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املدى / وكاالت

اعتراضات
مثلت 18 جدة اميركـية نظمن تظاهرة ضد احلرب
يف العـراق، اليـوم اخلمـيس امـام محكمـة نيـويـورك

بتهمة التحريض على االخالل بالنظام.
ودافعت اجلـدات اللـواتـي تتــراوح اعمـارهـن بني 50

و91 عاما عن براءتهن.
وقــالـت مــاري رونـيــون )91 عــامـــا( علــى درج قـصــر
العــدل "املثـول امـام هـذه احملـكمـة الـســاقطــة ليـس

بشيء مقارنة مع ما يواجهه الناس يف العراق".
وكـــانت هـــذه النـســاء اللـــواتي يـنتـمني الـــى "كتـيبــة
اجلدات للسـالم" قد تقدمـن يف تشرين االول 2005
من مـركــز التـطــويع يف تـاميــز سكـويــر يف محـاولـة
للــتـــطــــــوع يف القـــــوات االمــيـــــركــيـــــة وذلـك كــبـــــادرة

احتجاج على احلرب يف العراق.
وقـــد اعـتـقلــتهـن الــشـــرطــــة ووجهـت الــيهــن تهـمـــة
"التحــريض علـى االخالل بـالـنظـام" النهن رفـضن
االنـصياع الوامـر رجال الـشرطـة واالبتعـاد عن باب

املركز.

توقع
اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ان الضغوط
علـى ارتفـاع اسعـار الـنفط سـتتـواصل ومـن غيـر ان

يستبعد عتبة املئة دوالر لسعر برميل النفط.
وقـال لـلصحـافـيني يف كـوريتـوبـا )جنـوب البـرازيل(
حـيث قام بزيارة خـاطفة "مئة دوالر، بـالتأكد ميكن

ان يصل الى هذا السعر".
واضــاف "اعتقـد ان سعــر خمـسني دوالر حــاليـا هـو
سعــر عــادل. اقـل يكــون مـجحفــا". وعــزا اسـتـمــرار
الضـغوط عـلى ارتـفاع اسـعار الـنفط الـى التـوترات

الدولية.
وحـذر الـرئيـس الفنـزويلـي من ان اي غـزو محـتمل
مــن قـــبل الــــــواليــــــات املـــتحــــــدة اليــــــران ســيــتــــــرك

انعكاسات قوية على سعر النفط.

معارضة
صـــرح املـتحـــدث بـــاسـم وزارة اخلـــارجـيـــة الـــروسـيـــة
ميخائيل كـامينني امس اجلمعـة ان روسيا ترى انه
"ال ميـكن احلــديث عـن عقـوبـات" ضـد ايـران بـدون

ادلة على وجود برنامج نووي عسكري ايراني.
وقال كـامينني قبـيل اجتماع لـوزراء خارجيـة رابطة
الـدول املستقلة )بلـدان االحتاد السوفيـاتي السابق
بـــاسـتـثـنـــاء دول الــبلــطــيق( يف مــــوسكــــو "ال ميكـن
احلديث عن عقوبات قبل ان تكون هناك ادلة تؤكد
ان ايـــران ال تهـتـم بـــالـنــشـــاطـــات الـنـــوويـــة املـــدنـيـــة

فقط".
واضــاف انه "ال ميكـن تهـدئــة قلق االسـرة الــدوليـة
حيـال البرنـامج النووي االيـراني يف الوقـت الراهن

عبر فرض عقوبات فقط وباللجوء الى القوة".

رفض
رفـضت وزارة الـدفـاع االميـركيـة الكـشف عن اسمـاء
وجــنــــســيــــــات حــــــوالـــــــى 140 سجــيــنــــــا يف قــــــاعــــــدة
غوانتانـامو االميركية يف كـوبا الذي قد يتم اطالق

سراحهم او تسليمهم الى بلدانهم.
وكـان الـبنتـاغـون نشـر الئحـة بحـوالـى 558 معتقال

يف اطار احلرب على االرهاب.
ومن بني هـؤالء تـسعـة صيـنيني مـا زالـوا ينـتظـرون
اطالق ســــراحهـم مـنـــذ كـــانـــون الـثـــانـي 2005 وهـــو
الـتــــاريخ الـــذي اعـتـبـــرت فـيه جلـنـــة خـــاصــــة انهـم

ليسوا مقاتلني اعداء.
واملعـتقلــون الـ558 الـــذين نـشـــرت اسمـــاؤهم جــاؤوا
من اربعني دولة يف الشرق االوسـط وافريقيا وآسيا

الوسطى واوروبا.

قوات
اعلـن رئيـس الـــوزراء االستـــرالي جــون هــوارد امـس
اجلمعـة ان استـراليـا ستـرسل 110 جنـود اضـافيني
الـى جـزر سـالـومـون الـتي تـشهـد اضـطـرابــات بعـد

انتخاب رئيس وزراء جديد.
وكـانـت احلكـومــة االستــراليـة ارسـلت االربعـاء 110
جـنـــود و70 شـــرطـيـــا الـــى هـــذه الـــدولـــة يف احملـيـط
الهــــادىء بعــــد اعـمــــال العــنف الـتـي انــــدلعـت اثــــر

انتخاب سنايدر ريني على رأس احلكومة.

رئيسه
وافق برملـان كوريا اجلنوبيـة على تعيني هان ميوجن
سـوك النـائبـة البـرملـانيـة والنـاشطـة السـابقـة التي
سجنت مـن قبل خالل احتجاجـات سياسيـة رئيسة

للوزراء لتكون أول امرأة تشغل هذا املنصب. 
ووافق البـرملـان بـاغلـبيـة 182 صـوتـا ضـد 77 صـوتـا
علـــــى تـــــرشــيح روه مـــــو هـيـــــون الـــــرئـيـــس الـكـــــوري
اجلـنوبي لهان لـتكون اول رئيسـة للوزراء يف البالد.

وحتل هـان )61 عـامــا( محـل لي هـاي تـشـان الـذي
اعـتبـر من أقـوى رؤسـاء احلكـومـات يف تـاريخ كـوريـا
اجلنــوبيــة والــذي اسـتقــال الـشهــر املــاضـي بعــد ان
انــتقـــــد لـلعــبه اجلـــــولف اثــنـــــاء اضـــــراب للـــسـكـك

احلديدية تسبب يف ارتباك حركة النقل.

ضغط
طـــالـب رئـيــس الــــوزراء اللـبـنـــانـي فـــؤاد الــسـنـيـــورة
واشــنـــطــن مبــمــــــارســــــة الــــضغــــط علــــــى اســــــرائـــيل
لالنسحـاب من مزارع شـبعا، وهي خـطوة مهـمة كي

تستعيد بيروت سيطرتها على تلك املنطقة. 
وقـال السنيـورة يف تصريحـات أدلى بهـا عقب لقائه
الـــرئـيــس األمــــريكـي جـــورج بـــوش يف واشـنـطـن إنه
طلـب من الــرئيـس بـوش املـسـاعـدة يف حتـقيق هـذا

الهدف. 
وقال الـسنـيورة إنه طـرح القضـية علـى بوش خالل
اجـتـمـــــاعهـمــــا يف الـبـيـت األبـيــض، وان الــــرئـيـــس
األمـريكـي استمع بـاهتمـام إلى مـطلب لبـنان بـهذا

الشأن.

اجتماع
قــــالـت مــصــــر انهــــا تـــسعــــى جلــمع رئـيـــس الــــوزراء
االسـرائـيلي املــؤقت ايهـود اوملــرت ورئيـس الـسلـطـة
الــوطنيــة الفلطـسنيـة محمـود عبـاس ابـومـازن من

اجل استئناف محادثات السالم بني اجلانبني. 
واعلن وزير اخلـارجية املصري احـمد ابو الغيط ان
مـصــر تقــوم بجهـود عــاليـة املــستــوى مع اجلـانـبني
الفلــسـطـيـنـي واالســـرائـيلـي بهـــدف تـــأمـني املـنـــاخ

املناسب لعقد اجتماع بني اوملرت وعباس. 
وذكر الـوزير املصـري باالجتمـاع الذي عقـده عباس
مع رئيـس الـوزراء الـسـابـق ارييل شـارون عـام 2005

والذي افضى الى اتفاق لوقف اطالق النار.
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العواصم /وكاالت
حـذر الرئيس محمود عباس امس
اجلـــمعـــــة مــن وقـــــوع "كـــــارثـــــة" يف
الضفـة الغربـية وقـطاع غـزة، حال
اســتــمـــــر قــــطع املــــســـــاعـــــدات عــن
احلكومة الفلسطينية، وكشف انه
عــرض مـقتــرحــات علــى االطــراف
الـدوليــة اليصـال هــذه املسـاعـدات

عن طريق مكتبه.
وقـــال عـبـــاس عــشـيـــة بـــدء جـــولـــة
اوروبيـة يف حـديث لـوكـالـة فــرانس
بـرس "سـتكـون كـارثـة اذا اسـتمـرت
املقـاطعـة واالزمــة واصبح الــشعب
جائعـا وليس لـدينا  خيـارات" غير

املساعدات الدولية.
اقتراح فلسطيني

وقــــــال "ال بــــــد مـــن ايجــــــاد طــــــرق
الدخال االموال وايصالها للشعب
وممكـن ان تتــولــى الــرئــاســة  هــذه

املهمة وتقوم بهذا الواجب".
واضـــاف يف اشـــارة الــــى املقــــاطعـــة
االســــــــرائـــيـلـــيــــــــة واالمـــيــــــــركـــيــــــــة
واالوروبيـة للحكومة الفلـسطينية
" انـهم يـتجـــاوزون احلكــومــة. امل
ان تصل االموال الى الشعب وهذا
ممـكـن مــن خالل الــــرئــــاســــة وهــــو
اقــتــــــراح وضعــنــــــاه لالمــيــــــركــيــني

واالوربيني وغيرهم".
لكـن عـبـــاس اكــــد انه لـم يـتـلق ردا
علـــى املقـتـــرح وقـــال انه سـيـبحـثه
خالل جـولـته الـتي سـتبـدأ مـسـاء

الفلسطـينيون والعرب واملسلمون
على استعداد لسالم فعلي".

وبـعـــــــــــدمـــــــــــا وصـف الـعــــمـلــــيـــــــــــة
االنـتحــاريــة الـتـي وقعـت االثـنـني
يف تل ابـيب واسفــرت عن سقـوط
عشـرة قتلى بـينهم منفذهـا بانها
"عــمـل دفـــــــاع عــن الــنـفـــــس"، رأى
مــشـعل انه "كـــان بـــاالحـــرى علـــى
اجملـمــــوعــــة الــــدولـيــــة ان تـــــوقف
العــــدوان االســــرائــيلـي بــــدال مـن
معاقبـة الشعب الفلـسطيني النه
اختــار حكــومته خـالل انتخـابـات

حرة".
قوة امنية

هـــــــذا وأعـلــن وزيـــــــر الـــــــداخـلــيـــــــة
الـفلـــســطـيـنـي اجلــــديــــد، سعـيــــد
صيـام اخلميـس أنه يعـتزم إنـشاء
قـــــوة أمــنــيـــــة جـــــديـــــدة يــــــرأسهـــــا
مـؤسـس جلـان املقـاومـة الـشعـبيـة

يف غزة.
وقـال صيـام، وهـو عضـو يف حـركـة
املقـاومة اإلسالميـة "حماس"، إنه
عــيّــن جــمـــــال أبـــــوســمهـــــدانـــــة يف
مـــنــــصـــب مــــــــديــــــــر عــــــــام بــــــــوزارة
الـــــداخلـيـــــة، وأن القــــوة األمـنـيــــة
اجلـديــدة ستتـألف من املـسلحني

بشكل أساسي.
وأوضح صـيــــام أن الفــــرع األمـنـي
اجلـــديـــد ســـوف يــســـاعــــد يف حل
مـــشـكلــــة الــــرجــــال املـــسـلحـني يف

شوارع مدينة غزة.

االســـرائيـليـــة قيـــد التــشكـيل الـتي
يــــراسهــــا ايهـــود اوملــــرت "مجـــرد ان
شكـلت احلكـومــة عليهـم ان يبـداوا
احلـــــوار الـــــرسـمـي اجلـــــدي معـنـــــا
ونحن نعتبـر انفسنـا شريـكا. نحن
رسـميــا وفعـليــا مع خـطــة خــارطــة
الطـريق )الــدوليـة( دون حتـفظـات
وهــذا يـنــسجـم متــامـــا مع املـــوقف

الدولي".
موقف حماس

مــن جـــــانــبـه اعلــن رئــيــــس املـكــتــب
الــــســيــــــاســي حلــــــركـــــــة املقــــــاومــــــة
االسالميـة )حمـاس( خالـد مشعل
لـلتلفـزيـون االملـاني امـس اجلمعـة
ان حــمــــــاس ســتـكــــــون مــــســـتعــــــدة
لـلعــيــــش بــــسـالم مع اســـــرائــيل اذا
انـــسحـبـت الــــدولــــة العـبــــريــــة مـن
االراضـي احملــتلــــة عــــام 1967 ومـن

القدس الشرقية.
وقــال مـشـعلالر لـشـبكــة "تــسي دي
اف" انه "على اسـرائيل ان تنسحب
مـن االراضـي الـتـي حتـتـلهــــا مـنــــذ
.1967 وذلـك يــــشــمـل العـــــاصــمـــــة
الـــقــــــــــــــــــــــدس وحـــق الـــالجـــــــــئـــــــــني
)الـفلــســطـيـنـيـني( يف العـــودة الـــى
مــــنـــــــــــازلـهــــم وكـــــــــــذلــك تـفــكــــيــك
مـــسـتــــوطـنــــات يهــــوديــــة وتــــدمـيــــر
اجلـــدار الفـــاصل واالفــراج عـن كل

االسرى".
واضـاف "اذا قـامت اسـرائيل بـذلك
ويف هــــذه احلــــالـــــة فقــط سـيـكــــون

ـ

اليعاني.املهم ان تصل االموال".
واضاف "ال نـريد ان نناقش ملاذا ال
تصـل االموال الـى احلكـومة النـنا
ال نــــــريـــــــد ان جنلـــــس ونــنــــــاقـــــش
والــــشعـب ميــــوت. لـنـكـن عــملـيـني
يجـب ان تـــصل الــــرواتــب او علــــى

االقل جزء من الراوتب".
دعوة لالفراج

ودعــــــا الــــــرئــيــــس الـفلــــســـطــيــنــي
اسـرائيل الـى االفـراج عن االمـوال
التي حتـتجزهـا وقال "املـطلوب ان
يفـرجــوا عن االمـوال. هـذه امـوال
الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي هــــذا مـن

حيث املبدأ".
واضـــاف يف اشـــارة الــــى احلكـــومـــة

مليون دوالر شهريا.
وعـلـق االحتــــــــــاد االوروبــــي واالدارة
االميــركيــة مـســاعــدات تــربــو علــى
500 ملـيــــون دوالر سـنــــويــــا حـتــــى
تـستجـيب احلكـومـة الـتي شـكلتهـا
حـــــــركـــــــة املـقـــــــاومـــــــة االسـالمــيـــــــة
)حــمــــــاس( لـــــشــــــروط االعــتــــــراف
بــــاســــرائـيـل واالتفــــاقــــات املــــوقعــــة

معها.
وقال عباس "ال اعتقد ان هناك ما
يـبـــرر قــطع املــســـاعـــدات اذ كـــانـــوا
)املــانـحني الــدولـيني( ال يـعتــرفــون
بــاحلكـومــة فهنـاك طــرق اليصـال
هذه املساعدات. املهم ان الشعب ال
يـعـــــــــانـــي، ان االنــــــســـــــــان الـعـــــــــادي

غد االحد يف انـقرة وتشمل كل من
النروج وفنلندا وفرنسا اجلزائر.

وحتـتــاج الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة
نحــــــو 180 ملــيــــــون دوالر شهـــــريـــــا
لــتغــطـيــــة نـفقـــــاتهــــا االســــاسـيــــة
السـيـمــــا فــــاتــــورة رواتــب 165 الف
مـــوظف تــصل قـــرابـــة 120 ملـيـــون

دوالر شهريا.
احتجاز اسرائيلي

وحتــتجــــز اســــرائـيـل ثلـثـي مــــوارد
احلكـومـة الفـلسـطيـنيـة من خالل
عـائدات اجلمـارك والضـرائب التي
جتـبيهــا نيـابـة عـن الفلــسطـينـيني
وفقــــا التفــــاق احلكـــومـــة الـــذاتـي،
وتقـــدر هـــذه االمـــوال بحـــوالـــى 60

عباس يحذر من كارثة فلسطينية

محاس مستعدة للعيش بسالم مع إرسائيل إذا انسحبت من أرايض 1967 ومن القدس الرشقية

BBC - واشنطن
حـث الــــرئـيـــس االمــــريـكـي جــــورج بــــوش نــظـيــــره
الــصـيـنـي هــــو جـيـنـتــــاو علــــى اتخــــاذ املــــزيــــد مـن
االجـراءات لتقلـيص العجـز التجـاري بني الـصني
والـواليات املتحدة، وعـلى انتهاج خـط متشدد ازاء

ايران وكوريا الشمالية. 
اال ان احملادثـات التي جرت يف الـبيت االبيض بني
بوش وهو، لم حتقق اي تقدم ملموس على الرغم
من ان الـرئـيس الـصيـني تعهـد بـاتخـاذ املـزيـد من

اخلطوات لتعديل سعر العملة الصينية. 
وقد ادت القيمة املنخفضـة لسعر اليوان الى زيادة
العجــز التجـاري االمــريكي الـى عــدة مليـارات من

الدوالرات. 
ويبلغ العجـز يف امليزان التجاري للواليات املتحدة
مع الـصني العـام املـاضـي 202 مليـار دوالر. حقـوق

االنسان 
وهذه هي الزيارة الرسمية األولى للزعيم الصيني

للواليات املتحدة. 
وقد هيمنت قضايا حقوق االنسان على محادثات
بـــوش وهـــو، بعـــد ان قـــاطعـت صحـــافـيـــة خـطـــابـــا
للرئيـس الصيني يف الـبيت االبيض وقـالت له بأن

ايامه باتت معدودة. 
وهــتفـت الــصحــــافـيــــة، وتــــدعـي ويـنـي واجن، وهـي
صحــافيــة معـتمــدة يف الـبيـت االبيـض، بـشعــارات
مؤيـدة حلركـة فالـون جوجن. وهـي حركـة روحانـية

محظورة يف الصني. 
وقد قـدمت الـصحيفـة التـي تعمل بـها الـصحيـفة

برنامجها النووي. 
نحـــن علـــــى اســـتعــــــداد لالســتــمـــــرار يف
العــمـل مع الــــــواليــــــات املـــتحـــــــدة، حلل
املسـألة النووية يف شبـه اجلزيرة الكورية
وإيــــران سلـمـيــــا مــن خالل املـبــــاحـثــــات

الدبلوماسية 
وقـال بــوش: "أواظب علــى طلب املـشـورة
والـتعـــاون من الـــرئيـس هــو وأحـث بالده
علـــى اسـتخـــدام نفـــوذهــــا الكـبـيـــر لـــدى
كـوريا الـشماليـة لتحقيق تقـدم ملموس
نحو وجود شبه جزيـرة كورية خالية من

األسلحة النووية". 
وتـعهــــد جـيـنـتــــاو بــــأن حتــــاول الــصـني
املـسـاعــدة يف حل النـزاعــات النـوويـة مع
كل من إيران وكـويا الـشمالـية، لكنه أصـر على حل

دبلوماسي. 
وقـال جـينتـاو: "نحن علـى استعــداد لالستمـرار يف
العـمل مع الواليـات املتحـدة، حلل املسـألة النـووية
يف شبـه اجلزيـرة الكـورية وإيـران سلميـا من خالل

املباحثات الدبلوماسية. 
وزيارة هو ليست زيارة رسمية ، وإن كان قد استقبل

باحتفال ضخم وبحرس الشرف. 
وقــد شهــدت تلك الــزيــارة خـطــأ بــرتــوكــوليــا لــدى
عـزف النـشيـدين االمـريكي والـصينـي، حيث اشـير
إلى النشيد الوطنـي الصيني بأنه نشيد جمهورية
الـصـني بـــدل اجلـمهـــوريـــة الـــشعـبـيـــة الـصـيـنـيـــة.

وجمهورية الصني هو االسم الرسمي لتايوان.

اعتذارا يف وقت الحق. 
وسلــطــت تلـك احلــــادثــــة الــضــــوء علــــى الـعالقــــة
الـــصعــبـــــة بــني واشــنـــطــن وبـكــني، وقـــــد طـــــالــبــت
الـــواليـــات املـتحـــدة الـصـني بـتحــسـني سـجلهـــا يف

مجال حقوق االنسان. ايران 
ويف مـؤمتر صحـايف عقده عقـب اختتام محـادثاته
مع هو، صـرح بوش بـأنه بحث مع نظيـره الصيني
إحـتـمــــال اصــــدار قــــرار مـن األمم املــتحــــدة حــــول
بــرنــامج إيـــران النـــووي يتــراوح مــا بـني العقــوبــات

والعمل العسكري. 
وكـان رد الرئيـس الصيني هـو أن بالده ستعمل من

أجل حل األزمة سياسيا بالطرق الدبلوماسية. 
وطلـب بــوش مـن الـصـني املــســاعــدة يف اسـتـئـنــاف
املفـــاوضـــات املـعلقـــة مع كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة حـــول

امللفات النووية الساخنة عىل منضدة القمة األمريكية - الصينية
)CNN)- كامتاندو

جتــدد نــزول املتـظــاهــرين إلــى
شـوارع كامتـاند امـس اجلمـعة،
بعــــــد قلــيل مــن انــتهـــــاء فــتـــــة

حظر فرضتها احلكومة.
ونـــزل حـــوالـي 200 مـتــظـــاهـــر
صــبــــــاح امــــس اجلـــمعــــــة إلــــــى

شوارع ضاحية كالنكي.
وأفـاد مـســؤول يف مكـتب األمم
املـتحــــدة حلقـــوق اإلنــســـان يف
نـــيـــبـــــــال أنّـه مـــن الـــــــواضـح أنّ

املظاهرات ستستمر.
وأعــادت حكـومـة نـيبـال فـرض
حـظـــر الـتجـــول يف العـــاصـمـــة
امـس اجلـمعــة بعــد أن أعلـنـت
أحـــزاب سيـــاسيــة أنهــا سـتقــوم
بــاحتجـاجـات جـديـدة معـاديـة
للـــملـكــيــــــة وحتـــــــاول القــيــــــام
مبــــســيــــــرة إلــــــى قـــصـــــــر امللـك

جيانندرا.
وقــال مـســؤولــون نـيبــاليــون إن
مـتظـاهـرا لقي حـتفه اجلمعـة
متـأثـرا بـاصـابـته بنيـران قـوات
األمـن الـتـي قــمعـت تــظــــاهــــرة

نظمت اخلميس.

وذكـر املـسـؤولــون أن املتـظـاهـر
كــــــــان مـــن بـــني 26 مــــصــــــــابــــــــا
يتلقون العالج جراء اصابتهم
بنيـران قـوات االمن الـنيبـاليـة
الـتي تــدخلـت لقـمع تـظــاهــرة
نظـمت يف بلـدة جـوالريـا الـتي
تقع الــى اجلنــوب الغـربـي من

العاصمة.
وقـال كـريــشنـا بـاسـاد سـيتـوال
احـــــــد قـــــــادة حـــــــزب املـــــــؤمتـــــــر
الـــنـــيـــبـــــــــال أكـــبـــــــــر األحـــــــــزاب
الـــسـيــــاسـيــــة يف الــبالد "خــــرج
كـثيـر مـن النـاس الـى الـشـوارع
على الـرغم من حظـر التجول
واالجـــراءات الــصـــارمـــة. وهـــو
مـــؤشـــر علـــى ان حـــركـتـنـــا قـــد
جنـحـــت. ولـــم يـــبـق إال إعـالن
الــنــتــيجـــــة. وســنــــــواصل هـــــذا
اجلهـد حتى تـأتي النـتيجة يف

مصلحة الشعب."
وزار مـــبـعــــــــوث هـــنــــــــدي املـلــك
اخلــــمــــيــــــــس وقــــــــــال ان املـلــك
سـيـبـــذل قـــريـبـــا جهـــودا لـنـــزع
فتيـل املشكلـة، لكن لم يـبد أى
مــــؤشــــر علــــى أي مقـتــــرحــــات

ملصاحلة األحزاب.

تواصل التظاهرات الصاخبة 
يف النيبال

BBC - واشنطن
اعتــرفت الـواليــات املتحـدة بفـوز
ائــــتـالف يــــــــســــــــــار الــــــــــوســــــط يف
االنـتخــابــات االيـطــاليــة العــامــة

األخيرة. 
ــــــــــــة وقــــــــــــالـــــت وزارة اخلــــــــــــارجـــــي
األمــريكيـة إنهــا تتـطلـع للتعـاون
مـع زعـــيـــم االئـــتـالف رومـــــــــانـــــــــو
بــــرودي الـــــذي أعلـنـت احملـكـمــــة

العليا فوزه يف االنتخابات. 
ومـــازال رئيـس الـــوزراء املنـصــرف
ســيلفـيـــو بـيـــرلـــسكـــونـي يـــرفـض
االعـــتــــــــــراف بـــنـــتـــيـجــــــــــة هــــــــــذه

االنتخابات. 
واتصل زعمـاء بريطـانيا وفـرنسا
وأملــانيـا بـالفـعل ببـرودي وقـامـوا

بتهنئته. 
يــــذكــــر أن الــــرئـيـــس األمــــريـكـي
جــورج بــوش، وهــو حلـيف مقــرب
لبيـرلسكوني، كـان قد أحجم عن
تهنئـة برودي يف األسبـوع املاضي
قـــــائال إن نـتــيجــــة االنــتخــــابــــات

ـ ـ ـ

االعــــــتــــــــــــــــراف بــهــــــــــــــــزميــــــتــه يف
االنـتخـــابـــات الـتــشـــريعـيـــة الـتـي
جــــــرت االســبــــــوع املــــــاضـــي علــــــى
الـرغـم من اصــدار احملكمـة قـرارا
يحـسم الـنتيجـة لصـالح خـصمه

برودي. 
وبعـد االجـتمـاع مع مـستـشـاريـة،
قال بيرلسـكوني انه ينوي القيام

بخطوة قضائية اضافية.

ـ ـ مازالت محل نزاع. 
وقــــــال بــيــــــان وزارة اخلــــــارجــيــــــة
األمــــريكـيــــة إنه ســتكـــون هـنـــاك
تهنئـة رسمـية مـن بوش لـبرودي.
وقــــــــال املـــتـحــــــــدث بــــــــاســـم وزارة
اخلـــــارجــيـــــة األمـــــريـكــيـــــة جـــــون
مـاكـورمـاك:"نـتطلـع للتعـاون مع

برودي وحكومته". 
وكــــان بـيــــرلـــسـكــــونـي قــــد رفــض

اعرتاف أمريكي بفوز برودي
BBC - عمان

اعلــن نــــــواب أردنــيــــــون ان رئــيــــس
الــوزراء معـــروف البـخيـت ابلغـهم
أن االســلــحـــــــــــــة الـــــتـــــي اتــهـــــمـــــت
السلـطات االردنـية حـركة حـماس

بحيازتها، جاءت من سورية. 
والـتقــى الـبخـيـت مع نــواب كـتلــة
جـــــبـهـــــــــــة الـعـــــمـل االسـالمـــــي يف
البـرملان والبالغ عـددهم 17 نائبا.

وقـــــال الــنـــــائــب عــــــزام الهــنــيـــــدي
رئيـس الـكتلـة ان الـبخيـت اكتفـى
بــالقـــول ان االسلحــة "جـــاءت من
ســــوريــــة" ولــم يقــــدم مــــزيــــدا مـن

التفاصيل. 
ونُــــســب الــــــى الـــبخــيــت قـــــــوله ان
"االشخـاص الــذين نقلـوا الـسالح
لـــــــديهـــم عالقـــــــات مع حــمــــــاس".

الزهار يف دمشق 
يف غـــــضــــــــون ذلــك، عـقــــــــد وزيــــــــر
اخلــارجيــة الفلـسـطـينـي محمـود

ـ
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الـزهـار كـشف أن وزيـر الـداخـليـة
الفلـســطيـني ســوف يقــوم بــدوره
بـــــزيـــــارة دمـــــشق يف وقــت قـــــريــب
لـوضع األسـس لـزيـارة املـواطـنني
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــني مـــن ســكــــــــان
األراضـي الفلـسـطيـنيـة لـسـوريـة،
وتـرتيب إجراءات قبـول السلطات
السورية جلوازات السفر الصادرة
ـــــــــة ـــــــــوطـــنـــي عـــن الـــــــسـلـــــطـــــــــة ال

الفلسطينية. 
كـمــــا اتـفق اجلــــانـبــــان الـــســــوري
والفلـسطـيني علـى فـتح خطـوط
االتصـاالت الهاتفية املـباشرة بني

سورية واألراضي الفلسطينية. 
وتتـويجـا لـزيـارة الـزهـار لـدمـشق
أعـطــى الــرئيـس الـســوري أوامــره
بـجـعـل الـــثـالثـــني مـــن الــــــشـهــــــــر
اجلـــاري يـــوم تــضـــامـن وطـنـي يف
سـوريــة مع الـشعـب الفلـسـطيـني
تـنـظـم فـيه حـملـــة واسعــة جلـمع

التبرعات واملساعدات.
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الـــــزهــــــار لقــــــاءات يف العـــــاصــمـــــة
الــــســــــوريــــــة دمـــــشق أثــمــــــرت عــن
خطـوات عــدة منهـا رفع مــستـوى
ـــــــــومـــــــــاســــي ـــــــــدبـل الــــتــــمــــثــــيـل ال
الفـلسـطيـني يف دمـشق، واإلعالن
عن يــوم وطـني يف ســوريــة لـــدعم
الـــــشعــب الـفلــــســـطــيــنــي مـــــاديـــــا
ــــــــا، وتـــــــسـهـــيـل سـفــــــــر ــــــــوي ومـعـــن
الـفـلـــــســــطــيــنــيــني مــن األراضــي

الفلسطينية إلى سورية. 
ــــــــزهــــــــار لـقــــــــاءات مـع وعـقــــــــد ال
املــــســـــؤولــني الــــســـــوريــني ومـــنهــم
الــــرئـيـــس بـــشــــار األســــد، ونــــائــبه
لشؤون السياسة اخلارجية فاروق
الــشـــرع، ووزيـــر اخلـــارجـيـــة ولـيـــد

املعلم. 
وقــــــد مت االتفــــــاق علـــــى أن تـــــزور
جلــان فلـسـطيـنيـة دمـشق لـبحث
رفــع مــــــــــســـــتـــــــــــــوى الـــــتـــــمـــــثـــــيــل

الدبلوماسي الفلسطيني. 
وقـــــــال مــــــــراسلــنـــــــا يف دمــــــشق إن
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األردن يدعي أن أسلحة محاس جاءت من سورية

لندن -اف ب
افـــــــادت صـحـــيـفـــــــة "الـــتـــــــاميـــــــز"
الـبـــريـطـــانـيـــة امــس اجلـمعـــة ان
شيــري بليـر زوجــة رئيـس الـوزراء
الـبــريـطــانـي تــونـي بلـيــر احــالـت
نفقـــات تــصفــيف شعـــرهـــا خالل
احلملــة االنتخــابيـة يف ايـار2005
على حـزب العمال لدفعها، وذلك
استنـادا الـى احلسـابـات الـسنـويـة
حلـزب العمـال التـي عرضـت على

اللجنة االنتخابية.
وقالت الصحيفة ان مزين الشعر
انــدريه ســوارد تقــاضــى بـــالتـــالي
7700 جـنيـه استـــرليـني )حــوالــى
137001 دوالر( اي 275 جــــــــنــــــــيـــه

انــتخــــابــــات عــــامــــة علــــى
الـتــــوالـي. وقــــال الـنــــائـب
العـمــالـي بـيـتــر كـيلفــويل
لـلصـحيفـة "انهـا مـشكلـة
فـعـلـــيـــــــــة" مـــــضـــيـفـــــــــا ان
"الــسبعـة االف جـنيه كـان
يـجــــب ان تــــنـفـق عـلــــــــــــى

احلملة السياسية".
وكـــــــانــت اخــبـــــــار انـــــــدريـه
سوارد تصدرت الصفحات
ـــــــــــــى لــلــــــــصــحــف يف االول
حـــزيـــران 1997 حــني طلـبـت مــنه
شيري بليـر السفر معهـا الى قمة
مـجـــمــــــــوعــــــــة الــــــســـبـع يف دنـفــــــــر
بــالــواليــات املـتحــدة لـكي يـصفف

شعرها مرتني يف اليوم.

ـ اسـتـــرلـيـنـي يف الـيـــوم لـتــصفـيف
شعــر شـيـــري بلـيــر يــومـيـــا خالل
احلـــمـلـــــــة االنـــتـخـــــــابـــيـــــــة الـــتـــي
اســتــمــــــرت شهـــــرا وقـــــادت حـــــزب
العــمــــــال الـــــــى الفــــــوز يف ثــــــالــث

حزب العامل دفع تكاليف تصفيف شعر شريي بلري
BBC - نيويورك

حـذر مسـؤول الشـؤون االنسـانيـة يف االمم املتحـدة ايـان
ايجالنـد من احتـمال انهـيار عمـلية االغـاثة الـدولية يف

دارفور خالل اسابيع بسبب نقص التمويل. 
وقـــال ايجالنـــد عقـب ادالئه بـبـيــان الـــى مجلــس االمـن
الـدولي، إنـه يعتقـد ان العــالم ال يعـرف حجـم التـدهـور
الذي آلت اليه االوضاع يف دارفور، مشيرا الى ان حوالي

ثالثة ماليني شخص يحتاجون العون يوميا. 
وحـث ايجالنــد اجملـتـمع الــدولـي علـــى اتخــاذ خـطــوات
ســـريعـــة ملـنع انـــزالق الــســـودان الـــى وضع روانـــدا خالل
املــذابـح اجلمـــاعيــة الـتي وقـعت قـبل عقـــد من الــزمــان.

حتذير آخر 
وكان الـصليب األحمـر قال يف وقت سـابق إنه أصبح من
املـستحيل الوصـول إلى مناطق واسعـة من اقليم دارفور

بسبب حدة القتال هناك. 

وقــال مـتحــدث بــاسـم املنــظمــة يف اخلــرطــوم إن عـشــرات
اآلالف مـن الالجـئـني أجـبــروا علــى الفــرار مـن مـنــازلهـم

بسبب القتال، كما تتعرض السيارات لهجمات منظمة.

إجيالند حيذر من اهنيار عملية اإلغاثة الدولية يف دارفور


