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يف احلدث العربي والدولي

رسالة جناد تفشل يف حلحلة املوقف األمريكي

الصني حتذر من االنزالق اىل حرب عاملية  ..وإرسائيل تتوقع تدمري إيران

املدى  /وكاالت

ستراتيجية أمريكية لعزل طهران مالياً بسبب برنامجها النووي
جديد

اعتبرت وزيرة اخلارجية االسرائيلية تسيبي ليفني
انـه يج ــب عل ـ ـ ــى العـ ـ ــالــم اال ي ــتع ـ ـ ــامل بـخف ـ ـ ــة مع
تهـديـدات الـرئـيس االيـرانـي محمـود احمـدي جنـاد
الـ ــذي دعـ ــا الـ ــى "ش ـطـب" اسـ ــرائــيل مـن خـ ــري ـطـ ــة
العالم.
وقـالت لـيفنـي كمـا افـاد بيـان صــادر عن مكـتبهـا ان
"جت ـ ــرب ـ ــة ال ـ ــشعــب ال ــيه ـ ــودي تـعل ـم ـنـ ـ ــا انه ح ـت ـ ــى
التهديـدات املتطرفة ميكن ان تـتجسد ،لذلك ليس
مسـموحـا للمـجتمع الـدولي ان يتجـاهل تهـديدات
وتصريحات الرئيس االيراني".
واضــافت "الــوقت يـعمل ضــد العــالم احلــر وينـبغي
اتخاذ اجراءات يف اسرع وقت".

موقف

اعلـن مسـتشـار للـرئيـس السـوداني عمـر البـشيـر يف
الرباط انه ال يـوجد "اي مبـرر سياسـي" كي تتدخل
الــواليــات املـتحــدة او االمم املـتحــدة يف دارفــور بعــد
التـوقيـع على اتفـاق سالم بني احلكـومة الـسودانـية
والفصيل الذي ميثل االغلبية يف حركة التمرد.
واضاف غـازي ان "السـودان ليس له اي مـصلحة يف
تدويل" قضية دارفور مشيرا الى ان احزابا سياسية
اخرى وحـركات متـرد سودانيـة اخرى لـم يسمهـا قد
"تنضم الى االتفاق" الذي وقع اجلمعة.

رفض

رفضت القاضيـة االميركية ليوني برينكيما الطلب
الذي قـدمه محامو زكريا مـوسوي الجراء محاكمة
جـديــدة له وذلك بعـد صـدور حـكم بـالــسجن مـدى
احل ـيـ ـ ــاة بحـقه بــته ـم ـ ــة ال ـت ـ ــواطـ ـ ــوء مع مــنف ـ ــذي
اعتداءات  11ايلول 2001.
وقالت الـقاضية يف قـرارها ان "الطلب جـاء متأخرا
كثيـرا ويجب ان يـرفض علـى اسـاس هـذه القـاعـدة"
مـ ـشـي ـ ــرة ال ـ ــى الـبـن ـ ــد -11اي مـن ق ـ ــان ـ ــون اجل ـ ــزاء
الفدرالي االميركي.
وينص هذا البند على انه بعد صدور حكم من قبل
محكمة ال يحق الي متهم ان "يسحب اعترافاته".

تبرع

ق ــرر االمـني الع ــام لالمم املـتح ــدة ح ـسـب م ــا اعلـن
املــتحـ ــدث بـ ــاســمه سـتــيفـ ــان دوجـ ــاريـك ،ان يحـ ــول
لصـالـح شعب دارفـور بغـرب الـسـودان قـيمـة جـائـزة
بـنــصف ملـي ــون دوالر ك ــانــت تلق ــاه ــا م ــؤخ ــرا عل ــى
اجلهود التي بذلها من اجل البيئة.
وهــذه اجلــائــزة تـثيــر جــدال يف االمم املـتح ــدة منــذ
اسبوع.

نصيحة

نصحت وحـدة مكافحة االرهاب االسرائيلية جميع
االس ــرائـيلـيـني ال ــذيـن ي ــزورون صح ــراء سـيـن ــاء يف
مـص ــر مبغــادرة هــذه املـنــطقــة "فــورا" م ـشـيــرة الــى
تهديدات "ملموسة" حول عمليات خطف.
واعلـنـت ه ــذه ال ــوح ــدة يف بـي ــان ن ـش ــر عل ــى م ــوقع
مكتب رئيس الوزراء علـى شبكة االنترنت ان "خطر
خطـف اسرائـيليني علـى طول سـاحل سيـناء تـزايد
بشكل كبير واصبح ملموسا خالل االيام املاضية.

رفض

اعلـن مسـؤولـون اميـركيـون ان احلكـومـة السـودانيـة
لم تـلتــزم بعــد الــسم ــاح بنـشــر قــوات تــابعــة لالمم
املتحـدة يف دارفـور بـالـرغـم من مكـاملـتني هــاتفيـتني
اج ـ ــراه ـم ـ ــا ال ـ ــرئ ـي ــس ج ـ ــورج ب ـ ــوش مع ال ـ ــرئ ـي ــس
السوداني عمر البشير.
وكــان ب ــوش اعلـن ان وزيــرة اخلــارجـيــة االمـيــركـيــة
كـ ــونـ ــدولـيـ ــزا راي ــس سـت ـطـ ــالـب يف مـجل ــس االمـن
الدولي يف نيويورك بقرار يف هذا االجتاه.

خصخصة

اعـلن وزيــر الـصنــاعــة الفــرنــسي فــرانـســوا لــوس يف
مــؤمت ــر صحــايف ان ال ـشــرك ــات الفــرن ـسـيــة "تـبــدي
اهـتمامـا بعمليـات خصخـصة" الـشركـات العمـومية
اجلزائرية.
واضاف لـوس ان الشـركات الفـرنسيـة ستبـدي ايضا
اهـتمـامــا بفتح رســاميل شـركــة "اجليــري تيـليكـوم"
التي تنوي احلكومة اجلزائرية القيام به.
وبعـد ان ذكر لـوس بان فـرنسـا "هي اول مستـثمر يف
اجلـزائـر بـاسـتثنـاء قطـاع احملـروقـات" رفض املـآخـذ
اجلـزائـريــة علـى الـشـركــات الفـرنــسيـة بــانهــا "غيـر
متحمسة".

دعوة

دعــا االحت ــادان االوروبي واالفــريـقي والـس ــودان من
فيينـا كل فصـائل املتـمرديـن يف دارفور الـى التـوقيع
على اتفاق سالم ابوجا.
ورحب وزراء خ ــارجيــة الــدول االعـضــاء يف االحتــاد
االوروبــي و"ال ـت ـ ــرويـك ـ ــا االفـ ـ ــريق ـي ـ ــة" بـ"ال ـت ـ ــوق ــيع
(اجلــمعـ ــة) علـ ــى اتف ــاق ال ــسالم ح ــول دارف ــور بـني
احلكومة الـسودانية وحركة جـيش حترير السودان"
احــدى اكـبــر حــركــات الـتـم ــرد النهــاء ح ــرب اهلـيــة
ان ــدلعـت قـبل ثالث سـنــوات يف هــذه املـنـطقــة الـتـي
تقع غرب السودان.

إرهاب

اعلـنـت مجـمــوعــة قــالـت انهــا تـنـتـمـي الــى تـنـظـيـم
القـاعدة تـأسيـسها يف االراضـي الفلسـطينـية وذلك
يف بيان وصل الى مكتب وكالة فرانس برس.
وجــاء الـبـي ــان بعـنــوان "جـيــش الق ــدس االسالمـي-
تنظيم القاعدة يف ارض الرباط".
ولم يتسن التحقق من صحة البيان.
وق ــال الـبـيـ ــان "مت بحـم ــد اهلل ت ــشكـيـل مجـم ــوع ــة
اجليش االسالمي التابع لـتنظيم القاعدة يف ارض
الرباط ضد االحتالل الغاصب".

تشديد

شدد وزيـر اخلارجـية الـروسي سـرغي الفـروف أمس
الـثالثــاء علــى ان املفــاوضــات مبــا فـيهــا احملــادثــات
امل ـب ـ ــاش ـ ــرة بــني ال ـ ــدول الـك ـب ـ ــرى وايـ ـ ــران يجــب ان
تتــواصل للخــروج من املـأزق بـشـأن بـرنـامج طهـران
النووي.
واكـد الفـروف ان منـاقـشـات نيـويـورك كـانت شـاملـة
وركـزت علـى "عـمل استـراتيجـي للمجـتمع الـدولي"
للـتحقق مـن البـرنــامج النـووي االيــراني لـكنهــا لم
تتطرق لعقوبات محتملة تفرض على ايران.

العواصم /وكاالت
اعلـن الـبـيـت االبـيــض انه تـلق ــى رس ــال ــة
مفــاجئــة من الــرئيـس االيــراني مـحمــود
احـم ــدي جن ــاد ت ــوجه به ــا ال ــى ال ــرئـيــس
االمريكي جورج بوش.
اال ان واشـن ـطـن اشـ ــارت الـ ــى ان ذلـك لـن
يحل االزمـة النـوويـة التـي تشـكل مصـدرا
للنزاع بني ايران واجملتمع الدولي.
وق ـ ــالـت وزي ـ ــرة اخل ـ ــارجـي ـ ــة االم ـ ــريـكـي ـ ــة
كوندوليزا رايـس لوكالة االسـوشيتد برس
ان "هـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة لــن حتل املـ ـشـكلـ ــة"،
مضيـفة ان "الـرسالـة ال تقـدم اي مقـدمة
الي نق ـ ــاش بـ ـش ـ ــان الـب ـ ــرن ـ ــامج الـن ـ ــووي
االيراني".

إخفاق إيراني

مـن جهـته ،اش ــار املـتح ــدث ب ــاسـم الـبـيـت
االبـيض ان الـرسـالـة املـؤلفـة من  18ورقـة
غير مترابطة.
وطـبقــا للـواليـات املـتحـدة ،فـان الـرسـالـة
اخـفق ــت يف تهـ ـ ــدئ ـ ـ ــة مخـ ـ ــاوف اجمل ـت ــمع
ال ــدولي ازاء بــرنــامج اي ــران الن ــووي ،كمــا
اخـفـقــت ك ـ ـ ــذلـك يف تـه ـ ـ ــدئ ـ ـ ــة اخمل ـ ـ ــاوف
االمـريـكيــة ازاء سجل حقـوق االنـسـان يف
ايـ ــران او دعــمهـ ــا املـ ــزعـ ــوم لـلجـمـ ــاعـ ــات
االسالمية.
وهـ ــذه هـي اول رسـ ــالـ ــة يـ ــوجـههـ ــا رئـي ــس
ايـراني الـى نـظيـره االمـريـكي منـذ الثـورة
االيرانية عام 1979.
ويقـول مراسل بـي بي سي يف نيـويورك ان
من املـؤكـد ان رسـالـة جنـاد الـى بـوش قـد
خ ـ ـضـع ــت لـلـ ـنـقـ ـ ـ ــاش خـالل االجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاع
القـصيـر الـذي عقـده وزراء خــارجيـة دول
مـجل ــس االمـن واملـ ــانـيـ ــا .عـبـ ــر ال ــسفـ ــارة
السويسرية
وكــان النــاطق بـاسـم احلكـومـة االيــرانيـة
اعلـن ان جناد اقـترح يف رسـالته الـى بوش
"ســبال لـلخـ ــروج مـن املـ ـش ـ ــاكل الـ ــدولـيـ ــة
الراهـنة ومخرجا لـلوضع الدولي الهش".
وقـ ـ ــد اعلــن ال ـنـ ـ ــاطق ب ـ ــاســم احلـك ـ ــوم ـ ــة

جـديـدة للخـروج من الـوضع الـهش الـذي
مير به العالم".

ستراتيجية العزل

جونز باري  :املمثل البريطاني
االيــرانيـة غالم حــسني الهـام ان الـرسـالـة
وجهـت عـب ــر ال ــسف ــارة ال ـس ــوي ـس ــري ــة يف
طهـران التي ترعـى املصالح االمـريكية يف
ايـران منـذ قـطع العالقـات الـدبلـومـاسيـة
بني البلدين اثر قـيام الثورة االيرانية عام
1979
وم ــن جـهـ ـتـه  ،اعـل ــن الـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق ب ـ ـ ـ ــاس ــم
اخلارجية االيـرانية حميد رضا اصفي ان
الـرسالـة ستنـشر حـاملا يـتسلـمها الـرئيس
االمريكي.

خطوة جريئة

وتقـول مــراسلــة بي بـي سي يف طهـران ان
هذه الـرسالـة خطـوة جريـئة مـن الرئـيس
االيـراني يف تـوقيـت حسـاس حيث حتـاول
الدول الغـربية اقناع روسيا والصني بدعم
مساعيها التخاذ خطوات اكثر حزما ضد
ايران.
كـما ان الـرسالـة تعتـبر اشـارة من الـرئيس
االيراني علـى استعداد طـهران للبحث يف
امللف النـووي االيــراني حتـى مع الـرئـيس
االمريكي.
يف املقـ ــابـل ،ومع اقـتـ ــراب ن ـظـ ــر مـجل ــس
االمـن الــدولـي ب ــامللف الـنــووي االيــرانـي،
أع ـ ـ ــرب امل ـن ـ ـ ــدوب الـ ـص ـي ـنــي ل ـ ـ ــدى االمم
املتحـدة واجن غــوانغيــا عن قلـق بالده من
ان القــرار املقتـرح لكـبح جمـاح طمـوحـات

انقرة /وكاالت

غـي ــر ان املـن ــدوب ال ـصـيـنـي ق ــال ان ثـم ــة
حـاجـة الـى اصـدار قـرار الن ايـران فـشلت
يف الـتع ــاون مع االمم املـتحــدة والــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية.
وكــانت الـواليــات املتحـدة ودول اخـرى قـد
قـدمـت مشـروع قـرار جمللـس االمن يـطلب
م ــن اي ـ ـ ـ ــران الـ ـت ـ ـ ـ ــوقـف ع ــن تـخـ ـ ـصـ ـي ــب
الـيورانيوم ويهدد طهـران باتخاذ اجراءات
ضــدهــا يف حــال عــدم اسـتجــابـتهــا .علــى
صعـيــد آخ ــر ،صعــدت اســرائـيـل لهجـتهــا
حـي ــال ايـ ــران عل ــى لـ ـس ــان ن ــائـب رئـي ــس
وزرائها شـمعون بيريز الذي قال ان "ايران
رمبـ ــا سـتـ ــدم ـ ــر اذا واصلــت تهـ ــدي ـ ــداتهـ ــا
السرائيل".
واعـتبــر بيـريـز ان علـى الــرئيـس االيــراني
طــالب مبـسح اسـرائـيل من اخلـريـطـة ان
يـ ـتـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر ان بـالده مي ـك ــن ان تـ ـتـعـ ـ ـ ــرض
للتدمير.

ه ــذا و اقتــرح ال ــرئيـس االي ــراني مـحمــود
احـم ــدي جنـ ــاد عل ــى ن ـظـي ــره االمـي ــركـي
جـورج بـوش يف الـرسـالـة التي ووجهـا اليه
االثـنني العـودة الـى احتـرام مبـادئ الـدين
العادة الثقة بني البلدين.
وسـأل الـرئـيس االيـراني يف هـذه الـرسـالـة
الــواقعــة يف  18صفحـة واملـكتـوبـة بــاللغـة
االنكليزية "اال تقبلون بهذه الدعوة".ہ
واضـ ـ ـ ــاف ــت الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـ ـ ـ ــزخـ ـ ـ ــر
بـاالسـتشهـادات الـدينيـة وتتـضمن مـآخـذ
طهــران عل ــى واشنــطن "هــذا يعـني عــودة
فعلـية الـى تعـاليـم االنبيـاء واالميان بـاله
واح ــد للحفــاظ علــى الكــرامــة البـشــريــة
والتسليم بقدرة اخلالق".
وبـاعالنها تـوجيه هـذه الرسـالة الـى بوش
بعـد انـقطــاع يف االتصــاالت املبـاشــرة بني
ايــران والــواليــات املـتحــدة علــى مــدى 26
عـامـا ،قــالت طهــران انهــا تقتـرح "وســائل

فشل إيراني

إيطاليا تفشل يف انتخاب
رئيس هلا

كندا تثري حفيظة تركيا
ق ــالـت ت ــركـيـ ــا إنه ــا اسـت ــدعـت
سفـيريهـا لدى فـرنسـا وكندا -
لـل ـ ـتـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاور -وسـ ـ ــط خـالف
مـتـ ــزايـ ــد حـ ــول مـ ــزاعـم ابـ ــادة
االرمـن الـتـي ته ــدد ب ــاالض ــرار
بعالق ــات انق ــرة مع اثـنـني مـن
حـلف ـ ـ ــائهـ ـ ــا يف حـلف ش ـمـ ـ ــال
االطلسي.
وتـنفي تـركيــا بشـدة مـزاعم ان
زهــاء  1.5مليـون ارمـني القـوا
حـ ـتـفـه ــم يف عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة ابـ ـ ـ ــادة
منظمة على ايدي قوات تركيا
الع ـث ـمـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة خالل احلـ ـ ــرب
العـ ـ ــامل ـيـ ـ ــة االول ـ ـ ــى وبعـ ـ ــدهـ ـ ــا

محمد ضريف  :املمثل االيراني
ايـران ،واشـار الـى ان هـذا القـرار قـد يـؤدي
الى انزالق العالم نحو احلرب.
ودعــا فــرن ـســا وبــريـطــانـيــا بــاعـتـبــارهـمــا
راعـيتـي القــرار الــى الـتخلـي عن االشــارة
الـ ــى احـتـمـ ــاالت ف ـ ــرض عقـ ــوب ـ ــات علـ ــى
طهــران حتــى يتـمكـن مجلـس االمـن من
اعتماده.

جون بولتون  :املمثل االمريكي
وحـث بيـريـز كل مـن روسيـا والـصني علـى
االن ـضـم ــام الـ ــى اجله ــود ال ــدولـي ــة الـتـي
تقودها الـواليات املتحدة لفـرض عقوبات
على ايران بسبب طموحاتها النووية.
ويقــول بيـريـز ان الـوحـدة الـتي يـظهـرهـا
اجملـتــمع الـ ــدولـي قـ ــد تـ ـسـ ــاعـ ــد يف مــنع
حدوث تهديدات جديدة.

مباشرة.
واج ــازت ع ــدة دول يف امل ــاضـي
قــرارات تعتـرف بـابــادة االرمن
مما اثار غضب انقـرة وقيامها
مبقـاطعـة تلك الـدول جتـاريـا
لـفتـرات قـصيـرة لـكن مـشـروع
الق ــانـ ــون الف ــرن ـسـي يـتج ــاوز
ذلـك مـن خـالل معـ ــاقـبـ ــة مـن
يـنـكـ ــر وقـ ــوع االبـ ــادة بغـ ــرامـ ــة
كبيرة او بالسجن.
واثــار رئـيــس ال ــوزراء الكـنــدي
ستـيفن هـاربـر حفـيظـة انقـرة
اخـي ــرا ب ــاالش ــارة ال ــى م ــذابح
االرم ــن بـ ـتـعـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــر -االب ـ ـ ـ ــادة
اجل ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.-

اقتراحات جناد

متديد العقوبات األمريكية ضد سوريا

روما /القناة
فـشل املـشـرعــون اإليطــاليــون يف انتخــاب رئيـس
جـديد للدولـة يف اجلولة االولـى من االقتراع يف
البـرملان حـيث لم يـستـطع ائتالف ميني الـوسط
احلــاكـم ومعــارضــوه االتفــاق علــى مــرشح مـعني
كحل وسط.
واظهرت نتـائج مؤقتة انه يف اقـتراع سري شارك
فيه  1010بـرملـانـيني وممـثلي اقــاليـم لم يحـصل
احـد علـى اغلـبيـة الـثلثـني املطلـوبـة يف االقتـراع
االول مــن ثالث ـ ــة اقـت ـ ــراع ـ ــات الخـتـي ـ ــار رئـي ــس
اليطاليا.
وسـيـتـم اجـ ــراء اقـتـ ــراع ثـ ــان وثـ ــالـث اذا ت ــطلـب
االمـر .امــا يف االقتـراع الــرابع الـذي قــد يجـري
يوم االربعـاء فسـتكون االغلـبية الـبسيـطة كـافية
لالختيار.

فلوريدا /اف ب

مـ ــدد الـ ــرئـي ــس االمـيـ ــركـي
ج ــورج ب ــوش احل ـظـ ــر عل ــى
تصـديـر املـواد العـسكـريـة او
احل ـ ـسـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا
وكـذلك مــدد جتميـد اصـول
السـوريني الـذين يـساهـمون
بـالتدخل يف شـؤون لبنان او
يدعمون منظمات ارهابية.
وامر الرئـيس بوش بتـمديد
العق ــوب ــات الـتـي ف ــرضـته ــا
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة علـ ـ ــى
سـ ـ ــوريـ ـ ــا يف  11ايـ ـ ــار ،2004
ح ـ ـ ـس ــب م ـ ـ ــا اعـل ــن الـ ـبـ ـي ــت
االبـيض يف فـورت لـوديـردال

استقالة وزير اإلعالم الكويتي احتجاجاً عىل تعديل الدستور
الكويت /اف ب

قدم وزيـر االعالم الكويتي انس
ال ــرشيــد اسـتقــالـته احـتجــاجــا
علـى مـشــروع حكـومـي بتعــديل
ال ــدسـتـ ــور ،وفق مـ ــا علـم أمــس
الثالثـاء مـن مصـدر مقـرب من
الوزير.
غـيــر ان هــذه االسـتقــالــة الـتـي
قــدمت يف خـضم جـدل صــاخب
يف الكـويت حول مشـروع تعديل
الق ــان ــون االنــتخ ــابـي ،لـم يـتـم
قبولـها حتـى االن ،وال ميكن ان
تـ ـص ــبح نـ ـ ــافـ ـ ــذة اال اذا صـ ـ ــادق
عل ــيهـ ـ ــا ام ـيـ ـ ــر ال ــبالد ال ـ ـش ــيخ
صباح االحمـد الصباح ،بحسب
املصدر ذاته.
ول ــم تـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر وسـ ـ ـ ــائـل االعـالم
الــرسميـة خبـر االستقـالـة غيـر
ان صحفا يومية محلية اشارت
ال ـيـه ـ ـ ــا نـقـال عــن م ـ ـص ـ ـ ــادر لــم
تكشفها.
وانـس ال ــرشيــد ( 38عــامــا) هــو
ج ـ ـ ــامعــي ل ـي ـبـ ـ ــرالــي س ـمــي يف
مـ ـن ـ ـص ــب وزي ـ ـ ــر االعـالم يف اذار
 ،2005يعـ ـ ــارض فـكـ ـ ــرة تعـ ـ ــديل
القـانون االنتـخابي الـذي صدر
يف 1962.
ويـنــص الــتع ـ ــديل ال ـ ــذي بحـث

مـ ـسـ ــاء االثـنـني اثـنـ ــاء جلـ ـسـ ــة
استثنائيـة جمللس الوزراء ،على
رفع ع ـ ــدد ال ـن ـ ــواب يف مـجلـ ــس
االمــة (البـرملــان) من  50حــاليـا
ال ـ ــى  ،60بحـ ـسـب امل ـص ـ ــدر ذاته
الذي طلب عدم كشف هويته.
وت ـ ــشه ـ ــد الـك ـ ــويــت م ـن ـ ــذ ع ـ ــدة

اسـ ــابــيع ج ـ ــدال واسعـ ــا بـ ـشـ ــأن
مـ ـ ـش ـ ـ ــروع تـع ـ ـ ــديـل لـلـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون
االنـتخــابـي ينـص علــى خفـض
عدد الدوائر االنتخابية من 25
الـ ـ ــى عـ ـ ـشـ ـ ــر دوائ ـ ـ ــر .ويع ـت ـبـ ـ ــر
ال ـبـعـ ــض ان ن ـ ـظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
احلـ ـ ــالــي ي ـ ــشجـع علـ ـ ــى شـ ـ ــراء

نيويورك /اف ب

االصـ ــوات واشـكـ ــال اخـ ــرى مـن
الفساد.
ولـم تنجح احلكـومة حـتى االن
يف حتــديــد مــوقفهــا حــول هــذه
املـسـألـة الـتي تـثيـر اسـتقـطـابـا
ح ــادا بـني مـن ــاص ــري الـتع ــديل
ورافضيه.

(فلـوريدا) التي انتقل اليها
الرئيس االميركي.
وقال بـوش يف املرسـوم الذي
ارسـله الـ ــى الـك ـ ــونغـ ــرس ان
"االعـمـ ــال الـتــي تقـ ــوم بهـ ــا
احلـكومـة السـورية بـدعمـها
االرهـاب والتــدخل يف لبنـان
والـ ــسعـي المــتالك اسـلحـ ــة
دم ـ ـ ــار ش ـ ـ ــامـل وم ـ ـ ــواصـل ـ ـ ــة
الـ ـبـ ـ ـ ــرامـج الـ ـبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــة
واجلـه ـ ـ ــود ال ـتــي ت ـب ـ ـ ــذلـه ـ ـ ــا
لـضــرب اجله ــود االمي ــركيــة
واجله ـ ــود ال ـ ــدول ـي ـ ــة يف م ـ ــا
يـتـعلق ب ــاالسـتق ــرار واع ــادة
االع ـم ـ ـ ــار يف العـ ـ ــراق مت ــثل

تهـ ــديـ ــدا مـت ـ ــواصال وغـيـ ــر
ع ـ ـ ـ ــادي لـالم ــن الـق ـ ـ ـ ــوم ــي"
االميركي.
وال ت ـ ـتـعـلـق الـعـقـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــات
بـاشخـاص مـعينـني .ولكنهـا
تـطــبق عل ــى جـمـيع ال ــذيـن
يساهمون بهذه االعمال.
وكـان مجـال هـذه العقـوبـات
ق ــد ت ــوسع يف نـي ـس ــان 2006
ل ـ ـي ـ ـ ـ ـش ـ ـمـل اول ـ ـئــك ال ـ ـ ـ ـ ــذي
يـع ـ ـت ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرون ضـ ـ ـ ـ ــالـعـ ــني يف
اغـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــال رئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الل ـب ـن ـ ــانــي ال ـ ـسـ ـ ــابق رف ــيق
احل ـ ـ ــري ـ ـ ــري ويف ع ـمـل ـي ـ ـ ــات
اخرى ارتكبت يف لبنان.

تواصل اشتباكات فتح ومحاس
غزة /اف ب

اف ـ ــادت م ــص ـ ــادر ط ـبــي ـ ــة ان ت ـ ــسع ـ ــة
فلـسـطـينـيني اصـيبــوا بجــروح أمـس
الــثالث ـ ــاء يف مـ ـ ــواجه ـ ــات م ـ ـسـلح ـ ــة
جـ ــديـ ــدة بـني نـ ــاش ـطـني مـن حـ ــركـ ــة
املـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة االسـالمــي ـ ـ ــة (حــم ـ ـ ــاس)
واخــريـن من حــركــة فـتح يف م ــدينــة
غزة.
واوضح املصـدر ذاته ان اجلـرحـى هم
خمسة اطفال كانوا يف طريقهم الى
امل ـ ــدرسـ ـ ــة وثالث ـ ــة اع ــض ـ ــاء يف ف ــتح
وواحد يف حماس.
ووقعـت امل ـ ــواجهـ ــات يف حـي الــتفـ ــاح
شمال شرق املدينة.
وافاد مـسؤول يف حـركة فـتح بزعـامة
الـرئيس الفلسـطيني محمـود عباس
"اتـى مسـلحون من كـتائب عـز الدين
الق ـســام (اجلـنــاح امل ــسلح حلـمــاس)
ال ــى مـن ــزل امل ـس ــؤول يف فـتح سـمـي ــر
املـشهـراوي وهــاجمـوا احلــراس عنـد
املدخل".
وقـال مصدر يف حـماس من جهته ان
مــسلحـني مـن فـتح "حــاولــوا خـطف
عناصر من كتائب القسام".
وقـتل االثـنـني ثالثـ ــة فل ـس ـطـيـنـيـني
وج ــرح  11اخ ــرون يف ق ـط ــاع غ ــزة يف
مواجهـات مسـلحة بـني ناشـطني من
حـمــاس وفـتح هـي االكـبــر مـنــذ بــدء
فـت ــرة الـتع ــاي ــش يف احلكـم بـيـنهـم ــا
نهاية اذار.
وقــد وقـعت هــذه املــواجهــات يف بلــدة

عـب ـســان يف جـنــوب قـطــاع غ ــزة بعــد
فــشل اجـتمــاع بـني وزراء يف حكــومــة
حم ــاس وممثـلني ل ــرئيـس الــسلـطــة
الفلـسطـينيــة مسـاء االحـد للخـروج
من االزمـة الـسيــاسيـة واملــاليـة الـتي
جنـ ـم ــت ع ــن تـعـلـ ـيـق املـ ـ ــسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات
الدولية املباشرة.
م ــن جـ ـ ـ ــانـ ـبـه وجـه رئ ــيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الفلـسـطـينـي اسمـاعـيل هـنيـة أمـس
الـثالثـاء دعـوة الــى قيــادتي حـركـتي
حمـاس وفـتح لعقـد اجـتمـاع عــاجل
النهاء الـتوتـر واالشتـباكـات املسـلحة
التي افـرت عن مـقتل ثالثـة نـشطـاء
واص ــاب ــة ع ـش ــريـن اخ ــريـن يف االربع
والعـشــرين سـاعــة االخيــرة يف قطـاع
غزة.
وقـال هـنيــة يف كلمـة امــام مئــات من
االسـ ــات ـ ــذة والع ـ ــاملـني يف عـ ــدد مـن
اجل ـ ــامعـ ــات يف ق ـطـ ــاع غـ ــزة الـ ــذيـن
ج ـ ــاءوا ال ـ ــى مـك ـت ـبـه للــتع ـبــي ـ ــر عــن
تضامنهم مع احلكومة ضد احلصار
ال ــدولـي "لق ــد دع ــوت ال ــى اجـتـم ــاع
عـ ــاجل بـني قـيـ ــادتـي فــتح وحـمـ ــاس
بـ ــرعـ ــايـتـي ومـ ـشـ ــاركـتــي شخ ـصـيـ ــا
والعــمل جـ ــار لـعقـ ــد الـلقـ ــاء النهـ ــاء
التوتر واالحداث".
وشـ ــدد عل ــى ان ال ــدم الـفل ـس ـطـيـنـي
"خـط احـم ــر وسالحـنــا وبـنــادقـنــا ال
تـوجه الى صـدورنا ( )..يجـب ضبط
ال ــنف ـ ــس وانهـ ـ ــاء كـ ـ ــافـ ـ ــة م ــظـ ـ ــاهـ ـ ــر
السالح".

بلري يقود حزبه للوراء

قرار دويل إلصالح املنظمة الدولية
تبـنت اجلـمعيـة العـامـة لـالمم املتحـدة قـرار مـدعــوم من دول
العــالـم الثــالـث ويخـشــى حـسـب معــارضـيه ان يــؤخــر اصالح
االمم املتحدة.
وهذا القرار الذي قدمته جنوب افريقيا باسم مجموعة الـ77
(مجمـوعـة الــدول النــاميــة والصـني) يطـالـب بثالثـة تقـاريـر
ج ــدي ــدة ح ــول مخــتلف وج ــوه االصالح وم ــوافق ــة اجلـمعـي ــة
العــامــة قـبل اي تعــديل لـص ــرف املي ــزانيــة يف االمم املـتحــدة.
وحصل القرار على  212صوتا مقابل  50.وامتنعت ثالث دول
عن التصويت.
ونفــى سـفيــر جنــوب افــريـقيــا دوميـســاني كــومــالــو ،الــرئيـس
احلــالـي جملـمــوع ــة الـ ،77ان يكــون تـبـنـي ه ــذا الق ــرار يعــرض
االصالحات االدارية يف االمم املتحدة للخطر.

من جــانب آخـر افـاد مـسـؤولـون رسـميـون
غـ ــربـيـ ــون ان الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة اعـ ــدت
اس ـت ـ ــرات ــيج ـيـ ـ ــة ته ـ ــدف الـ ـ ــى "ان تع ـ ــزل
اجملمـوعـة الــدوليـة املــاليـة ايـران" بـسـبب
برنامجها النووي.
وقــال م ـســؤول غــربـي رفــض الكــشف عـن
هــويته ان "الهـدف يكـمن يف عـزل الـنظـام
االيـ ـ ــرانــي ع ـبـ ـ ــر خـلق دي ـنـ ـ ــام ـيـ ـ ــة تقـ ـ ــوم
مبوجـبها اجملـموعـة الدولـية املـاليـة بعزل
حـكـ ـ ــومـ ـ ــة اجل ــمهـ ـ ــوري ـ ـ ــة االسالم ـيـ ـ ــة او
االعضاء الرئيسيني فيها".
واشـار الــى ان التــدابيـر احملـددة االهـداف
يفترض ان تسمح باآلتي:
 ع ــزل ان ـص ــار انـت ـش ــار اسـلح ــة ال ــدم ــارالشامل يف ايران ماليا.
 ع ــزل امل ـس ــؤولـني يف الـن ـظ ــام االي ــرانـياملـت ــورطـني يف تـص ــرف ــات غـي ــر ق ــان ــونـي ــة،
ماليا.
 اقف ــال احل ـس ــاب ــات امل ــالـي ــة للـحك ــوم ــةااليرانية.
 وقف اجراء الـتعامـالت املاليـة الرسـميةللحكومة االيرانية.
 جتميد ارصدة احلكومة االيرانية. منع تخصيص قروض تصدير من اجلم ـ ـشـ ـ ــاريع تـ ـصــب يف صـ ـ ــالح احلـك ـ ــوم ـ ــة
االيرانية.
وافـ ــاد مـ ـسـ ــؤول رسـمـي نـقال عـن وثــيقـ ــة
تـ ـشـ ــرح االسـتـ ــراتــيجـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة انه
"ب ــالنـظــر الــى الــوضع املـصــريف ال ــدولي"
اليران ،فعلى الـواليات املتحدة ان "تطلب
م ـس ــاع ــدة امل ــانـي ــا وب ــريـط ــانـي ــا وف ــرن ـس ــا
وايطاليا وبشكل منفصل اليابان".
واضاف ان "كلفة" اقامة مثل هذه اجلبهة
املـاليـة "ستـكون مـتدنـية نـسبيـا" بالـنسـبة
الـى الـدول الغــربيــة وستجـنبهــا "اللجـوء
الى احلصارات النفطية او التجارية".

لندن  /اف ب

افــاد استـطالع نـشــرت نتـائجه امـس
الثالثـاء صحيفـة "تـاميـز" اللنـدنيـة
ان شعبـية حـزب العمـال البـريطـاني
بــزعــام ــة رئيـس الــوزراء ت ــوني بـليــر
تراجعـت الى ادنـى مستـوى لها مـنذ
 14سنة.
ورغـ ـ ــم تــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــل وزاري واســع ،لـ ـ ــم
تـتج ــاوز ن ـسـبـ ــة االشخ ــاص ال ــذيـن
ينـوون التصـويت حلـزب العمـال بني
الـذين شملهم االسـتطالع ،الثالثني
بــاملئــة وهي ادنــى نــسبــة منــذ ،1992
اي قبل خمس سـنوات من فـوز توني

بلير للمرة االولى باالنتخابات على
رأس احلزب.
واجرى االستطالع معهد بوبولوس.
واك ـ ـ ــد  %38انه ــم يفـ ــضلـ ـ ــون حـ ـ ــزب
احملــافظـني بقيــادة ديفيـد كــاميـرون
و %20مـنهم حـزبــا اصغـر وهـو حـزب
الليبراليني الدميقراطيني.
وانـخف ـضـت نـ ـسـب ــة الـب ــري ـط ــانـيـني
املـؤيديـن لبقاء تـوني بليـر على رأس
احلكــوم ــة بعــد كــان ــون االول املقـبل
ال ـ ـ ــى  %31يف مـق ـ ـ ــابـل  %42الـ ـ ـشـه ـ ـ ــر
املـ ـ ـ ــاض ــي يف ح ــني اعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر نـ ـ ـصـف
االشخـاص املسـتطلعـني ان "املشكـلة

االســاسيـة الـتي تــواجههـا احلكـومـة
ب ــاتت مـتمـثل ــة اليــوم يف ت ــوني بـليــر
نفسه".
وتـ ــوقع  %65مــن االشخ ــاص ال ــذيـن
شـملهم االسـتطالع ان يـخسـر حـزب
العمال االنتخابات العامة املقبلة.
ورفض بلير حتـديد موعـد انسحابه
مـن احلـكـ ــومـ ــة مـ ــؤكـ ــدا يف مـ ــؤمتـ ــر
صحـايف يف لنــدن انه سينـسحب من
الـسلـطـة يف الـوقـت املنــاسب لـيكـون
خـلفه غــوردن بــراون يف افــضل وضع
قبل انتخابات  2009او 2010.
واوضـحــت ال ـ ـصـح ـيـف ـ ـ ــة ان مـعـه ـ ـ ــد

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس اسـ ـ ـت ـ ـ ـ ـط ـلــع اراء
1509اشخ ــاص مـن مخـتـلف انح ــاء
بريطانيا بني اجلمعة واالحد.

