
4NEWS & REPORTS
يف احلدث العربي والدولي

املدى / وكاالت

استماع
ذكر مـصدر قـضائـي ان فيليب كـوروا قاضـي التحقيق
االول يف محكمـة البـدايـة الكبـرى يف بــاريس، اسـتمع
يف بيـروت الـى شـاهـد يف اطــار التحـقيق يف فـضيحـة
الفـسـاد الـتي طــالت بـرنـامـج االمم املتحــدة "النفـط
مقابل الغـذاء" يف العراق، علـى ان يستمع الـى شاهد
آخـر. وقـد وردت اسمـاء 2200 شـركـة يف تقـريـر فـولكـر
لالمم املتحدة بتهمة تسلم رشاوى من حكومة صدام

حسني يف اطار هذا البرنامج.

انتقاد
انـتقــدت الــصحف االملـــانيــة الـصــادرة أمـس اجلـمعــة
بـشـدة تـصــريحـات الــرئيـس الفـرنــسي جــاك شيـراك
حول احتمال اللجـوء الى السالح النووي ضد الدول
الـتـي متــــارس االرهــــاب. ويف معــــرض تــطــــرقهـم الــــى
االزمـة احلـاليـة مع طهـران حــول امللف النـووي، عبـر
العـديـد من احملـرريـن الصحـافـيني عن خـشيـتهم من
ان تـــســـــاهــم تــصـــــريحـــــات شــيـــــراك يف جـعل مـــــوقف
الرئـيس االيـراني محمـود احمـدي جناد اكـثر تـشددا
ممـــا هـــو علـيه. واعـتـبـــرت الــصحـيفـــة االقـتـصـــاديـــة
"هـانـدلـسـبالت" ان تصـريحـات الـرئيـس الفـرنـسي يف

االجواء احلالية، "غير مثمرة اطالقا".

قمة
تفـتــتح قـمــــة االحتــــاد االفـــــريقـي االثـنــني املقــبل يف
اخلــرطــوم وسـط جــدل حـــول امللف الـشــائـك املتـعلق
بالـدكتـاتور الـتشـادي السـابق حـسني حبـري واختـيار
الــرئـيــس املقـبل لالحتــاد اذ يـثـيــر تــرشـيح الــســودان
حتفظـات عـدة. وينـتظـر ان تكـون االوضـاع يف سـاحل
العـاج كـذلك علـى جـدول االعمـال بعـد عـودة التـوتـر
املفــاجئ يف هــذا البلـد حـيث تـظـاهـر انـصــار النـظـام

بعنف مطالبني برحيل القوات الدولية.

تقدم
تطـرح حركة املقاومة االسالمية )حماس( نفسها من
خالل فــــرصهــــا القــــويــــة لـتـحقــيق فــــوز مـلحــــوظ يف
االنـــتخــــــابــــــات الــتــــشــــــريعــيــــــة، "كــمـــنقــــــذ" للـــــشعــب
الفلـسطـيني الـذي يعـاني من الفـقر واالحـباط، بـعد
12 سنــة علـــى قيــام الــسلـطـــة الفلـســطيـنيــة. وتعـلن
حمــاس يف بــرنـــامجهــا وشعــاراتهــا االنـتخـــابيــة انهــا
تخــوض االنتخـابــات "كي تخـلص الــشعب مـن الفقـر
والفساد والفوضى" مع متسكها مبقاومة االحتالل.

حصيلة
قـــالت الـشــرطــة ان 52 شخـصــا يف االقل قـتلــوا أمـس
اجلمعة عندما سقطـت احلافلة التي كانت تقلهم يف
واد جنـوب كـشميـر الهنـديـة. وكـانت احلـافلـة تقل 70
راكبـا عنـدمـا هـوت من ارتفـاع 121 متـرا بعـد ان فقـد
الــســــائق الــسـيــطــــرة علــيهــــا، علـــى طــــريق جــبلـي يف
منطـقة راجـوري علـى بعـد 490 كلم جـنوب الـعاصـمة
الصيفيـة لكشمـير الهنـدية سـريناغـار. وقال مـسؤول
يف الشـرطـة "حتـى االن عثـرنـا علـى 52 جثـة" مـشيـرا

الى ان عدد القتلى مرشح لالرتفاع.

حتطم
اعلـنت وزارة الــداخليـة اجملـريـة أمــس اجلمعـة ان 42
سلـوفاكيـا قتلـوا وليس 44 يف حتـطم طائـرة عسكـرية
سلـوفاكـية يف تـلكيبـانيـا )شمـال شرق اجملـر( استـنادا
الـــى الئحـــة ركـــاب الـطـــائـــرة. وقـــال املـتحـــدث بـــاسـم
الــوزراة تـيبــور دوبـســـون "هنـــاك 42 قتـيال ونــاج واحــد
استـنادا الـى الالئحة الـرسمـية للـركاب الـتي حصلـنا

عليها من سفارة سلوفاكيا".

ارتفاع
جتــاوز بــرمـيل الـنفـط سعـــر 67 دوالرا يف آسيــا أمـس
اجلمعـة بعــد التهـديـدات اجلـديـدة لـزعـيم القـاعـدة
اسامـة بن الدن ضد الـواليات املـتحدة. وقـد بلغ سعر
بــــــرمـــيل الـــنفـــط تـــــسلــيــم شــبــــــاط 67،04 دوالرا، اي
بارتفاع 21 سنتـا عن سعر االقفال مساء اخلميس يف
نـيــويــورك وكــان 66،83 دوالرا. واعـتـبــر فـيكـتــور شــوم
احملـلل يف شــــركــــة "بــــورفـن انــــد غــــرتــــز" االمـيــــركـيــــة
املـتخصـصة ان املـضاربـات يف السـوق بعـد التهـديدات

االخيرة قد ترفع السعر حتى سبعني دوالرا.

رفض
اعلنت مجموعة غوغل انها ستعارض بشدة اي طلب
مــن االدارة االمــيــــــركــيــــــة لـلحـــصـــــــول علـــــــى الئحــــــة
مــسـتخـــدمـي محـــرك الـبحـث الــشهـيـــر علـــى شــبكـــة
االنـتــرنـت الـــذي متلـكه والـــذي يحـمل االسـم نفــسه.
وكان وزيـر العدل البـرتو غونـزاليس جلأ الـى محكمة
يف ســان خــوسـيه )كــالـيفــورنـيــا( يف سـيلـيكــون فــالـي
الجـبــــار هــــذا املــــوقـع العـمـالق علــــى تـــسلـيــم الئحــــة
مبـستخـدمـيه خالل اسبـوع. وبـرر وزيـر العـدل دعـوته
هـذه بـالقـول انه بحـاجـة لهـذه املعلـومـات للـدفـاع عن
نفــسه يف الــدعــوى الـتي اقــامـتهـــا جمـعيـــة اميـــركيــة
كـبيــرة للـدفــاع عن احلـريـات املــدنيــة "اي سي ال يـو"
اللغــاء قــانــون حــول مكــافحــة اسـتغالل االطفــال يف
اعمال اباحية على شبكة االنترنت هو "قانون حماية

االطفال على الشبكة".

خرق
اعـلــن اجلــيـــــش الـلــبــنـــــــانــي يف بــيـــــــان ان مـقـــــــاتـالت
اســرائيـليــة خــرقت اجملــال اجلــوي اللـبنــانـي وحلـقت
ملدة ساعة تقريبـا فوق شمال العاصمة بيروت وصوال
حتـى مــدينــة بعلـبك. واضـاف الـبيــان ان الطـائــرتني
"نفـذتا طيرانا دائـريا فوق جونيـة والبترون وبعلبك-
الهــــرمل مــــرورا فــــوق األرز" مــــوضحــــا ان املقــــاتلـتـني
"غـادرتا األجواء اللبـنانية عنـد الساعة 13،45 )12،45

تغ( من فوق البحر مقابل الناقورة".

أزمة
تـواجه السلـطة الفلـسطيـنية بـرئاسـة محمـود عباس
ازمــة مـــاليــة حــادة عــشيــة االنـتخــابـــات التـشــريـعيــة
املقـررة يف 25 كـانــون الثــاني ممـا قــد يجعلهـا عـاجـزة
عـن دفع اجــور مـــوظفـي القـطـــاع العــام الــذيـن يـصل
عـــددهـم الــــى 130 الفـــا. ويـتــــوقع الـبــنك الـــدولـي ان
يــصل العجــز يف ميــزانيــة الـسلـطــة هــذه الــسنــة الــى
مـليــار دوالر بـسـبب تـضـخم اجــور القـطــاع احلكــومي
مع زيـــادة التــوظـيف. واقــر مـحمـــود عبــاس الـثالثــاء
بــاالزمـــة بقـــوله "نحـن منــر بــازمــة مــالـيـــة تخـنقـنــا.
البـطالة سـبب هذه االزمة النـنا عندمـا نوظف هؤالء
العاطلني عـن العمل تتضـخم االجور وتتـوقف الدول

املانحة عن تقدمي مساعدات".

العواصم/وكاالت
ــــرانــي محــمــــود ــــرئــيـــس اإلي قــــام ال
أحـمدي جنـاد بزيـارة إلى الـعاصـمة
الـسوريـة دمشق إلظهـار تضـامنه يف
وقت يتعـرض فيه الـبلدان لـضغوط

دولية. 
وأجرى أحمـدي جناد محـادثات مع
الرئـيس السوري بشار األسد، خالل
أول زيــارة له لـسـوريــا منـذ انـتخــابه

رئيسا اليران. 
وقـــد صـــرح الـــرئـيــس بــشـــار األســـد
عقب مـحادثـاته مـع جناد بـأن بالده
تـؤيــد طهـران يف املــواجهـة احلــاليـة
مع الغرب بشـأن برنامجـها النووي.
وأضــــاف أنه يــتعــني علـــى الــبلـــديـن
تـــوثـيـق عالقــــاتهـمـــا بـــالـنــظـــر إلـــى
الــظــــروف احلــــالــيــــة القــــائــمــــة يف

املنطقة. 
ومـن جــانـبه قــال أحـمــدي جنــاد إن
البلدين يرفضان التدخل األجنبي،
يف اشــــارة واضحــــة إلــــى الـــضغــــوط
الـشـديــدة التـي تتعـرض لهـا دمـشق
بـشـأن تقـريــر األمم املتحـدة املـتعلق
بـاغتـيال رئـيس احلـكومـة اللبـنانـية

السابق رفيق احلريري. 
يـــذكـــر أن الــبلـــديــن حلــيفـــان مـنـــذ
ـــــة-العــــراقــيــــة يف ــــرانــي احلــــرب اإلي
الـثمـانـينــات وكالهمـا يــدعم حـركـة

حزب اهلل اللبنانية. 
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تضامن سوري ايراني ملواجهة الضغوط الدولية

شرياك هيدد بالرد النووي وأنان يطالب طهران بوقف أبحاثها النووية
وســط مخـــاوف دولـيـــة مـن حقـيقـــة

برنامجها النووي. 
دعوة اممية

مــن جــــانـــبه طــــالــب االمـــني العــــام
لـالمم املتحدة كـويف انان ايـران عدم
مـــواصلـــة ابحـــاثهــا الـنــوويـــة وخلق
منـاخ مـؤيــد الستـئنــاف النحـادثـات
املـعلقـــة وقـــال انـــان للــصحـــافـيـني :
نـصيحـتي الـى االيـرانيـني هي خلق
مننــاخ يتـيح تقـدم احملـادثـات وذلك
يف وقـت تهــدد فـيهــا طهــران العـــالم
بازمة نفطية عـاملية يف حال فرضت
الـدول الغربـية عقـوبات علـى ايران.
واضــــاف انــــان : اعــتقــــد ان علــيهـم
ـــــدوا مــن ـــــزي ـــــرانــيـــــون( ان ال ي )االي
الـتـــوتـــر كـمـــا يـتـــوجـب علـيهـم عـــدم
مــــواصلــــة ابحــــاثهـم حـــول الـــوقـــود
النووي، نحن بحاجة لبعض الوقت
كـي نـبـنـي الـثقـــة ولكـي جتــري هــذه
احملـادثات يف مناخ توافقي واوضح :
ــــــان امل )...( ان اســـمح لـــنفــــســي ب
يفهـم االيــرانـيــون احلــاجـــة للعــودة
الــى طــاولـــة املفــاوضــاتــا مـن خالل
ــــان ـــــابع ان سعـــيهـــم اليجـــــاد حل وت
قـائال : النـه يف حال كـان مشـروعهم
ــــامج الـنــــووي يــتعـلق فـعال بــــالـبــــرن
املــدني فـان االسـرة الــدوليـة قــدمت
ــــى ــــران عل ــــات بحــصــــول اي ضــمــــان

الوقود الالزم.
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فـــرنــســـا. وقـــدم شـيـــراك الـــذي كـــان
ـــــة ـــــووي يـــتحــــــدث يف القـــــاعـــــدة الــن
الفرنسية يف جزيرة ليل لونغ قبالة
سواحل برست حتية للعلماء الذين
عــملــــوا علــــى تــطــــويــــر الـتــــرســــانــــة
النووية الفرنسية ولفرق الغواصات
الـتـي حتـمـي وتــــدافع عـن االراضـي

الفرنسية من اي هجوم ارهابي. 
ــــــى ان االفـكــــــار واشــــــار شــيــــــراك ال
املـتـطـــرفـــة تـنـتــشـــر يف العـــديـــد مـن
الـدول وتـدفع الـشعــوب واحلضـارات
ملــــواجهــــة بعـــضهــــا وذلـك واضح يف
الهجمـات االرهابية الـتي استهدفت
مختلف دول العالـم. وتابع قائال ان
مكافحـة االرهاب هي مـن االولويات
الفـرنـسيـة مـضيفـا -سنـواصل هـذه
الــــطـــــــريـق بـحـــــــزم ولــكـــن ال يـجـــب
االنــسيــاق الغــراء حتــديــد مـجمــوع
االشكـــالـيـــات الـــدفـــاعـيـــة واالمـنـيـــة
بهـــــذه املعــــركــــة الـــضــــروريــــة ضــــد
ـــــــــرئــــيــــــس االرهـــــــــاب-. واضـــــــــاف ال
الفـرنـسي ان ظهــور خطـر جـديـد ال
يلغـي االخطـار االخـرى مـشيـرا الـى
اجتــاه العــديـــد من الــدول المـتالك
اسلحـة دمــار شمــال ملـمحـا بــذلك
ــــا الــــشــمــــالــيــــة ــــران وكــــوري ــــى اي ال
واحملــــادثــــات الـــصعـبــــة مـع طهــــران
القـناعهـا بتـوقيف ابـحاثهـا النـووية
الـتـي اسـتـــانفـتهــا االسـبــوع املــاضـي
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 وتــابـع اجلنــرال بـنتـيجــا "ان الــذي
زاد خالل الـفتــرة االخيــرة اكثــر من
استخدام االرهاب من قبل دولة، هو
االستخـدام احملـتمل الحـدى الـدول
السلحــة دمــار شــامـل عبــر صــواريخ
طـويلة املـدى حتمل رؤوسا قـد تكون

نووية او كيميائية او بيولوجية".
وخلــص الــــى القــــول "رويــــدا رويــــدا
نالحــظ الـكـثـيــــر مـن الــــدول الـتـي
بدات جتهـز نفسـها واالمثلـة البارزة
يف هــــذا االطــــار هـي ايــــران وكــــوريــــا

الشمالية".
وكــــان  الــــرئـيــــس الفــــرنـــسـي جــــاك
شـيـــراك قـــد ذكـــر ان بالده حتـتفـظ
بحق الــرد بــوســائل نــوويــة علــى اي
دولـة تـستخـدم االسلحـة النـوويـة او
تـــدعـم الـهجـمـــات االرهـــابـيـــة ضـــد

ان تـــسعـــى دولـــة ال حتـتـــرم قـــواعـــد
ـــــــى امـــتـالك ـــــــدولـــي ال اجملـــتـــمـع ال
ـــــنــــــــــــــووي بــخــالف كــل الــــــــــســالح ال

املعاهدات الدولية".
ويف حني تطرق شيراك الى امكانية
اسـتخــدام فــرنـســا للـسـالح النــووي
ضـد الـدول الـتي تـستخـدم االرهـاب
قـال اجلنـرال بنـتيجـا "هنـاك اليـوم
دول عـدة تـدور شكـوك كـثيـرة" حـول
استخـدامها وسـائل ارهابـية. اال انه
شـــدد علـــى انه "مـن الـصعـب اثـبــات
قـيــام هــذه الـــدول فعلـيــا مبـمــارســة

االرهاب كوسيلة لتسوية املشاكل".
واضـاف الـضـابـط الفـرنـسـي "يجب
ان نكــون قــادريـن علــى اثـبــات قـيــام
دولـة بـاعمـال ارهـابيـة يف بالدنـا" يف

حال حصول ذلك.
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وتــتعــــرض إيــــران لــضغــــوط بـــشــــأن
بــرنـــامجهـــا النــووي فـيمــا تـتعــرض
سـوريـا لـضغـوط بعـد صـدور تقـريـر
لألمم املـتحـــدة حـــول مقـتل رئـيــس
ـــــانــي األســـبق رفـــيق ــــــوزراء اللــبــن ال

احلريري. 
هجوم فرنسي

ــــرال مــن جــــانــب اخـــــر  اعلــن اجلــن
هنـري بنـتيجـا رئـيس اركـان القـوات
الفـرنـسيـة امــس اجلمعـة ان "ايـران
تـــشـكل مــصــــدر قـلق اســــاسـيــــا لـنــــا
الـيـــوم" معـتـبـــرا انهـــا "تخفـي نــوايــا

عدائية للغاية".
وردا علـــى ســـؤال الذاعـــة "ار تـي ال"
اخلاصة غداة خطاب الرئيس جاك
شـيـــراك حـــول الـــردع الـنـــووي قـــال
اجلنرال الفرنسي "من غير املعقول
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BBC/واشنطن
رفــض الـبـيـت االبـيــض مــــا جــــاء يف رســــالــــة
صوتيـة جديدة بثتهـا قناة اجلزيـرة القطرية
قـــــائلـــــة انهـــــا مـن اســـــامـــــة بـن الدن، وتـعهـــــد
مبطاردة زعيم القاعدة والقاء القبض عليه.

وقـــد وصف نـــائـب الـــرئـيــس االمــــريكــي ديك
تــشيـني عــرض الهــدنــة طــويلــة االمــد الــذي

تضمنته الرسالة بأنه خدعة. 
وكـان خبـراء يف وكـالــة االستخبـارات املـركـزيـة
االمــــــريـكــيــــــة )ســـي اي ايه( قـــــــد اعلــنــــــوا ان
التسجيل الـذي يهدد بشن اعتداءات جديدة
علــى الــواليــات املـتحـــدة يعـــود فعال الــى بـن

الدن. 
وقــال مـســؤول يف سـي اي ايه طـلب عــدم ذكــر
اسـمه ان "الـتحــالـيل الـتقـنـيــة الـتـي اجــريـت
علــى الـشــريـط تــدفعـهم الــى االعـتقــاد بــانه

يعود الى اسامة بن الدن". 
وجاء يف الشـريط ان تنظيم القـاعدة يحضر
لهـجمات جـديدة يف الـواليات املـتحدة، اال ان
بن الدن عـرض علـى الواليـات املتـحدة هـدنة

طويلة االمد. 
وهـــذه لـيــسـت املـــرة األولـــى الـتـي يـــرد فــيهـــا
عــرض بـــالهــدنــة يف تــسجـيل لـنب الدن. وقــد
رفـضـت دول أوروبيــة عــرضــا ممـــاثال للهــدنــة

عام .2004 
وذكـــرت اجلـــزيـــرة ان الـتـــسجـيـل مت يف شهـــر
كانون االول املاضي. واشنـطن ترفض الهدنة

وأضـــــاف بــن الدن يف تــــسجــيـله أن "تــنـــظــيــم
القاعدة مستعد للتجاوب مع تغيير محتمل
يف الــــرأي العــــام األمــــريـكـي إذا أيــــد األخـيــــر

واشنطن ترفض هتديدات بن الدن
وتتعهد بمطاردته

سحب القوات األمـريكية من العراق، مضيفا
أن ذلك قــد ميهــد لهـدنـة طــويلـة األمــد بني

التنظيم والواليات املتحدة". 
واعــــاد بـن الدن سـبـب عــــدم قـيــــام تـنــظـيــمه
بـتنـفيـــذ عمـليــات علـــى االراضي االمــريـكيــة
منـذ 11  ايلـول 2001 "الـى انـشغـال القـاعـدة
بـنشـاطهـا يف العـراق وان القيـام بعـمليـات يف

امريكا يتطلب الكثير من التحضير". 
واثـــــــار تـــــسـجــيـل بــن الدن ردا ســـــــريـعـــــــا مــن
الواليـات املتحدة اذ قال النـاطق باسم البيت
االبــيـــض سـكــــــوت مــكلـــيالن ان "الــــــواليــــــات
املـتحـــدة تـــرفـض الـتفـــاوض مع االرهـــابـيـني

وهي ال تعيرهم اي اهمية". 
مـن جهـته، وصف نــائـب الــرئـيــس االمـــريكـي
ديك تشـيني تصريحـات بن الدن بـ"اخلدعة"،
مضيفا انـه ليس مستعدا بعد للكالم عن اي

استنتاجات. 

القاهرة/وكاالت
بحـث األمــني العـــام جلـــامعـــة الـــدول
العــربيــة عمــرو مــوســى اخلـميـس مع
الـــرئـيـــس املــصـــري حـــسـنـي مـبـــارك
اإلعـــداد للقـمــة العــربـيــة املقـبلــة فــى
اخلـــرطـــوم ، فـيـمـــا عـــرض تــصـــوراته

للملفات العربية الساخنة . 
وقـال عمرو مـوسى ان لقـاءه بالـرئيس
مبـارك يأتى عـلى ضؤ التـطورات التى
تــشهـــدهـــا املـنــطقـــة واالعـــداد للقـمـــة
العربيـة القادمـة باخلـرطوم يـومى 28
و29 اذار القـــادم مــشـيـــرا الـــى انه بـــدأ
سلــسلــة مـشــاورات حــول املــوضــوعــات
املدرجة على القمـة والقضايا العربية

اجلارية . 
وعـــمــــــــا اذا كــــــــان مت بـحـــث املـــبــــــــادرة
ـــشــــأن املـلف الـــســــورى الــــسعــــوديــــة ب
اللبنانى قال موسى - لم تتم مناقشة
هــذا املــوضــوع اليــوم ولكـنه كــان محل
نقــاش ومـشــاورات ســابـقه علــى مــدى
االيـــام املـــاضـيـــة والزلـنـــا نـتـــابع هـــذا
املـوقـف نتـيجـة حلــاله القـلق الكـبيـرة
سـواء الوضع داخل لبنـان او سورية- .

واضـــاف- انه رغـم تقــديــرنــا لـضــرورة
اسـتـمـــرار الـتـحقــيق الـــدولـــى بـــشـــأن
ـــداخال فـــى احلـــريـــرى اال ان هـنـــاك ت
امللـفات والبـد من متـابعتـها بـدقة وان
اململكـة العربيـة السعـودية ومصـر الى
ــــدول العـــربـيـــة واجلــــامعـــة جـــانـب ال
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القمة العربية القادمة وسط امللفات الساخنة

موسى حيدد مالمح امللفات اخلاصة بالعالقات
السورية - اللبنانية

والعـنف كـمــا ان مــوضــوعــات الــشــرق
االوسـط ومـنــذ وقـت طـــويل اصـبحـت
جــزءا من عـمل مجلـس االمن واالمم
املتحـدة-. وفيمـا اذا كـان هنـاك تصـور
عـــربـــى مـــشـتـــرك حـــول طلـب جلـنـــة
الـتـحقــيق الـــدولـيـــة لقـــاء الـــرئـيـــس
الـســورى بـشــار االســد ذكــر مــوســى ان
مـلف الـتـحقــيق الـــدولـــى له طـــريـقه
ـــــس االمـــن وهـــنـــــــاك قـــــــرار مـــن مـجـل
الدولـى حتت الفصل الـسابع ولـنترك
الـتـحقــيق يـــسـيـــر فـــى طـــريـقه وقـــد
تعهـدت سـوريـا بـالتعـاون مـع اللجنه .
وحــــول رؤيـــته املـــســـتقـــبلــيـــــة للــمـلف
الــســـورى اللـبـنـــانـــى قـــال مـــوســـى- ان
هنـاك خـمسـة ملفـات فـى هـذا االطـار
ـــالـتـحقــيق الـــدولـــى .. االول يــتعـلق ب
والثــانــى ..الــوضع داخل لـبنــان الــذى
يجب ان يستقر النه وضع مزعج لكل
اللـبنــانيـني والعــرب.. والثــالث يـتعلق
بــالــوضع الـســورى.. والـــرابع يخـتـص
بـــالـعالقـــة الــســـوريـــة اللـبـنـــانـيـــة ذات
االبعــاد التـاريـخيــة واجلغــرافيــة ومن
املــصلحـــة ان تكـــون عالقـــة ايجـــابـيـــة
ــــى االحــتــــرام والــتـــشــــاور قــــائــمــــة عل
واملصلحة املشتركة .. وامللف اخلامس
يختص بـامللف االقليـمى الـذى يتـأثر
بـهـــــــــــذا االهـــتـــــــــــزاز فـــــــــــى الـعـالقـــــــــــة
الـسـوريــةاللـبنــانيـة وازمـتهمــا وهنـاك
اكثـر مـن سينـاريـو فــى كل ملف ونحن

نتابع بدقة كل امللفات .
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العربية تـولى اهتمامهـا لهذا املوضوع
نظرا خلطورته - . 

وعـن مـــشـــاركـــة حـــركـــة حـمـــاس فـــى
ـــات الـفلـــســطـيـنـيــــة اوضح االنــتخـــاب
موسـى - ان املنع جلهـات معينه يـعنى
انه لن تكـون هناك دميقراطية ويجب
ان نثق فـى قدرة الـشعب الفلـسطيـنى
علـى تـشكـيل احلكـومــة املقـبله طـبقـا
لـرغبـاته وارادته غيـر ان املهمه االولـى
الى حـكـــومـه يجـب ان تـكـــون احـيـــاء
عــملـيـــة الـــسالم والــتفـــاوض القــــامه

الدولة واسترداد القدس- 
وحول االصـرار على تدويل اى مشكلة
عربيـة وجتاهل نظيرتها االخرى على
مستوى العـالم قال موسى - ان جانبا
من هـذا اللــوم يتحـمله العـرب فـنحن
مخطـئون ايـضا الن هـناك مـن االمور
ــــــالـقــتـل الــتــــــى اليـجــب ان تـعــــــامـل ب
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العواصم/ وكاالت
أدى تـفجيــر انتحــاري وقع يف تل
أبـيب يف اسـرائـيل اخلـميـس إلـى
إصابـة حوالي 20 شخصـا إضافة

إلى مقتل االنتحاري. 
واعلنـت حركـة اجلهـاد االسالمي
مــــــســــــــؤولـــيـــتـهــــــــا عـــن الـهـجــــــــوم
االنـــتـحـــــــــاري الـــــــــذي وقـع يف تـل

عباس : عملية تل ابيب تستهدف عرقلة االنتخابات
الـهـجـــــــوم يــثــبــت ان الـــــسـلــــطـــــــة
الفـلسـطينـة ال تفعـل شيئـا لنـزع
اسلحة الفصائل الفلسطينية. 

غـيـــر ان الـــرئـيـــس الفلــسـطـيـنـي
محـمـــود عـبـــاس نـــدد بـــالـهجـــوم
ووصفه بـــأنه يــسـتهـــدف عـــرقلـــة
االنتخـابــات الفلـسـطيـنيـة الـتي

جترى االسبوع املقبل. 
مـن جهة اخرى اتهم وزير الدفاع
االسـرائـيلي شـاوول مـوفـاز ايـران
وسـوريـا بـالـوقـوف وراء الـعمـليـة

االنتحارية واوقعت 15 جريحا.
ونـقل مـــصــــــدر مقــــــرب مــن وزارة
الدفـاع اليـوم اجلمعـة عن مـوفاز
قــوله خالل اجـتمـاع امـني بـعيـد
العملـية االنـتحاريـة "لقد مـولت
طـهـــــــران االعــتـــــــداء وخــــطــــطــت

سوريا له ونفذه فلسطينيون.

الهـروب وبعد خمـس دقائق سمع
دوي االنفجار. 

ونقلت وكـالـة رويتـرز لألنبـاء عن
شاهدة عـيان أخرى تدعى رونيت
لـيـــز قــــولهـــا "وقـع دوي ضخـم...
حتـــــــول كل شــيء إلــــــى الـــــســــــواد

وركضت بعيدا". 
وأسـفـــــــرت شـــــــدة االنـفـجـــــــار عــن
حتـطـم الـنــوافــذ وإحلــاق أضــرار

بالسيارات املتوقفة. 
ويقــــــول املــــــراسلــــــون إن الفــتــــــرة
الـطويلة نـسبيا الـتي لم تتعرض
خاللها تل أبيب لهجوم ميكن أن
تعــــزى جــــزئـيــــا لـلجــــدار املـثـيــــر
لـلجــــدل الــــذي تـبـنــيه إســــرائــيل
والــذي يفـصل الـضفــة الغـــربيــة

عن إسرائيل. 
غــيـــــر ان اســـــرائـــيل اعــتــبـــــرت ان

ابــــيــــب وذكــــــــــرت ان مــــنـفــــــــــذه يف
العـشـــرينـــات من الـعمــر. ونقـلت
وكــالــة أســوشيـيتــدبــرس لـألنبــاء
عن أحــد شهــود الـعيــان قــوله إن
الشـرطـة أوقفت الـرجل وحـاولت
تفـتـيــــشه، وعـنـــــدهـــــا فـــــر مــنهـم

ونسف نفسه. 
ويعــد هــذا أول هجـــوم تفجـيــري
يف تل أبيـب منــذ فبـرايــر/شبـاط

العام املاضي. 
الفاعل غير معروف 

وقـــال الــشـــاهـــد ويـــدعـــى اسـحق
والـــذي كـــان يـتـنـــاول الــطعـــام يف
محـل لألطعـمــة الــســـريعــة قــرب
املـــوقع: "فجـــأة جـــاء أحـــد رجـــال
الــــشـــــرطــــــة سحــب الــــــرجل إلـــــى
اخلــــــــارج وشــــــــرع يف تـفـــتـــيــــــشـه."
وأضـــــــاف أنه الـــــــرجل متـكــن مــن

BBC /نيويورك
ــــــــــــدولـــــي ــــــــــــدد مـجـلــــــــــس األمـــــن ال ن
بــاالضـطــرابــات الـتـي تــســود ســـاحل
العاج منذ 4 أيام، غير أنه لم يفرض

عقوبات عليها. 
وحـذر اجمللـس بــانه ستـتم محــاسبـة
املــتــــســبــبـــني يف انهــيـــــار وقـف إطالق
الـنــــار الهــش يف ســـاحـل العــــاج علـــى

أفعالهم. 
وكــــانـت أعـمـــــال العــنف قــــد ضــــربـت
جـنـــوب الـبالد الـــذي تــسـيـطـــر علـيه
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األمم املتحدة تدين العنف يف ساحل العاج
حــــــاصـــــــروا مقــــــر االمم املـــتحــــــدة يف
ابيـدجـان، ممــا اضطـر حـرس املـبنـى
الــى استخـدام الغـاز املـسـيل للـدمـوع
والعــيــــــارات الــنــــــاريــــــة لــثــنـــيهــم عــن

اقتحامه. 
وكـــان اكـثـــر مـن 200 مـن جـنـــود قـــوة
حفـــظ الـــــسالم قـــــد اضـــطـــــروا الـــــى
االنـــــسحــــــاب مــن قــــــاعــــــدتـــني لالمم
املـتحـــدة غـــربـي الــبالد عقـب انـــدالع
اشـتبـاكـات مع محـتجني اسفـرت عن

سقوط اربعة قتلى. 

وكــــــان جــبــــــاجــبــــــو قــــــد حــث سـكــــــان
ابيـدجـان علـى العـودة الــى اعمــالهم
والكف عن مهاجمة جنود قوة حفظ

السالم التابعة لالمم املتحدة. 
وصــــدرت مـنــــاشــــدة جـبــــاجـبــــو عقـب
اجـتـمـــــاعه بــــالــــرئـيـــس الـنــيجـيــــري
اوليـسيجـون اوبـاسـاجنـو يف محـاولـة
الحـــتــــــــواء االزمــــــــة االخـــيــــــــرة الـــتـــي

عصفت بساحل العاج. 
وكـــان حــشـــد مـن مـــؤيـــدي جـبـــاجـبـــو
نــــاهــــز عــــددهــم الـ2000 شخــص قــــد

الـــــشــمــــــال الــــــذي يـــــســيـــطـــــــر علـــيه
املـتمــردون إن التــوتــر كـبيــر أيـضــا يف

تلك املنطقة. 
وقـد أقـام املـتمـردون حـواجــز الطـرق
حـــــول مـعقـلهــم القـــــوي يف بـــــواكــيه،
وسط مخـاوف مـن اعتـزام احلكـومـة

استئناف العمليات العسكرية. 
وحـث جبــاجبــو مــؤيــديه علــى انهــاء
االحتجاجـات العنيفة الـتي يقومون
بهـــــا ضـــــد االهـــــداف االجــنــبــيـــــة يف

العاصمة ابيدجان. 

احلكومة منـذ أوصى وسطاء دوليون
بحل البرملان. 

وكان احلـزب احلاكم الـتابع للـرئيس
لـــــوران جــبـــــاجــبـــــو قـــــد أعلــن عـــــزمه
االنـــسحــــاب مــن محــــادثــــات الـــسالم

التي تدعمها األمم املتحدة. 
وقــــد اشـتـبـك نحـــــو ألفـي شـــــاب مع
قــــوات حفــظ الـــسالم يف أبـيــــدجــــان،
وأضــــــــرمــــــــوا الـــنـــيــــــــران يف إطــــــــارات

السيارات وألقوا احلجارة. 
ويـقـــــــــــول مـــــــــــراسـل بــــي بــــي ســــي يف

الكويت/وكاالت
افاد مصدر بارز يف العـائلة احلاكمة
يف الكـــويـت لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس
امس اجلـمعة ان غـالبـية افـراد هذه
العـــــائلـــــة اخــتـــــارت رئــيـــس الـــــوزراء
الشيخ صباح االحمد الصباح اميرا
جــديــدا للـبالد لـيحل محـل االميــر

احلالي املريض.
وذكــــــر املـــصــــــدر الـــــــذي طلــب عــــــدم

العائلة احلاكمة يف الكويت ختتار رئيس
الوزراء امريًا للبالد

الكـــشف عـن هـــويـتـه "ان الغـــالـبـيـــة
العظمـى من افراد العائلـة احلاكمة
حــضـــروا صـبـــاح الـيـــوم الـــى مـنـــزل
الـــشــيخ صـبــــاح االحـمــــد الــصـبــــاح
واعـــــربـــــوا عــن ثقــتهــم الــتـــــامــــــة به
لـيــصــبح االمـيـــــر اجلـــــديـــــد نــظـــــرا
للحــالــة الـصـحيــة لـالميــر" الـشـيخ
سعد العـبد اهلل الصبـاح )75 عاما(.

واضـــاف املـصـــدر نفـــسه ان "الــشـيخ
صــبـــــاح وافـق علــــــى طلــبهــم" خالل
هــــــذا االجــتــمــــــاع الــــــذي حـــضـــــــرته

غالبية افراد االسرة احلاكمة.
وكان الـشيخ سعد العبـداهلل الصباح
نصـب اميرا االحـد بعد وفـاة االمير
الـشـيخ جــابـــر االحمــد الــصبــاح اال
انه يعانـي من مشاكل صحية جدية
منــذ اجـــراء عمـليــة له يف القــولــون
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