدنيني لم يشاركوا يف املواجهات".

منع
منع اجليـش االسرائيلـي كل اسرائيـلي ال يقطن
مبــدينــة اخلليل بـالـضفـة الغــربيــة حيـث يعيـش
مـئــات املــسـتــوطـنـني مـن الــدخــول الــى وسـطهــا
وذلـك بعــــد انــــدالع تــظــــاهــــرات عـنــيفــــة. وقــــال
مـتحـدث بـاسـم اجليـش االسـرائـيلـي يف بيـان ان
"قطاع احلي اليهـودي يف اخلليل والطرق املؤدية
اليه اعلنت منطقة عسـكرية مغلقة" موضحا ان
هذا املـنع سيبـقى سـاري املفـعول حـتى 22 كـانون

الثاني.

انتحاري
قـتل 20 شخـصـا وجـرح 20 اخــرون عنـدمــا فجـر
انـتحــاري دراجــة نــاريـــة مفخخــة يف بلــدة سـبني
بولـداك احلدوديـة يف افغانـستان، حـسبمـا صرح
حــاكـم الــواليــة. وقــال حــاكـم قـنــدهــار اســد اهلل
خــــالــــد ان "20 شخــصــــا قــتلــــوا وجــــرح نحــــو 20
اخـريـن عنـدمـا فجــر انتحـاري دراجـة نـاريــة قبل

نصف ساعة يف سوق بلدة سبني بولداك".

إيجار
تـــأمل قـيـــرغـيـــزسـتـــان احلـصـــول مـن الـــواليـــات
املتحـدة علـى خمـسني مليـون دوال ر سنـويـا بـدل
ايجـار قاعـدة مانـاس اجلويـة العسكـرية بـالقرب
من بـشكيك الـتي تسـتعملهـا واشنـطن منـذ عدة
سنـوات يف عملـياتـها يف افـغانـستـان. وقال رئـيس
الـبــرملــان القـيــرغـيــزي عـمــر بـك تقـي بــايـيف ان
ايجـار القـاعدة الـتي تبـلغ مسـاحتهـا الف هكـتار
يجـب ان يـــدفع مـن االن وصــاعـــدا فقـط لــدولــة
قـيــرغـيــزسـتـــان علــى اســاس خـمــســة الــى سـتــة
دوالرات عــن كل مـتــــر مـــــربع يف حـني كــــان بــــدل
االيـجار حـتى االن مـا بني 3% مـن الدوالر واربـعة
دوالرات للمتر املربع وكان يخضع لعدة مصالح.

تدهور
نقل الرئيس االميـركي االسبق جيرالد فورد الى
املــسـتــشفــى يف كــالـيفــورنـيــا الصــابـته بــالـتهــاب
رئـــــوي. وقـــــالــت ان فـــــورد )92 عـــــامـــــا( نـقل الـــــى
مسـتشفى ايـزنهاور يف رانشـو ميراج، بـالقرب من
بـــالـم سـبـــريـنغــس والـبقـــرب مـن مقـــر اقـــامـته.
واضـافت "ان حــالته الـصحيـة جيـدة وهـو يخلـد
الى الراحة" رافضة اعطاء تفاصيل اضافية قبل
صبــاح اليــوم الثالثــاء. وهي املــرة الثــانيــة خالل
شهــــر الـتـي يـنـقل فــيهــــا الــــرئـيـــس االســبق الــــى
املــستـشفـى. فـفي كـانـون االول املـاضـي نقل الـى

نفس املستشفى بعد اصابته بزكام.
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القدس -لندن /اف ب
أعلــن مــــســــــؤول اســــــرائـــيلــي رفـــيع
املـــــســتـــــــوى عــن وصـــــــول وفـــــــد مــن
املـســؤولني االســرائيـليـني االمنـيني
واخملتــصني بــالقـطـــاع النــووي إلــى
مـوسكـو مسـاء أمس الـثالثاء، بـامر
مـن رئيـس الـوزراء بـالـوكـالــة ايهـود
اوملـرت للبحث يف الـبرنـامج الـنووي
االيــــرانـي. وقــــال هــــذا املـــســــؤول يف
رئــاســـة احلكــومــة ان "هــذه الــزيــارة
قــررهــا قـبل شهــريـن رئيـس الــوزراء
اريــيل شــــارون وتهــــدف الــــى تـبــــادل
وجهـــات الـنـظــــر واملعلـــومـــات حـــول
مــــــدى تقـــــدم الــبـــــرنــــــامج الــنـــــووي
االيــرانـي". واوضح املــســـؤول نفــسه
ان الــــــــوفــــــــد االســــــــرائـــيـلـــي يــــضـــم
خصوصا اجلنرال االحتياط غيورا
ايالن املـــسـتـــشــــار لالمــن القــــومـي،
ورئـيـــس جلـنــــة الــطــــاقــــة الــــذريــــة
االســـــرائـــيلــيـــــة جـــــدعـــــون فـــــرانـك
وخبــراء آخـــرين. واضــاف ان "زيــارة
العـمل" هــذه تقــررت بعــد زيــارة قــام
بهــــا الــــى واشـنــطـن مـنــــذ شهــــريـن
الــــوزيــــر بـــــدون حقـيـبــــة تـــســــاحـي
هـانغبي الـذي كلـف حتريـك احلوار
االســـتـــــــــراتـــيـجـــي بـــني اســـــــــرائـــيـل
والـــواليـــات املـتحـــدة. وتــــابع القـــول
"بعد هذه احملـادثات وبالتنسيق مع
االمـــيـــــــــركـــيـــني، تـقـــــــــرر حتـــــــــريــك
االتصـاالت مع روسيـا حـول ايـران".
واكـــــد املـــســـــؤول نفــــسه ان "روســيـــــا

باول يؤكد ضرورة القيام بعمل فوري ضد ايران

اوملرت يرسل وفدا ارسائيليا اىل موسكو للبحث يف الربنامج النووي االيراين
مــوقفهــا املتـشـدد يف هـذه املـسـألـة.
وقـال "ال ميـكننـا ان نسـمح بسـنتني
اضـافيـتني مـن الثـرثـرة بني االسـرة
الــدوليـة. لقـد تـطلب االمـر عــامني
للـتفكيـر بنقل )امللـف( الى مـجلس
االمـن ولـم نـــصل الــــى ذلـك بعــــد".
واوضح "لـو ارسل املـلف قبل عـامني
او ثالثة الـى مجلس االمـن لكنا يف
مــــــــوقـع افــــضـل. لـــم تــكـــن االســــــــرة
الدوليـة مستعـدة لفعل ذلك لكـنها

االن على استعداد لذلك". 
ويف حــديـث آخــر لـتلفــزيــون هـيـئــة
االذاعــة البــريطــانيــة )بي بـي سي(،
قــــــال بـــــــاول انه مــن "الـــــــواضح" ان
اجلــمهــــوريـــــة االسالمـيــــة "تـــسـيــــر
بـــاجتـــاه" تـطـــويــــر اسلحـــة نـــوويـــة،
بـيـنـمـــا تـــؤكـــد طهـــران ان نـــوايـــاهـــا
محـض سلـمـيــة. وقــال "لـم يـثـبـتــوا
للعــالـم" انهـم ال يــسعــون المـتالك
الــــسالح الــنـــــووي، مــضــيفـــــا "انهــم
ميلـكــــون بــــرنـــــامجــــا نــــوويــــا، ومـن
الـواضح منـذ سنـوات انهـم يسـيرون
بــرأيي علـى طـريـق تطـويـر بـرنـامج
الــى نقـطـة ميـكن ان يـتحــول معهـا
الــى سالح نــووي ونـظــام النتــاجه".
ووصف وزيــر اخلـــارجيـــة االميـــركي
الـــســـــابق قــــرار نـقل املـلف الـنــــووي
االيـــرانـي الــــى مجلــس االمـن بـــانه
"صـــائـب ومـنـــاسـب"، مـــؤكـــدا ان اي
عمل عـسكــري ليـس خيــارا "وان لم

يكن باالمكان استبعاده كليا".

عدم منح طهران مهال جديدة. 
وقـال بـاول للـصحيفـة البـريطـانيـة
ان "الـــوضع يف ايـــران خـطـيـــر جـــدا
وسلـوك ايـران يف االشهـر الـثمــانيـة
عـــــشـــــــر االخــيـــــــرة كـــــــان مــنـغـلـقـــــــا
وسـاذجـا"، مـشيـدا بقــرار نقل امللف
النووي االيرانـي الى مجلس االمن
الــدولي. واضـاف الـوزيــر االميــركي
ان تـصـــريحـــات الـــرئـيــس االيـــرانـي
مـحـــمــــــــود احـــمــــــــدي جنــــــــاد ضــــــــد
اســـرائـيل، مبـــا يف ذلك دعـــوته الـــى
"ازالتهـا عن اخلـارطــة"، تثيـر "قلقـا
عــمـــيقـــــا". وقـــــال "ال ارى طــــــريقـــــا
للخــروج مـنهــا". وتـــابع "ال احــد يف
واشـنــطـن ولـنــــدن يـــــرى مخــــرجــــا
لذلك، ولـدينا شعور بـاننا فعلنا كل

ما ميكن فعله". 
واعلنت وزارة اخلـارجية البريطانية
االثــنــني ان الــتــــــرويـكــــــا االوروبــيــــــة
ســتــــطلـــب عقـــــد اجــتــمـــــاع عــــــاجل
للجنـة الـدوليــة للطـاقـة الـذريـة يف
الثـانـي والثـالـث من الـشهـر املـقبل.
وجــــاء هــــذا االعـالن بعــــد اجـتـمــــاع
ملـمــثلـي دول الـتـــــرويـكـــــا )فـــــرنـــســـــا
وبـــــريــطـــــانــيـــــا واملـــــانــيـــــا( والــصــني

والواليات املتحدة وروسيا. 
ورحـب باول بـاخلطـوات لنقل امللف
النووي االيرانـي الى مجلس االمن
الــدولـي، لكـنه اوضح ان الـصعــوبــة
تـكمـن يف العقــوبــات الـتي ميـكن ان
تــؤدي الــى دفع طهــران الــى تغـييــر

البريطـانية، نشـر أمس الثالثاء، ان
حتـــــركـــــا فـــــوريـــــا مــن قــبل االســـــرة
الـــدولـيـــة ضـــروري ضـــد ايـــران الن
بـرنــامجهــا النـووي "خـطيـر جـدا".
وقــــــــــال بــــــــــاول الوسـع صـحــــيـفــــــــــة
بــريـطـــانيـــة انتـشــارا ان "الــوضع يف
ايران خطير جدا"، مؤكدا انه يجب

اقـتــصــــاديـــــة علــــى ايــــران، يف حــــال
واصل هـذا البلـد بـرنــامجه النـووي
رغــم الـــضغـــــوط الــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة

الدولية.
مــن جهــته أكـــــد وزيـــــر اخلـــــارجــيـــــة
االمـيــركـي الــســـابق كــولـن بــاول، يف
حـــــــــديـــث لـــــصـحـــيـفـــــــــة "ذي صـــن"

تـلعـب دورا اســـاسـيـــا يف هـــذا املـلف،
مبـا انهـا تـواصل بنـاء مفـاعل نـووي
يف ايـــران، وتـتعـــاون مع هـــذا الـبلـــد
لـتــطــــويــــر صــــواريـخ بعـيــــدة املــــدى
ومتـده بــاسلحـة تـقليـديـة". واوضح
املــســؤول ان اســرائـيل تــؤيــد فــرض
مـجلـــس االمـن الــــدولــي عقــــوبــــات

مدريد/اف ب
اعلــن مـــصــــدر قـــضــــائــي ان
الـــزعـيـم املفـتـــرض لــشــبكـــة
الـتجـنـيـــد حلــســـاب تـنـظـيـم
القـــاعــــدة يف العـــراق عـمـــر
نـقــــــــشـــــــــــة الـــــــــــذي اعـــتـقـل
اخلــــمــــيـــــــــس املــــــــــــاضــــي يف
اسـبـــانـيـــا، وضع أمــس األول
االثــــــــنــــــــني يف احلــــــــبـــــــــــــــــس
االحـتـــرازي بـتهـمـــة جتـنـيـــد
ـــــى مقــــــاتلــني الرســــــالهــم ال
العــراق. ومع حبـس املغــربي
عــمـــــر نقـــشــــة )23 عــــامــــا(
يـرتفع الـى 15 اسالميـا عدد
الـــــــــذيـــن اتـخـــــــــذ ضـــــــــدهـــم
االجـراء نفـسه، من اصل 21
ــــوع شخـــصـــــا اوقفــــوا االســب

املاضي. 
وتــفـــــــــــــــــــرض االجـــــــــــــــــــراءات
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لندن/اف ب
ذكــرت صحـيفــة "فــايـنـنـشــال
تــاميــز" أمـس الـثالثــاء ان مــا
بـني 6 و9 مـن كـبــار مـــوظفـي
شــــركــــة تــصـنــيع الــسـيــــارات
األملــانيــة األميــركيــة "داميلــر
كـرايـسلـر"، اوقفـوا عـن العمل
لالشتبـاه بتورطهم يف قضايا
ــــــامـج ــــــرن فــــســــــاد يف اطــــــار ب

"النفط مقابل الغذاء".
ــــــت الـــــــــصــحــــــيــفــــــــــــــــــة ونــقــل
االقتـصــاديــة يف مقــالـني من
فــرانـكفــورت ونـيــويــورك، عـن
"اشخاص مقـربني من شـركة
تصـنيع الـسيـارات" قـولهم ان
مـعظـم الكـوادر الــذين عـلقت
عقــود عــملهـم يـنـتـمــون الــى
القــسم الــدولي يف الـشــركــة.
وقــالت صـحيفـة "فـايـننـشـال
تــاميــز" ان الــشــركــة رفــضـت
ـــــومـــــات ـــــى املـعل الــتـعلــيـق عل
املــــــرتــبــطــــــة بـــــــوقف هــــــؤالء
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يف إطار فضيحة )النفط مقابل الغذاء(

وقف موظفني كبار يف رشكة  دايملر كرايسلر للسيارات عن العمل 
ورد اسـمهــا، يف تـشــرين االول
املــــاضــي، يف تقــــريــــر جلــنــــة
الــتـحـقــيـق بـقــيــــــادة رئــيــــس
الـبـنـك املـــركـــزي االمـيـــركـي
الــســابق بــول فـــولكــر. وكــان
بــــــــرنــــــــامـج االمم املــتـحــــــــدة
"النفط مقـابل الغذاء" الذي
طــبـق مــن 1996 الـــــــى 2003،
يـسـمح لـبغــداد ببـيع كـميــات
مـن الـنفــط العــراقـي مقــابل
شــــــــــراء مــــــــــواد اســــــــــاســـيــــــــــة
للتخفيف من معاناة الشعب
العـــراقـي الـــذي كـــان يـــواجه
حــــصـــــــارا دولــيـــــــا. واســتـغـل
البـرنـامج، الـذي تـبلغ قيـمته
االجمــاليـة 100 مـليـار دوالر،
ـــــيــــــــــــــــارات ومت اخـــــتــالس مــل
الـــــــــــدوالرات مـــنـه. وشــكـلـــت
الفــضــيحـــة، مــصـــدر اربـــاك
كـبـيــــر لالمم املــتحـــدة مـنـــذ
ـــــون الـكـــــشف عــنهـــــا يف كـــــان

الثاني .2004
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لـضمــان احلصـول علـى عقـد
تزويد شاحنات للعراق.

ـــر" ـــر كـــرايـــسل وكـــانــت "داميل
واحــدة من نحـو 2000 شـركـة
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االشــخـــــــــــــاص عــــن الــعــــمــل،
مؤكدة ان التحقيق يتواصل.
واضــــــــافــت ان االتـهــــــــامــــــــات
للـشـركـة تـتنــاول دفع رشـاوى
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 يف اسبانيا  .. حبس زعيم مفرتض لشبكة 
جتنيد مقاتلني يذهبون اىل العراق

يف فـيالنــوفــا اي ال جـيلـتــرو
يف اقلـيم كـاتـالــونيــا )شمـال
ـــوا مـــرتـبــطـني شـــرق(، وكـــان
بــاجلــزائـــري بلـيل بـنقــاسـم،
الــــذي يـــشــتـــبه يف انـه نفــــذ
هجـومــا انتحـاريـا اسفــر عن
سقـوط 28 قـتيال مـن بيـنهم
19 عـــسـكـــريـــا ايــطـــالـيـــا يف
قاعـدة النـاصريـة، يف الثـاني
عـــشـــر مـن تـــشـــريـن الـثـــانـي
2003 وتــبــنـــتهـــــا القــــاعــــدة.
ويــرى القـضـــاء االسبـــاني ان
هـنـــاك مـــؤشـــرات "كـــافـيـــة"
العتبار ان اخللية االسبانية
ــــــأت وارسلــت" "جــنـــــدت وعــب
بنقاسم الـى العراق "بوضعه
حتت امرة كتـائب ابو حفص
املـصــري املـــرتبـطــة بـتنـظـيم

القاعدة" يف العراق. 
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الـقضائيـة االسبانيـة توجيه
الـتهـم رسـمـيـــا للـمـــوقـــوفـني
بـعد نـهايـة التحقـيق معهم.
وقـــــد افـــــرج عــن 3 اخـــــريــن
وضـعــــــــوا حتـــت املــــــــراقـــبــــــــة
القضائية واخلي سبيل الـ 3
االخـرين حتى قـبل عرضهم
علــى قــاض. ومت تــوقـيف 20
شخـصا يف مدريد وفيالنوفا
وجيلتـرو والسرتـي يف اقليم
البــاسك )شمـال( يـشـتبه يف
ــــــى خلــيــتــني انــتــمــــــائهــم ال
تـــضــمـــــــان 15 مغــــــربــيــــــا و3
اسـبـــان وتـــركـيـــا وجـــزائـــريـــا،
ـــمـــــــــــا افـــــــــــادت وزارة حــــــــســـب
ــــان ـــــداخلــيــــة. ويـــشــتــبه ب ال
ــــى املــــوقــــوفــني يــنــتــمــــون ال
خلـيـتـني لـتجـنـيــد مقــاتلـني
احداهمـا يف مدريد والثانية
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العواصم / الوكاالت
اكـد مصـدر رسـمي مصـري ان نـائب
الـرئيس االميـركي ديك تشـيني بدأ
صبـاح أمس الـثالثاء محـادثاته مع
الرئيس حسني مبارك التي تتناول
الـتــطــــورات االقلـيـمـيـــة يف الــشـــرق
االوسط. واوضح املـصدر ان مـبارك
وتشـيني اللـذين التقـيا عـلى فـطور
عــمل يف مـنـــزل الـــرئـيــس املــصـــري
سيناقشان احلالة الصحية لرئيس
الـــوزراء االســـرائـيلـي اريـيل شـــارون
الـذي دخل يف غيـبوبـة عميـقة مـنذ
اصـــابــته بـنـــزيـف يف املخ يف الــــرابع
من كـانـون الثـاني اجلـاري. واضـاف
املــــصـــــــدر ان الـــــــرئـــيـــــس املــــصـــــــري
ســـيـــبـحـــث مـع نــــــــائـــب الــــــــرئـــيــــــس
االمـــيــــــــركـــي كــــــــذلــك االوضــــــــاع يف
العـــراق وامللف الــســـوري اللـبـنــانـي.
وكـــان مـن املقــــرر ان يغـــادر تــشـيـنـي
أمــــس الــــــى الـــــسعــــــوديــــــة الجــــــراء
محـــادثـــات مـع العــــاهل الـــسعـــودي

يف طريقه إلى السعودية والكويت

تشيني يناقش التطورات االقليمية 
يف القاهرة

عـبــد اهلل بـن عـبـــد العــزيــز، قـبل ان
يتوجه الى الكـويت يف زيارة قصيرة
لــتقــــــدمي العـــــزاء يف وفـــــاة االمــيـــــر

الشيخ جابر االحمد الصباح.
مـن جهــة أخـــرى اعلـن مــسـتــشفــى
هــــداســـــا يف القــــدس صـبــــاح أمـــس
الثالثـاء ان اي تغيير لـم يطرأ على
صحـــة رئـيــس الـــوزراء االســـرائـيلـي
ارييل شارون، الذي دخل يف غيبوبة
مـنـــــذ اصـــــابــته بـجلــطـــــة حـــــادة يف
الـــــــدمـــــــاغ قــبـل 14 يـــــــومـــــــا. وقـــــــال
املــسـتــشفـــى "ال تغـيـيـــر يف احلـــالـــة
الـصـحيـة لــرئيـس الـوزراء الـتي مـا
زالت خـطيــرة لكن مـستقـرة". وكـان
شــارون فتح عـينـيه االثنـني عنـدمـا
استمع الى تسجيل لصوت حفيده،
حسبمـا ذكر اطبـاؤه. لكن املتحـدثة
باسم املستشفى ياعيل بوسم ليفي
قــالـت انه "رف بعـينـيه لـكن هــذا ال
يعـنـي شـيـئـــا طـبـيـــا"، مـــوضحـــة ان
"افراد اسرته وحدهم شهدوا ذلك".

الرياض /اف ب
اكـدت وزارة الــداخليـة الـسعـوديـة يف
بيـان أمــس الثالثـاء ان قــوات االمن
الــــسعـــــوديـــــة اعــتـقلــت أمــــس األول
االثـنني 5 مــشبــوهـني ينـتمــون الــى
"الفئـة الضـالـة" التـعبيـر املـستخـدم
يف اخلطـاب الـسعـودي لالشـارة الـى
عنــاصــر الفــرع الـسعــودي لـتنـظـيم
القـاعـدة. واوضح البيـان الـذي بثته
وكــالـــة االنبــاء الـسعــوديــة ان "قــوات
االمـن رصــدت حتــركــات مــشـبــوهــة
الربعـة من املـواطنـني )السعـوديني(،
اضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى احـــــــــد املـقـــيـــمـــني
)االجـــــــانــب(، ومت الـقـــــــاء الـقــبــــض
عليهـم يف مدينـة الريـاض االثنني".
واضــاف الـبـيـــان انه بـتفـتـيــش احــد
املـــــواقع الــتـــــابعـــــة لهــم "مت ضــبــط
جتهيـزات متـكامـلة لـتزويـر الوثـائق
ومـعمل لتـصنـيع القنـابل االنبـوبيـة
واملـواد املـتفجــرة". كمــا عثـرت قـوات
االمـــن عـلــــــــى "وثــــــــائـق ووســــــــائــــط
الـكتــرونيـة تـفصـح محتـويـاتهــا عن
انـتمائهم للفئة الضـالة كما تشتمل
علـى مخـططـات اجــراميــة لتـنفيـذ

اعتداءات آثمة داخل اململكة". 

قوات االمن السعودية تعتقل 5 مشبوهني من القاعدة 
عـنيفـة قـتل فيهـا خـمسـة من رجـال
االمـن ايضـا. وكـانت وزارة الـداخليـة
وضـعـــت يف 28 حــــــــزيــــــــران الئـحــــــــة
بـــاسـمـــاء 36 نـــاشـطـــا يعـتقـــد انهـم
اعضـاء يف تنظيم القـاعدة االرهابي
ضـمــنهـم 15 مـــطلــــوبــــا )14 مــنهـم
سـعـــــــوديـــــــون( داخـل املـــمـلـكـــــــة و21
مــــطلــــــوبــــــا )15 سعــــــوديــــــا وثالثــــــة
تشاديني وكويتي وموريتاني وميني(
يف اخلـارج. وتـواجه الـسعـوديــة منـذ
ايـار 2003 مـوجــة اعتـداءات تـبنـاهـا
انـصـــار القــاعـــدة اوقعـت 265 قـتـيال
بـيـنهـم 90 مــدنـيــا و52 عـنـصــر امـن

و123 اسالميا متطرفا.

االمـنـيــــة ونحــــو 50 سـيــــارة حتـيــط
بــاحــد الـشــوارع، ومـن بيـنهـــا سيــارة
لـفحـــص املــتـفجــــــرات، كــمــــــا مـــنع
الـدخـول الـى املـنطقـة وبقـي الطـوق
مفـروضــا عليهـا حتـى املـسـاء. وذكـر
احد رجـال االمن يف املـوقع انه متت
مـــداهمــة احـــد املنـــازل يف املنـطقــة،
وأُوقف مـطلــوبــون امـنيـــا، كمـــا عثــر

على اسلحة ومتفجرات. 
ويف كـانـون االول قـتلت قــوات االمن
الـــسعـــوديـــة عـبـــد الـــرحـمـن املـتعـب
املـطلــوب رقـم 4 )علــى الئحــة الـ 36
مـــطلــــوبـــــا( ومحـمــــد الـــســـــويلـمـي
املــطلــــوب رقــم 7، خالل مــــواجهــــات

وكـانت مصـادر امنيـة سعوديـة افادت
أمـــــس األول االثــنـــني ان سلـــطـــــــات
االمـــن الــــــسـعـــــــــوديـــــــــة اعـــتـقـلـــت 4
اشخـاص علـى االقل مـن املطلـوبني
امنـيا لـعالقتهم بـاخلاليـا املتطـرفة
واملسـؤولــة عن االعتـداءات املـسلحـة
يف الـسعـوديـة. واضــافت املـصـادر ان
اعــــــدادا كــبــيــــــرة مــن قــــــوات االمــن
السعـودية فـرضت ظهـر أمس األول
حصـارا علــى حي الفـحص الـدوري
يف مـنــطقــة املـــونفـيــة شـمــال شــرق

الرياض حيث تكثر االستراحات. 
وشـاهد مـصور لـوكالـة فرانـس برس
اعـــدادا كـبـيـــرة مـن قـــوات الــطـــوارئ

طهران /اف ب
سمح الـرئيـس االيـرانـي محمـود احمـدي جنـاد لـشبكـة
الـتلفــزيـــون االميـــركيـــة "سي ان ان" بــالعـمل مجــددا يف
ايـران، بعد ان قـدمت اعـتذارات خلـطأ يف الـترجـمة، ادى
الـــى حتـــويـــر تـصـــريح له حـــول حق ايـــران يف الـطـــاقـــة
النـوويـة. وكـانت الـشبكـة قـدمـت اعتـذاراتهـا أمـس األول
االثـنـني "خلـطـــأ يف الـتـــرجـمـــة"، واعـــربـت عــن "اسفهـــا"
التخاذ "مثل هذه التدابير" بحقها. وقالت "بسبب خطأ

ـ

الرئيس اإليراين يسمح لشبكة "يس ان ان" بالعمل ثانية يف ايران
يف الـترجمة )...( نقلـنا عنه )الرئيـس احمدي جناد( ان
ــــــووي"، مــــــوضـحــــــة ان اليــــــران احلـق يف صــنـع سـالح ن
"الـرئيـس احمـدي جنـاد قـال يف الـواقع ان اليـران احلق
يف الـطاقـة النـووية )...( وان بـالدا لها حـضارة لـيست يف
حـــاجـــة السلحـــة نـــوويـــة". وقـــالـت االذاعـــة احلكـــومـيـــة
االيـرانيـة أمس الـثالثاء ان الـرئيـس االيرانـي قال لـوزير
الثقـافة، الذي منع الـشبكة من العمل "نـظرا العتذارات

الشبكة نطلب بالسماح لها باستئناف عملها". 
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لندن /اف ب
ذكـــرت صحـيفـــة "ديلـي مـيـــرور" أمــس الـثالثـــاء ان
طالبـا كان يلعب البلياردو مع اصـدقائه يف حانة يف
بــريـطــانيــا، عثــر علــى وثـيقــة عــسكــريــة حـســاســة،
تــتـــضــمــن مـــــراحـل ومهــمــــــات سفــيــنـــــة لـلجــيــــش
البــريـطـــاني يف الـشــرق االوسـط. وكـــانت الــوثـيقــة
الـتي تقع يف صفحـتني، وحتمل عـبارة "تـوزع بشكل
محـدود"، علـى طـاولـة يف حـانـة "البـاني" يف مـدينـة
بـورتـسمـوث علـى السـاحل اجلنـوبـي، وهي تتـضمن
تفاصيل حول عمليات كان يفترض ان تقوم بها يف
الـعـــــــراق والـــــــدول اجملـــــــاورة يف االشـهـــــــر املـقــبـلـــــــة،
الفـرقـاطـة "اتـش ام اس سـانـت البـانـز"، الـتي تـرسـو
حـاليـا يف بـورتـسمـوث. وقـال الطـالب مـايكل بـراون
)22 عــــامــــا( "اهلل وحــــده يعــــرف مــــا كــــان ميـكـن ان
يحـدث لــو عثـر ارهــابي علـى الــوثيقــة". واوضحت
الـصحـيفــة ان الــوثـيقـــة سلـمـت الــى وزراة الــدفــاع

البريطانية.

طالب يعثر يف حانة عىل وثيقة
عسكرية حساسة يف بريطانيا

بكني /اف ب
ـــــة ـــــو اكــثـــــر مــن 100 دول ـــــدأ ممـــثل ب
ــــة مـــــانحــــة أمــــس ومــنـــظــمــــة دولــي
الـــثالثـــــاء يف بـكــني اجــتــمـــــاعـــــا يف
محاولة جلمع نحو 1.5 مليار دوالر
ملكـافحـة كـارثـة عـامليـة محـتملـة هي
انتـشار وباء انفلونـزا الطيور. ويأتي
هـذا املـؤمتـر غــداة االعالن عن وفـاة
ـــــا بهــــذا ــــركــي شخـــص جــــديــــد يف ت
املرض، ممـا يرفع عـدد الوفيـات إلى
ـــــوا 4 مــن اصـل 20 شخـــصـــــا اصــيــب
بــاملــرض يف هــذا الـبلـــد منــذ نهــايــة

كانون االول.
وقال كيـاو جونغواي، وهو احد نواب
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بكـني تـضـيف اجـتـامعــــا ملكـــافحـــة انـتــشـــار وبــــاء انفلـــونـــزا الـطـيـــور
تلقيخ الـطيـور اضـافـة الـى تعـويض
ــــــة ــــــزارعـــني. ويف مـجــــــال حـــمــــــاي امل
االنـســان، يـنـبغـي اقــامــة مخــزونــات
ــــاهــيل مــن مـــضـــــادات الفــيــــروس وت
اجلهــاز البـشـري الـصحـي. وفيـروس
"اتـش5 ان1" الـذي ظهـر يف 2003 يف
جنـوب شـرق آسيـا امتـد الـى الشـرق
ــــــا ونـقـلـــتـه ــــــى اوروب االوســــط ثـــم ال
الطيور املهاجرة. ومن غير املستبعد
ان يـــصل الــــى امـيــــركــــا الالتـيـنـيــــة
وافــــريقـيــــا وبلــــوغ كـل القــــارات. ويف
مـنتـصف كـانــون الثــاني، تــويف نحـو
80 شخـصـــا يف الفـيــروس، حــسـبـمــا

اكدت منظمة الصحة العاملية.
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ــــــذي أمــــس الــثـالثــــــاء الــتـقــيــيــم ال
سيقـدمه البنـك الدولي الـذي يقدر
ـــــيـــــــــــــــار دوالر الــــكــلــفـــــــــــــــة بـ 800 مــل
االقـتــصــــاديــــة واملــــالـيــــة احملـتــملــــة
النتـشــار املــرض. ومـن اجل حتــاشي
حـصــول هــذا الـسـينــاريــو املــأســاوي
يـجــب تـخــــصــيــــص مــــــا بــني 1.202
و1.244 مليــار دوالر ملسـاعـدة الـدول
العــــاجــــزة عـن مــــواجهــــة الــتهــــديــــد
مبفــــردهــــا. وســـيخـــصــــص القــــســم
االكـبر مـن االموال لـبرامج الـتوعـية
الــوطـنيــة وارشــاد الــسكــان وشـبكــات
بـيـطـــريــــة للـــرصـــد واالنـــذار املــبكـــر
ووقـف انـــتـــــشـــــــار الـعـــــــدوى وذبـح او
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وزيــر اخلـــارجيــة الــصيـني، يف كـلمــة
افـتتـاح املـؤمتـر، الـذي يـنتهـي اليـوم
االربعاء "هناك نقص يف االموال يف
كثيـر من الدول التي اصـابها املرض
وبـني الوكـاالت الدولـية، االمـر الذي
سـيعـيق بــشكل جــدي اجلهــود الـتي
تبـذل مـن اجل الـوقـايـة واملــراقبـة".
واضـــاف ان "الـتعـــاون الـــدولـي اخـــذ

بعدا وطابعا عاجال ال سابق له". 
ويتـمثل العـديـد مـن البلـدان بـوزيـر
الصحـة لـديهـا، االمـر الـذي يـضفي
اهـمـيــــة علـــى اجـتـمــــاع بكـني الـــذي
يـنــظــمه الـبـنـك الــــدولـي واالحتــــاد
ـــــوفـــــود ـــــراء ال ـاالوروبـــي. وبحــث خــب ـ ـ


