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املدى / وكاالت

استعداد
اســتعـــد مـجلـــس احلكـــام يف الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة
للطاقة الذرية اعتبارا من أمس االثنني يف فيينا
لبـحث امللف النـووي االيرانـي "كتمهـيد"، بـحسب
واشنطـن، لدعوة مجلس االمن الى االنعقاد بعد
ان ابلـغته الـوكـالـة بـاملـوضـوع قـبل شهـر. وعـشيـة
انعقاد اجمللـس، اعلن كبيـر املفاوضني االيـرانيني
يف املـلف الــنـــــووي علــي الريجـــــانــي ان ايـــــران لــن
تضع حدا لنشاط "االبحاث" احلساسة يف اجملال
النـووي حتـى لو متـت احالـة ملفـها علـى مجلس

االمن الدولي. 

تطوير
دعــا رئيـس الـوزراء االســرائيـلي بـالـوكـالــة ايهـود
اوملرت اجملتمع الـدولي الى اتخاذ "كل االجراءات
الـضــروريــة" ملـنع ايـــران من تـطــويــر سالح نــووي.
وقــــــال ان "ايــــــران متــثـل تهــــــديــــــدا لـكـل العــــــالــم
املـتحـضـــر". وتعلـيقــا علــى تـصــريحــات الـــرئيـس
االيــــرانــي محـمــــود احـمــــدي جنــــاد حــــول "ازالــــة
اسـرائـيل عن اخلـارطـة"، اوضح "عـلينـا اتخـاذ كل
االجـــراءات الــضـــروريــــة لكـي ال ميـلك مــثل هـــذا

املسؤول اسلحة تهددنا وتهدد دوال اخرى".

تعيني
عـني الــبغــــدادي احملـمــــودي رئـيـــســــا لـلحـكــــومــــة
الليبـية بـدال من شـكري غـامن الذي تـسلم امـانة
املــؤسـســة الــوطـنيــة للـنفـط. واسـتحـــدثت ايـضــا
ســبع وزارات جـــديـــدة يف هـــذا الــتعــــديل الـــوزاري
املهـم الـــذي حل مبـــوجـبه رجـب املــسـمــــاري محل
نـــصــــــر املــبــــــروك يف االمـــن العــــــام. ويــــــأتــي هــــــذا
الـتعـــديل بعــد ايـــام علــى االفــراج عـن 84 عـضــوا
يـنتمـون الـى حـركـة االخـوان املـسلمـني احملظـورة،

واملعتقلني منذ نهاية التسعينات يف ليبيا.

حقوق
اكـد الــرئيـس الـسـوري بـشـار االســد علـى ضـرورة
ربـط اعتـراف حـركـة املقـاومــة االسالميـة حمـاس
بــاســرائـيل بعــودة حقــوق الفلـسـطـينـيني كــاملــة.
وقـــال ان "االعـتـــراف بـــاســـرائـيل مـــرتـبــط بعـــودة
احلقـــوق كـــاملـــة... ال يجـــوز ان يكـــون االعـتـــراف
مجانا هبة السرائيل لكي يرضى علينا الغرب".

انتقاد
انتقدت السلطـة الفلسطينية خطة حزب كادميا
الذي يتزعمه رئيس الوزراء االسرائيلي بالوكالة
ايهــــــود اوملــــــرت حـــــــول تفـكــيـك املـــــســتــــــوطــنــــــات
العــشـــوائـيـــة يف الــضفـــة الغـــربـيـــة، معـتـبـــرة انهـــا
"مخـالفة" خلـارطة الطـريق. وقال النـاطق باسم
رئـاسـة الـسلطـة الفلـسطـينيـة نـبيل ابـو ردينـة ان
هـذه اخلطـة تعـكس "نهج احلـل االحادي اجلـانب
مـن قبل احلكومـة االسرائيليـة ومحاولـة للتهرب

من تطبيق خطة خارطة الطريق".

اجتماع
اجـتمع مـرشح الـرئـاسـة الفـرنـسي وزيــر الثقـافـة
الــــــســــــــابـق جــــــــاك النـغ مـع رئـــيــــــس الــــــسـلــــطــــــــة
الفلـســطيـنيــة مـحمــود عبــاس يف مقــر الــرئــاســة
الفلـسـطيـنيـة يف رام اهلل بــالضفـة الغـربيـة وذلك
خالل اجلـــــولـــــة الــتــي يقــــــوم بهـــــا الـــــى االراضــي
الفلـسـطيـنيـة واســرائيل. وقـال "اكـدت له حـرص
فـرنـسـا واالحتــاد االوروبي علـى اسـتمـرار عـمليـة
الـسالم بني اجلــانبـني الفلـسـطيـني واالسـرائـيلي
وانـني سـابـذل كل جهــد ممكن العـادة املفـاوضـات
بني اســرائـيل والـسلـطــة الفلـســطيـنيــة لـتحقـيق

السالم يف املنطقة".

اتفاقية
اعلـن مـصـــدر رسـمـي ان االردن ومـصـــر وقعـــا فـــى
عـمـــان اتفــاقـيـــة تقـضـي بـتجــديــد تــزويــد االردن
بـــالــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة يف 2006 مـن الــشـــركـــة
املصرية للكهرباء. وافادت وكالة االنباء الرسمية
بتــرا ان وزيــر الـطــاقـــة والثــروة املعـــدنيـــة االردني
عزمى خريسـات ووزير الكهرباء والـطاقة املصرى
حـــسـن يــــونــــس وقعـــــا االتفــــاقـيـــــة علــــى هــــامـــش
اجـتـمـــاعــــات اللجـنــــة العلـيـــا االردنـيـــة املـصـــريـــة

املشتركة. 

اعتقال
افـاد مصــدر امني ان خـمسـة اعضــاء من جمـاعـة
االخـــوان املـــسلـمـني الـتـي تــشـكل قــــوة املعـــارضـــة
الرئيسية يف مصر، اعتقلوا غداة اعالن اجلماعة
اعتـقال احد عـشر من اعضـائها. وقـال املصدر ان
اعـضاء اجلمـاعة احملظـورة التي تغض الـسلطات
الـنـظـــر عـن نــشـــاطهـــا، اعــتقلـــوا يف محـــافـظـتـي
اجلــيـــــــزة واالســمـــــــاعــيـلــيـــــــة مــن دون ان يـــــــدلــي

بتوضيحات اضافية.

حكم
حكـمـت مـحكـمــة ميـنـيـــة علــى ميـنـيـني بــالــسجـن
خـمــســة اعــوام اثــر ادانـتهـمـــا مبحــاولــة اغـتـيــال
الـسـفيــر االميــركي الـســابق يف صـنعــاء. وحكـمت
احملكمة اجلزائية املتخصصة بشؤون امن الدولة
علــى كل من حــزام علي املـاس )17 عـامـا( وخـالـد
صـالح احلليلـة )18 عـامـا( بـالـسجن ملـدة خـمسـة

اعوام.

زيارة
افـاد مصــدر رسمي ان وزيـر اخلـارجيـة اجلـزائـري
محـمـــــد بجــــاوي سـيـتـــــوجه الــــى املــــانـيــــا الـيــــوم
الثالثاء يف زيارة عمل تستغرق يومني تهدف الى
"حتــريك الـشــراكـــة" بني اجلــزائــر وبـــرلني. وقــال
بـيــان رسـمـي ان هــذه الــزيــارة "سـتـسـمح بـتقـيـيـم
حـــالـــة الـتعـــاون الـثـنـــائـي وبحـث افـــاق تـطـــورهـــا
لــتحــــريـك الـــشــــراكــــة بـني الــبلــــديــن يف مخـتـلف

القطاعات".

خيبة
اعــرب الــرئيــس البــاكــستــاني بــرويــز مـشــرف عن
"خــيــبـــــة امـله" حــيـــــال املـعلـــــومـــــات الـــــواردة مــن
االســتخـبــــارات االفغــــانـيــــة يف مجــــال مـكــــافحــــة
االرهـاب ضـد مـسـؤولي تـنظـيم القـاعــدة، وانتقـد
مـــوقف الــرئـيــس االفغــانـي حـمـيــد كــرزاي. وقــال
"انـــي اشـعـــــــــر بـخـــيـــبـــــــــة امـل كـــــــــامـلـــــــــة حـــيـــــــــال
اسـتخباراتهم، واعتقد ان هناك محاولة متعمدة
لالفتـراء على بـاكستـان مصدرهـا بعض العمالء،
واعتقـد ان الــرئيـس كـرزاي فـاقـد الـذاكـرة متـامـا

حيال ما يحصل يف بالده".
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العواصم / وكاالت
اعـــرب الـــرئـيــس الفـــرنــسـي جـــاك
شـيراك امـس االثنني يف الـرياض
عـن "خيبة امله" مـن موقف ايران
يف االزمــــة حــــول ملـفهــــا الـنــــووي
مــــــــؤكــــــــدا يف الــــــــوقـــت نـفــــــسـه ان
اجملتـمع الـــدولي "لـن ييـــأس" من
محـاولــة اقنــاع طهـران "بــاحتـرام

تعهداتها".
وقـــال شيــراك يف مــؤمتــر صحــايف
عقـده يف اليـوم االخيـر من زيـارته
الــرسـميــة الــى الــسعــوديــة "نـحن
قـلقــــون بــــالــطــبع ازاء الــــوضع يف

ايران".
اجلهود الدولية

واضـاف "املنـا ان تتـمكن اجلهـود
الـتي بــذلهـــا االوروبيــون )فــرنـســا
واملـــانـيـــا وبـــريـطـــانـيـــا( مـن اقـنـــاع
االيـــــــرانــيــني بــــضـــــــرورة احــتـــــــرام
تـعـهــــــــــــداتـهـــــم" يف مــــــــــــا يـــــتـعـلـق

بالنشاطات النووية احلساسة.
ويجــتــمـع محـــــافــظـــــو الـــــوكـــــالـــــة
الــدوليـة لـلطـاقـة الـذريـة اعـتبـارا
مـــن امــــــس االثـــنـــني يف فـــيـــيـــنــــــــا
للـبحـث مجـــددا يف امللف الـنــووي
االيـراني. وقـد يحيلـون امللف الـى

مجلس االمن.
وقـــال شيــراك يف هــذا الــسيــاق ان
"رد فعل ايران كـان مخيبـا لآلمال

لكنه لم يدفعنا الى االحباط".
واكــــد شـيـــــراك ان علــــى اجملـتــمع
الــــــدولــي ان "يــــضع ايــــــران امــــــام

مسؤولياتها".
واضــــــاف يف هــــــذا الــــســيــــــاق "مــن
الـضروري ان يتـم احترام الـتوافق

الدولي".

ـ ـ

تصاعد الضغوط الدولية ضد طهران

شرياك عرب عن خيبة أمله .. وواشنطن هتددها بعواقب مؤملة
جناد يؤكد ان ايران لن ترضخ للتهديد بسبب برنامجها النووي

مجلـس االمن ممـا قـد يـسفـر عن
فرض عقوبات على ايران. 

ويقــول بـــول رينــولــدز مــراسـل بي
بــي ســـي للــــشــــــؤون الــــــدولــيــــــة ان
الـوقت مـازال مبكـرا للحـديث عن
فـرض عقـوبـات علـى ايـران، ورمبـا

لن يحدث هذا مطلقا. 
واضاف ان حتذير ايران واملطالبة
بوقف انشطتها الـنووية سيستمر

لبعض الوقت. 
ــــــــــــا والـــــــصـــــني وتـعــــــــــــارض روســـــي
العـضـــويـن الـــدائـمــني يف مجلــس
االمــــن والـلــــتــــني متـلـــكــــــــــــان حـق
الـنقض )الـفيتـو( فـرض عقـوبـات

على ايران. 
تأكيدات جناد

من جانبه صرح الرئيس االيراني
محــمــــــود احــمــــــدي جنــــــاد امــــس
االثـــنـــني ان ايـــــــــران لـــن تـــــــــرضـخ
"للـتـــرهـيـب" بـــشـــأن بـــرنـــامـجهـــا
الـنــــووي وذلـك قــبل ســــاعــــات مـن
افـتتـاح اجـتمـاع للـوكـالـة الـدوليـة
للطاقة الـذرية يف فيينا يتوقع ان
يــنـقل املـلف الـــــى مـجلـــس االمــن

الدولي.
وقـال احمدي جناد يف تـصريحات
بـثتهـا وكـالــة االنبـاء االيــرانيـة يف
عـيــــد الــــشجــــرة "اذا ارادوا فــــرض
ضغـوط سيـاسيـة عـلينــا فسـنعيـد

النظر يف قراراتنا وسلوكنا".
واضـاف الـرئـيس "لـن ينجحـوا يف
تــــــرهــيــبــنــــــا وال نــنــــــوي تــــــرهــيــب
اآلخــــــــــريــــن"، داعــــيــــــــــا الـهــــيــــئــــــــــة
الـتنـفيــذيــة للــوكــالــة الـــى "قبــول
حق ايـران" يف مواصلـة برنـامجها

النووي.
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االيــــرانـيـني بــــدأوا بــــالفـعل اولــــى
عمليات تخصيـب اليورانيوم التي
ميكـن ان يــسـتخـــدم يف املفـــاعالت
النووية او كمـادة لصناعة القنابل

النووية. 
رفض ايراني

ويـضـيف الـتقـريـر ايـضـا ان ايـران
ترفـض اخلضوع لعمليات تفتيش
اكـثــــر صــــرامـــــة علــــى انـــشــطــتهــــا

النووية. 
ومـن املـتـــــوقع ان يــــؤيــــد مـجلـــس
امنــاء الــوكــالــة الــدوليــة للـطــاقــة
الـــذريـــة قـــراره الــســـابق يف الـــرابع
مــن شــبـــــــاط املـــــــاضــي واخلـــــــاص
باحالة امللف النووي االيراني الى

الـــــــــرســـمـــي قـــــــــائـال "لـــيـــــــس مـــن
مــصـلحــتــنـــــا اســتخـــــدام الــنفــط
كسالح ألنـنا حـريصـون علـى عدم
اقـالق اجملـــتـــمـع الـــــــــدولـــي، لــكـــن
بــالـطـبع قــد يتـغيــر االمــر بتـغيــر

املوقف". 
وحــــذر مــن ان اتخــــاذ مــــوقف مـن
ايــــران ســــوف يــــؤثــــر علــــى اسعــــار

النفط على اية حال. 
وتبحث الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة
الـــذريـــة مـنـــذ يـــوم امــس االثـنـني
تقريـرا اعده املـدير العـام للوكـالة
محمـد البـرادعي حـول االنـشطـة

النووية االيرانية. 
ويقــــول تقـــريـــر مت تــســـريـبه الـــى
وســــــــائـل االعـالم مـــنــــــــذ ايــــــــام ان

من أن طهـران ستوسع نـشاطـاتها
الــنـــــــوويـــــــة، خـــــــاصــــــــة تخـــصــيــب
الــــيــــــــــورانــــيــــــــــوم، ان احــــيـل املـلـف

االيراني الى مجلس االمن. 
وتعتقـد القـوى الغــربيـة ان ايـران
تــريــد تـطــويـــر اسلحــة نــوويــة، يف
حـني تــؤكـــد طهــران أن بـــرامجهــا
الـنــــوويـــــة لالغــــراض الــــسلـمـيــــة

فقط. 
كمــا املح الريجــاني الــى إمكــانيــة
جلـــــــوء طهــــــران الــــــى اســـتخــــــدام
الـنفـط كــسالح يف حـــال تعــرضـت

للمزيد من الضغوط الدولية. 
سالح النفط

وذكـــــر الريجــــانـي مبـــــوقف ايــــران

تهديدات امريكية
مـن جــــانــبه قــــال جــــون بــــولـتــــون
مندوب الواليات املتحدة يف االمم
املــتحـــــدة إن علـــــى إيـــــران أن تعـي
أنهــا سـتــواجه مــا سـمــاه بعــواقـب
مـلمــوســة ومــؤملــة إذا لم تــستـجب
ملـطـــالـب اجملـتـمع الـــدولـي بــشـــأن

برنامجها النووي. 
وأضـــــاف املـــســـــؤول األمـــــريـكـي إن
واشــنـــطــن ســتــــســـتخــــــدم كــــــافــــــة
األســـالـيـب املـتـــاحـــة ملـــواجهـــة مـــا
وصـفه "بــــاخلــطــــر الــــذي تـــشـكـله

إيران". 
وتـأتـي تصـريحـات بـولتـون عـشيـة
اجــتــمـــــــاع مـجـلـــــس مـحـــــــافــــظــي
الـوكالـة الدولـية للـطاقـة النـووية
يف فـيينـا ملنـاقشـة إحـالـة القـضيـة
الـى مجلـس االمن الـدولـي، حيث
ميكن فرض عقوبات على إيران. 
وقــــد شــــارك آالف االيــــرانـيـني يف
مــسـيــرات تــأيـيـــد حلق بالدهـم يف
استخــدام التـكنـولــوجيــا النـوويـة
لـالغــــــــراض الــــــسـلـــمـــيــــــــة، وذلــك

بالعاصمة طهران 
ويف الـــــــوقـــت ذاتـه هـــــــددت ايـــــــران
بــاسـتـــأنف تخـصـيـب الـيــورانـيــوم
علــــى نــطـــــاق واسع اذا مــــا احــيل
ملفهـا النـووي الى مجـلس االمن

الدولي. 
الرد االيراني

وقـال كـبيـر املفــاوضني االيـرانـيني
يف امللف الـنـــووي علـي الريجـــانـي
"ســنــــــرد بـــطـــــــريقــتــنــــــا" إذا ارادت
الـــــواليـــــات املــتحـــــدة وحـلفـــــاؤهـــــا

"استخدام القوة." 
وحـذر الريجاني يف نـدوة صحفية

موسكو/اف ب
عني شامل زايـنالوف رئـيسا
لـلـــــــــوزراء يف جـــمـهـــــــــوريـــــــــة
داغستـان الروسـية احملـاذية
للـشيـشـان بعـد ان صـوت له
اعـــضـــــاء الــبـــــرملــــــان احمللــي
امـس االثنـني واكدت رئـاسة

اجلمهورية تعيينه.
ومت اختـيار زايـنالـوف الذي
كـــــان ميــثل جــمهـــــوريــته يف
مجلــس االحتـــاد الفــدرالـي
)مـجـلــــــــس الــــــــشــــيـــــــــــوخ يف
البـرملـان الــروسي( بــاجمـاع
نـــــــــــواب داغــــــــســــتـــــــــــان )109

اصوات(.
ــــــــــــــوزراء وعــــــني رئــــــيـــــــــــس ال
اجلديـد بعد اسبـوعني على
تعـيـني مـــوخـــو علـيـيف )65
عــامــا( رئـيــســا لــداغــسـتــان
بـــنـــــــاء عـلـــــــى اقـــتـــــــراح مـــن
الــرئيـس الـروسـي فالدمييـر

بوتني.
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زاينالوف رئيسا
لوزراء داغستان

الرياض /اف ب
- اعلن الرئيس الفرنسي
جـــــــــاك شــــيـــــــــراك امـــــــس
االثـنـني مـن الـــريـــاض ان
املفــاوضــات حــول تــوقـيع
عقــود جتــاريـــة يف مجــال
ـــــــــــدفـــــــــــاع بــــني االمــــن وال
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املفاوضات التجارية الفرنسية السعودية ممتازة لكن بال نتائج
ان اسـتــمع واحـــاور بـــاقـي
الـــزمـالء يف اوبك الـــذيـن
يـدفعـون الـى اخلـفض يف
شــان مــا اذا كـــان معقــوال
ان نعـطي اشـارات لـلسـوق
تــدفع الـسعـر الـى مـا هـو
اعلــى ممــا هــو علـيه اآلن
وهــــذا مــضــــر لـنــــا كــــدول

منتجة".
ـــــــــون ان ويــــتـــــــــوقـع احملـلـل
يــبقـي اعــضــــاء املـنــظـمــــة
علـــــى مــــســتـــــوى االنــتـــــاج
احلـــالـي عـنـــد 28 ملـيـــون
برميل يـوميا بـالرغم من
االراء املعــاكــســة مـن قـبل

بعض الدول االعضاء.
ومـا زالت االسعـار تـسجل
ـــــة ـــــاســي ـــــات قــي مــــســتـــــوي
تــتخــطـــى الــسـتـني دوالرا

للبرميل الواحد.
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وزيــر الـطــاقــة الــسعــودي
علي الـنعيـمي يف مقـابلـة
نـــشــــرت امـــس االثـنـني ان
السعـودية ال تؤيد خفض
انــتـــــاج مــنـــظــمـــــة الـــــدول
املـصـــدرة للـنفــط )اوبك(
خالل اجـتـمـــاعهـــا املقـبل

االربعاء يف فيينا.
وقـال النعـيمي لـصحيفـة
"احلــــيــــــــــاة" الـعــــــــــربــــيــــــــــة
الواسعة االنتشار "اعتقد
ـــــا انه مــن غــيـــــر شخـــصــي
ـــــــاســـب ان نـقـــــــول انـه املـــن
يـنــبغــي اتخــــاذ خــطــــوات
ـــــا خلفـــض االنــتـــــاج النــن
مقتنعون بـان االساسيات
يف الــــــــــــســــــــــــــــوق غـــــيــــــــــــــــر

صحيحة".
واضـاف الـوزيــر السعـودي
ان "هذا موقفي لكن اريد
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املعــروضــة علـيهــا مــؤكــدا
ان "ذلك يجـري يف اجواء

ممتازة".
وكــــان ممــثلــــو الـــشــــركــــات
ـــــرافقـــــون الفـــــرنــــســيـــــة امل
ـــــــشــــيــــــــــراك يف زيــــــــــارتـه ل
الـرسـميـة الـى الـسعـوديـة
قــــالـــــوا للـــصحــــافـيـني ان
"احملـــــادثـــــات املــــســتــمـــــرة
لكـنهــا حتتـاج الـى مـزيـد

من الوقت".
ــــــــــــــدور احملــــــــــــــادثــــــــــــــات وت
خــصـــوصـــا حـــول تـــزويـــد
اململـكة بعدد مـن طائرات
"رافــال" القتــاليـة اضـافـة
الـــى بـــرنـــامـج الكـتـــرونـي
مـتــطــــور ملــــراقـبــــة حــــدود
ـــــاء املـــملـكــــــة وعقـــــد لــبــن

مصفاة للنفط.
مــن جـــــانــب آخـــــر صـــــرح
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فـرنـسـا واملـملكـة مــا زالت
مــسـتـمــرة وامنــا لـم تـصل

الى نتيجة حتى اآلن.
وقـــال شـيـــراك يف مـــؤمتـــر
صحــــايف ان "الــــسعــــوديــــة
تـتـــابع بـنــشـــاط دراسـتهـــا
املفصلة للحـلول املمكنة"

العواصم/الوكاالت
أعلـن وليـد املـعلم وزيـر اخلــارجيـة الـسـوري: ان سـوريـة
تــوصلت إلــى تفـاهـم مع جلنــة التحـقيق الــدوليـة فـى

اغتيال احلريري برئاسة بيراميرتس . 
وقـال املعلم يف مـؤمتـر صحـايف عقـده يف القـاهـرة عقب
مبـــاحثــاته مع األمـني العــام جلــامعــة الــدول العـــربيــة
عمــرو مــوســى - اتفـقنــا علــى ســريــة الـتحقـيق ونـحن

ملتزمون بذلك - . 
مـن نـــاحـيـــة أخـــرى ، رحـب املـعلـم - بــــأي جهـــد عـــربـي

الكويت /اف ب
اقــــر مـجلـــس االمــــة )الـبــــرملــــان(
الكــويـتـي امــس االثـنـني قــانــونــا
جـــديــــدا للـمــطـبـــوعــــات يحــظـــر
سـجن الـصحــافـيني قـبل اصــدار
حكـم نهـــائـي مــن احملكـمـــة كـمـــا
يسمح بـترخيص صحف جديدة
للمرة االولى منذ ثالثني عاما.

وصــوت جـميـع النــواب ال35 مبــا
فــيهـم الــــوزراء الــــذيـن يـــشـغلــــون
جـمـيـعهــم مقــــاعــــد يف الـبــــرملــــان
بحـسب الــدستـور، علـى القـانـون
اجلــديــد الـــذي يعـتـبــره اعـضــاء
مجلـس االمة اسـاسيـا يف عملـية
االصالح.   وكــــانـت احلـكــــومــــات
الكـــويـتـيـــة حتـظـــر مـنـــذ اواسـط
الــــــســـبـعـــيـــنــــــــات تــــــــرخـــيــــص اي

اصدارات جديدة.
كـــمــــــــــا كــــــــــان ميــكـــن ان يـعـــتـقـل
الــصحــــافـيــــون خالل الـتـحقــيق

معهم يف تهمة موجهة اليهم.

الربملان الكويتي
يمنع سجن الصحفيني

األتفاق عىل رسية املعلومات التحقيقية حول مقتل احلريري

العواصم /وكاالت
صـــــــــــرح عــــــضـــــــــــو املـــكــــتــــب
الـسيــاسي حلـركـة املقـاومـة
االسـالميـــة )حمــاس( عــزت
الرشق ان الزيـارة التي قام
بهــا وفــد مـن احلــركــة الــى

روسيا "ناجحة جدا".
ــــــة ــــــوكــــــال ــــــرشـق ل وقــــــال ال
فــرانــس بــرس قـبل مغــادرة
الــــوفــــد مــــوسـكــــو ان "هــــذه
ــــــاجحــــــة جــــــدا. الــــــزيــــــارة ن
اجــــريـنــــا اتــصــــاالت جـيــــدة
ـــــــــســــــــــــؤولـــــني جــــــــــــدا مـع امل

الرسميني" الروس.
وكـــــــان وفـــــــد مـــن حـــمـــــــاس
ــــــس املــكـــتـــب ــــــــادة رئـــي بـقـــي
الــسيــاسـي للحــركــة خــالــد
مـشعل اختـتم االحـد زيـارة
ال ســـابق لهــا الــى مـــوسكــو
اجـــرى خـاللهــــا محـــادثـــات
مع وزير اخلارجية الروسي
سـيـــرغـي الفـــروف ومفـتـيـي

روسيا.
كـمـــا اجـــرى محـــادثـــات مع
ــــــرك االرثــــــوذكــــــس بــــطــــــري
ملــــــوسـكــــــو وعــمــــــوم روســيــــــا
الكـسيس الـثاني الـذي دعا
قـــادة حمــاس، الــى احلــوار.
وقــال "ال بــديـل عن احلــوار
)مــع اســــــــــــــرائــــــيــل( يــجــــــب
مواصلـة حوار سـلمي بدون
االهــتــمــــــام بـــبعـــض رجــــــال
السيـاسة"، بـدون ان يوضح

اي رجال سياسة يعني.
ــــــارتـه ــــــوفــــــد زي واخــتــتــم ال
بـلقـــــاء مـع سفـــــراء الـــــدول

العربية يف روسيا.
وكــانـت اللجـنــة الــربــاعـيــة
الــتــي اعــــــدت اخــــــر خـــطــــــة
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محاس غري قلقة من وقف املساعدات وتؤكد
نجاح زيارهتا ملوسكو

اخرى.
واضـــاف ان حـمــــاس واثقـــة
مـن احلصـول علـى االمـوال
التـي حتتــاجهــا بـعيـــدا عن
املــانحـني الغــربـيـني الــذيـن
يــــــدعــمــــــون مــنــــــذ ســنــــــوات
الــــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة
ولـــكـــــنـهـــــم يـهـــــــــــــددون االن
بوقف املساعـدات باستثناء
تلك الـتي تــذهـب مبــاشــرة
ـــــــســــــطــــيــــنــــيــــني ـــــــــى الـفـل ال

احملتاجني.
وقــالـت ايــران انهــا سـتـســد
اي عـجــــــــــز يف الــــتــــمــــــــــويـل
ـــــــــرســــمــــي لـلـحــكـــــــــومـــــــــة ال
اجلــديــدة فــور ان تــشـكلهــا
حـــــمــــــــــــاس يف االســــــــــــابـــــيـع

املقبلة.
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للـسالم يف الـشــرق االوسط
طلـبـت مـن احلــــركــــة الـتـي
تعتبـرهـا الـواليـات املتحـدة
"منظمة ارهـابية"، التخلي
عــــن الـعــــنـف واالعــــتـــــــــراف
ــــــاســــــرائـــيـل اذا رغـــبـــت يف ب
اســـتـــمـــــــرار املــــــســـــــاعـــــــدات

الدولية.
مــن جــــــانـــبه قــــــال خــــــالــــــد
ـــــــس املــكــــتــــب مـــــــشـعـل رئــــي
الـسيــاسي حلـركـة املقـاومـة
االسالمــيــــــة )حــمــــــاس( ان
حمـاس ال تـشعــر بقلـق من
تهـــــديــــــدات الغــــــرب بقـــطع
املــســـاعـــدات عـن الـــسلــطـــة
الفلسطـينية فـور ان تشكل
حـمــــاس حكـــومـــة جـــديـــدة
النهــا واثقـــة من احلـصــول
علــى دعم مـالـي من امــاكن
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للوصول بـالعالقات بني سـورية ولبنـان إلى مسـتواها -
. وقــال ان - ســوريــة تــريــد ان تــرسخ لـبنــان يف الــوحــدة
الوطنـية وان تنطلق نحـو مستقبل أفضل ، مـشيرا إلى

- وجود مصالح مشتركة بني البلدين - . 
وأوضـح املعلـم أن - ســوريــة ملـتــزمــة بــالعـمل مـن أجل
الـتضــامن العــربي وتعـزيـز الـعمل املـشتـرك ، واصفـا -

العالقة بني سورية ولبنان - باخلاصة . 
وقــال - احلكـومـة الـسـوريـة تـنتـظــر أن تكـون الـظـروف
احملـيطـة مـواتيـة لتـصبح العالقـة طبـيعيـة بني سـوريـة

ولبنان

تل ابيب/ وكاالت
يـشهـد حـزب كـادميـا الـذي يتـزعمه
رئيس الوزراء بالوكالة ايهود اوملرت
خالفــــــات علـــــى مـــــا يــبـــــدو بــــشـــــأن
"خــارطــة الـطـــريق"، خـطــة الــسالم
الـــدولـيـــة الـتـي تـنــص هلـــى اقـــامـــة

دولة فلسطينية.
وصــــرح الـــــرجل الـثــــانـي يف قـيــــادة
احلــــزب شـيـمــــون بـيــــريــــز لالذاعــــة
االسـرائـيليـة العـامـة "ال اؤيـد فكـرة
انــــسحــــابــــات احــــاديــــة اجلــــانـب يف
الـــضفــــــة الغـــــربــيــــــة )...( يجــب ان
جنـتمع بـالفلـسطـينيـني ونتفـاوض
مـعـهـــم عـلــــــــى اســــــــاس +خــــــــارطــــــــة

الطريق+".
مــن جهــــة اخــــرى، نـقلــت صحــيفــــة
"معــــــاريف" عــن بــيـــــريـــــز قـــــولـه انه
"يجــب ان نــنــتــظـــــر حــتـــــى يــتـــضح
الــــــــــوضـع )الــــــــســــيــــــــــاســــي( عــــنــــــــــد
الفـلسـطينـيني" بعـد الفـز السـاحق
الذي حـققته حركة املقـاومسالمية

)حماس(.
واضـاف ان "الشـعب الفلسـطيني ال
يــــــــــريــــــــــد ان يــــنـجــــــــــر وراء ايــــــــــران
امبـراطـوريـة املتعـصبني املـتطـرفني
التي يحكمهـا رئيس نصف مجنون
الن ذلك سـيــؤدي الــى مــراجعــة يف
مواقف مصر واالردن والسعودية".

مـن جهـته، اكـــد وزيـــر الــنقل مـئـيـــر
شـتـــريـت ضـــرورة تـطـبـيق "خـــارطـــة

الطريق".
وقــــال لالذاعــــة ان "هــــذا مــــا يـنــص
علـيه بــرنــامج حــزبنــا كــادميــا )...(
ســنحـــــدد حـــــدود اســـــرائــيـل ونحــن

خالفات ارسائيلية -ارسائيلية حول خارطة الطريق
طرفني لتطبيقها". 

ويف تــصــــريحــــات نـــشــــرتهــــا االحــــد
صحيـفة "يـديعـوت احرونـوت"، قال
ديـشتـر ان هـذه اخلطـة هـي  "فصل
+مدني+ فقط الننا ال ننوي القيام
بفصل +عسكري+ طاملا ليس لدينا
شـــــــريـك )فـلـــــســــطـــيـــنـــي( يـكـــــــافـح

االرهاب".
واوضح ان هـذه املبـادرة سـتنـدرج يف
اطـــار حل مــؤقـت الــى ان "يـتــسـنــى
نـقـل املـــنــــــــاطـق الـــتـــي تـقـع فـــيـهــــــــا
املستـوطنات )املـزمع تفكيكهـا( الى
سيـطــرة سلـطــة فلـسـطيـنيــة تثـبت
انهــــــا تــــــريــــــد مـكــــــافحــــــة االرهــــــاب

وميكنها القيام بذلك".

مــستعـدون لـتنـازالت كـبيـرة لـكنـني
اعـــــــارض انـــــسـحـــــــابـــــــات احـــــــاديـــــــة

اجلانب".
وكــان احــد قــادة كــادميــا، الــرئـيــس
الـــســـــابـق جلهـــــاز االمـن الـــــداخلـي
)شــني بــت( ايف ديــــشــتـــــر عــبـــــر عــن
تــــأيـيــــده لــتفـكـيـك مـــسـتــــوطـنــــات
يهودية يف الضفـة الغربية من اجل
تــــثــــبــــيــــت حــــــــــدود اســــــــــرائــــيـل مـع
الـفلــــســـطــيــنــيــني يف قـــــرار احـــــادي

اجلانب.
وقـال ديشتـر يف تصريـحات نشـرتها
صحيفـة :جيـروزاليـم بوسـت" امس
االثـنـني ان "خــارطــة الـطـــريق عفــا
علــيه الـــــزمــن النهـــــا حتــتـــــاج الـــــى

دمشق /اف ب
اعـلنـت املنــظمــة الـســوريــة حلقــوق االنـســان واحملـــامي انـــور البـني امـس
االثـنني ان اجهــزة االمن الـسـوريــة اعتـقلت اخلـميـس الكــاتب والـصحـايف
السـوري شعـبان عـبود مـراسل صحيفـة النهـار اللبنـانيـة يف سوريـا بتهـمة

"اذاعة انباء كاذبة".
وقالت املنـظمة يف بـيان ان اعتقـال عبود مت "علـى خلفية نـشر مقـال ابان
قيــامه بعـمله الـصحـايف". واضـافـت ان عبــود "احيل الـى الـنيـابــة العـامـة
العسـكريـة بدمـشق  فيمـا يعتقـد انه علـى خلفـية نـشر مـقال ابـان قيـامه

بعمله الصحايف".
من جــانـبه قـــال البـني مــديــر املــركــز الـســوري للــدراســات القـضـــائيــة ان
"شعبـان عبود اعتقل بتهمة اذاعة انباء كاذبـة على خلفية خبر نشره منذ
اسبوع عن اجراء مناقالت وتغييرات وظيفية يف سلك االمن واخملابرات".
من جهة اخـرى، قالت املـنظمة ان "اجهـزة االمن اعتقلت )االحـد( محمد
درار جنل الـنــاشـط يف جلــان احـيــاء اجملـتـمع املــدنـي األسـتــاذ ريــاض درار

املعتقل حاليا يف السجن السياسي املدني".

إعتقال مراسل صحيفة النهار بتهمة اذاعة انباء كاذبة


