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يف احلدث العربي والدولي

بلير يقود حزبه إلى الهزمية

انتكاسة العامل أمام املحافظني و %50من الربيطانيني يرغبون برحيل بلري
املدى  /وكاالت
سجن

حكـم على الفـرنسي زكـريا مـوسوي الـيوم اخلـميس
بـالـسجن مـدى احليـاة وبـالعـزلـة بـتهمـة التـآمـر مع
مـنف ــذي اعتــداءات  11ايلــول  ،2001بعــد ان حتــدث
احملك ــوم للـمــرة االخـي ــرة علـنــا مـتــوعــدا الــواليــات
املتحدة بان اخوانه يف تنظيم القاعدة عائدون.
وك ــانـت جلـن ــة احملـلفـني ق ــد رف ـضــت حكـم االع ــدام
الذي طلبه االدعاء.

تعديل

اكـ ــدت داونـيــنغ سـتـ ــريـت أم ــس اجلــمعـ ــة ان رئـي ــس
الوزراء البريطاني توني بلير سيجري تعديال وزاريا
بعد هزمية حزب العمال يف االنتخابات احمللية.
وتـوجه عــدد من وزراء حكـومـة تـونـي بليـر الـى مقـر
احلـكومـة البـريطـانيـة صبـاح أمس اجلـمعة وبـينهم
وزيــر اخلــارجيــة جــاك ستــرو ونــائـب رئيـس الــوزراء
جون بريسكوت.
وقـد خـسـر حــزب العمـال  220مقعـدا علـى االقل يف
اجملالس احمللية يف وحل يف املـوقع الثالث بحصوله
عل ـ ــى  %26مــن االص ـ ــوات خـلف احمل ـ ــاف ـظــني (،%40
 213+مقعـدا) والليبـراليني الـدميوقـراطيني (،%227
 16-مقعدا).

إعدام

دعــا رئيـس حــزب اســرائيـل بيـتنــا (ميـني متـطــرف)
افيغـدور ليبـرمان الـى اعدام نـواب عرب اسـرائيليني
اجــروا اتصـاالت مع نــواب ووزراء من حـركــة حمـاس
الفلسطينية.
وقـال لـيبـرمـان خالل جـلسـة الـتصـويت علـى الثقـة
بــاحلكــومــة االســرائيـليــة اجلــديــدة بــرئــاســة ايهــود
اوملـرت "خالل محـاكمـات نـورمبـرغ يف نهـايـة احلـرب
العــامليــة الثــانيــة ،لم يـتم اعـدام اجملــرمني فقـط بل
شركـائهم ايـضا .آمل بـان يكون هـذا مصيـر العمالء
الذين يجلسون يف هذا اجمللس".
تسوية
اعلن وزير اخلارجية التركي عبد اهلل غول ان رئيس
الـ ــوزراء رجـب طـيـب اردوغـ ــان سـيـ ــدعـ ــو الـ ــرئـي ــس
االيـرانـي محمـود احمـدي جنـاد الـى ايجـاد تـسـويـة
مع االسرة الدولية حول امللف النووي االيراني.
ويلتقي اردوغان احـمدي جناد عـلى هامـش اجتماع
للقادة االقليميني يف باكو.
وقال غـول ان "موضوع هذه احملـادثات واضح :علينا
ب ـ ــذل جهـ ــود مــن اجل ارسـ ــاء الـ ــسالم يف املـن ــطقـ ــة
والت ــركيــز علــى احلل الــدبلــومــاسـي والتــوصل الــى
تسوية".

استبعاد

استـبعــدت الــواليــات املـتحــدة امك ــاني ــة االستـئنــاف
الـفـ ـ ـ ــوري ملـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـسـالم االسـ ـ ـ ــرائـ ـيـلـ ـيـ ـ ـ ــة-
الفلـســطيـني ــة ،كمــا ي ــرغب ال ــرئيــس الفلـســطيـني
محمود عباس.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االميركية شون
مـاكورماك "مـن املؤكد اننـا نرغب يف ان يكـون ممكنا
يف امل ـسـتقــبل الع ــودة ال ــى خ ــريـط ــة الـط ــريق ،ال ــى
طاولة املفاوضات".
ويف اشارة الـى رئيس الـوزراء الفلسـطيني اسـماعيل
هـنـيـ ــة الع ـض ــو يف ح ــرك ــة حـم ــاس ،قـ ــال "لكـن ،ي ــا
لـالسف ،لـي ــس ثـم ـ ــة ش ـ ــريـك للـ ــسالم يف اجل ـ ــانـب
الفلسطيني ،على صعيد احلكومة".

محادثات

اج ــرى رئـيــس حت ــالف الـي ـس ــار االيـط ــالـي روم ــان ــو
بـ ـ ـ ــرودي وزعـ ـي ــم االئـ ـتـالف الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي سـ ـيـلـفـ ـيـ ـ ـ ــو
برلوسكـوني اولى محادثـاتهما لالتفـاق على مرشح
النــتخ ــاب رئـيــس ج ــدي ــد لـلجــمه ــوريـ ــة واملق ــرر يف
الثامن من اجلاري.
وقـال بـرودي يف ختـام اللقـاء الـذي استمـر اكثـر من
سـاعـة يف مقـر رئـاسـة الـوزراء يف رومـا انه "كـان لقـاء
وديــا ومطـوال" ،مـوضحـا انـه سيلـتقي بـرلــوسكــوني
مجددا العادة درس هذا املوضوع.

الهزمية تطيح بسترو وكالرك والتعديل الوزاري مينح حقيبة اخلارجية ملارغريت بيكت والداخلية جلون ريد
لندن/اف ب
عـيـنـت مــارغــريـت بـيكـيـت وزيــرة
للخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة أمــس
اجلمعـة بدال مـن جاك سـترو يف
تع ــديـل حك ــومـي قـ ــام به رئـيــس
الوزراء تـوني بليـر بعـد يوم عـلى
االنـتخــابــات احملـليــة الـتي مـني
فــيهـ ــا حـ ــزب العـمـ ــال بهـ ــزميـ ــة،
وشـمل الـتع ــديل ايـض ــا حقـيـب ــة
الداخلية.
ومت اسـتـب ــدال وزي ــر الـ ــداخلـي ــة
ت ـ ـ ـش ـ ـ ــارل ـ ـ ــز كـالرك ال ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان
يتعـرض لضغـوط كـثيفـة بـسبب
االفـراج عن اكثـر من الـف مجرم
من االجــانـب ،وحل مـحله جــون
ريـد وهـو احـد ابــرز حلفــاء بليـر
وكــان حتــى اليــوم اجلمعـة وزيـرا
للدفاع.
وسـيــبقـ ــى جـ ــون بـ ــريـ ـسـكـ ــوت يف
منــصبـه كن ــائب ل ــرئيـس الــوزراء
لـكنه لـن يتـولـى بعـد االن شـؤون
االسكان.
وعيـنت بيـكيت وزيـرة للخـارجيـة
ب ـ ــدال مــن س ـت ـ ــرو ال ـ ــذي ت ـ ــول ـ ــى
مـنـصـب رئـيــس مجلــس العـمــوم
مــن ج ــيف ه ـ ــون ال ـ ــذي ت ـ ــول ـ ــى
منصب وزير الشؤون االوروبية.
واج ـ ـ ــرى بل ـيـ ـ ــر هـ ـ ــذا ال ــتع ـ ـ ــديل
ال ـ ـ ــوزاري بعـ ـ ــدمـ ـ ــا م ـنــي حـ ـ ــزب
العـم ــال به ــزمي ــة يف انـتخ ــاب ــات
اجمل ــال ــس الــبل ــدي ــة يف انـكلـت ــرا
وبعـد فضـائح تنـاولت بـريسـكوت
وكالرك.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ـن ــي ح ـ ـ ـ ــزب الـع ــم ـ ـ ـ ــال
الـبـ ــري ـطـ ــانـي بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئـي ــس

ال ـ ــوزراء ت ـ ــونــي بل ـي ـ ــر ق ـ ــد م ـنــي
بهـزميـة يف االنـتخـابـات احملـليـة
التي جـرت اخلمـيس يف انكلـترا،
مـؤكـدا بـذلـك التــوقعــات االكثـر
تـشـاؤمـا بخـســارته اكثــر من 002
مقعد وتعـرضه لنكسـة فعلية يف
ل ــنـ ـ ـ ـ ــدن يف مـ ـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ــزب
احملافظني.
وبعـد اعالن الـنتــائج يف  144من
اصل  176مجلـس محـلي ضـمن
االنتخابات امس التي شملت
 32مل ـي ـ ــون ن ـ ــاخــب يف انــكل ـت ـ ــرا
حـ ـصـ ـ ــرا ،ت ـب ــني ان الع ـمـ ـ ــال ـيــني
فقدوا السيطرة على  13مجلسا
وخ ـس ــروا  211مـقع ــدا الع ـض ــاء
اجملـ ــالـ ــس احمللـيـ ــة ،فـيـمـ ــا فـ ــاز
احملـ ــاف ـظـ ــون بـ ــرئـ ــاس ـ ــة ديفـيـ ــد
ك ــامـيـ ــرون بـ 236مقع ــدا يف ه ــذه
اجملالـس وسيطـروا على ثـمانـية
مجالس جديدة.
لـكـن هـ ــذه الـنـتـ ــائج قـ ــد تــظهـ ــر
نـكسـة اكبـر حلـزب العمــال أمس
اجلـ ـمـع ـ ـ ــة مـع اعـالن الـ ـنـ ـت ـ ـ ــائـج
الـنه ــائـي ــة ال سـيـم ــا يف اخ ــر 23
مجلسا يف االحياء اللندنية.
وبـع ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان الـعـ ـم ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ــون
يـ ـسـي ـط ـ ــرون علـ ــى  15مـن هـ ــذه
اجملـ ــال ــس مـنـ ــذ  ،2002خـ ـسـ ــروا
ستــة منهـا خـالل الليل ال سـيمـا
هــامــرسـمـيـث وف ــولهــام يف غــرب
العــاصمـة وكـامـدن يف الــشمـال.
وكـان حــزب العمــال يهيـمن علـى
هذين املعقلني منذ السبعينات.
واحتفظ احلزب بالسيطرة على
اجملالس يف منـطقة شعبـية جدا

عبّاس يلوح بالسالم ..وواشنطن وتل أبيب تصطدمان بعقبة محاس
واشنطنBBC/
ردت الواليات املتحدة بفتور على دعوة
الــرئيـس الفلــسطـينـي محمــود عبـاس
بعق ــد مف ــاوض ــات ف ــوري ــة لل ــسالم مع
احلكومـة اإلسرائيليـة اجلديدة ،قـائلة
"إن الوقت غير مناسب مع تولي حركة
حماس شؤون احلكومة الفلسطينية".

وأع ـ ــرب الــنـ ـ ــاطق ب ـ ــاســم اخل ـ ــارجــي ـ ــة
األم ــريكـيــة "شـني مــاك كــورمــاك" عـن
األمل يف اسـتـئـن ــاف املف ــاوض ــات ح ــول
خـطة "خـارطة الـطريق" الـتي تدعـمها
واشنطن بهدف إقامة دولة فلسطينية
مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل.
غــي ـ ــر أن "م ـ ــاك ك ـ ــورم ـ ــاك" اســت ـ ــدرك
قـ ــائال ":لـكـن لـألسف ال يـ ــوجـ ــد علـ ــى
اجلـ ــانـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي ،مب ـ ــا يخــص
احلكومة ،شريك للسالم".
وأعــرب "مــاك كــورمــاك" عـن أمله بــأن
تغيـر حمـاس مـواقفهـا اجتـاه إسـرائيل

مب ــا يـتـن ــاسـب مع املـط ــالـب ال ــدولـي ــة،
بهدف العودة إلى طاولة املفاوضات.
وكـان الــرئيـس الفلـسـطيـني قـد أعـرب
عـن اسـتع ــداده السـتـئـن ــاف الـتف ــاوض
مـب ــاشـ ــرة مع إس ــرائــيل حـت ــى قــبل أن
يع ـ ــرض رئـي ــس ال ـ ــوزراء اإلس ـ ــرائــيلـي
"إيهـود أوملـرت" تـشـكيلـة حكــومته علـى
الكنيست للمصادقة عليها.
وبعـد الـكلمـة الـتي ألقـاهـا "أوملـرت" يف
الكنيسـت أعاد "صائب عريقات" رئيس
"دائـرة املفاوضـات يف منظمـة التحـرير
الفلـســطيـني ــة" الت ــأكيــد علــى رســالــة
عــب ـ ــاس حــني قـ ـ ــال ":عل ـ ــى أومل ـ ــرت أال
ينتظر".
لكـن ع ــريقــات ق ــال إن علــى أوملــرت أن
يتخلـى عن خططه الـرامية إلـى إبقاء
امل ـسـت ــوطـن ــات الـيه ــوديـ ــة الكـبـي ــرة يف
ال ـ ـضـف ـ ـ ــة الـغ ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة احمل ـتـل ـ ـ ــة حتــت
ال ـسـيـط ــرة اإلس ــرائـيلـي ــة ،والـتـي يع ــد
بــن ـ ــاؤه ـ ــا أصـال مخـ ـ ــالف ـ ــا لـلق ـ ــوانــني

نجاد هيدد بانتاج الوقود النووي
وبوش ومريكل حيذرانه

أزمة

اعلـن رئـيــس جلـن ــة ال ـش ــؤون اخل ــارجـي ــة االمل ــانـي ــة
روب ــرشـت ب ــولـن ــز الـي ــوم اخلـمـي ــس ان بالده تـن ــوي
اسـتخــدام "عالقــاتهــا اجليــدة" مع طهــران ملعــاجلــة
االزمـة النوويـة االيرانيـة ،وذلك اثر عـودته من زيارة
رسمية لطهران.
وقــال بــولـنــز "نـسـتـطـيع اسـتخــدام عالقــاتـنــا الـتـي
تتـصف تقليديا بانها جيـدة ،لكن املانيا ال تستطيع
ان تكــون وسيـطــا" بني ايــران واجملتـمع الــدولي الن
برلـني "بني الدول الـتي تسعـى الى مـنع (ايران) من
مواصلة برنامجها النووي".

شغب

افــادت ال ـشــرطــة ان سـتـني معـتقال اجـنـبـيــا متــردوا
داخل الـسجن املـركـزي يف نيقـوسيـا واضـرمـوا النـار
يف بعض الفرش واحلقوا اضرارا بالتجهيزات.
وص ــرح مـتح ــدث ب ــاسـم ال ـش ــرطـ ــة "ان االشخ ــاص
املـتـ ــورطـني يف اعـمـ ــال ال ــشغـب هـم مـن االجـ ــانـب"،
مـؤكــدا انه يجهل سـبب هــذه االضطـرابــات "النـادرة
جدا يف السجن".

عمالة

افـ ــاد تق ــري ــر ص ــادر عــن املكـتـب ال ــدولـي لـلعـمل ان
عمـالــة االطفــال يف العــالم تـضــاءلت بـشـكل واضح
وان اشكالهـا اخلطيرة قد تخـتفي قريبا ،اال ان هذه
املشكلة ال تزال بارزة يف افريقيا.
وجـاء التقـريـر بعنـوان "انهـاء عمل االطفـال :هـدف
يف مـتنـاولنـا" ،واعـتبـر ان اسـتمـرار اجلهـود اجلـاريـة
يف ه ــذا املـضـم ــار عل ــى ح ــاله ــا "قـ ــد يلغـي عـم ــال ــة
االطف ــال يف اشك ــالهــا االكـثــر خـط ــورة خالل ع ـشــر
سنوات".

الدولية.
وق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــريـق ـ ـ ــات ":ميـك ــن أن يـك ـ ـ ــون
إلسـرائيل الـسالم أو املسـتوطنـات ،لكن
ال ميـكــنه ـ ــا أن حتـ ـصـل عل ـ ــى اإلث ـنــني
معا".
من جهـتها قـالت "حمـاس" على لـسان
أحد النـاطقني باسمها إن تعهد أوملرت
أم ـ ـ ـ ــام ال ـكـ ـن ــيـ ـ ـ ـس ــت ب ـ ـ ـ ــاالحـ ـتـف ـ ـ ـ ــاظ
بـ ــاملـ ـسـتـ ــوطـنـ ــات الـكـبـ ــرى يف الــضفـ ــة
الغ ــربـي ــة يــظه ــر أن إس ــرائـيل لـي ـسـت
راغبـة فـعليـا يف حتـقيق الـسالم ،وأنهـا
ال تريد فعال شريكا فلسطينيا.
وتـصــر "حمــاس" علــى عــدم االعتــراف
ب ــإس ــرائـيل وع ــدم نـب ــذ العــنف مق ــابل
استئناف مفـاوضات السالم ،كما تدعو
الدول الغربية.
وق ــد أش ــار "أومل ــرت" يف كلـمـته إل ــى أنه
"لــن يك ــون هـن ــاك تق ــدم حقـيقـي بـني
اجلـانـبني مــا لم تـتغيــر حمـاس بـشكل
جذري".

سالم دارفور يتأرجح بني املوافقة واالعرتاضات
ابوجا/اف ب

اعلـن مسـؤول يف االحتـاد االفـريقي لـوكـالـة
ف ــرانــس ب ــرس ان اب ــرز تـنـظـيـم مـتـم ــرد يف
دارفـ ــور حـ ــركـ ــة/جـي ــش حتـ ــريـ ــر الـ ـسـ ــودان
بـزعامـة ميني مـيناوي وافـق على استـئناف
املفـاوضات أمـس اجلمعة مـن اجل التوصل
الى اتفاق سالم.
وقـ ــال املــتحـ ــدث بـ ــاسـم وسـ ــاطـ ــة االحتـ ــاد
االفـريقي نـور الـدين مـزني لـوكـالـة فـرانس
بـرس ان "فصـيل مينـاوي من حـركة حتـرير
السودان وافق هـذا الصباح على العودة الى
طـ ــاولـ ــة املفـ ــاوضـ ــات ورؤيـ ــة مـ ــا اذا كـ ــان يف
امك ــانه اقـن ــاع الفـصـيل اآلخــر يف احلــركــة
ومن ــدوبي حــركــة العــدل واملـســاواة بـتغـييــر
رايهم".
واضاف "كل اخليارات ال تـزال مفتوحة .اال
اننا نـدعو احلركـتني الى النظـر الى شكوى
ماليني النـازحني واالطفـال الـذين يعـانـون
يف دارفور والى ان يوقعوا اتفاق السالم".
واعلنت حـركة العدل واملساواة وفصيل عبد
الـواحـد نـور يف حـركـة حتـريــر السـودان ليل

اخل ـم ـيـ ــس اجلــمع ـ ــة رغ ـبــته ـم ـ ــا ب ـ ــادخ ـ ــال
تعـديالت جـديـدة علـى اتفـاق الـسالم الـذي
عـ ــرضه علـيهـم ــا االحت ــاد االف ــريقـي يف 23
نـيـ ـسـ ــان.وكـ ــانـت اخلـ ــرط ـ ــوم وافقــت علـ ــى
تـنــازالت حــول االتفــاق اقـتــرحهــا اجملـتـمع
الدولي واالحتاد االفريقي.
من جـانبها حـضت رئاسـة االحتاد االوروبي
املـتـمــرديـن يف دارفــور غــرب ال ـس ــودان علــى
ت ـ ـ ــوق ـيـع اتـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـسـالم مـع احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
السـودانيــة ،معتبـرة ان احتمـال الـرفض يف
الـيـ ــوم الـ ــرسـمـي االخـيـ ــر مــن املفـ ــاوضـ ــات
السودانية يف ابوجا "غير مسؤول".
وكـ ــانــت املفـ ــوضـيـ ــة االوروبـيـ ــة ق ـ ــد أعلـنـت
تقدمي مـساعـدة عاجلـة بقيـمة  100ملـيون
يـورو القليم دارفـور السـوداني بعـد التـوقيع
"الــوشيك" علـى اتفـاق الـسالم بني حكـومـة
اخلرطوم واملتمردين ،على حد قولها.
ورحـبـت ب ـ ــروكـ ــسل ب"الـت ـ ــوقــيع ال ـ ــوشـيـك
التفـاق السالم" يف دارفـور ،يف حني مـا زالت
االس ــرة ال ــدولـي ــة حت ــاول اقـن ــاع مـتـم ــردي
دارفور بتوقيع االتفاق.

طالبان هتدد بتحويل أفغانستان إىل هنر من دماء
لندن /اف ب

نـقـلـ ــت صـح ـ ـيـف ـ ـ ـ ـ ــة "ت ـ ـ ـ ـ ــامي ـ ـ ـ ـ ــز"
البــريـط ــانيــة أمـس اجلـمع ــة عن
حـ ـ ــركـ ـ ــة طـ ـ ــال ـب ـ ـ ــان االفغـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
حتــذيــرهــا الق ــوات البــريـط ــانيــة
الـ ـ ـت ـ ــي وصـل ـ ــت اخـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـ ـ ـ ـ ــى
افـغ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــان م ــن ان الـ ـبـالد
ستتحول الى "نهر دماء".
ونقلت الـصحيفـة هـذا التحـذيـر

عــن مـح ـم ـ ـ ــد ح ـن ـيـف ش ـي ـ ـ ــرزاد،
املتحدث باسـم زعيم طالبان املال
عـمـ ــر الف ــار ،يف ات ـص ــال هـ ــاتفـي
اج ـ ــراه مع ال ــصحــيفـ ــة .وكـ ــانـت
ب ــري ـط ــانـي ــا ت ــسلـمـت اخلـمـيــس
ق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة قـ ـ ـ ـ ــوات حـلـف ش ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
االطل ـسـي يف افغ ــان ـسـت ــان الـتـي
س ـت ـتـ ـ ــولـ ـ ــى اع ـت ـبـ ـ ــارا مــن متـ ـ ــوز
مـســؤوليــة العـمليــات العـسكـريـة

الدولية يف جنوب البالد.
وتـ ـ ـشـه ـ ـ ــد ه ـ ـ ــذه املـ ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة م ــن
افغــانــست ــان النــسب ــة االكب ــر من
العـمليـات العـسكـريـة الـتي يقـوم
بهـ ــا عـنـ ــاصـ ــر طـ ــالـبـ ــان .واطــيح
بحـركـة طــالبــان من الـسـلطـة يف
خــريف  2001مع بــدايــة احلـملــة
العـ ـسـك ـ ــري ـ ــة ال ـ ــدولـي ـ ــة بقـي ـ ــادة
اميركية يف افغانستان.

ولـم يـتـم حتـ ــديـ ــد املـكـ ــان الـ ــذي
حت ـ ـ ــدث م ـنـه امل ـتـح ـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاســم
طــالبــان عبـر هــاتف نقـال .وقـال
شـي ــرزاد "سـيـتـض ــاعف ن ـش ــاطـن ــا
يــوم ــا بعــد يــوم .اآلن ،سـنـت ــواجه
مباشرة ولدينـا كل الذخائر التي
نحتاج اليها .سنحول افغانستان
الى نهر من الـدماء بالنـسبة الى
البريطانيني".

دمشق تقايض جنبالط  ..واألخري يل ّوح بدعم املعارضة
بيروت /اف ب

تأكيد

اك ــد رئيـس الــوزراء االردنـي مع ــروف البـخيـت خالل
لقـائه مبـعوث الـيابـان اخلاص الـى الشـرق االوسط
تـاتـسـو ارميــا علـى "أهـميـة اسـتمــرار دعم الـسلـطـة
الفلسطينية وادامة احلوار معها".
حتى تتـمكن من حتمل أعباء واستحقـاقات املرحلة
وخـدمـة الـشعـب الفلـسـطيـني الــذي يعيـش ظـروفـا
صعبة".
كـم ــا ش ــدد الـبخـيـت عل ــى "ض ــرورة تـض ــاف ــر جه ــود
اجملتـمع ال ــدولي ملـســاعــدة اجل ــانبـني الفلـســطيـني
واالسـرائـيلي علـى اسـتئنـاف املفـاوضـات الـسيـاسيـة
بـيـنهـمــا لـضـمــان عــودة عـملـيــة الــسالم يف ال ـشــرق
االوسط الى مسارها الطبيعي".

بجـن ــوب شـ ــرق الع ــاصـمـ ــة لكـنه
خـســر  11مقعــدا لصــالح "بي ان
بـي" ،تـن ـظـيـم الـيـمـني املـت ـط ــرف
العنصري.
ويف ما يشكل نكسة اخرى حلزب
العـمـ ــال يف لـنـ ــدن ،ق ـ ــد يخـ ـسـ ــر
ايـ ـضـ ـ ــا يف اح ـ ـ ــد معـ ـ ــاقـله ،تـ ـ ــاور
هـ ـ ـ ــامـلـ ـي ــت ،ح ــي املـهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــري ــن
الـبــاك ـسـتــانـيـني والـبـنغــالـيـني يف
شـرق العــاصمــة .ويبـدو ان حـزب
جـورج غــاالوي ،النـائـب العمــالي
السـابق الـذي استبعـد عن حـزب
الـعـ ـمـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـسـ ـب ــب انـ ـتـقـ ـ ـ ــاداتـه
الـشديـدة لتونـي بلير ومـعارضته

لـلح ـ ــرب يف العـ ــراق ،ســيفـ ــوز يف
هذه املنطقة.
واذا ك ــان احمل ــاف ـظ ــون ب ــزع ــام ــة
رئـيسهـم الشـاب ديفيـد كـاميـرون
( 39عامـا) حققـوا تقـدما صـباح
أمس اجلـمعة بفـوزهم باكـثر من
 200مـقعـ ــد فـ ــان فـ ــوزهـم لـي ــس
كامال.
ورغــم حــمل ـ ــة مـكــثف ـ ــة يف امل ـ ــدن
العـم ـ ــالـي ـ ــة الـكـب ـ ــرى يف شـم ـ ــال
انـكلتـرا ،فــانهـم لم يـتمـكنــوا من
احلـ ـص ـ ـ ــول علـ ـ ــى اي مـقعـ ـ ــد يف
اجملــالـس احملـليــة يف مــانـشــستــر
ونـي ــوك ــاسل ولـيف ــرب ــول ،املع ــاقل

الـتـقلـيـ ــديـ ــة حل ـ ــزب العـمـ ــال او
الليبراليني-الدميوقراطيني.
وبحـسـب كل احمللـلني ،فــان هــذه
االنتـخابـات احمللـية كـانت تعتـبر
خــاســرة مـسـبقــا حلــزب الـعمــال
والـت ــرقـب ال ــوحـي ــد ك ــان يــتعـلق
بـحجــم هـ ـ ــذه اله ـ ــزمي ـ ــة وم ـ ــدى
التعديل الوزاري الذي سيتبعها.
وهـ ــذا الــتع ـ ــديل الـ ــوزاري الـ ــذي
اعلنـت عنه الـصحـافــة منـذ ايـام
اكـده وزيـر العالقــات مع البـرملـان
ج ـيـف ه ـ ـ ــون لـك ـنـه لــم يـكـ ـ ـشـف
تفاصليه.
وس ـ ـ ــاد االع ــتق ـ ـ ــاد ان ال ــتعـ ـ ـ ــديل

الـوزاري سيـشمـل وزير الـداخلـية
تشـارلز كالرك الضـالع يف قضية
االف ــراج عـن  1023مـن مـ ــرتكـبـي
اجلـنح االجــانـب بــدون طــردهـم
ون ـ ـ ــائــب رئ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء ج ـ ـ ــون
بـريـسكـوت الــذي تتـصــدر اخبـار
عالق ـ ــاتـه الغ ـ ــرام ـي ـ ــة ع ـن ـ ــاويــن
الصحف الشعبية.
لكـن االنـظــار تـتجه ايـض ــا نحــو
تــوني بـليــر ومـســالــة تنـحيـه من
منصبه.
وك ــان رئـيــس ال ــوزراء اك ــد حـت ــى
االن انه سيـكمل واليـته الثــالثـة
ح ـت ـ ـ ــى نهـ ـ ــاي ــتهـ ـ ــا لـكــن ه ـنـ ـ ــاك
مـط ــالـب ــات مـن ــذ فـت ــرة طـ ــويل ــة
بـ ــرحـيـله املـبـكـ ــر عـن الـ ــسل ـطـ ــة
وتـ ــسلـيــمهـ ــا لـ ــوزيـ ــر االقـت ـصـ ــاد
غوردون براون.
يف هــذا الــوقـت ،اظه ــر استـطالع
للرأي بثت نتائجه هيئة االذاعة
البــريطــانيـة "بـي بي سـي" اليـوم
اجلمعـة ان نـصف البــريطـانـيني
( )%50يــرغبــون يف مغــادرة تــوني
بلـي ــر داونـيـنغ سـت ــريـت بـحل ــول
نهـ ــايـ ــة العـ ــام  2006علـ ــى ابعـ ــد
تقدير.
واعـ ـتـ ـب ـ ـ ــر  %36م ــن االشـخ ـ ـ ــاص
الذين استـطلعت آراؤهم ان بلير
يجـب ان يـتـخلـ ــى عـن مـن ـصــبه
كرئـيس للـوزراء فورا مـقابل %14
يرغبون برحليه قبل نهاية 2006
فـيـمـ ــا اعـتـبـ ــر  %23انـه يجـب ان
يــبقـ ــى يف مـن ـصــبه حـتـ ــى 2007
وبـعـ ـ ـ ــد ذلــك ان ي ـ ـ ـسـل ــم املـهـ ـ ـ ــام
لبراون.

العواصم /وكاالت

اعلن الـرئـيس االيـراني محمـود
احمـدي جنـاد أمـس اجلمعـة ان
ايـران لن تـتخلى عـن برنـامجها
النـووي قـبل التـوصل الـى انتـاج
وق ــود نـ ــووي "بكـمـي ــات كـب ــرى"،
وذلــك بحـ ـ ـســب ن ــص خ ــط ـ ـ ــابه
للقادة االقليميني يف اذربيجان.
وق ـ ــال اح ـم ـ ــدي جن ـ ــاد بحـ ـســب
نسخـة عن نص اخلطـاب "ننوي
مـواصلـة انــشطـتنـا علـى اسـاس
الـقانـون الدولـي ورقابـة الوكـالة
الــدولـي ــة للـطــاقــة الــذريــة الــى
حني الوصول الى انتاج بكميات
كبـرى للـوقـود النـووي حملطـاتنـا
النووية".
مــن ج ـ ـ ــان ـبـه ح ـ ـ ــذر ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
االميـركي جـورج بوش ايـران من
ان اجمل ـ ـت ـ ـمـع ال ـ ـ ـ ـ ــدولـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــوي
ومتحد ولن يـسمح لها بتـطوير
سالحهــا النـووي وشـدد علـى ان
بـالده ت ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــى اليـج ـ ـ ـ ـ ــاد حـل
دبلـومــاسي النهـاء طمـوح ايـران
النووي.
وقــال ب ــوش خالل ظهــور رسـمي
له ب ــرفقــة امل ـسـت ـشــارة االملــانـيــة
انغيال ميـركل يف البيت االبيض
علـى االيـرانـيني ان يـدركــوا اننـا

لـن ننحـني وان شـراكـتنـا قـويـة-
م ـ ـض ـيـف ـ ـ ــا -ومــن اجـل الـ ـ ـسـالم
الع ــاملـي عل ــى اي ــران ان تــتخل ــى
ع ــن سـالحـهـ ـ ـ ــا ال ــنـ ـ ـ ــووي نـح ــن
مصرون على هذا الشان.-
واض ــاف -ان اول خـط ــوة ه ــام ــة
يج ــب الق ـيـ ـ ــام به ـ ــا الجن ـ ــاز اي
قـضيـة بـشكل دبلـومـاسي هـو ان
يـكون لـدى اجلميع هـدف واحد
وان يكــون ه ــذا اله ــدف واضحــا
وهـ ــو ان ال يحــصل االي ــرانـي ــون
عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـسـالح الـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــووي او
االمـكـ ــانـي ـ ــات الالزمـ ــة ل ـصـنـعه
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا بــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذاتــه اجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
دبلوماسي.-
وك ـ ــررت امل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــارة االمل ـ ــان ـي ـ ــة
ميركل مالحظات الرئيس بوش
يف ان العـالم متحـد يف مواجـهة
اخل ـطــط الـنـ ــوويـ ــة االيـ ــرانـيـ ــة
مـ ـ ـضـ ـيـف ـ ـ ـ ــة -اعـ ـتـق ـ ـ ـ ــد انـه م ــن
ال ـضـ ــروري يف هـ ــذا الـ ـسـيـ ــاق ان
يـظهر قـرار اجملتمع الـدولي من
خالل الـوقـوف صفـا واحـدا كمـا
من الـضــروري ان نحــاول جــذب
اكـبــر ع ــدد ممكـن مـن ال ـشــركــاء
التخـ ــاذ هـ ــذا امل ـ ــوقف لـي ــظهـ ــر
لاليــرانـيـني ان هــذا االمــر غـيــر
مقبول.-

ع ــرض الـن ــائـب وال ــزعـيـم
الـ ــدرزي اللـبـنـ ــانـي ولـيـ ــد
جـنــبالط الـ ــذي اصـ ــدرت
مـحكـمــة ســوريــة مــذكــرة
مثـول يف حقه ،مسـاعدته
علــى املعــارضــة الـســوريــة
القامـة نظام دميـوقراطي
يف سوريا.
واك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـب ــالط

لـل ـ ـ ـصـحـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـيـ ــني "قـلـ ــت
للـمعارضـة (السـورية) انه
اذا كـ ـ ـ ــان ــت تـعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر ان ــي
اسـت ـطــيع مـ ـس ـ ــاع ـ ــدته ـ ــا
لـبلــوغ اه ــدافهــا مـن اجل
اق ـ ـ ــام ـ ـ ــة س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ح ـ ـ ــرة
ودمي ـ ــوق ـ ــراط ـي ـ ــة ،ف ـ ــأن ـ ــا
م ـسـتع ــد ،اذا م ــا ارادوا ان
اساعدهم".
وكـان جـنبالط الـعضـو يف

االك ـث ـ ـ ــري ـ ـ ــة ال ـن ـي ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة
املنــاهضـة لـسـوريـا ،يـلمح
الـى اجلـدال يف االوسـاط
املـواليــة لسـوريــا يف لبنـان
بع ـ ــد زي ـ ــارة وف ـ ــد تـ ـ ــرأسه
امل ــراقــب الع ــام جلـم ــاع ــة
االخـ ـ ـ ــوان امل ـ ـ ـسـلـ ـم ــني يف
س ــوري ــا (محـظ ــورة) علـي
ص ــدر ال ــديـن الـبـي ــان ــونـي
ال ـ ــذي يعـي ــش يف املــنفـ ــى

بلندن.
واك ـ ـ ــد ج ـن ـبـالط انـه وقـع
ع ــريـض ــة ق ــدمه ــا ال ــوف ــد
تطالب بالغاء القانون 94
يف س ـ ــوري ـ ــا ال ـ ــذي ي ـن ــص
على اعـدام كل من ينتمي
الى االخوان املسلمني.
واوضح جنـبالط "عنـدمـا
وقعـت العريضـة ...اعتقد
اني كـنت اخــدم (قــضيــة)

مـ ـ ــواطــن عـ ـ ــربــي سـ ـ ــوري
يــريــد احلــري ــة .فمـن حق
ال ـ ـ ـ ـشـخـ ـ ــص والـفـ ـ ـ ـ ــرد ان
ي ـن ـت ـمــي ال ـ ــى اي ف ـئ ـ ــة او
حزب يريد".
وقـ ـ ـ ــد اصـ ـ ـ ــدر الـق ـ ـضـ ـ ـ ــاء
السوري االربعـاء مذكرتي
م ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــول يف حـق وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االت ـ ـص ـ ـ ــاالت الـل ـب ـن ـ ـ ــانــي
م ـ ـ ــروان ح ـم ـ ـ ــاده وول ـي ـ ـ ــد
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــالط.

مجال مبارك يدافع عن والده نافياً تراجعه عن اإلصالحات
القاهرة /اف ب

 نفى جنل الرئيس املصري جمالمبـارك اتهـامـات املعـارضــة املصـريـة
لـ ــوالـ ــده بـ ــانه تـ ــراجع عـن تــنفـيـ ــذ
وعوده يف مجال االصالح السياسي
والدميوقراطي.
وق ــال جم ــال مبــارك ال ــذي يتــراس
جلنة السياسات يف احلزب الوطني
احلــاكم ،يف مـؤمتــر صحـايف "اقـول
ان ه ـ ــذا (ال ـتـ ـ ــراجع ع ــن االصالح)
ليس صحيحا".
وتـ ــابع "ل ــديـن ــا ب ــرنـ ــامج لـالصالح
ونحن منضي قدما يف اجنازه".
وكان البرملان املـصري قرر يف شباط
املـاضي تـاجـيل انتخـابـات اجملــالس
احملـليــة (الـبلــديــات) رغم احـتجــاج
املعـ ــارضـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة وخ ـصـ ــوصـ ــا
جـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة االخ ـ ـ ــوان املـ ـ ـسـلـ ـم ــني،

والواليات املتحدة.
ووافق البـرملــان املصـري مـطلع هـذا
االسبوع على متديد حالة الطوارئ
ال ـســاريــة يف مـصــر مـنــذ  25عــامــا

لـسنـتني اخـريني .وبـررت احلكـومـة
املـصـريـة هـذا الـتمـديــد بحـاجـتهـا
الى مـزيد من الـوقت العداد قـانون
جديد ملكافحـة االرهاب ميكنها من

انهاء حالة الطوارئ.
وقـ ــال جـمـ ــال مـب ـ ــارك "قلـنـ ــا بـكل
وضـوح اننـا ملتـزمون بـوضع قـانون
جديد ملكافحة االرهاب يكون بديال
حلـالة الـطوارئ ونحـن نعني متـاما
ما قلناه".
واضاف "يف اللحظـة التي يتم فيها
اقرار هذا القانون سيتم انهاء حالة
الطوارئ".
واعـتـبــر الــرئـيــس املـصــري ح ـسـنـي
مبـارك اخيـرا ان صيـاغــة مثل هـذا
القانون تتطلب سنتني.
وكـان نــائب املـرشــد العــام جلمـاعـة
االخــوان املــسلـمني مـحم ــد حبـيب
اعلـن صباح ان  23شـابا من اعـضاء
اجلـم ــاع ــة اعــتقل ــوا بـيـنـم ــا ك ــان ــوا
يـعلق ــون ملــصق ــات والفـت ــات ض ــد
متديد حالة الطوارئ.

