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املدى / وكاالت

سجن
حكـم على الفـرنسي زكـريا مـوسوي الـيوم اخلـميس
بـالـسجن مـدى احليـاة وبـالعـزلـة بـتهمـة التـآمـر مع
مـنفـــذي اعتــداءات 11 ايلــول 2001، بعــد ان حتــدث
احملكـــوم للـمــرة االخـيـــرة علـنــا مـتــوعــدا الــواليــات

املتحدة بان اخوانه يف تنظيم القاعدة عائدون.
وكـــانـت جلـنـــة احملـلفـني قـــد رفــضــت حكـم االعـــدام

الذي طلبه االدعاء.

تعديل
اكــــدت داونـيــنغ سـتــــريـت أمـــس اجلــمعــــة ان رئـيـــس
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 220 مقعـدا علـى االقل يف
اجملالس احمللية يف وحل يف املـوقع الثالث بحصوله
علـــــى 26% مــن االصـــــوات خـلف احملـــــافــظــني )%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
الــــوزراء رجـب طـيـب اردوغــــان سـيــــدعــــو الــــرئـيـــس
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
بـــــذل جهــــود مــن اجل ارســــاء الــــسالم يف املـنـــطقــــة
والتـــركيــز علــى احلل الــدبلــومــاسـي والتــوصل الــى

تسوية".

استبعاد
استـبعــدت الــواليــات املـتحــدة امكـــانيـــة االستـئنــاف
الـفــــــــوري ملـفــــــــاوضــــــــات الــــــسـالم االســــــــرائـــيـلـــيــــــــة-
الفلـســطيـنيـــة، كمــا يـــرغب الـــرئيــس الفلـســطيـني

محمود عباس.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االميركية شون
مـاكورماك "مـن املؤكد اننـا نرغب يف ان يكـون ممكنا
يف املــسـتقــبل العـــودة الـــى خـــريـطـــة الـطـــريق، الـــى

طاولة املفاوضات".
ويف اشارة الـى رئيس الـوزراء الفلسـطيني اسـماعيل
هـنـيــــة العــضـــو يف حـــركـــة حـمـــاس، قــــال "لكـن، يـــا
لـالسف، لـيـــس ثـمـــــة شـــــريـك للــــسالم يف اجلـــــانـب

الفلسطيني، على صعيد احلكومة".

محادثات
اجـــرى رئـيــس حتـــالف الـيــســـار االيـطـــالـي رومـــانـــو
بــــــــرودي وزعـــيـــم االئـــتـالف الـــيـــمـــيـــنـــي ســـيـلـفـــيــــــــو
برلوسكـوني اولى محادثـاتهما لالتفـاق على مرشح
النــتخـــاب رئـيــس جـــديـــد لـلجــمهـــوريــــة واملقـــرر 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.

أزمة
اعلـن رئـيــس جلـنـــة الــشـــؤون اخلـــارجـيـــة االملـــانـيـــة
روبـــرشـت بـــولـنـــز الـيـــوم اخلـمـيـــس ان بالده تـنـــوي
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".

تأكيد
اكـــد رئيـس الــوزراء االردنـي معـــروف 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".
كـمـــا شـــدد الـبخـيـت علـــى "ضـــرورة تـضـــافـــر جهـــود
اجملتـمع الـــدولي ملـســاعــدة اجلـــانبـني الفلـســطيـني
واالسـرائـيلي علـى اسـتئنـاف املفـاوضـات الـسيـاسيـة
بـيـنهـمــا لـضـمــان عــودة عـملـيــة الــسالم يف الــشــرق

االوسط الى مسارها الطبيعي".

شغب
افــادت الــشــرطــة ان سـتـني معـتقال اجـنـبـيــا متــردوا
داخل الـسجن املـركـزي يف نيقـوسيـا واضـرمـوا النـار

يف بعض الفرش واحلقوا اضرارا بالتجهيزات.
وصـــرح مـتحـــدث بـــاسـم الــشـــرطــــة "ان االشخـــاص
املـتــــورطـني يف اعـمــــال الـــشغـب هـم مـن االجــــانـب"،
مـؤكــدا انه يجهل سـبب هــذه االضطـرابــات "النـادرة

جدا يف السجن".

عمالة
افــــاد تقـــريـــر صـــادر عــن املكـتـب الـــدولـي 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 هـــذا املـضـمـــار علـــى حـــالهـــا "قــــد يلغـي عـمـــالـــة
االطفـــال يف اشكـــالهــا االكـثــر خـطـــورة خالل عــشــر

سنوات".
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لندن/اف ب
عـيـنـت مــارغــريـت بـيكـيـت وزيــرة
للخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة أمــس
اجلمعـة بدال مـن جاك سـترو يف
تعـــديـل حكـــومـي قــــام به رئـيــس
الوزراء تـوني بليـر بعـد يوم عـلى
االنـتخــابــات احملـليــة الـتي مـني
فــيهــــا حــــزب العـمــــال بهــــزميــــة،
وشـمل الـتعـــديل ايـضـــا حقـيـبـــة

الداخلية.
ومت اسـتـبـــدال وزيـــر الــــداخلـيـــة
تــــــشـــــــارلـــــــز كـالرك الـــــــذي كـــــــان
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.
وسـيــبقــــى جــــون بــــريـــسـكــــوت يف
منــصبـه كنـــائب لـــرئيـس الــوزراء
لـكنه لـن يتـولـى بعـد االن شـؤون

االسكان.
وعيـنت بيـكيت وزيـرة للخـارجيـة
بـــــدال مــن ســتـــــرو الـــــذي تـــــولـــــى
مـنـصـب رئـيــس مجلــس العـمــوم
مــن جـــيف هـــــون الـــــذي تـــــولـــــى

منصب وزير الشؤون االوروبية.
واجـــــــرى بلــيــــــر هــــــذا الـــتعـــــــديل
الـــــــوزاري بعــــــدمــــــا مــنــي حــــــزب
العـمـــال بهـــزميـــة يف انـتخـــابـــات
اجملـــالـــس الــبلـــديـــة يف انـكلـتـــرا
وبعـد فضـائح تنـاولت بـريسـكوت

وكالرك.
وكــــــــان مـــنـــي حــــــــزب الـعـــمــــــــال
الـبــــريــطــــانـي بــــرئــــاســــة رئـيـــس

ـ ـ ـ

بلير يقود حزبه إلى الهزمية

انتكاسة العامل أمام املحافظني و50% من الربيطانيني يرغبون برحيل بلري
الهزمية تطيح بسترو وكالرك والتعديل الوزاري مينح حقيبة اخلارجية ملارغريت بيكت والداخلية جلون ريد

الـوزاري سيـشمـل وزير الـداخلـية
تشـارلز كالرك الضـالع يف قضية
االفـــراج عـن 1023 مـن مــــرتكـبـي
اجلـنح االجــانـب بــدون طــردهـم
ونـــــــائــب رئــيـــــس الـــــــوزراء جـــــــون
بـريـسكـوت الــذي تتـصــدر اخبـار
عالقـــــاتـه الغـــــرامــيـــــة عــنـــــاويــن

الصحف الشعبية.
لكـن االنـظــار تـتجه ايـضـــا نحــو
تــوني بـليــر ومـســالــة تنـحيـه من

منصبه.
وكـــان رئـيــس الـــوزراء اكـــد حـتـــى
االن انه سيـكمل واليـته الثــالثـة
حــتـــــــى نهــــــايـــتهــــــا لـكــن هــنــــــاك
مـطـــالـبـــات مـنـــذ فـتـــرة طــــويلـــة
بــــرحـيـله املـبـكــــر عـن الــــسلــطــــة
وتــــسلـيــمهــــا لــــوزيــــر االقـتــصــــاد

غوردون براون.
يف هــذا الــوقـت، اظهـــر استـطالع
للرأي بثت نتائجه هيئة االذاعة
البــريطــانيـة "بـي بي سـي" اليـوم
اجلمعـة ان نـصف البــريطـانـيني
)50%( يــرغبــون يف مغــادرة تــوني
بلـيـــر داونـيـنغ سـتـــريـت بـحلـــول
نهــــايــــة العــــام 2006 علــــى ابعــــد

تقدير.
واعـــتـــبـــــــر 36% مـــن االشـخـــــــاص
الذين استـطلعت آراؤهم ان بلير
يجـب ان يـتـخلــــى عـن مـنــصــبه
كرئـيس للـوزراء فورا مـقابل %14
يرغبون برحليه قبل نهاية 2006
فـيـمــــا اعـتـبــــر 23% انـه يجـب ان
يــبقــــى يف مـنــصــبه حـتــــى 2007
وبـعــــــــد ذلــك ان يــــــسـلـــم املـهــــــــام

لبراون.

الـتـقلـيــــديــــة حلـــــزب العـمــــال او
الليبراليني-الدميوقراطيني.

وبحـسـب كل احمللـلني، فــان هــذه
االنتـخابـات احمللـية كـانت تعتـبر
خــاســرة مـسـبقــا حلــزب الـعمــال
والـتـــرقـب الـــوحـيـــد كـــان يــتعـلق
بـحجــم هــــــذه الهـــــزميـــــة ومـــــدى
التعديل الوزاري الذي سيتبعها.
وهــــذا الــتعـــــديل الــــوزاري الــــذي
اعلنـت عنه الـصحـافــة منـذ ايـام
اكـده وزيـر العالقــات مع البـرملـان
جــيـف هـــــــون لـكــنـه لــم يـكـــــشـف

تفاصليه.
وســـــــاد االعـــتقـــــــاد ان الـــتعــــــــديل

لـلحـــــرب يف العــــراق، ســيفــــوز يف
هذه املنطقة.

واذا كـــان احملـــافــظـــون بـــزعـــامـــة
رئـيسهـم الشـاب ديفيـد كـاميـرون
)39 عامـا( حققـوا تقـدما صـباح
أمس اجلـمعة بفـوزهم باكـثر من
200 مـقعــــد فــــان فــــوزهـم لـيـــس

كامال.
ورغــم حــملـــــة مـكــثفـــــة يف املـــــدن
العـمـــــالـيـــــة الـكـبـــــرى يف شـمـــــال
انـكلتـرا، فــانهـم لم يـتمـكنــوا من
احلـــصـــــــول علــــــى اي مـقعــــــد يف
اجملــالـس احملـليــة يف مــانـشــستــر
ونـيـــوكـــاسل ولـيفـــربـــول، املعـــاقل

بجـنـــوب شــــرق العـــاصـمــــة لكـنه
خـســر 11 مقعــدا لصــالح "بي ان
بـي"، تـنــظـيـم الـيـمـني املـتــطـــرف

العنصري.
ويف ما يشكل نكسة اخرى حلزب
العـمــــال يف لـنــــدن، قـــــد يخـــســــر
ايـــضــــــا يف احـــــــد معــــــاقـله، تــــــاور
هــــــــامـلـــيـــت، حـــي املـهــــــــاجــــــــريـــن
الـبــاكــسـتــانـيـني والـبـنغــالـيـني يف
شـرق العــاصمــة. ويبـدو ان حـزب
جـورج غــاالوي، النـائـب العمــالي
السـابق الـذي استبعـد عن حـزب
الـعـــمــــــــال بــــــســـبـــب انـــتـقــــــــاداتـه
الـشديـدة لتونـي بلير ومـعارضته

الـــــوزراء تـــــونــي بلــيـــــر قـــــد مــنــي
بهـزميـة يف االنـتخـابـات احملـليـة
التي جـرت اخلمـيس يف انكلـترا،
مـؤكـدا بـذلـك التــوقعــات االكثـر
تـشـاؤمـا بخـســارته اكثــر من 002
مقعد وتعـرضه لنكسـة فعلية يف
ـــــــــدن يف مـــــــــواجـهـــــــــة حـــــــــزب لـــن

احملافظني.
وبعـد اعالن الـنتــائج يف 144 من
اصل 176 مجلـس محـلي ضـمن

االنتخابات امس التي شملت
32 ملــيـــــون نـــــاخــب يف انــكلــتـــــرا
حـــصــــــرا، تــبـــني ان العــمــــــالــيــني
فقدوا السيطرة على 13 مجلسا
وخــســـروا 211 مـقعـــدا العــضـــاء
اجملــــالــــس احمللـيــــة، فـيـمــــا فــــاز
احملــــافــظــــون بــــرئــــاســـــة ديفـيــــد
كـــامـيــــرون بـ236 مقعـــدا يف هـــذه
اجملالـس وسيطـروا على ثـمانـية

مجالس جديدة.
لـكـن هــــذه الـنـتــــائج قــــد تــظهــــر
نـكسـة اكبـر حلـزب العمــال أمس
اجلـــمـعـــــــة مـع اعـالن الـــنـــتـــــــائـج
الـنهـــائـيـــة ال سـيـمـــا يف اخـــر 23

مجلسا يف االحياء اللندنية.
وبـعـــــــدمـــــــا كـــــــان الـعـــمـــــــالـــيـــــــون
يـــسـيــطـــــرون علــــى 15 مـن هــــذه
اجملــــالـــس مـنــــذ 2002، خـــســــروا
ستــة منهـا خـالل الليل ال سـيمـا
هــامــرسـمـيـث وفـــولهــام يف غــرب
العــاصمـة وكـامـدن يف الــشمـال.
وكـان حــزب العمــال يهيـمن علـى
هذين املعقلني منذ السبعينات.
واحتفظ احلزب بالسيطرة على
اجملالس يف منـطقة شعبـية جدا
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ابوجا/اف ب
اعلـن مسـؤول يف االحتـاد االفـريقي لـوكـالـة
فـــرانــس بـــرس ان ابـــرز تـنـظـيـم مـتـمـــرد يف
دارفــــور حــــركــــة/جـيـــش حتــــريــــر الـــســــودان
بـزعامـة ميني مـيناوي وافـق على استـئناف
املفـاوضات أمـس اجلمعة مـن اجل التوصل

الى اتفاق سالم.
وقــــال املــتحــــدث بــــاسـم وســــاطــــة االحتــــاد
االفـريقي نـور الـدين مـزني لـوكـالـة فـرانس
بـرس ان "فصـيل مينـاوي من حـركة حتـرير
السودان وافق هـذا الصباح على العودة الى
طــــاولــــة املفــــاوضــــات ورؤيــــة مــــا اذا كــــان يف
امكـــانه اقـنـــاع الفـصـيل اآلخــر يف احلــركــة
ومنـــدوبي 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

سالم دارفور يتأرجح بني املوافقة واالعرتاضات
اخلــمــيــــس اجلــمعـــــة رغــبــتهــمـــــا بـــــادخـــــال
تعـديالت جـديـدة علـى اتفـاق الـسالم الـذي
عــــرضه علـيهـمـــا االحتـــاد االفـــريقـي يف 23
نـيـــســــان.وكــــانـت اخلــــرطـــــوم وافقــت علــــى
تـنــازالت حــول االتفــاق اقـتــرحهــا اجملـتـمع

الدولي واالحتاد االفريقي.
من جـانبها حـضت رئاسـة االحتاد االوروبي
املـتـمــرديـن يف دارفــور غــرب الــســـودان علــى
تـــــــوقــيـع اتـفـــــــاق الـــــسـالم مـع احلـكـــــــومـــــــة
السـودانيــة، معتبـرة ان احتمـال الـرفض يف
الـيــــوم الــــرسـمـي االخـيــــر مــن املفــــاوضــــات

السودانية يف ابوجا "غير مسؤول".
وكــــانــت املفــــوضـيــــة االوروبـيــــة قـــــد أعلـنـت
تقدمي مـساعـدة عاجلـة بقيـمة 100 ملـيون
يـورو القليم دارفـور السـوداني بعـد التـوقيع
"الــوشيك" علـى اتفـاق الـسالم بني حكـومـة

اخلرطوم واملتمردين، على حد قولها.
ورحـبـت بـــــروكــــسل ب"الـتـــــوقــيع الـــــوشـيـك
التفـاق السالم" يف دارفـور، يف حني مـا زالت
االســـرة الـــدولـيـــة حتـــاول اقـنـــاع مـتـمـــردي

دارفور بتوقيع االتفاق.

BBC/واشنطن
ردت الواليات املتحدة بفتور على دعوة
الــرئيـس الفلــسطـينـي محمــود عبـاس
بعقـــد مفـــاوضـــات فـــوريـــة للـــسالم مع
احلكومـة اإلسرائيليـة اجلديدة، قـائلة
"إن الوقت غير مناسب مع تولي حركة
حماس شؤون احلكومة الفلسطينية".

ــــاســم اخلــــارجــيــــة ـــــاطق ب وأعــــرب الــن
األمـــريكـيــة "شـني مــاك كــورمــاك" عـن
األمل يف اسـتـئـنـــاف املفـــاوضـــات حـــول
خـطة "خـارطة الـطريق" الـتي تدعـمها
واشنطن بهدف إقامة دولة فلسطينية

مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل. 
غــيــــر أن "مــــاك كــــورمــــاك" اســتــــدرك
ـــى قـــائال:" لـكـن لـألسف ال يـــوجـــد عل
اجلـــانـب الـفلـــســطـيـنـي، مبــــا يخــص

احلكومة، شريك للسالم." 
وأعــرب "مــاك كــورمــاك" عـن أمله بــأن
تغيـر حمـاس مـواقفهـا اجتـاه إسـرائيل
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عبّاس يلوح بالسالم.. وواشنطن وتل أبيب تصطدمان بعقبة محاس
الدولية. 

وقــــــال عــــــريـقــــــات:" ميـكـــن أن يـكــــــون
إلسـرائيل الـسالم أو املسـتوطنـات، لكن
ــــى اإلثــنــني ال ميـكــنهــــا أن حتـــصـل عل

معا."
من جهـتها قـالت "حمـاس" على لـسان
أحد النـاطقني باسمها إن تعهد أوملرت
ــــــــاالحـــتـفــــــــاظ أمــــــــام الــكـــنـــيــــــســـت ب
ـــاملـــسـتـــوطـنـــات الـكـبـــرى يف الــضفـــة ب
الغـــربـيـــة يــظهـــر أن إســـرائـيل لـيــسـت
راغبـة فـعليـا يف حتـقيق الـسالم، وأنهـا

ال تريد فعال شريكا فلسطينيا. 
وتـصــر "حمــاس" علــى عــدم االعتــراف
بـــإســـرائـيل وعـــدم نـبـــذ العــنف مقـــابل
استئناف مفـاوضات السالم، كما تدعو

الدول الغربية. 
وقـــد أشـــار "أوملـــرت" يف كلـمـته إلـــى أنه
"لــن يكـــون هـنـــاك تقـــدم حقـيقـي بـني
اجلـانـبني مــا لم تـتغيــر حمـاس بـشكل

جذري". 
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مبـــا يـتـنـــاسـب مع املـطـــالـب الـــدولـيـــة،
بهدف العودة إلى طاولة املفاوضات. 

وكـان الــرئيـس الفلـسـطيـني قـد أعـرب
عـن اسـتعـــداده السـتـئـنـــاف الـتفـــاوض
مـبـــاشـــرة مع إســـرائــيل حـتـــى قــبل أن
ــــوزراء اإلســــرائــيلـي يعــــرض رئـيـــس ال
"إيهـود أوملـرت" تـشـكيلـة حكــومته علـى

الكنيست للمصادقة عليها. 
وبعـد الـكلمـة الـتي ألقـاهـا "أوملـرت" يف
الكنيسـت أعاد "صائب عريقات" رئيس
"دائـرة املفاوضـات يف منظمـة التحـرير
الفلـســطيـنيـــة" التـــأكيــد علــى رســالــة
ــــى أوملــــرت أال ــــاس حــني قـــــال:" عل عــب

ينتظر." 
لكـن عـــريقــات قـــال إن علــى أوملــرت أن
يتخلـى عن خططه الـرامية إلـى إبقاء
املــسـتـــوطـنـــات الـيهـــوديـــة الكـبـيـــرة يف
ــــــة حتــت الـــضـفــــــة الـغــــــربــيــــــة احملــتـل
الــسـيـطـــرة اإلســـرائـيلـيـــة، والـتـي يعـــد
ــــاؤهــــا أصـال مخـــــالفــــا لـلقــــوانــني بــن
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العواصم/ وكاالت
اعلن الـرئـيس االيـراني محمـود
احمـدي جنـاد أمـس اجلمعـة ان
ايـران لن تـتخلى عـن برنـامجها
النـووي قـبل التـوصل الـى انتـاج
وقـــود نــــووي "بكـمـيـــات كـبـــرى"،
وذلــك بحـــــســب نـــص خـــطــــــابه
للقادة االقليميني يف اذربيجان.
وقـــــال احــمـــــدي جنـــــاد بحـــســب
نسخـة عن نص اخلطـاب "ننوي
مـواصلـة انــشطـتنـا علـى اسـاس
الـقانـون الدولـي ورقابـة الوكـالة
الــدولـيـــة للـطــاقــة الــذريــة الــى
حني الوصول الى انتاج بكميات
كبـرى للـوقـود النـووي حملطـاتنـا

النووية".
ــــــرئــيـــــس مــن جــــــانــبـه حــــــذر ال
االميـركي جـورج بوش ايـران من
ــــــــــدولــــي قــــــــــوي ان اجملــــتــــمـع ال
ومتحد ولن يـسمح لها بتـطوير
سالحهــا النـووي وشـدد علـى ان
ـــــــسـعــــــــــى اليـجــــــــــاد حـل بـالده ت
دبلـومــاسي النهـاء طمـوح ايـران

النووي. 
وقــال بـــوش خالل ظهــور رسـمي
له بـــرفقــة املــسـتــشــارة االملــانـيــة
انغيال ميـركل يف البيت االبيض
علـى االيـرانـيني ان يـدركــوا اننـا
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نجاد هيدد بانتاج الوقود النووي
وبوش ومريكل حيذرانه

لـن ننحـني وان شـراكـتنـا قـويـة-
مــــضــيـفــــــا -ومــن اجـل الـــــسـالم
العـــاملـي علـــى ايـــران ان تــتخلـــى
ـــــــووي نـحـــن عـــن سـالحـهـــــــا الـــن

مصرون على هذا الشان-. 
واضـــاف -ان اول خـطـــوة هـــامـــة
يجـــب القــيــــــام بهـــــا الجنـــــاز اي
قـضيـة بـشكل دبلـومـاسي هـو ان
يـكون لـدى اجلميع هـدف واحد
وان يكــون هـــذا الهـــدف واضحــا
وهــــو ان ال يحــصل االيـــرانـيـــون
ـــــــــــووي او ــــــــسـالح الــــن ـــــــــــى ال عـل
االمـكــــانـيـــــات الالزمــــة لــصـنـعه
وهــــــــــــــذا بــحــــــــــــــد ذاتــه اجنــــــــــــــاز

دبلوماسي-. 
وكـــــررت املــــســتــــشـــــارة االملـــــانــيـــــة
ميركل مالحظات الرئيس بوش
يف ان العـالم متحـد يف مواجـهة
اخلــطــط الـنــــوويــــة االيــــرانـيــــة
مـــــضـــيـفــــــــة -اعـــتـقــــــــد انـه مـــن
الــضــــروري يف هــــذا الـــسـيــــاق ان
يـظهر قـرار اجملتمع الـدولي من
خالل الـوقـوف صفـا واحـدا كمـا
من الـضــروري ان نحــاول جــذب
اكـبــر عـــدد ممكـن مـن الــشــركــاء
التخــــاذ هــــذا املـــــوقف لـيـــظهــــر
لاليــرانـيـني ان هــذا االمــر غـيــر

مقبول-. 
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القاهرة /اف ب
- نفى جنل الرئيس املصري جمال
مبـارك اتهـامـات املعـارضــة املصـريـة
لــــوالــــده بــــانه تــــراجع عـن تــنفـيــــذ
وعوده يف مجال االصالح السياسي

والدميوقراطي.
وقـــال جمـــال مبــارك الـــذي يتــراس
جلنة السياسات يف احلزب الوطني
احلــاكم، يف مـؤمتــر صحـايف "اقـول
ان هـــــذا )الــتــــــراجع عـــن االصالح(

ليس صحيحا".
وتــــابع "لـــديـنـــا بـــرنــــامج لـالصالح

ونحن منضي قدما يف اجنازه".
وكان البرملان املـصري قرر يف شباط
املـاضي تـاجـيل انتخـابـات اجملــالس
احملـليــة )الـبلــديــات( رغم احـتجــاج
املعــــارضــــة املــصــــريــــة وخــصــــوصــــا
جـــمـــــــاعـــــــة االخـــــــوان املـــــسـلـــمـــني،

لندن /اف ب
نـقـلــــت صـحــــيـفـــــــــــة "تـــــــــــاميـــــــــــز"
البــريـطـــانيــة أمـس اجلـمعـــة عن
حــــــركــــــة طــــــالــبـــــــان االفغــــــانــيــــــة
حتــذيــرهــا القـــوات البــريـطـــانيــة
الـــــتـــــي وصـلـــــت اخـــــيــــــــــــرا الــــــــــــى
افـغـــــــــانـــــــســـتـــــــــان مـــن ان الـــبـالد

ستتحول الى "نهر دماء".
ونقلت الـصحيفـة هـذا التحـذيـر

طالبان هتدد بتحويل أفغانستان إىل هنر من دماء
ولـم يـتـم حتــــديــــد املـكــــان الــــذي
حتـــــــدث مــنـه املــتـحـــــــدث بـــــــاســم
طــالبــان عبـر هــاتف نقـال. وقـال
شـيـــرزاد "سـيـتـضـــاعف نــشـــاطـنـــا
يــومـــا بعــد يــوم. اآلن، سـنـتـــواجه
مباشرة ولدينـا كل الذخائر التي
نحتاج اليها. سنحول افغانستان
الى نهر من الـدماء بالنـسبة الى

البريطانيني".

الدولية يف جنوب البالد.
وتـــــشـهـــــــد هـــــــذه املـــنــــطـقـــــــة مـــن
افغــانــستـــان النــسبـــة االكبـــر من
العـمليـات العـسكـريـة الـتي يقـوم
بهــــا عـنــــاصــــر طــــالـبــــان. واطــيح
بحـركـة طــالبــان من الـسـلطـة يف
خــريف 2001 مع بــدايــة احلـملــة
العـــسـكـــــريـــــة الـــــدولـيـــــة بقـيـــــادة

اميركية يف افغانستان.

عــن مـحــمـــــــد حــنــيـف شــيـــــــرزاد،
املتحدث باسـم زعيم طالبان املال
عـمــــر الفـــار، يف اتــصـــال هــــاتفـي
اجـــــراه مع الـــصحــيفــــة. وكــــانـت
بـــريــطـــانـيـــا تـــسلـمـت اخلـمـيــس
قــــيــــــــــادة قــــــــــوات حـلـف شــــمــــــــــال
االطلــسـي يف افغـــانــسـتـــان الـتـي
ســتــتــــــولــــــى اعــتــبــــــارا مــن متــــــوز
مـســؤوليــة العـمليــات العـسكـريـة

بيروت /اف ب
عـــرض الـنـــائـب والـــزعـيـم
الــــدرزي اللـبـنــــانـي ولـيــــد
جـنــبالط الــــذي اصــــدرت
مـحكـمــة ســوريــة مــذكــرة
مثـول يف حقه، مسـاعدته
علــى املعــارضــة الـســوريــة
القامـة نظام دميـوقراطي

يف سوريا.
ـواكــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــنــــــــــبـــالط

دمشق تقايض جنبالط  .. واألخري يلّوح بدعم املعارضة
مــــــواطــن عــــــربــي ســــــوري
يــريــد احلــريـــة. فمـن حق
الــــــــشـخــــــص والـفــــــــــرد ان
يــنــتــمــي الـــــى اي فــئـــــة او

حزب يريد".
وقــــــــد اصــــــــدر الـقــــضــــــــاء
السوري االربعـاء مذكرتي
ــــــــــــر ــــــــــــول يف حـق وزي مـــــث
االتــــصـــــــاالت الـلــبــنـــــــانــي
مـــــــروان حــمـــــــاده وولــيـــــــد
جــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــالط.
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بلندن.
واكـــــــد جــنــبـالط انـه وقـع
عـــريـضـــة قـــدمهـــا الـــوفـــد
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يف ســـــوريـــــا الـــــذي يــنـــص
على اعـدام كل من ينتمي

الى االخوان املسلمني.
واوضح جنـبالط "عنـدمـا
وقعـت العريضـة ...اعتقد
اني كـنت اخــدم )قــضيــة(

االكــثـــــــريـــــــة الــنــيـــــــابــيـــــــة
املنــاهضـة لـسـوريـا، يـلمح
الـى اجلـدال يف االوسـاط
املـواليــة لسـوريــا يف لبنـان
بعـــــد زيـــــارة وفـــــد تــــــرأسه
املـــراقــب العـــام جلـمـــاعـــة
االخــــــــوان املــــــسـلـــمـــني يف
ســـوريـــا )محـظـــورة( علـي
صـــدر الـــديـن الـبـيـــانـــونـي
الـــــذي يعـيـــش يف املــنفــــى

لـلــــــصـحــــــــــافــــيــــني "قـلــــت
للـمعارضـة )السـورية( انه
اذا كــــــــانـــت تـعـــتـــبــــــــر انـــي
اسـتــطــيع مـــســـــاعـــــدتهـــــا
لـبلــوغ اهـــدافهــا مـن اجل
اقـــــــامـــــــة ســـــــوريـــــــا حـــــــرة
ودميـــــوقـــــراطــيـــــة، فـــــأنـــــا
مــسـتعـــد، اذا مـــا ارادوا ان

اساعدهم".
وكـان جـنبالط الـعضـو يف

مجال مبارك يدافع عن والده نافياً تراجعه عن اإلصالحات
انهاء حالة الطوارئ.

وقــــال جـمــــال مـبـــــارك "قلـنــــا 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 حــسـنـي
مبـارك اخيـرا ان صيـاغــة مثل هـذا

القانون تتطلب سنتني.
وكـان نــائب املـرشــد العــام جلمـاعـة
االخــوان املــسلـمني مـحمـــد حبـيب
اعلـن صباح ان 23 شـابا من اعـضاء
اجلـمـــاعـــة اعــتقلـــوا بـيـنـمـــا كـــانـــوا
يـعلقـــون ملــصقـــات والفـتـــات ضـــد

متديد حالة الطوارئ.

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

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


