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املدى / وكاالت

خالف
اعلـنـت وزارة اخلــارجـيــة االمـيــركـيــة ان االعـضــاء
اخلـمــســـة الـــدائـمـني يف مـجلــس االمـن واملـــانـيـــا،
اجملـتــمعـني يف مــــوسكـــو ملـنـــاقـــشـــة املـلف الـنـــووي
االيـــرانـي، لـم يـتـــوصلـــوا الـــى اتفـــاق علـــى فـــرض
عقــوبــات. وقــال تـــوم كيــسي املـتحــدث بـــاسم وزارة
اخلـارجيـة االميـركيـة ان مسـاعد وزيـرة اخلارجـية
االميـــركيــة نـيكـــوالس بيــرنــز شــدد علــى "ضــرورة
فــرض عقــوبــات" علــى طهــران، لكـنه اوضح ان اي

قرار لم يتخذ وان املناقشات ستستمر.

اعتذار
طـالبـت مجمـوعـات فلـسطـينيـة مـسلحـة الـرئـيس
الـفلــســطـيـنـي محـمـــود عـبـــاس "بـــاالعـتـــذار" عـن
ادانته لعـمليــة تل ابيـب االنتحـاريـة الـتي وصفهـا
بـــانهـــا "حقـيـــرة". وقـــال نـــاشــط ملـثـم يف مـــؤمتـــر
صحـايف يف غـزة "نطـالب االخ ابـو مـازن بـاالعتـذار
الـى الـشـعب الفلـسـطيـني بــاكمله ملـا بـدر مـنه من
اســـــــاءة بحـق شعــبــنـــــــا ". ووقعــت الــبــيــــــان جلــــــان
املقـــاومـــة الـــشعـبـيــــة وثالثــــة مجـمـــوعـــات تــــابعـــة
لكتائب شهداء االقصى املنبثقة عن حركة فتح. 

إدانة
دان الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج بــــوش العــملـيــــة
االنــتحــــاريــــة يف تل ابـيـب، لـكــنه دعــــا كل اطــــراف
الـنــــزاع االســــرائــيلـي-الـفلـــســطـيـنـي الــــى ضـبــط
النفس. وعبـرت فرنسـا عن "اسفها" الن احلـكومة
الفلـســطيـنيــة بــرئــاســـة حمـــاس "لم تـتبـع مثــال"
رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محـمود عـباس عـبر
ادانـــــــة الـعــمـلــيـــــــة االنــتـحـــــــاريـــــــة. واعـلــنــت وزارة
اخلارجيـة الفرنسيـة ان فرنسيني، احـداهما امراة
تبلغ 75 سـنة واالخـر رجل يف االربعينـات، قتال يف
الـعمليـة االنتحـاريـة يف تل ابـيب، يف حني اصـيبت

سائحة فرنسية بجروح.  

دعم
اكــــد الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج بــــوش لــــرئـيـــس
احلـكـــــومـــــة اللـبـنـــــانـي فـــــؤاد الـــسـنـيـــــورة الـــــدعـم
االميـركي التام للـبنان، مطـالبا بـتحقيق كامل يف
اغـتـيـــال رئـيــس الـــوزراء اللـبـنـــانـي الــســـابق رفـيق
احلــريــري. واشــار بــوش الــى ان لـبـنـــان "ميكـن ان
يـكــــون منــــوذجــــا جـيــــدا ملــــا ميـكـن ان يـكــــون علــيه
الــشــرق االوســط الكـبـيــر". وقــال "اكــدت لــرئـيــس
الوزراء ان الواليـات املتحدة تدعم بقـوة لبنان حر

وسيد ومستقل".

اعتقال
اعلـن مــصـــدر يف الــــداخلـيـــة الـــسعـــوديـــة ان قـــوى
االمن اعـتقلـت خمـســة اشخـاص جـدد مــرتبـطني
"بـصلــة مبــاشــرة" بــاطــراف اخلـليــة املـســؤولــة عن
محــاولــة االعـتـــداء الفـــاشل يف ابقـيق )شــرق( يف
شبــاط، كمــا صــادرت اكثــر مـن طن ونـصف الـطن

من املواد املتفجرة يف "اوكارهم" بالرياض.

استقالة
رفــض الـــــرئــيـــس االمــيـــــركــي جـــــورج بـــــوش فـكـــــرة
استقـالة وزيـر دفاعـه دونالـد رامسفـلد، مـؤكدا ان
قــــــراره "نهــــــائــي". وقــــــال بــــــوش ردا علــــــى اســـئلــــــة
الصحــافيني حـول دعـوة ستـة ضبـاط متقـاعـدين
وزير الـدفاع الـى االستقـالة "انـني استمـع الى كل
اآلراء، اال ان قـراري نهائـي ورامسفـلد يقـوم بعمل

جيد".

إعدام
طلبت النيابة العامـة انزال حكم االعدام بالرجل
الثـانـي يف تنـظيـم القـاعــدة يف اليـمن أبـو عــاصم
األهـدل خالل اجللـسـة االخيــرة من محـاكـمته يف
صـنعـــاء، بيـنمــا حــددت احملـكمـــة الثــالـث من ايــار
املـقبل مـوعــدا للنـطق بــاحلكـم. واعلن الـسعـودي
ابـو عاصم االهـدل، الذي اوقف يف تـشرين الـثاني
2003، مـــن جهــتـه انه بـــــريء مـــتهــمـــــا الـــــواليـــــات
املـتحـــدة مبمــارســة ضغــوط علـــى اليـمن الصــدار

حكم عليه.

نتائج
خلـص تقــريــر جلـنــة الـتحقـيق يف حــادث حتـطـم
املـروحيـة الذي قـتل فيه نـائب الـرئيـس السـوداني
والـــزعـيـم اجلـنـــوبـي جـــون قــــرنق يف 30 متـــوز مـن
العــام املــاضـي، الـــى انه جنـم عـن خـطــأ قــائــدهــا.
وجــاء يف البيــان ان اللجنـة املـشتـركـة االوغنـديـة-
الـســودانيــة التـي حققت يف ظـروف احلـادث اكـدت

ان احلادث كان نتيجة خطأ من الطيار.

حل
اعـتبر وسيط االحتـاد االفريقي ملفـاوضات السالم
يف دارفور سـليم احمـد سليم ان الـنزاع الـدامي يف
دارفــور قــد "نـضج مـن اجل احلل" علــى مــا يبــدو.
وقــــال يف مجلــس االمـن الـــدولـي ان "اتفـــاق سالم
شــامل يف دارفــور بــات يف مـتنــاول يــدنـــا، حتــى لــو
انـنـــا سـنـبـــذل مـــزيـــدا مـن اجلهـــود". وقــــد امهلـت
اجملـمــــوعــــة االفــــريقـيــــة والــــدولـيــــة اطــــراف هــــذه

املفاوضات حتى 30 نيسان للتوصل الى حل.

وباء
اكد وكـيل وزارة املوارد احليوانـية السودانـية احمد
مـصـطفــى حــسـن انه مت رصــد فـيـــروس انفلــونــزا
الـطـيـــور القـــاتل مـن نـــوع "اتــش5 ان1" يف واليـتـي
اخلـــرطـــوم واجلـــزيـــرة يف الــســــودان، وان شخــصـــا
يـــشـتــبه بــــاصــــابــته بــــاملـــــرض محــتجــــز بــــاحــــدى

املستشفيات.

انتخابات
بعــــد انــتهــــاء عـيــــد الفــصح، بــــدأ العــــد العـكـــسـي
العالن نتـائج االنتخـابـات الـتشـريعيـة االيطـاليـة
ويـفتــرض ان يعلـن القـضــاة اخلمـســة يف محـكمـة
التـمييـز اليـوم اخلميـس لاليطـاليني الفـائز بـها،

بعد االنتهاء من اخر عمليات التدقيق.

ارتفاع
سـجل بـــرمـيل الـنفــط سعـــرا قـيـــاسـيـــا تــــاريخـيـــا
جــــديـــــدا بلـغ 71 دوالرا للـبــــرمــيل يف نـيــــويــــورك.
وتـسجل اسعار النفـط ارتفاعا بـسبب مخاوف من
حــصــــول نــــزاع عـــسـكــــري بـني الــــواليــــات املــتحــــدة

وايران.
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العواصم /وكاالت
ـــى حـــرب فـيـمـــا يعـــد مـــؤشـــرا عل
نوويـة قد تـدور رحاهـا بني أميـركا
وإيـــران يف مـنــطقـــة اخللــيج ، لـم
يـستبعد الـرئيس األميـركي جورج
بوش توجـيه ضربة نووية إليران ،
يف وقـت صعــد الــرئـيـس اإليــرانـي
أحـــمـــــــــدي جنـــــــــاد مـــن حتـــــــــديـه

للواليات املتحدة. 
اخليار العسكري

فقـــد قـــال بـــوش يف واشـنــطـن ردا
ـــى ســـؤال حـــول مـــا اذا كـــانـت عل
ــــشــمـل الــتـخـــطــيـــط خــيــــــاراتـه ت
ـــوويــــة -كل اخلـيـــارات ـــة ن لــضـــرب
مطروحة على الطاولة. نريد حل
هــذه القـضيــة دبلــومــاسيــا ونـحن

نعمل بكل جد من اجل ذلك. 
ــــــــرئـــيــــــس ويف املـقــــــــابـل ، قــــــــال ال
اإليراني محمود احمدي جناد ان
ــــدفــــاع عـن اجلـيـــش مـــســتعــــد لل
الــبـالد. واعلــن جنـــــاد -ســـنقـــطع
ايــــــدي اي مـعـــتــــــد وســـنـجـعـل اي

معتد يندم على ذلك.- 
واعتـبر الـرئيـس اإليرانـى ان عهد
ــــراطــــوريــــات الغـــطــــرســــة واالمــب
العــامليـة يـسيـر نحـو الـزوال وقـال
ان صـــــــــــــدى حتـــــــطــــم عـــــــظـــــــــــــام
االمبـريالـية الـعاملـية وعـلى راسـها
أميــركــا يـسـمع بــوضــوح حـسـبمــا

ذكرته وكالة االنباء االيرانية . 
ونفــــى احــمــــدى جنــــاد ان تـكــــون
ــــى ـــســتـغل حـــصـــــولهـــــا عل بالده ت
التـكنــولـــوجيـــا النــوويــة الغــراض

غير سلمية . 
يف الـــسـيــــاق ذاته ، حـــذرت إيـــران
الـــدول اخلمــس دائمــة العـضــويــة
ــــي ــــــــــس االمــــن الـــــــــــــدول يف مــجــل
بـاالضـافـة الـى املـانيـا ممـا اسـمته
ـــــد ـــــة عــن اتخـــــاذ قـــــرارات خـــــاطــئ
مناقشـة امللف النووي االيراني يف

موسكو. 
ودعــا املـتحــدث بــاسـم اخلــارجـيــة
االيـرانيـة حميـد رضا آصفـي هذه
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تصاعد حدةالتهديدات االمريكية -االيرانية 

التلويح باتاحة كل اخليارات.. واالبقاء عىل ابواب املفاوضات مفتوحة
الـيـــورانـيـــوم عـــالـــى الــتخــصـيـب
لـصـنع قـنـبلــة واحــدة مـن اجهــزة
الــطــــرد املــــركــــزي الـتــي متلـكهــــا
حــاليـا وعـددهــا .164  لكن ايـران
تقـول انهـا ستقـوم بتـركيب ثـالثة
ـــطــــــرد املــــــركــــــزي االف جـهــــــاز لـل
ميـكــنهــــا ان تــنــتج مــــادة كــــافــيــــة
لـصنع رأس نـوويـة واحـدة يف عـام

واحد. 
املوقف السعودي

من جـانب آخـر أعــرب ولي العهـد
الـــسعـــودي األمـيــــر سلــطـــان بـن
عبـدالعزيـز عن أمله يف أن تتعقل
إيـران وتـبتعـد عـن أي مشـاكل وان

تسير مبا ينفعها. 
وقال األمير سلطان: ان ليس من
املـصلحة ان نوضع يف موقف ضد
ــــوويــــة امـــتالك ايــــران اسـلحــــة ن
بــيــنــمـــــا اســـــرئـــيل متـــتلــك تلـك
االسلحــة. ونفــى األميــر سلـطــان
صحـــة تقـــاريـــر إعالمـيـــة بـــسعـي
الــسعــوديــة لالنــضمــام الــى نــادي
الـتـــسـلح الـنـــووي مـــؤكـــدا -انهـــا

ليست بحاجة اليها.
ــــــــرئـــيــــــس مـــن جــــــــانـــبـه اعـلـــن ال
الفرنسي جاك شيراك يف مقابلة
مع صـحيفـة االهــرام املصـريـة ان
امتالك ايران السالح النووي امر
"غيــر مقبــول"، لكـنه ابقــى البـاب
مفـتوحا الستئنـاف املناقشات مع

طهران.
ودعــــــــــا شـــيــــــــــراك املـــــــســــــــــؤولـــني
االيـــرانـيـني الـــى ان "يـــدركـــوا ان
امـكـــــانــيـــــة قــيـــــام ايـــــران مـــــزودة
بـالسالح النـووي امر غـير مقـبول

يف نظر اجملموعة الدولية".
مـن جــانـبه قــال وزيــر اخلــارجـيــة
الـبـــريــطـــانـي جـــاك سـتـــرو امــس
االربعاء يف الريـاض انه ال يعتقد
ان الـواليــات املتحـدة قــد تتــدخل
عسكرياً ضد ايران من اجل وضع
حد لبـرنامجهـا النووي، ولـو انها

"لم تستبعد اياً من اخليارات".
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ـــة ـــوكـــال مـن جـــانــبهـــا ، قـــالـت ال
الدوليـة للطـاقة الـذرية انهـا غير
ـــتـحـقـق مـــن ان ـــــــــى ال قـــــــــادرة عـل
بـرنـامج ايـران مـدني بحـت لكنهـا
ــــى دلــيل قــــوي عــن لــم تعــثـــــر عل

وجود جهود لصنع سالح ذري. 
زيارة املفتشني

ومـــن املقـــــرر ان يـــصـل مفــتـــشـــــو
ــــى ايــــران يــــوم غــــد ــــة ال ــــوكــــال ال
اجلـمعــة لــزيــارة املــواقـع النــوويــة
مبـــا يف ذلك مـــوقع نـطـنـــز حـيـث
تقـول ايران انهـا قامت بـتخصيب
اليـورانيوم الـى نسبـة 3.5 يف املئة
وهـــــو املــــســتـــــوى املــــســـتخـــــدم يف

محطات الطاقة. 
ويقـــول خـبـــراء ان ايـــران حتـتـــاج
الــى سنــوات لكـي تنـتج كـميــة من
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تكهنات الهجوم
ـــــات حـــــول وتـــصـــــاعـــــدت الــتــكهــن
الهجوم االميركي منذ قال تقرير
جمللـة نيويـوركر يف الشهـر احلالي
ان واشـــنـــطـــن تـفــكـــــــر يف خـــيـــــــار
استخـدام اسلـحة نـووية تـكتيكـية
لـضرب مواقع ايران النووية حتت

االرض. 
وتعـــارض روسـيـــا والــصـني فـــرض

عقوبات او استخدام القوة. 
وتقــول الــواليــات املـتحــدة انهــا ال
ـــى ـــسعـــى الـــى فـــرض قـيــــود عل ت
قطـاعي النفـط والغاز االيـرانيني
النهـا ال تـرغـب يف خلق مـصــاعب
ـــشعـب االيـــرانــي. وتعـــد ايـــران لل
ــــــر مـــصــــــدر لـلــنـفـــط يف رابـع أكــب

العالم. 
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الــدوليــة السـيمــا وان طهــران لم
تغلق ابواب املفاوضات-. 

مــن جهـــة اخـــرى اعـتـبـــر آصفـي
الـتهـــديـــدات الغـــربـيـــة مبعـــاقـبـــة
ايـــران اقـتـصـــاديـــا او شـن هجـــوم
ـــانهـــا تـنـــدرج عـــسـكـــري علــيهـــا ب
ضـمن احلــرب النفـسيـة. واضـاف
ان التهـديـدات االميـركيـة ليـست
جــديــدة وان ايــران اعـتــادت علــى
مثل هذه التهديدات وتعمل على
ـــــــاطـهـــــــا مـــن خـالل اتـخـــــــاذ احـــب

التدابير الالزمة. 
واوضـح آصفــي ان -املــنـــطقـــــة ال
تتحـمل عمال عسكريـا ضد ايران
فـــــضـال عـــن ان الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
املسـؤولني االميـركيـني استبعـدوا

القيام مبثل هذا العمل.
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الـــدول الـــى عـــدم اتخـــاذ -قـــرارات
ـــى حـــد خـــاطـئـــة تــضـــر بهــم- عل
تعـبـيـــره وحـــذر مـن ان مـضـــاعفـــة
الــضغـــوط علــى ايــران قــد يــؤدي

الى نتائج عكسية. 
ووصـف آصفــي يف تـــصــــــريحـــــات
صحـــافـيـــة اجـتـمـــاع مـــوسكـــو ب-
املهـم- وحث الــدول املـشــاركــة فـيه
علـى اعـتمـاد املـنطـق واحلكمـة يف
ــــاقـــشـــتهـــم ملـف بالده ــــاء مــن اثــن

النووي.
ابواب املفاوضات

ــــــــى ان املـلـف الـــنــــــــووي واشــــــــار ال
ـــــة ـــــوكـــــال ـــــرانـــي معـلق بــني ال االي
الدولـية للـطاقـة الذريـة ومجلس
االمـن لـــذا -يـنـبغـي علـــى الـــدول
ــــة ــــوكــــال ــــى ال الـــســت ارجـــــاعه ال
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عمان/اف ب
توترت العالقات مجددا بني االردن
وحـمـــاس بعـــد االعالن عـن ضـبـط
كميـات من االسلحـة تعود للحـركة
وما تالهـا من تاجـيل للزيـارة التي
كـــــانــت مقـــــررة لـــــوزيـــــر خـــــارجــيـــــة
الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيـــة محـمــود

الزهار الى اململكة امس االربعاء.
وقــــال املــتحــــدث الــــرسـمـي بــــاسـم
احلكـــومـــة االردنـيـــة نـــاصـــر جـــودة
لــــوكــــالــــة فــــرانـــس بــــرس ان زيــــارة
محـمــــود الــــزهــــار "تــــأجلـت حـتــــى
اشعـــار اخـــر"، وذلـك علــــى خلفـيـــة
ضبط اسلـحة "يف غـاية اخلـطورة"
من مـتفجـرات وصــواريخ ادخـلتهـا
مجـمـــــوعـــــة تـنـتـمـي الـــــى حـــــركـــــة

حماس يف االردن.
واصـدرت احلكـومــة بيـانـا يـؤكـد ان
"االجهــــزة االمـنـيــــة رصــــدت عــــدة
محــــاوالت مـن قــبل عـنــــاصــــر مـن
حــــركــــة حـمــــاس الدخــــال اسـلحــــة
مـختلفـة وتخـزينهـا علــى السـاحـة
االردنـيــة ومت بــالـفعل ضـبـط هــذه
االسلحــة مــؤخــرا وهـي فــى غــايــة
اخلــطـــورة حـيـث شــملـت صــــواريخ

ومتفجرات واسلحة رشاشة".
واضــــــاف الــبــيــــــان "كــمــــــا رصــــــدت
االجهــزة االمـنيــة نـشــاطــات لعــدد
مـن عـنــاصــر حــركــة حـمـــاس علــى
الــســـاحـــة االردنـيـــة وعلـــى مـــراحل
مخـتلفــة كــان مـن ضمـنهــا الـقيــام
بــــاجــــراء اسـتــطالعــــات لعــــدد مـن
االهداف احليـوية فى عـمان ومدن

اخرى".
ومــن جهــته، قــــال مـــســــؤول اردنـي
لـفــــــــرانــــــس بــــــــرس ان "عـــمـلـــيــــــــات
االستـطالع هــذه تــدعــو لالعـتقــاد
بـــــان اجملــمـــــوعـــــة تـــــريــــــد القــيـــــام

بعمليات ارهابية يف االردن".
وعبـر البيان عـن "االسف" موضحا
انه "بـــــالــتـــــزامــن مع الــتــــــوجهـــــات

االسلحة تفجر ازمة دبلوماسية حادة 
بني االردن ومحاس

للتدخل يف الشؤون الداخلية لبلد
اخر".

ويف غــزة، رفـضـت حــركـــة املقــاومــة
االسالمـيـــة )حـمـــاس( االتهـــامـــات
االردنــيـــــة عــن اكــتــــشـــــاف اسـلحـــــة
ومـتفجرات خـطرة واعـتبرت ان "ال

اساس لها من الصحة".
وقـــال ســـامـي ابـــو زهـــري املـتحـــدث
باسم حـركة حمـاس يف تصـريحات
صحـــافـيــــة "نحـن نـــرفـض ونـــديـن
االتهامات بحق احلركة ونؤكد انها

تلفيق ال أساس له من الصحة".
واعـرب ابـو زهــري عن اسف حـركـة
حمـاس الـشـديــد "الستخـدام هـذا
االسلـوب لـتبـريـر الغـاء زيـارة وزيـر
اخلـــارجـيــــة الفلــسـطـيـنـي يف آخـــر

حلظة".
ومــن جهــــة اخــــرى، لـم يـــسـتــبعــــد
محـلل ســيــــــاســي اردنــي ان يـكــــــون
"عـنـــاصـــر مـن حـمـــاس يف اخلـــارج
يعملـون +مـرتـزقـة+ حلـسـاب ايـران

ويتحركون وفقا ملصاحلها".
وقال لفرانس بـرس "هذه العناصر

تطبق اجندة ايران يف املنطقة".

االيـجابـية لـدى احلكـومة االردنـية
)جتاه حمـاس("، ادخلت اجملمـوعة

اسلحة لتخزينها يف االردن.
واكد ان "احلكومـة االردنية ترى ان
هـذه املمارسـات تتنـاقض مع صلب
العالقــات االردنـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة
ومـع الـــتـــــــأكـــيـــــــدات االيـجـــــــابـــيـــــــة
اخملــــتـلـفـــــــــــة الــــتــــي صـــــــــــدرت عــــن
احلكـومــة الفلـسـطيـنيـة اجلـديـدة
واشـــــارت الـــــى تـــــوجهـــــاتهـــــا بعـــــدم
اسـتخـــدام الــســـاحـــة االردنـيـــة الي
اغــــــراض او اهــــــداف متـــــس االمــن
االردني وعـدم تـدخلهـا يف الـشـؤون

الداخلية االردنية".
كــمـــــا عــبـــــر املــــســـــؤول االردنــي عــن
"االســـف" الن احلـــــكــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــة
الفلـســطيـنيـــة "تتـحمـل نتــائج مــا
يقــــــوم بـه بعـــض عــنــــــاصــــــرهــــــا يف
اخلـــــــــارج يف وقـــت تـــتـعـــــــــرض فـــيـه

لضغوطات من اخلارج".
واضــــــاف املــــســــــؤول "ان حـكــــــومــــــة
حـمـــــاس بحــــاجــــة الي مـــســــاعــــدة
عــربيــة ودوليــة لـتحــسني صــورتهــا
وهـذه ليـست اللحظـة املنـاسبـة لها

ـ ـ

العواصم /وكاالت
قــــال كــــويف عـنــــان االمــني العــــام
لالمم املتحـدة انه على لـبنان ان
يـــرسم حــدوده مع ســوريــا ويحل
مـــيلــيـــــشــيــــــا حــــــزب اهلل قـــبل ان
يـستطـيع الهيمـنة علـى مقدرات

البالد.
وقـــال عـنــــان يف تقـــريـــر حــصلـت
رويـترز علـى نسخـة منـه انه على
ســـــوريــــــا يف املقــــــابل ان تــتــبــنـــــى
عـرض بيـروت لتـأسيـس عالقـات
دبلـوماسيـة وترسيـم احلدود بني

البلدين بطول 250 كيلومترا.
وأضـاف عنـان "لبنـان املوحـد مد
يــده الــى ســوريــا. وادعــو ســوريــا
لقــبـــــول هــــــذا العــــــرض واتخـــــاذ
اجـراءات.. خاصة اقـامة سفارات
وتـــــرســيــم احلـــــدود بــني ســـــوريـــــا

ولبنان."

انان يطالب لبنان برتسيم حدوده
وحل مليشيات حزب اهلل

تـربطه بـالـرئيـس اللبنــاني اميل
حلود . 

وبحـث الــسـنـيـــورة مع بـــوش فـــى
الـبـيـت األبـيـض قـضـــايـــا تـتـعلق
بــاإلسـتـقالل اللـبـنــانــى السـيـمــا
انــــسحــــاب إســــرائــيل مـن مــــزارع
شبعـا فضال عن نـزع سالح حزب

اهلل. 
وكــان الــسـنـيــورة قــد نــاقــش فــى
وقـت ســـــابق قــضـيــــة نـــــزع سالح
حــــــزب اهلل خـالل لقـــــــائه وزيــــــرة

اخلارجية كوندوليزا رايس. 
ومـن املقــرر أن يلـتقـى الـسـنيـورة
خـالل زيـــــــارتـه إلـــــــى الـــــــواليـــــــات
املتحدة التى تـستغرق أربعة أيام
مــســـؤولـني فـــى صـنـــدوق الـنقـــد
والـبــنك الـــدولـيـني كـمـــا يلـتقـــى
الـسكــرتيــر العـام لـألمم املتحـدة

كوفى عنان.  

والـتقــريــر الـــوارد يف 23 صفحــة
أعــــــده مـــبعــــــوث االمم املـــتحــــــدة
تــيــــــري رود الرســن بــنـــــــاء علــــــى
القـــرار رقـم 1559 جمللــس االمـن
الصادر يف ايلول عام 2004 الذي
طــــالـب بــــانـــسحــــاب كـل القــــوات
االجـــنـــبـــيــــــــة مـــن لـــبـــنــــــــان وحـل
املـيليـشيـات حتـى تهيـمن بيـروت
علـى كل البالد.هذا وفـيما أجرى
رئـيـــس الـــــوزراء اللـبـنــــانـي فــــؤاد
الــسـنـيـــورة مـبـــاحـثـــات هـــامـــة يف
واشنـطن مع الـرئيـس األميـركي
جـورج بــوش ، أجبـر سـفيــر بالده
يف الواليـات املتـحدة عـلى قـضاء

إجازة قسرية يف لبنان. 
وأوضحت مصادر يف واشنطن ان
الــسـنـيـــورة أمـــر الـــسفـيـــر فـــريـــد
عبـود بـقضـاء اإلجـازة القـسـريـة
بــسـبـب العالقــة الــوطـيــدة الـتـي

االمم املتحدة/رويترز
حث سالم أحمد سالم كبير وسطاء االحتاد
االفـريـقي يف مبـاحثـات سالم دارفـور اعضـاء
االمم املـتحـــدة علـــى تـــزويـــد بعـثـــة االحتـــاد
حلـفظ الـسالم بـالـوسـائل الـتي متـكنهــا من
تـنفـيـــذ اتفــاق هــدنــة يـتـــوقع الـتـــوصل الـيه
قــــريـبــــا يف هــــذه املـنــطقــــة املــضــطــــربــــة مـن

السودان.
وقــــال ســــالــم جمللـــس االمـن الـتــــابـع لالمم
املـتحـــدة عـن محـــادثـــات سالم دارفـــور الـتـي
يقــودهـــا يف العــاصـمــة الـنـيجـيــريــة ابــوجــا
ومــضـــــى علــيهــــا عــــامــــان "مـن الـــــواضح ان
الـــوصـــول الـــى اتفـــاق بـــات وشــيكـــا وان كـــان

يتطلب الكثير من اجلهد الشاق."
ويـضـطلع االحتـاد االفــريقـي مبهمــة حفـظ
الــسالم يف دارفــور بقــوة قــوامهــا سـبعــة الف
فـــــــرد تقــــــوم بــــــدوريـــــــات يف تلـك املــنــــطقــــــة

مطالبة افريقية بدعم دويل جلهود السالم يف دارفور
الصحراوية الشاسعة.

وقـد سـاعـدت دول غـربيـة االحتـاد االفـريقي
لـكن مـسـاعــداتهــا تعـتبــر غيـر كــافيـة. وقـال
ســـالـم انـه يجـب علـــى اجملـتـمع الـــدولـي اال
ينـتظــر حتـى تــأتي قـوة لـالمم املتحـدة الـى

دارفور لزيادة مساعداته.
وقال سالم "ال جدوى من الدعوة الى سرعة
ابــــرام اتفـــاق اذا لـم يــتحـقق شـيء مــن اجل
االعـداد الكـايف لـبعثـة االحتـاد االفــريقي يف
الــســودان )امـيــس( لالضـطالع بـتفــويـضهــا

املوسع."
وقـد استـمرت اجلـولة الـسابـعة احلـاليـة من
مبـاحثـات الـسـالم بني احلكـومـة الـسـودانيـة
وجـمــــاعـتـي متــــرد يف فـنـــــدق صغـيـــــر علــــى
مشـارف ابـوجـا منـذ 29 مـن تشــرين الثـاني.
ويـأمل االحتاد االفريقي التوصل الى اتفاق
ــــــــة نـــيــــــســــــــان احلــــــــالـــي. ــــــــة بـــنـهــــــــاي ـهــــــــدن ـ ـ ـ ـ ـ

نواكشوط /اف ب
سـمح رئـيــس الــدولــة املــوريـتــانـي اعل
ولـــد محـمـــد فـــال للـــرئـيــس الــســـابق
معاوية ولـد سيد طايع الذي يقيم يف
قــطـــر مـنـــذ االنـقالب الـــذي اطــــاحه،
بــــــالعـــــودة الـــــى الــبالد لـكــن بـــــدون ان
يـشارك يف االنتـخابات املـقررة يف اطار
الـعمـليـة االنـتقــاليـة الـدميـوقــراطيـة

اجلارية حتى .2007
وردا علـــــى ســـــؤال لقـنـــــاة "العـــــربـيـــــة"
الفضـائيـة يف بـرنـامج بـثه التلفـزيـون
الـوطـني املــوريتـانـي الثالثــاء، اعتـرف
ولـد محمـد فـال بـان الـرئيـس السـابق
"ميلك حـق العيـش يف بلــده كمــواطن
حــــر ويف االســتفــــادة مـن االمـتـيــــازات
التـي مينحها القـانون لـرؤساء الـدولة

السابقني".
وكـــــان اجمللــــس العـــسـكــــري لـلعــــدالــــة

السامح للرئيس املوريتاين السابق
بالعودة اىل بالده

والـــدميـــوقـــراطـيــــة اسقــط يف آب مـن
العــــام املــــاضـي الــــرئـيـــس ولــــد طــــايع
بيـنمــا كــان يف زيــارة للـسعــوديــة. وهــو

يعيش يف قطر منذ نهاية آب.
واوضح رئـيس اجملـلس العـسكـري اعل
ولــد محمـد فـال ان الــرئيـس الـســابق
"ال يــستـطـيع العـمل يف الــسيــاســة يف
الـبـالد خالل املـــــرحلــــة" االنــتقــــالـيــــة
الدميوقراطية التي تقودها اجملموعة
العسكـرية وتنـتهي بانتـخابات رئـاسية

يف آذار .2007
وذكـــر ولــــد محـمـــد فـــال بـــان اعــضـــاء
اجمللــــس العـــسـكــــري واحلـكــــومــــة لـن
يـــــــشـــــــــاركـــــــــوا يف "االســـتـحـقـــــــــاقـــــــــات
االنتخابية املقـبلة لضمان املوضوعية
الالزمـة يف عمليـة دميوقـراطية تـتسم

بالشفافية".

هونيارا /اف ب
اعلـن رئيـس الــوزراء االستــرالي
جـــــــون هـــــــاورد امـــــس االربـعـــــــاء
ارســــــال قــــــوات لــبـــــســـط االمــن
والـنظـام يف جـزر سلـيمـان غـداة
اعمـال شغـب جنمـت عن تعـيني
رئيـس رئيس جـديد للـوزراء اثر
االنـتخــابـــات التـشــريـعيــة الـتي
جــرت يف اخلــامــس مـن الــشهــر

اجلاري يف االرخبيل.
وقــــال هـــــاورد للـــصحــــافـيـني ان
كـــــــانــبــيـــــــرا قـــــــررت ارســـــــال 110
عـسكــريني الـى االرخـبيل الـذي
يــضـم 500 الف نــسـمـــة ويـبعـــد
1200 كــيلــــومـتــــر شـمــــال شــــرق

استراليا.
واعـلــــنــــت رئــــيــــــــســـــــــــة الـــــــــــوزراء
الـنـيــــوزيالنـــديـــة هـيلـني كالرك

قوات اسرتالية اىل جزر سليامن

اال ان ريــــنــــي نـــــــــــائــــب رئــــيــــــــس
احلكومـة املنتهية واليتها ووزير
املـاليـة يف التـسعيـنات نفـى هذه

االتهامات.

بــالتـزويــر يف االنتخـابـات الـتي
جـرت يف اخلـامـس من نـيسـان/
ابــــــريل وبـــــاخلـــضـــــوع ملـــطـــــالــب

اجلالية الصينية.

انهـــا مــسـتعــــدة التخـــاذ اجـــراء
مماثل.

وكـــــــان احملــتـجـــــــون هـــــــاجــمـــــــوا
الــثالثـــــاء مـــصــــــالح اجلـــــالــيـــــة
الـصيـنيــة ودمــروا ونـهبــوا عــددا
مـــن احملالت الـــتجـــــاريـــــة الــتــي
ميلــكهـــــا صــيــنــيـــــون، مــتهــمــني
رجــــال االعـمــــال بـــــدفع امــــوال
لـلــــنــــــــــواب مــــن اجـل تــــــــسـهــــيـل
انتخـاب رئيـس الـوزراء سنـايـدر

ريني.
وانتـهت تـظــاهــرات الـــى اعمــال
عــنف بعـــد اعالن فـــوز سـنـــايـــدر
ريـني علـى خـصمه جــوب رادلي
تــاوسـيـنغــا اخملـضـــرم يف العـمل

السياسي.
وطـــــوق 500 مــن انــصـــــار دادلــي
تاوسينغا البرملان متهمني ريني


