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املدى / وكاالت

أزمة
عقـد رئيـس الــسلطـة الـوطـنيـة الفلـسـطيـنيــة محمـود
عباس ورئيـس الوزراء اسماعـيل هنية اجتمـاعا يف غزة
بـحثــا فـيه سـبل اخلـــروج من االزمــة املـــاليــة والــسمــاح

بوصول االموال الى الفلسطينيني.
وقـال هـنيـة يف مـؤمتـر صحـايف اثــر اللقـاء "متـكنــا من
جمـع االموال )..( املشكلـة بقيت يف كيفيـة ادخال هذه

االموال الى داخل االراضي الفلسطينية".
واتهـم الــواليــات املـتحــدة واســرائـيل بــاملــســؤولـيــة عـن
االزمـة املـاليـة الفلـسطـينيـة، وقـال "ان مـشكلـة الـشعب
الفلـسـطيـني هـي مع اخلـارج الـذي يـريــد ان يحـاصـر

وان يقتل حقوق الشعب الفلسطيني".

تهديد
افـادت الصحيـفة املـاليـة الروسـية "فـيدومـوستي" نقال
عن مـصادر قريـبة من الكـرملني ان روسيا املـستاءة من
انـتقــادات نـــائب الـــرئيــس االميــركـي ديك تــشيـني قــد

"ترد" بحرمان الشركات االميركية عقودا ضخمة.
وكتـبت الـصحـيفــة ان "مــوسكــو ميـكن ان تـــرد يف شكل
يـتجــاوز الـضغـط الــسـيــاسـي للــواليــات املـتحــدة عـبــر
حـــرمـــان اوســـاط االعـمـــال االمـيـــركـيـــة عقـــودا تـنـــاهـــز

قيمتها مليارات عدة )من الدوالرات(".

توعد
تـوعـد القـائـد العـسكـري حلــزب العمــال الكــردستــاني

جميل "كوما" باييك ايران بحرب عصابات.
وقـــال بـــايــيك "يـحق لـنـــا شـن هجـمــــات علــــى القـــوات
االيرانيـة. نحن معتدى علـينا. لو لـم يهاجمونـا ملا كنا

ردينا".
ومـنذ اعتقـال عبداهلل اوجالن عـام 1999 يف تركيـا صار
ــــد املــيــــدانــي حلـــــزب العــمــــال ــــايــيــك القــــائ جــمــيل ب
الـكردسـتانـي، هذا احلـزب اليسـاري الذي يقـاتل تركـيا
منـــذ اكثـــر من عـشـــرين عــامــا بهــدف احلـصــول علــى
اسـتقالل منطقـة جنوب شـرق االناضـول ذات الغالـبية

الكردية.

تخصيب
قــال النــاطق بــاسم وزارة اخلــارجيـة االيــرانيـة حـميـد
رضــا آصـفي أمـس االحــد ان ايــران لن تـعلق تخـصـيب
اليـورانيـوم وان اي قــرار من االمم املتحـدة بهـذا املعنـى
سـيـــدفعهــا الــى اعــادة الـنـظــر بـتعـــاونهـــا مع الــوكــالــة

الدولية الطاقة الذرية.
واوضـح "تعليق )تخصيب اليورانيوم( او توقيفه موقتا
ليس مطروحـا ابدا، وعلى مـجلس االمن )الدولي( اال

يقوم بخطوة قد تضعه يف موقع صعب الحقا".

دعوة
شـــدد رئـيــس الـــوزراء االردنــي معـــروف الــبخـيــت علـــى
ضـــرورة قـيـــام اجملـتـمع الـــدولـي مبــســـاعـــدة اجلـــانـبـني
الفلـسـطيـني واالســرائيـلي علــى استـئنـاف املفـاوضـات
الــسـيــاسـيــة بـيـنهـمـــا علــى اســاس مـــرجعـيــات عـملـيــة

السالم وخاصة مبادئ خارطة الطريق".
وشــدد البخـيت  "علـى ضــرورة ايصـال املـسـاعـدات الـى

الشعب الفلسطيني".

قلق
وصف قـادة الدول االعـضاء الـست يف مجلـس التـعاون
ــــــانـه "مقـلق"، ــــــرانــي ب ــــــووي االي اخللـــيجــي املـلف الــن
مـطالبـني طهران ب"تـطمينـات اكثر" جلـيرانهـا العرب،

بحسب ما جاء على لسان احد الوزراء املشاركني.
وقــال وزيــر اخلـــارجيــة االمـــاراتي الــشيـخ عبـــد اهلل بن
زايــــد آل نهـيــــان الــــذي تــــرئـــس بالده حــــالـيــــا مـجلـــس
الـتعــاون اخللـيجـي "ال شك ان امللـف النـووي االيــراني
ملـف مهــم وملـف مقـلق لـلجـمــيع لـيـــس فقــط لـــدول

املنطقة بل جلميع العالم".

ترحيب
رحب السفير االمـيركي يف االمم املتحدة جـون بولتون
بـــاسـتعـــداد الــســــودان للـمــــوفقــــة علـــى قـــوة مـن االمم
ــــدال مــن قــــوة املـــتحـــــدة حلفـــظ الــــسالم يف دارفــــور، ب
االحتــــاد االفـــــريقــبــي املــنــتــــشــــرة يف هــــذه املــنــــطقــــة

السودانية.
وكــــان الـــسفـيــــر االمـيــــركـي يـــشـيــــر الــــى تــصــــريحــــات
املـســؤولني الـسـودانـيني الــذين قـالـوا انـهم مـسـتعـدون

االن للموافقة على مجيء قوة من االمم املتحدة.
واضـاف بــولتـون ان مـوافـقتـهم "اشـارة مــشجعـة جـدا،
وهي النتـيجة االيجـابية االولـى التفاق الـسالم" الذي

وقع يف ابوجا.

نفي
نفـى البيت االبـيض نفيـا قاطـعا ان يكـون بورتـر غوس
اسـتقـــال مـن مـنـصـبه مـــديـــرا لـــوكـــالـــة االسـتخـبـــارات
املـــركـــزيـــة االمـيـــركـيـــة )سـي اي ايـه( النه خــســــر ثقـــة

الرئيس االميركي جورج بوش.
وقـــالت مـســاعـــدة النــاطق بـــاسم الـبيـت االبيـض دانــا
بيرينـو للصحافيني "من غير الصحيح بتاتا" ان بورتر

غوس خسر ثقة الرئيس االميركي.
واستقـال مـديـر الـسي اي ايه بـورتـر غـوس من منـصبه
اجلـمعــة بعــد اقـل من سـنتـني من تــولـيه رئــاســة هــذه
الـوكـالـة الـتي اهتـزت جـراء هجمـات احلـادي عشـر من
ايلـول 2001 واجلـدل احلـاصل حـول مكـافحـة االرهـاب

واحلرب يف العراق.
ولــم يعــط غـــوس او الـــرئـيــس بـــوش اي تـبـــريــــر لهـــذه

االستقالة التي لم تكن متوقعة بتاتا.

مساعدة
اعلن مكتب رئيـس السلطـة الفلسطـينية انهـا تسلمت
العـشــرة ماليني دوالر الـتي وعـدت مـوسكــو بتقـدميهـا،
وهي االولـى الـتي حتـصل عـليهــا منـذ اوقفـت البلـدان
الغــربيـة مـسـاعـداتهـا، بعـد وصـول حـركــة حمـاس الـى

السلطة.
واوضـح مكـتـب محـمـــود عـبـــاس نـــسخـــة مـنه ان هـــذه
االمـوال مخـصصـة لـتسـديـد الـديـون ومتـويـل مشـاريع

يف قطاعي الصحة والتعليم.
واضـاف ان االموال لـن متر عبـر الوزارات الفلـسطيـنية

على رغم موافقة وزارة املالية على دفعها.

اجتماع
انهـــى اعـضــــاء مجلــس االمـن اجـتـمـــاعـــا غـيـــر رسـمـي
عقدوه ملنـاقشة القـرار حول ايران، مـن دون ان يتمكنوا
ــــو ان ــــرز نقــــاط اخلالف، حــتــــى ل مــن ايجــــاد حل الب
واضـعي القـرار يـأملـون يف طـرحه للـتصـويـت االسبـوع

املقبل.
وقــال الـسـفيــر الفــرنــسي جــان-مــارك دو ال ســابلـييــر
الـذي تـشــارك بالده يف اعــداد القـرار الـذي يـطلـب من
طهــران جتميـد بـرنـامجهـا النـووي، ان "املنــاقشـات قـد
احـرزت تقـدمـا، لكـن النقـاط االسـاسيـة بـاقيـة ويـتعني

علينا القيام بأمور كثيرة".
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العواصم /وكاالت
قـــال الـــرئـيــس االيـــرانـي محـمـــود
احـمـــــدي جنـــــاد أمـــس االحـــــد ان
معاهدة حظر االنتشار النووي ال
قيمة لها اذا هددت حقوق ايران.
ونقـلت وكــالـــة االنبــاء الـطــالـبيــة
)ايـسنـا( عن الـرئـيس قـوله خالل
مـــــؤمتـــــر يــــشـــــارك فــيه قـــــادة مــن
مـيليشيـا الباسـيج االسالمية "اذا
كـان تــوقيع معـاهـدة يهـدد حقـوق
االمــة فال صالحيـة لهـا بـالنـسبـة

لالمة".
واملح مـسـؤولـون ايــرانيـون بـارزون
الــــى ان ايــــران قــــد تـنـــسحـب مـن
معـاهــدة حظــر االنتـشــار النـووي
اذا اعـتبـرت ان دوال اخـرى حتـاول
استخـدامها للحـد من برنـامجها

النووي.
رفض إيراني

ورفـضت ايـران أمـس االحـد دعـوة
االمني العـام لالمم املتحـدة كـويف
انـان لـدخـول واشنـطن محـادثـات
مباشرة مع ايران حول برنامجها

النووي املثير للجدل. 
وصـــــــــرح الـــنـــــــــاطـق بـــــــــاســـم وزارة
اخلـارجيـة االيـرانيـة حـميـد رضـا
آصفي للـصحافيـني "من الواضح
ان كل هــذه االزمــات املفـتعلــة من
صــنع الـــــواليـــــات املــتحـــــدة الــتــي
تعارض ايران مستقلة. ولذلك ال
تـــــــوجـــــــد ضـــــــرورة الجـــــــراء هـــــــذه
احملادثات مع الواليات املتحدة". 
وقال اصفي "ان الواليات املتحدة
ليـست مسـتعدة حلـوار قائـم على
املسـاواة. يـريـدون حشـد االخـرين
الـى جانـبهم من خالل التـرهيب.
لـذلـك نعتقـد ان الظـروف ليـست
مــتــــــوافـــــــرة للــــــدخــــــول يف حــــــوار

يحترم" رغبات ايران. 
وكـــان انـــان صـــرح يف مقـــابلـــة مع
تلفــزيـــون "بي بـي اس" االميـــركي
ان عـلــــــــى الــــــــواليــــــــات املـــتـحــــــــدة
االنضمـام الى احملـادثات اجلـارية
ــــــــــــرهــــــــــــا مـــــن ــــــــــــران وغـــــي ـبـــــني اي ـ ـ

إيران تلوح باالنسحاب من املعاهدة النووية 
بوش يدعو العامل اىل التعامل اجلدي مع التهديدات اإليرانية.. ودول اخلليج

تطالب بتطمينات
الغراض انتاج سالح نووي.
مخاوف خليجية

مــن جــــــانـــبهــــــا طــــــالــبـــت القــمــــــة
التشاورية السـنوية لدول مجلس
التعاون اخلليجي التي عقدت يف
الـريـاض إيـران بــالشفـافيـة بشـأن

ملفها النووي. 
وأعـرب وزيـر اخلـارجيـة االمـاراتي
الـــــشـــيخ عــبــــــداهلل بــن زايــــــد عــن
حــاجــة دول اجمللـس لـلمــزيــد من
الـتــطـمـيـنـــات اإليـــرانـيـــة يف هـــذا
الـشــان وإظهــار اجلــانب اإليــراني
املـــزيـــد مـن الـــشفـــافـيـــة ملعـــاجلـــة
املـلف الــنــــــووي نــــــافــيــــــا يف هــــــذا
الــــصـــــــدد وجـــــــود ايـــــــة وســـــــاطـــــــة
خلــيجـيــــة للــتقـــريــب يف وجهـــات

النظر بني إيران وأميركا. 
يـذكـر أن االجـتمـاع غيـر الـرسـمي
الـــــــــذي عـقـــــــــده مـجـلـــــــس االمـــن
ملـنــــاقـــشــــة مـــشــــروع قــــرار بـــشــــأن
البرنـامج النـووي االيراني انـتهى

دون الوصول الى اتفاق. 
واوضـح سـفــــــــــــراء شــــــــــــاركــــــــــــوا يف
االجـتماع انه شهد خـالفات هامة
يف وجهـــات النـظــر حــول مـشــروع
القــرار املقتـرح لـلتعــامل مع هـذا

امللف. 
ومــن املــنــتـــظـــــــر ان يلـــتقــي وزراء
خــارجيـة الــدول دائمـة الـعضـويـة
يف مجلـس االمـن، وهي الـواليـات
املــــتـحـــــــــــدة وروســــيـــــــــــا والــــــصــــني
وبـريطـانيـا وفـرنسـا، يف نيـويـورك
االثنـني بهـدف الـتبـاحـث مجـددا

حول ذات امللف. 
قلق روسي صيني

ويقــــــول مـــــــراسل بــي بــي ســي يف
االمم املـتحـدة ان الـصـني وروسيـا
اعـربتـا عـن قلقهمـا جتـاه مشـروع
القــرار، الــذي قــدمـته بــريـطـــانيــا
وفـرنسـا ويحـظى بـدعم الـواليات
املـتحدة، النه قد يؤدي الى فرض
عقــوبـــات علـــى طهـــران او القـيــام
بعـمل عسكـري ضدهـا اذا لم تقم

بوقف تخصيب اليورانيوم. 

واضـــــــــاف ان الـعـــــــــالـــم "يـجـــب ان
يـــتعـــــــامـل بجـــــــديـــــــة كــبــــــــرى" مع
تهـــــديـــــدات الـــــرئــيــــس االيـــــرانــي
"بالقضاء على اسرائيل خصوصا
وان االمـر يـتعلـق بتهـديــد محـدد
ضــــد حلـيـف للــــواليــــات املــتحــــدة

واملانيا".
وجتـرى يف مجلـس االمن الـدولي
مداوالت دبلومـاسية مكـثفة حول
الـرد الـدولي الـذي يجـب اعتمـاده
امــام رفـض ايــران القـــاطع تعلـيق
نــشـــاطـــات نـــوويـــة قـــد تــسـتخـــدم

تهـــــديـــــدات الـــــرئــيــــس االيـــــرانــي
محـمـــود احـمـــدي جنـــاد ان علـــى
صعيد امللف النووي او اسرائيل.
ويف مقابلة مع صحـيفة "بيلد ام
ســـونتــاغ" االملـــانيــة الـتي صــدرت
أمــــس االحــــــد، جــــــدد الــــــرئــيــــس
االمــــيــــــــــركــــي غــــــــــداة لـقــــــــــاء مـع
املسـتشارة االملـانية انغـيال ميركل
القــول ان كل "اخليــارات يجب ان
تــــطــــــــرح" مبــــــــا فـــيـهــــــــا اخلـــيــــــــار
العـسكـري مع التـشديـد علـى انه

يفضل "احلل الدبلوماسي".

اميركيا ملدة 444 يوما.
وتـصــر ايـــران علــى ان تــطلعـــاتهــا
النـوويــة سلـميــة. اال ان واشنـطن
تــــتـهــــم طـهــــــــــران بــــــــــاســــتـخــــــــــدام
بـرنــامجهـا املــدني كـغطــاء النتـاج
اسلحة نـووية كما انهـا تسعى الى
دفع االمم املــتحـــــدة الـــــى حتـــــرك

حاسم بشأن ايران. 
دعوة بوش

من جـانبه دعا الـرئيس االمـيركي
جـورج بـوش اجملـتمع الــدولي الـى
"الــتعـــــامـل بجـــــديـــــة كــبــــــرى" مع

احلكومات.
وقــــــــال "اذا كــــــــان اجلـــمـــيـع -- كـل
املشاركني والـالعبني االساسيني -
- مـتــــواجــــديـن حــــول الــطــــاولــــة،
اعــتقـــــد انه مـن املـمـكـن اخلـــــروج
بــــاتفــــاق ميكـن ان يهــــدأ مخـــاوف

اجلميع". 
وقــــــــــــــــد قـــــــــطــعــــــت الــعــالقــــــــــــــــات
الـدبلوماسية بني ايران والواليات
املـــتحــــــدة مــنــــــذ عــــــام 1980 بعــــــد
حــصـــار الـــسفـــارة االمـيـــركـيـــة يف
طـهران يف عـام 1979 واحتـجاز 25
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اخلرطوم/اف ب
اشـــارت اخلـــرطـــوم أمــس االحـــد
الــى احـتمــال قبــولهــا نـشــر قــوة
تــــابعــــة لالمم املــتحــــدة حلفــظ
ـــــسـالم يف دارفـــــــور حتـل مـحـل ال
الـقـــــــوات الـــتـــــــابـعـــــــة لـالحتـــــــاد
االفــــــــريـقـــي وذلــك يف اعـقــــــــاب
الـتـــوقــيع علـــى اتفــــاق سالم مع

احلركات املتمردة يف املنطقة. 
وصـرح جمـال ابـراهيـم املتحـدث
بـــاسـم اخلـــارجـيـــة الــســـودانـيـــة
لـوكـالـة فـرانس بـرس "احلكـومـة
ستـقيـيم مــا اذا كــانـت ستـحتــاج
الـى مـسـاعـدة القـوات االجنـبيـة
ورمبـا تقـرر الـطلـب بنـشـر قـوات

دولية". 
واضــاف "اال ان مثل هـذا القـرار
هــــــو مـــن حق احلـكــــــومــــــة )...(
واالمـر االكيـد انه لن حتـضر اي
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سالم دارفور حيفز اخلرطوم
عىل قبول قوات دولية

ـــــر الـــــســـــودان، وحـــــركـــــة حتـــــري
الفـصـيل املـتـمـــرد الـــرئـيــسـي يف
الــســودان، اتفــاق سالم اجلـمعــة
النهاء النزاع املـستمر منذ ثالث

سنوات يف دارفور. 
لـكـن حــــركـــــة العــــدل واملـــســــاواة
رفــضت تــوقـيع االتفــاق وكـــذلك
الفصيل الثاني يف حركة حترير
ـــــذي يقـــــوده عــبـــــد الــــســـــودان ال

الواحد محمد احمد النور.
وكـــــان مـجلــــس االمـــن طلــب ان
تـتـــوجه مهـمــة حتـضـيــريــة الــى
دارفــــور لــتقـيـيـم حــــاجــــات قــــوة

االمم املتحدة املقبلة. 
واسفــــر الـنــــزاع الــــذي بــــدأ قــبل
ثالث سنــوات يف منـطقـة دارفـور
غــرب السـودان عن سقـوط نحـو
300 الف قتيل وتـشريد اكثر من

مليوني شخص.
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قــوات اجنـبيـة الـى الـســودان من
دون موافقة احلكومة". 

ومع انه لم يكشف عما اذا كانت
احلكــومـــة ستـطـلب نـشــر قــوات
دولية لتحل محل قوات االحتاد
االفـــــريقـي، اال ان تــصـــــريحـــــات
املـتحـــدث تــشـيـــر الــــى تلـيـني يف
املـــــوقف احلـكــــومـي حــــول هــــذه

املسألة.
ويف رد فـعل علــى الـتـصـــريحــات
ـــــر ـــــسفــي ـــــة قـــــال ال الـــــســـــودانــي
ــــــركــي يف االمم املــتـحــــــدة االمــي
جـون بـولتـون "نحن نـعتبـر ذلك
اشــــــارة مـــــشـجـعــــــة جــــــدا، وهــي
الـنـتــيجـــــة االيجــــابـيــــة االولــــى
التفــــاق الــــسالم" الـــــذي وقع يف

ابوجا. 
وجـــاء هـــذا الـتــطــــور يف اعقـــاب
تـــوقـيـع احلكـــومـــة الــســـودانـيـــة
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دمشق/ اف ب
دعــــا الــــرئـيـــس الـــســــوري بـــشــــار
ــــى االســــد الــــشعــب الــــســــوري ال
ـــــشـجـــــــاعـــــــة والــــصـــمـــــــود" يف "ال

مواجهة "الهجمة الغربية".
ونقلـت وكــالــة االنـبــاء الـســوريــة
ـــــا( عــن االســـــد قــــــوله ان )ســـــان
"الغرب يريد منا يف هذه املرحلة
ان نكـــون جـبـنـــاء يف حـني نـــؤكـــد
علـى الصـمود الـذي يعتـبر نـوعا
مـن انواع الـشجاعـة" مشيـرا الى
ان "حتــــدي الـهجـمــــة الغــــربـيــــة
مبعـــانـيهـــا اخملــتلفـــة الـثقـــافـيـــة
وغيرهـا هو شجاعة وان الصمود
بــاملـعنــى الــسيــاسي هــو شجــاعــة

ايضا".
وتـــتـعــــــرض دمـــــشـق لــــضـغــــــوط
متـزايدة من الـدول الغربيـة منذ
ـــــدولــي يف ـــــة الــتـحقـــيق ال ـــــداي ب
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األسد يؤكد مواصلة  التصدي للحرب املعنوية

املقـــاتلـني العـــرب يـنــتقلـــون الـــى
العراق عبر اراضيها.

ــــة ووصف بــــشــــار االســــد احلــمل
ــــــا الــتــي تــتـعــــــرض لـهــــــا ســــــوري

ب"احلرب املعنوية".
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ــــال رئــيــــس حــــادث اغــتــي
الـوزراء اللبنـاني االسبق
رفــيق احلــــريــــري الــــذي
اعقبه انـسحـاب اجلـيش
الـــســــوري مـن لـبـنــــان يف
ــــريل نهــــايــــة نـيـــســــان/اب
5002 حتــت ضـغــــط مــن
ـــــــــواليـــــــــات املـــتـحـــــــــدة ال

وفرنسا وبريطانيا.
واســــتـعـــــــــــرض االســـــــــــد
االحــــداث الـتــي اعقـبـت
غـزو العـراق مـؤكـدا "أننـا
ــــــــــــى حـق وان كــــنــــــــــــا عـل
اســتــمــــرار هــــذا املـــــوقف

الــصــــامــــد واملـتـمــثل بـــشجــــاعــــة
الــــشعـب ســيجـعلـنــــا اكـثــــر قــــوة

وقدرة على املواجهة".
وقـد عــارضت سـوريـا بـشـدة غـزو
العراق. وتتهمهـا واشنطن بترك
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األردن يتهم محاس بتهديد أمنه الوطني
عمان/ اف ب

اعلـن الـنــــاطق الـــرسـمـي بـــاسـم
احلـكــــــومــــــة االردنــيــــــة ان االردن
"يــــســـتغــــــرب رفـــض احلـكــــــومــــــة
الفلـسطـينيـة املشـاركة يف الـوفد
الفلـسطينـي الى عمـان وال يزال
يــتــمــنـــــــى 3 .ان تـكـــــــون هـــــــذه
احلـكــــومــــة ممــثلــــة يف الــــوفــــد"،
مــوضحــا انه سيـصل الــى عمـان

االربعاء.
وقــــال نــــاصــــر اجلــــودة ان االردن
"تلـقى رسالة من رئـيس السلطة
الفلــسـطـيـنـيـــة محـمـــود عـبـــاس
يــــؤكــــد فــيهــــا ان احلـكــــومــــة لـن

تشارك يف الوفد".
واضـــــــــــــــــاف جـــــــــــــــــودة ان "االردن
سيـسـتقبل ويـتبــاحث مع الـوفـد
الــــذي سـيــصل الــــى عـمــــان يــــوم
االربـعـــــــاء".وقـــــــال جـــــــودة "كــنـــــــا
حـــريـصـني ان نـتـفق علـــى قـــدوم
وفــد سـيــاسـي امـنـي فلــسـطـيـنـي

ـ ـ

وعـلـق الـــنـــــــاطـق الـــــــرســـمـــي انـه
"كـانت هنـالك سلسلـة جتاوزرات
مـن عـنــاصــر مـن حـمـــاس خالل

السنوات املاضية".
وقـال ان االردن "سيـكشف املـزيـد
من الـتفــاصيـل" وبني ان "مـا مت
ضـبــطه يــشـكل خــطـــورة كـبـيـــرة

وتهديدا لالمن الوطني".

الطالعه على كل احلقائق".
واضــــــــــاف "نـــــــســــتـغــــــــــرب رفـــــض
احلكومـة الفلسـطينيـة املشـاركة
يف الوفـد الننـا نريـد ان نطلعـها
علــــــى اخــــــر مــــــا تـــــــوصلــت الـــيه
الـــــتـحـقـــــيـقــــــــــــات واحلـقــــــــــــائـق
واالعـتــــرافــــات وعــملـيــــة ضـبــط

االسلحة واملتفجرات".

ـ ـ

CNN/كوملبو
يف أحـــــدث محــــاولــــة ملــنع جتــــدد احلــــرب
األهليـة يف ســريالنكـا الـتي تـشهـد مـوجـة
متـناميـة من أعمـال العنف، وصل مـبعوث
الــسالم الـيـــابـــانـي يـــاســـوشـي أكـــاشـي إلـــى
كـــوملـبـــو، لـعقـــد مـبـــاحـثــــات مع الـــرئـيــس

السريالنكي ماهنيدا راجاباكسي.
وحسـبما ذكرت االسوشـيتد برس نقال عن
الـسفــارة اليـابــاينـة يف ســريالنكـا فــإن من
املقـرر أن يلتقي أكـاشي مع راجابـاكسي يف
كــوملبـو، وسـوف يـسعــى لعقـد اجـتمــاع مع

قيادة متمردي التاميل يف شمال البالد.
وتـأتي زيـارة أكـاشي وسـط استمـرار مـوجـة
مـن أعـمـــال العـنـف خلفـت أكـثـــر مـن 150
قتـيال منـذ نـيسـان، مهـددة الهـدنـة الـهشـة

التي تسود البالد منذ عام 2002 .
وقــد أرجــأت محــادثــات الــسالم الـتي كــان
مـن املقــرر عقـدهـا الـشهـر املــاضي بـسـبب
سلـسلـة مـن الهجمـات بـاستخـدام األلغـام
األرضـيــة، وبـسـبـب أعـمــال قـتل لـم يعــرف

مرتكبوها.
وســـــاءت األمــــــور بعــــــد هجـــــوم انـــتحـــــاري
لـشخـص يــشتـبه يف انـتمــائه لـلمـتمــردين
علــى قــاعــدة للـجيـش يف كـــوملبــو، وكــذلك
بعـد شـن احلكـومـة لـضـربـات جـويــة علـى
قـــواعـــد للـمـتـمـــرديـن الـتـــامـيل اسـتـمـــرت

يومني.
وتعـد زيـارة أكـاشـي الثـانيـة عـشــرة له منـذ
أن عـينـته بالده مـبعــوثــا لـســـريالنكــا عــام
2002 ، وذلــك وفـقــــــــــا ملــــــــســــــــــؤول بــــــــــوزارة

اخلارجية اليابانية.
وتعد اليابان أكبـر مانح دولي للمساعدات
لسريالنكا التي تلقت مليار دوالر أمريكي
من املساعدات من طوكيو منذ عام .2003

مبعوث سالم ياباين إىل
رسيالنكا ملنع جتدد احلرب

األهلية

باريس /القناة  
أبـــدى الـــرئـيـــس الفـــرنـــسـي جـــاك شـيـــراك
تأيـيده الـكامل لـدومينـيك دو فيلبـان وسط
نـداءات لــرئيـس الــوزراء بتقــدمي استقــالته
بـسـبب مـؤامـرة مـشتـبه بهــا لتـشـويـه سمعـة
ســـاســـة مـنـــافــسـني بـيـنهـم وزيـــر الـــداخلـيـــة

نيكوال ساركوزي. 
وقــال مـصــدر مقـــرب من الــرئــاســة لــوكــالــة
)رويـتـــرز( لـيـــس مـن الـــوارد اجـــراء تعـــديل

وزاري. 
ـ ـ ـ ـ

شرياك حيمي دوفيلبان ضد املطالبني باستقالته
ـــــســـيـــــــة وتـفـــيـــض وســـــــائـل االعـالم الـفـــــــرن
ـــان دو فــيلـبـــان كـــان يـــريـــد ـــالـتـكهـنـــات ب ب
استخـدام الفـضيحـة لـلقضـاء علـى طمـوح
ساركـوزي للمنـافسـة علـى الرئـاسة وهـو ما
نفـــاه دو فــيلـبـــان بــشـــدة. وقـــدم ســـاركـــوزي
شكـوى رسميـة وطلب مـن القضـاة اكـتشـاف

من الذي يقف وراء حملة التشويه. 
واجـرى سـاركـوزي محـادثـات مع دو فـيلبـان
الكثر من ساعة وقد يلتقي به أحد القضاة
ـــاعـتـبـــاره الـــذيــن يحـققـــون يف املـــؤامـــرة ب

شاهدا. 
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قـــانـــون لـتـــوظـيف الــشـبـــان قـــد اضـطـــر الن
يصـدر بشكل يـومي تقريبـا نفيا ملـزاعم بانه
ضـلل البـرملـان واالمـة بـشـأن حتـقيق امـر به
ــــى قـــبل عــــامــني يف فـــســــاد مـــشــتـــبه بـه عل

مستوى عال. 
ونفي دو فيلـبان نفيا قاطعـا انه امر باجراء
حتـريـات حـول سـاركـوزي منــافسه مـن نفس
احلــزب خلــوض االنـتخــابــات الــرئـــاسيــة يف
عام 2007 او اي سـاسة اخـرين بشـأن مزاعم
بان لهم حـسابـات سريـة مرتبـطة بفـضيحة

رشى. 
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وأضاف األمـور واضحة بـالنسـبة للـرئيس..
لـــديه ثقـــة كـــاملـــة وتـــامـــة يف دومـيـنــيك دو

فيلبان وحكومته. 
وقالـت صحيفـة لومـوند الـسبت أن شـيراك
أجـــرى محـــادثـــات مع ســـاركـــوزي اجلــمعـــة

مثيرة احتمال أن يحل محل دوفيلبان. 
واوضح املـصــدر ان هــذه احملــادثـــات لم تـكن
سوى االجتماع االسبوعي املعتاد بني رئيس

الدولة ووزير الداخلية. 
وكـان دو فيلبـان الذي تقـوضت سلطـته بعد
ان مـنـي بهــزميــة يف الــشهــر املــاضـي بــشــأن

ـ
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الرياض / اف ب
وافق قــــــادة الــــــدول الــــســت يف
مـجلـــس الــتعـــــاون اخللــيجـي
الذين عقدوا يف الـرياض قمة
اســتــــشــــــاريــــــة، علــــــى اقــتــــــراح
الـبحـــريـن اسـتـضـــافـــة املـــركـــز
العاملي ملكـافحة االرهاب الذي
تقــــرر انـــشـــــاؤه خالل مــــؤمتــــر
دولـــي عقــــــد يف الــــــريــــــاض يف

2005.
وقــــــــــال وزيــــــــــر اخلــــــــــارجــــيــــــــــة
االمـاراتي عبـد اهلل بن زايد ال
نهيـان، ان "البحـرين اقتـرحت
اسـتضـافـة مقـر املـركـز العـاملي
ملكـافحـة االرهـاب ... وان قـادة
مجلـس التعـاون وافقـوا" علـى

االقتراح.
واضــــــاف الــــــوزيــــــر االمــــــاراتــي
الــذي تـتــولــى بالده الــرئــاســة
الـــدوريـــة جمللــس الـتعـــاون، ان
املـــشــــاركــني يف القـمــــة كـلفــــوا
وزراء الـــــداخلـيــــة "الــبحـث يف
وســـــــائـل اقـــــــامـــــــة املـــــــركـــــــز يف
الـــبحــــــريـــن" خالل اجــتــمــــــاع

مركز عاملي ملكافحة اإلرهاب 
سـيعقـــدونه يف 23 ايــار يف ابــو

ظبي.
وتقـــــرر انــــشـــــاء هـــــذا املـــــركـــــز
العــــاملــي خالل مــــؤمتــــر دولـي
ملـكــــــافحـــــة االرهــــــاب عقـــــد يف
شـباط 2005 يف الريـاض، بناء
علـــى اقتــراح الـسعــوديــة الـتي
تتصـدى النصـار زعيم تـنظيم

القاعدة اسامة بن الدن.
وســيـــــشـجـع املـــــــركـــــــز تــبـــــــادل
املعلــومــات وبــرامـج مكـــافحــة
االرهـاب والتعـاون يف مالحقـة
اجملـــمـــــــــوعـــــــــات االرهـــــــــابـــيـــــــــة
ومـكــــافحــــة االيــــديــــولــــوجـيــــة

املتطرفة.
وقـــــــــد شـــــــــاركـــت يف مـــــــــؤمتـــــــــر
الــــريــــاض طـــــوال اربعــــة ايــــام
وفــود مـن 50 بلـــدا ومنــدوبــون
عن منظمات دولية واقليمية.
ويـــــضـــم مـجـلـــــــس الـــتـعـــــــــاون
اخلـلــــيـجــــي الـــــــــسـعـــــــــــوديـــــــــــة
واالمــــارات العـــربـيـــة املـتحـــدة

والكويت وقطر وعمان
والبحرين.

قلق روسي صيني جتاه مشروع قرار دولي قد يقود لفرض عقوبات ضد طهران


