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املدى / وكاالت

نفي
نفى الـرئيس الفـرنسـي جاك شيـراك "نفيا قـاطعا"
ان يكــون له حـســاب مـصــريف يف اليــابــان كمــا ذكــرت
اسبـوعيـة "لو كـانار انـشيـنيه"، كمـا اكد فـريق رئـيس

الدولة الذي ندد ب"حملة افتراءات" تستهدفه.
وقـال املصدر نفسه ان "رئيس اجلهـورية ينفي بشدة
االنبـاء الـتي اوردتهـا لـو كـانـار اونـشـينـيه. ولم يـكن

للرئيس ابدا اي حساب يف سووا بنك".
واضــــــاف ان "هــــــذه املــــــزاعــم تـــضــــــاف الــــــى حـــملــــــة
االفتـراءات الـتي شـنت ضــد رئيـس اجلمهـوريـة عـام

2001 والتي تبني ان ال اساس لها من الصحة".

انقسامات
بـرزت انـقسـامـات داخل حـركــة التمـرد الـرئيـسيـة يف
اقلـيم دارفور الـسودانـي التي وقعت االسبـوع الفائت

اتفاق السالم مع حكومة اخلرطوم.
ووجه ابـرهيم احمـد ابرهـيم احد مـستشـاري رئيس
حـركـة حتـريـر الـســودان ميـني مـينـاوي رسـالـة الـى
االمني العـام لـالمم املتحـدة كـويف انـان، طــالبــا منه
تـعلــيق تــطـبـيـق اتفـــــاق الــــسالم املـــــوقع يف ابـــــوجـــــا
والتحقيق يف ظـروف مصادقة ميناوي على االتفاق

اجلمعة.

حث
حث السفـير االميـركي يف الكـويت ريتـشارد لـوبارون
دولـة الكـويت الغنـية بـالنفط عـلى احـترام احلـقوق
االســاسـيـــة للعـمــال االجــانـب املقـمـني علــى ارضهــا

والبالغ عددهم حوالى مليوني شخص.
وقــال لــوبـــارون خالل نــدوة اقـتـصــاديـــة يف الكــويـت
"علــــى جـمـيـع العـمــــال، الـكــــويـتـيـني مــنهـم وغـيــــر
الكـويتيـني )..( ان يحظـوا بنـفس املعـاملـة املـنصفـة

ونفس احلماية".
واوضح يف هـذا الـسيـاق انه ال يـشيـر الـى اي حقـوق
خـــاصـــة، بل الـــى احلقـــوق االســـاسـيـــة كـــأن يحــصل
الـعمــال بــاجـــورهم يف الـــوقت احملــدد وان يحق لـهم
االحتفـاظ بجـواز سفــرهم، ويف وسـائل للـدفــاع عن
حقـوقهم يف حــال حصــول خالف مع من يــوظفهم،

وان يحظوا مبسكن".

مناشدة
نــاشــد االمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف انــان امــام
مجلـس االمـن اجلهــات املــانحــة الـتحــرك لـتقــدمي
املــســـاعـــدات ملـــواجهـــة االزمـــة االنــســـانـيـــة يف اقلـيـم
دارفـور يف السودان وتعزيـز القوة االفريقيـة املنتشرة

يف هذه املنطقة.
كـمــا اعــرب انــان عـن االمـل بعقــد مــؤمتــر لـلجهــات

املانحة يخصص ملناقشة االزمة يف دارفور.

تنديد
حـمل وزيــر الــداخـليــة الفــرنــسي نـيكــوال ســاركــوزي
بـشـدة علـى "الـدسـائـس" و"املتـآمــرين املـبتــدئني" يف
قــضيــة كـليـــرستــرمي مــؤكــدا تـصـميـمه علــى املــضي

"حتى النهاية" لكشف احلقيقة.
وندد ب"املتآمـرين املبتدئني الذين يسعون لتلطيخ"
سمعـته، متعهـدا املـضي "حتـى النهـايـة يف املطـالبـة
باحلقـيقة" خلف هذه الفـضيحة التي تهـز السلطة
الـتـنفـيــذيـــة الفــرنــسـيــة وتـطــاول بـصــورة رئـيــسـيــة
خــصــمه يف الــيــمــني رئــيــــس الـــــوزراء دومــيــنــيـك دو

فيلبان.

نصر
وصفت كـوبــا انتخـابهــا يف مجلـس حقـوق االنـسـان
اجلـديـد التـابـع لالمم املتحـدة بـاغلـبيـة 135 صـوتـا
من اعضـاء اجلمعـية العـامة بـانه "نصـر مبني" وانه

"دليل ال يدحض" على "سمعتها الدولية".
وجاء يف بيان لـوزارة العالقات اخلارجيـة الكوبية ان
"الـواليــات املتحـدة فــشلت يف هـدفهــا منع كـوبــا من
شغـل مقعـــد يف اهـم هـيـئـــة مـتخـصـصـــة يف مجـــال

حقوق االنسان تابعة لنظام االمم املتحدة".

انسحابات
عبـر رئيـس الـوزراء االسـرائـيلي ايهـود اوملــرت للمـرة
االولــــــى عــن رغــبـــته يف الــبــــــدء بــتـــطــبـــيق خـــطـــته
لالنسحـابات االحـادية اجلـانب من الـضفة الغـربية
يف غضـون ستـة اشهـر وذلك بحـسـب تصـريحـات له
اوردتها صحيفة "يديعوت احرونوت" امس االربعاء.
وقـال اوملرت "سننتـظر شهرا، شهـرين او ثالثة ورمبا
ســتـــــــة اشهــــــر، واذا لـــم نالحــــظ اي تغــيــيــــــر )لــــــدى
الـفلـــســطـيـنـيـني( فـــسـنــتحــــرك مبفــــردنــــا مـن دون

موافقتهم".
واضاف "اذا لـم يقبل الفلـسطـينيـون الشـروط التي
فـرضهـا اجملتمع الـدولي فـسيـكون عـلى اسـرائيل ان

حتدد مبفردها حدودها الدائمة".
ويطالب اجملـتمع الدولي حـركة املقاومـة االسالمية
)حـمـــاس( الـتـي تـتــــرأس احلكـــومــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
بالتخلي عـن العنف واالعتراف باسـرائيل واتفاقات

السالم املوقعة سابقا.

معارك
افــاد رئيـس احملــاكم الـشــرعيــة يف مقـديـشـو الــشيخ
شـــريف احـمــد ان املـيلـيــشـيــات الـتـــابعـــة للـمحــاكـم
الشرعـية اعلنت وقفا الطالق النار من جانب واحد
بعد ثالثـة ايام من املعارك يف الـعاصمة الصـومالية

ادت الى سقوط 36 قتيال.
واشــــار احـمــــد الــــى ان املعــــارك جــــرت بـني احملــــاكـم
وحتــالف مــدعـــوم من الــواليــات املـتحــدة، علــى حــد

قوله.
وقــــــــال "اثــــــــر نــــــــداءات وجـهـهــــــــا اجملـــتـــمـع املــــــــدنـــي
الـصــومــالـي، اعلـنـــا وقفـــا الطالق الـنــار مـن جــانـب

واحد وغير مشروط".

مساعدات
اعلن رئـيس الـوزراء الكنـدي سـتيفن هـاربـر ان كنـدا
مسـتعدة لتقـدمي مسـاعدة لعـملية الـسالم يف اقليم
دارفـــور بغـــرب الــســــودان ولكـن لـم يــتعهـــد مـع ذلك

ارسال قوات محتملة الى دارفور.
وقــال: ان "احلكــومــة الـكنــديــة اجــرت مـشــاورات مع
حلفـــائهـــا حـــول الـطـــريقـــة الـتـي ميكـنـنـــا معهـــا ان
نساعد االمم املتحـدة يف ما يتعلق مببادرات السالم

يف دارفور".
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العواصم /وكاالت
اكد مصدر رسمي امس االربعاء
ـــــــوفـــــــد االمـــنـــي ان اعــــضـــــــاء ال
الفلـسطينـي بداوا اجتمـاعاتهم
ــــــــــظــــــــــــــــــرائــهــــــم يف االردن مــع ن
للــتــبـــــاحــث حـــــول االتهـــــامـــــات
االردنـيــــة حلـمـــــاس بخــصــــوص
تهـــريــب اسلحـــة و"مخـطـطـــات"
لعنـاصـر تـابعـة لهـا بــاستهـداف

مسؤولني اردنيني ومنشآت.
وقــال املصــدر ان "اعضـاء الـوفـد
الــذي يتــراسه رئيـس اخملـابـرات
الفلــسـطـيـنـيــة طــارق ابــو رجـب
ومــســاعــده ومــســؤولـني امـنـيـني
بداوا اجتماعاتهم مع نظرائهم

االردنيني".
غياب حماس

واضــاف املـصـــدر "لم يـشــارك يف
الــــوفــــد اي عــضــــو مـن اعــضــــاء

حكومة حماس".
وكـان االردن اعلـن يف 25 نيـسـان
اعتقـال عنـاصـر تـنتـمي حلـركـة
حــمـــــاس مـــــؤكـــــدا انهــم  تـلقـــــوا
تعلـيـمــات مـن "احــد املــســؤولـني
العسكـريني للحـركة املـوجود يف
ســوريــا" بــاسـتهــداف مـســـؤولني

ومنشآت اردنية.
وجــــــاء ذلـك بـعــــــد االعـالن عــن
اكــتــــشـــــاف مخـــــابــئ لالسـلحـــــة
بـينهـا صــواريخ يف شمــال البالد
تعـود الــى حمـاس والغــاء عمـان
ــــــر ــــــوزي ــــــارة كــــــانــت مـقــــــررة ل زي
اخلارجيـة الفلسـطيني مـحمود

الزهار.
وكــــان الــــرئـيـــس الـفلـــســطـيـنـي
محمـود عبـاس وصف معلـومات
اطـلعـه علــيهـــــا املــــســـــؤولـــــون يف
ــــــــانـهــــــــا االردن حــــــــول االمــــــــر ب

"مذهلة وخطيرة".
وكــــــــانـــت حــــــــركــــــــة املـقــــــــاومــــــــة
ــــــة حـــمــــــاس رفــــضـــت االسـالمـــي
االتهــــامــــات االردنـيــــة واعــــربـت
الحقــا عن رفـضهــا املـشــاركــة يف
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بدء االجتماعات االمنية الفلسطينية -االردنية

جلنة عليا مشرتكة بني فتح ومحاس إلحتواء املواجهات
اللجنة الرباعية للسالم يف الشرق االوسط تقرر ارسال معونات مباشرة للفلسطينيني عبر آلية دولية

ـــــابع الــبــيـــــان ان اجملــتــمعــني  وت
اتفقــوا علــى "حتــرمي االحـتكــام
للـــسـالح او العــنف واعـتـبــــار كل
مــن يلجـــأ للــسالح خـــارجـــا عـن
ـــــــى ان تـــتــكـفـل ـــــــون وعـل الـقـــــــان
اجلهــــات اخملـتــصــــة مبـالحقــته
وفقـا للقانـون وتلتزم احلـركتان
برفع الغطاء التنظيمي عنه".

واتـفق اجملـتـمعـــون ايــضــــا علـــى
ـــــد "وقـف كل حـــمالت الــتــــصعــي
االعالمـي وتـــوجـيـه االتهـــامـــات
املتبادلة للرموز الوطنية مبا يف
ذلـك خــطـب املـــســـــاجـــــد وعلـــــى
املـــــــــواقـع االلــكـــتـــــــــرونـــيـــــــــة ويف

الصحافة".
وقــــد وقعـت هــــذه االشـتـبــــاكــــات
املـسلحـة بني حمـاس وفتح بعـد
ـــــة فــــشـل محـــــادثـــــات بــني هــنــي
وعبـاس حــول سبل اخلــروج من
االزمـة الـسيــاسيـة-املــاليـة الـتي
خـلـفـهــــــا تـعـلــيـق املـــــســــــاعــــــدات
الــــدولـيــــة املـبــــاشــــرة للـــسلــطــــة
الفلسطينيـة اثر فوز حماس يف

االنتخابات التشريعية.
مساعدات دولية

مـن جـــانـب آخـــر أشـــارت حـــركـــة
حمـاس امـس االربعـاء الـى أنهـا
ما زالت جتـد مشكـالت يف قبول
ـــــة لالعــتـــــراف مـــطـــــالــب غـــــربــي
بـــاســـرائـيل ونـبـــذ العـنـف وذلك
بعـد سـاعــات من اتفــاق وسطـاء
ـــــــــى تـقـــــــــدمي سـالم دولــــيــــني عـل

معونات للشعب الفلسطيني.
وقــــررت اجملـمــــوعــــة الــــربــــاعـيــــة
لـــــوســطـــــاء الــــسالم يف الـــشـــــرق
االوسـط والـتي تــضم الــواليــات
ـــــــا واالحتـــــــاد املـــتـحـــــــدة وروســـي
االوروبــــي واالمم املــــتـحـــــــــــدة يف
اجـتـمــــاع يف نـيــــويــــورك ارســــال
املعــــونــــات بـــشـكل مـبــــاشــــر الــــى
الفـلسـطيـنيـني لفتـرة جتـريـبيـة
مــدتهــا ثالثــة أشهــر عبــر "آليــة

دولية".
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علــــى احلكـــومـــة لــتخلـيهـــا عـن
ــــــادئهــــــا بهـــــدف االعــتـــــراف مــب

باالحتالل االسرائيلي".
بيان مشترك

ثم تال احمد حلـس القيادي يف
حركـة فتح بـيانـا مشـتركـا صدر
عن االجـتمـاع وجــاء فيه "تـؤكـد
احلــركـتـــان علــى ان احلــوار هــو
اخليـار الــوحيــد حلل مـا يـطـرأ

من خالفات".
واضــــاف ان "احلــــركـتـني قــــررتــــا
تـــشـكــيل جلـنــــة تـنـــسـيـق علـيــــا
تـنـبـثق عـنهــا جلــان مـنـــاطقـيــة

ووضع االليات العملية".
وقــــد جــــرح 41 فلـــســطـيـنـيــــا يف
مــــــواجـهــــــات مـــــسـلـحــــــة وقـعــت
الــثالثـــاء بــني مجـمـــوعـــات مـن
حـــــركــتــي فــتح وحــمـــــاس وذلـك
غــــداة مـــــواجهــــات اعــنف جــــرت
االثـنــني واسفــــرت عــن سقــــوط

ثالثة قتلى يف قطاع غزة.
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ـــــسـلـحــــــة وعــــــدم املــــظــــــاهــــــر امل
االحــتكــــام للـــسالح" مـــؤكـــدا ان
احلـــكـــــــــــــومـــــــــــــة "ســـــتـــــمـــــــــــــارس
ـــــاتهـــــا بفـــــرض ســيـــــادة صالحــي

القانون".
بيان مشترك

واكـد هنـية "مـا يهمـنا هـو حقن
ـــــدمــــــاء وال يجـــــوز ان تـكـــــون ال
االخـتالفـــات الفكــريــة سـببــا يف

إراقة الدماء".
واضـاف هـنيـة "ان قـادة حـركـتي
حـــمـــــــاس وفـــتـح ســـيـقـــــــومـــــــون
بـــاعـطـــاء االوامـــر فــــورا لكـــافـــة
عـنـــاصـــرهـمـــا بـــانهـــاء مـظـــاهـــر
الــسالح والـتجـمهـــر يف الــشـــارع
وازالة كافة مظاهر االحتقان".
ـــــــــى "انـه مت واشـــــــــار هـــنـــيـــــــــة ال
ــــــى بـحــث األزمــــــة الــتــــطــــــرق ال
املـاليـة الـتي تعـانيهـا احلكـومـة،
داعـيـــا اجلـمـيع الـــى الـتــصـــرف
مبـسؤولية جتاه خطورة املرحلة
احلــالـيــة والـضغــوط املـمــارســة
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رئيـس احلكومة اسمـاعيل هنية
خالل مـؤمتـر صحـايف مـشتـرك
بـني احلـــركـتـني: ان "االجـتـمـــاع
وضع حـــدا للـتـــدهـــور احلـــاصل
واســـس لعالقـــات ايجـــابـيـــة بـني

الطرفني".
وقـال هـنيـة ان "مـوضـوع االزمـة
االقــتــصـــــاديـــــة الــتــي ميـــــر بهـــــا
الـــــشعــب الـفلــــســـطــيــنــي اخـــــذ
مـســاحــة واسعـــة من االجـتمــاع
وكــــيـف نــــتـحـــــــــــرك جــــمــــيـعـــــــــــا
للـمــســـاهـمـــة يف الــتخفـيف مـن
احلـصــار الـظــالـم علــى الـشـعب

الفلسطيني".
واوضـح انـه "مت االتـفــــــــــاق بــــني
احلــركـتـني علــى تــشكـيل جلـنــة
تنـسـيق عـليـــا ستـشــرع يف عقــد
اجـتمــاعـــات متــواصلـــة ملتــابعــة
االحـــــداث الـــــراهــنـــــة وســتـعقـــــد

اجتماعا الحقا".
واضـــاف ان "تعلـيـمـــات واضحـــة
ستـصــدر لكل الـعنــاصــر النهــاء
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الوفد االمني السياسي.
وقـــــــــــال كــــبــــيـــــــــــر املـفـــــــــــاوضــــني
الفلـسطـينـيني صــائب عـريقـات
ـــــرس: ان ـــــة فـــــرانـــــس ب ـــــوكـــــال ل
حـكومة حـماس رفضت املـشاركة

يف الوفد.
واضـاف عــريقــات ان "احلكـومـة
اعـتـبــــرت ان القــضـيــــة يجـب ان
تعـــالج بــني احلكـــومـــة االردنـيـــة
وحـــــركـــــة حــمـــــاس يف اخلـــــارج"
والـتـي يـتـــولـــى رئـــاســـة مكـتـبهـــا

السياسي خالد مشعل.
استغراب اردني

وعلق الـنـــاطق الـــرسـمـي بـــاسـم
احلكـومـة االردنيـة نـاصـر جـودة
عـلى ذلك بان االردن "يستغرب"

رفض حماس املشاركة. 
وقــال ان االردن سـيــطلع الــوفــد
على تفـاصيل "سلسـلة جتاوزات
مـن عـنــاصــر مـن حـمـــاس خالل

السنوات املاضية".
واضـــــــــــاف ان ذلـــك يــــتـــــضــــمــــن
تفــاصيل "اخـر مـا تـوصلـت اليه
الـــــتـحـقـــــيـقــــــــــــات واحلـقــــــــــــائـق
واالعـتــــرافــــات وعــملـيــــة ضـبــط
االسـلحـــــة واملــتـفجـــــرات" الــتــي
ـــــاصـــــر مــن حــمـــــاس كـــــانــت عــن
خزنتها على الساحة االردنية.

وقـــال جـــودة ان "مـــا مت ضـبــطه
يــشكل خـطـورة كـبيــرة وتهـديـدا

لالمن الوطني".
اتفاق مشترك

من جانب آخـر اتفقت احلكومة
الفلــسـطـيـنـيـــة الـتـي تـتـــرأسهـــا
حــــركــــة حـمــــاس وحــــركــــة فــتح
برئاسة رئيس السلطة الوطنية
الفلــسـطـيـنـيـــة محـمــود عـبــاس
علــى اعـتبــار اي شخــص  يلجــا
ـــــسـالح "خــــــــارجــــــــا عـــن ــــــــى ال ال
القــانـــون" وعلــى تــشكـيل جلـنــة

تنسيق عليا بني الطرفني.
وبعـــد االجـتـمـــاع الـــذي اسـتـمـــر
وقتـا طويـال بني احلركـتني، قال
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موسكو/اف ب
ــــدد الــــرئــيـــس الــــروســي ن
فـالدميـــيـــــــــــر بـــــــــــوتـــني يف
خطابه السنوي الى االمة
امــس االربعـــاء بــظـــاهـــرة
"الـفــــــســـــــــاد" يف روســيـــــــــا،
معـتـبــرا ايــاهــا احــد "ابــرز
العـــــوائق" امــــام الــتــطــــور

االقتصادي للبالد.
وقــــــال يف مــــســتـهـل هــــــذا
اخلطاب حول وضع االمة
"رغـم جهــودنــا، لم نـتمـكن
من القضاء على احد ابرز

ـــا، وهـــو العـــوائق امـــام تــطـــورن
الفساد".

واعـتـبــر الــرئـيــس الــروسـي ان
تـراجع عـدد الـسكـان يف روسيـا

يشكل "اكبر مشكلة" للبالد.
وقــال: "اخـطــر مــشكلــة تــواجه
روســيــــا احلــــديــثــــة هــي عــــدد
الــسكــان" مــشيــرا الــى ان عــدد
سكــان روسـيــا الـبــالغ حــوالــى
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بوتني : الفساد ابرز العوائق 
امــــــام تـــطــــــور االقــتـــصــــــاد الــــــرويس
الــواليــات املـتحــدة كـشــرط
النــضــمــــــامهـــــا ملــنــظــمـــــة
التجـارة العــامليـة، ممـا ادى
ــيـــــــة ــبـــــــاطـــــــؤ عــمـل الـــــــى ت

االنضمام.
وكـــــانــت روســيــــــا تقـــــدمــت
بـطلب االنـضمـام الـى هـذه
املـنظمة عام 1993 ولم تعد
عضويتها فيها مرتبطة اال

مبوافقة واشنطن.
كما اعلـن الرئيـس الروسي
ان علـى روسيـا تـلبيـة لـيس
فقـط حـاجــاتهـا بـالـطـاقـة
بل ايـضــا حــاجــات شــركــائهــا
ــيـــــــديــني". االجـــــــانــب "الــتـقـل
واضــاف يف خـطــابه الــسـنــوي
حول وضع االمـة انه يف مجال
الـطــاقــة، "علـيـنــا ان نـبــذل كل
جهــدنــا لـيــس فقـط خلــدمــة
الـــداخـل، بل ايــضـــا لـتــنفـيـــذ
الــتــــزامــــاتــنــــا مع شــــركــــائــنــــا

التقليديني".
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143 ملـيـــون نــسـمـــة يـتـــراجع
مبعدل 700 الف نسمة سنويا.
وحــذر بــوتـني مـن ان انـضـمــام
روسـيــا الــى مـنـظـمــة الـتجــارة
العــــاملــيـــــة ال يجــــوز ان يـكــــون

موضع "مقايضة".
ـــــــرئــيـــــس ويف 29 اذار، ســبـق لـل
الروسي ان قال ان روسيا تلقت
مـــطـــــــالــب "اضـــــــافــيـــــــة" مــن
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العواصم /اف ب
نـصح نــائب وزيـر اخلــارجيـة
الـــــســــــوري فــيـــصـل املقــــــداد
الـــــــواليـــــــات املــتـحـــــــدة ودول
غربـية اخـرى بعـدم التـدخل
يف الشؤون الداخلية لسوريا

ولبنان.
وادلـــــى املقــــداد بـتـعلــيقـــــاته
فيمـا تستعـد فرنـسا لـتوزيع
مــشـــروع قـــرار علـــى اعـضـــاء
مجلـس االمـن يحث سـوريـا
علـــــى تلـبـيــــة دعــــوة لـبـنــــان
القـامـة عالقـات دبلـومـاسيـة

وترسيم احلدود.
وقــــال املقــــداد بعــــد االعالن
ـــــــــــــرة عـــــن لــقـــــــــــــاء بـــــني وزي
اخلـــــــارجــيـــــــة االمــيـــــــركــيـــــــة
كـونــدوليـزا رايـس ونـظيـرهـا
الفــــرنـــسـي فــيلـيـب دوسـت-
بالزي لبحث الوضع املتعلق
بـلبنـان وسـوريـا يف نيـويـورك

ـ ـ

دمشق تنصح واشنطن بعدم التدخل يف الشؤون اللبنانيةوالسورية
عالقـــــات دبلــــومــــاسـيــــة بـني
بـــيـــــــروت ودمـــــشـق وكـــــــذلـك
تــرسيم حـدودهمـا املـشتـركـة
بــــــــــاعـــتـــبــــــــــار ان االمــــــــــريـــن
"مــرتبـطـان بــاحتــرام سيـادة

لبنان واستقالله".
وجـاء يف املـذكـرة ان "قـضيـة
تـــبـــــــادل سـفـــــــارات ام ال بـــني
الــبلــــديـن هـي مـــســــالــــة مـن
اخـــتــــصـــــــاص الــــــسـلــــطـــــــات
احمللــيــــــة لــــــدى الـــبلــــــديــن،
وميكـن االتفــاق علـيهــا حني
تـتـيح االجـــواء الــســـائـــدة يف
الـعـالقــــــــات بـــني الـــبـلــــــــديـــن
ــــــــــــــــام مبــــــثــل هــــــــــــــــذه الــقــــــي

اخلطوات".
وحـــذرت املـــذكـــرة الــســـوريـــة
ايــضــــا مـن اعـتـمــــاد قــــرارات
جـــــديـــــدة تـــــزيـــــد مــن عـــــدم
االســـتـقـــــــــرار يف لـــبـــنـــــــــان او

املنطقة.

ـ ـ

االونـة االخيـرة تقـرير تـيري
رود-الرسـن مــبعــــوث االمـني
العــــام لالمم املـتحـــدة كـــويف
انــــــــــــان حــــــــــــول الـعـالقــــــــــــات
الـلبنـانيــة-السـوريـة مـعتبـرة
انه يـتجـــاوز مـــا ورد يف قـــرار
صــــــادر عــن مـجلـــــس االمــن
الــــــدولــي حــــــول انــــــسحــــــاب

القوات السورية من لبنان.
ويف مـــذكـــرة يعـــود تـــاريخهـــا
الـى 24 نيسـان وموجهـة الى
انـــــان ومـجلــــس االمــن قـــــال
القـــــائـم بـــــاعـمـــــال مـنـــــدوب
ســوريــا لــدى االمم املـتحــدة
مــيالد عــطــيه ان الــتقــــريــــر
الـذي اعده تـيري رود الرسن
"جتــــــــــاوز مــــــــــا ورد يف قــــــــــرار
مجلــس االمـن 1559" الــذي

اعتمد عام .2004
وقــــد ركــــز الــتقــــريــــر بـــشـكل
خاص علـى الدعوات القامة

"اعـــتقــــــد ان مـــــــا علـــيهــمــــــا
القـيـــام به هـــو تـــرك ســـوريـــا
ولـبنــان يحالن مـشــاكلـهمــا.
لـــــيــــــــــس لـهـــــم اي عـالقـــــــــــــة

بلبنان".
وقـــد بحـثـت رايــس ودوسـت-
بـالزي ملف ســـوريـــا ولـبـنـــان
خالل لقـائهمـا يف نيـويـورك
حــيــث حـــضـــــرا اجــتــمـــــاعـــــا
لـلجــنـــــة الـــــربـــــاعــيـــــة حـــــول

الشرق االوسط.
وتـابع املقــداد ان "لبنـان بلـد
ســيـــــد ومــــســـتقـل ويجــب ان
يـــــوجه عـبــــر نـتـــــائج حــــواره
الـــــوطــنــي ولــيــــس بحـــــاجـــــة
لــــــــــرايــــــــس او دوســــت بـالزي
لـلــــتـــــــــــدخـل يف الـــــــــشـــــــــــؤون
الــــداخلـيــــة اللـبـنــــانـيــــة ويف
العالقات بني سوريا ولبنان.

هذه نصيحتي لهما".
وقــــــد انـــتقــــــدت ســــــوريــــــا يف

ـ

العواصم/وكاالت
اعلـن الـــرئـيــس االيـــرانـي محـمـــود
احـمدي جنـاد امس االربـعاء خالل
زيـــارته الـــى انـــدونـيــسـيـــا ان ايـــران
قـــادرة علـــى الـــدفـــاع عـن حقـــوقهـــا
ومـصاحلـها، مـدافعـا عن حق بالده

يف املضي يف برنامجها النووي.
من جـانبه قـال الـرئـيس االمــريكي
جـورج بـوش ان الـدبلـومـاسيـة تظل
افـــــضـل اخلـــيـــــــــارات لـــــــــدى ادارتـه،
ملعـــاجلـــة الـنــــزاع مع ايـــران بــشـــأن

انشطتها النووية. 
وقـــال بـــوش يف هـــذا اخلـصـــوص :"
الـــدبلــومــاسـيــة هـي اخلـيــار االول،
واعتقد اننـا سنتمكن من حل تلك

املشكلة بالدبلوماسية". 
ومن جهـة اخـرى، نـسب الـى الـبيت
االبــــيــــــض قــــــــــولـه ان الــــــــــرئــــيــــــــس
االمــــريـكـي لـن يــــرد كـتــــابـــــة علــــى
الـرسـالــة املفــاجئــة التـي بعـثهــا له
الرئـيس االيـراني محـمود احـمدي

جناد. 
وقــد تـســربـت بعـض تفــاصـيل هــذه
الـرسـالــة املفــاجئـة، الـتي تـضمـنت
انتقــادات لغــزو العـراق. وقـد قـللت
وزيــــــرة اخلــــــارجــيــــــة األمــــــريـكــيــــــة
كـــــونـــــدولــيـــــزا رايــــس مــن أهــمــيـــــة
الــرســالــة، وقــالـت إنهــا ال حتـتــوي

على جديد. 
وقــــد وجهـت الــــرســــالــــة يف الــــوقـت
الـــذي يجـتـمع فـيه وزراء خــارجـيــة
الـــــــــدول يف نـــيـــــــــويـــــــــورك إلجـــــــــراء
محـــادثـــات حـــول األزمـــة الـنـــوويـــة

اإليرانية. 
ولــكـــن بـعــــــــد ثـالث ســــــــاعــــــــات مـــن
احملــادثـــات، لم يـتمـكن الـــوزراء من

نجاد يواصل التحدي... وبوش يؤكد
عىل اخليار الدبلومايس

االتفــاق علـى مــوقف مـوحـد حـول
كـــيفــيــــــة الـــتعــــــامـل مع املـــــشــكلــــــة
املـــتعـلقــــــة بــــــالــبــــــرنـــــــامج الــــــذري

لطهران. 
غــيـــــر ان الـــــوزراء اتـفقـــــوا علـــــى ان
يـجتـمع مـسـؤولــون من بـريـطــانيـا
وفــرنــســا واملــانـيــا لـبحـث اخلـطــوة
املقــبلــــة، وكــــذلـك العــــداد حــــزمــــة
مــســاعــدات اقـتـصــاديـــة اذا وافقـت
علـــى وقف بــرنـــامجهــا الـنــووي، او
الـتهـــديــــد بعقـــوبـــات دولـيـــة اذا لـم

توافق على ذلك.
وقـد أثـار اخلـطـاب - الـذي يـعتقـد
أنـه األول الـــــــذي يـــــــوجـهـه رئــيـــــس
إيـــــرانــي إل زعــيــم أمـــــريـكــي مــنـــــذ
الثـورة اإلسالمية إليـران عام 1979
- اهـتـمـــامـــا كـبـيـــرا، حـيـث جـــاء يف
وقـت تـتـــوتـــر فـيـه العالقـــات بــشـكل

خاص بني واشنطن وطهران.
علـــى صعـيـــد آخـــر أعلـن الـــرئـيــس
االنـــدونـيــسـي ســـوسـيلـــو بـــامـبـــانغ
يودويـونو امـس االربعاء بعـد لقائه
الرئـيس االيـراني محـمود احـمدي
جناد ان البـرنامج النـووي االيراني
سلمـي وانه يجـب اعطـاء االولـويـة
للــــدبلـــومـــاسـيـــة يف تــســـويـــة هـــذه

االزمة.
واضـــــــاف ان "مـقـــــــاومـــــــة الــــــشـعـــب
االيرانـي هدفها ليـس فقط الدفاع
عن حقـوق العـالـم االسالمي وامنـا

عن حقوق كل شعوب العالم".
وتـابع "نعتـبر ان كل امـة متلك حق
اسـتخــــدام العلـم والــتكـنـــولـــوجـيـــا
احلــــــديــثــــــة وهــــــذا احلق تـــضــمـــنه
معــاهــدة حـظــر انـتــشـــار االسلحــة

النووية".

لندن /رويترز
حــاول رئيـس الـوزراء اللـبنــاني
فـؤاد السنـيورة اقنـاع بريطـانيا
بـــاملــســـاعـــدة يف الــضغــط علـــى
ـــــسـحــــــاب مـــن اســــــرائـــيـل لـالن
منطقـة مزارع شبعـا احلدودية
وهي شـريـط ضـيق من االرض
حتتله اسرائيل منـذ حرب عام

1967.
وقــــال الـــسـنـيــــورة وهــــو عــضــــو
بحكـومـة االغلـبيـة االئـتالفيـة

ـ ـ ـ

مزارع شبعا عىل طاولة مباحثات السنيورة وبلري
لالنسحاب من مزارع شبعا."

وتــــظهـــــر كل اخلــــرائـــط الــتــي
درســـتـهــــــــا االمم املـــتـحــــــــدة أن
املنـطقـة جــزء من سـوريـا لـكن
مقــــاتلـي جـمــــاعــــة حــــزب اهلل
اللبنـانيـة يجعلـون من الـدفاع
عـــنـهـــــــا أســـــــاســـــــا حلـجـجـهـــم
لالحتفـاظ بـاالسلحـة. وحثت
االمم املـتحـــدة بيــروت ودمــشق
ـــــــســـــــــويـــــــــة احلـــــــــدود ـــــــــى ت عـل

بنفسيهما.

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــات املـــتـحـــــــدة ـــــــوالي ـــــــأت ال ون
بــنفـــسهـــا عـن مــســـألـــة مـــزارع
شبعـا عنـدمـا عـرض الـسنيـورة
حجته علـى الرئيس االمريكي
جـورج بـوش يف نيـسـان. وقـالت
واشنـطن ان املـسـألـة ينـبغي ان
ــــا ــــان وســــوري تـــســــوى بـني لـبـن

فقط.
وقــــال الـــسـنـيــــورة "طلـبـت مـن
الـسيـد بلـير مـساعـدة لبـنان...
ـــــى اســـــرائـــيل يف الــــضغــــط عل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــوزراء انـه طلــب مــن رئــيــــس ال
البريطاني توني بلير املساعدة
يف جعل االمم املتحـدة تعـترف
ــــــى انهـــــا بهـــــذه املــنــــطقــــــة عل

لبنانية وليست سورية.
وأكتـفى مكتـب بلير بـالقول أن
الـــزعـيـمـني نـــاقــشـــا عـــددا مـن
القــضـــايــــا االقلـيـمـيـــة وأن أي
سالم يف الشـرق االوسط يجب
ـــــــأتـــي مـــن خـالل حـل عـــن ان ي

طريق التفاوض.

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

هافانا/اف ب
ندد املـنشقـون الكـوبيـون مبجـملهم
بــانـتخــاب كــوبــا عـضــوا يف اجمللـس
اجلــديـــد حلقــوق االنــســان الـتـــابع
لـالمم املــــتـحـــــــــــدة واصـفــــني هـــــــــــذا

االنتخاب ب"اخلطأ".
وقــالت لـورا بـوالن، احـدى ممـثالت
"نسـاء يف االبيض"، زوجـات وامهات
او قـــــريــبــــــات سجــنـــــاء ســيـــــاســيــني
كــوبـيـني، لــوكــالــة فــرانــس بــرس ان
"الـدول الـتي صـوتـت من اجل كـوبـا
اخطـأت النه يـوجـد يف كـوبـا حـاليـا
الكـثيــر من الـسـجنــاء الــسيــاسـيني
وسجنـاء الــرأي وهم بــاملئــات فقـط

النهم يفكرون بشكل مختلف".
واضــــافـت "هـنــــا، ال تــــوجــــد حــــريــــة
تعبير وال توجـد حقوق اجتماع وال
يــوجــد اي حق اســـاسي مـن حقــوق
االنــســـان النهـــا خـــرقـت جـمــيعهـــا"
مـتــســــائلـــة "كـيـف ميكـن ان تــصـبح
كـــــوبـــــا عــضـــــوا يف مـجلــــس حقـــــوق

صدمة املنشقني الكوبيني
االنــســان هـــذا وان حتكـم علــى دول
اخــرى يف حني ان حكـومتهـا تخـرق

هذه احلقوق"ہ
ومــن نـــــاحــيــتهـــــا، اعــتــبـــــرت مـــــرتـــــا
بيـاتـريـز وهـي منـشقـة اخـرى اطلق
ســــراحهـــا يف 2004 بــسـبـب تـــدهـــور
وضـعـهــــــــــا الـــــصـحــــي بـعــــــــــد حــكــــم
بـــالــسجـن علـيهـــا ملـــدة طـــويلـــة، ان
اخـتـيـــار اجلــمعـيــــة العـــامــــة لالمم

املتحدة كان "خطأ".
وكـــانــت وزارة العالقـــات اخلـــارجـيـــة
الكـــوبيــة وصـفت انـتخــاب كــوبــا يف
اجمللــــس بــــــانه "نـــصـــــر مــبــني" وانه
"دلـيل ال يــدحـض" علــى "سـمعـتهــا

الدولية".
وجـاء يف بيـان للـوزارة ان "الـواليـات
املتحـدة فشلت يف هـدفها منع كـوبا
مــن شـغـل مـقـعـــــــد يف اهــم هــيــئـــــــة
مـــتخـــصـــصـــــــة يف مجـــــــال حقــــــوق
االنـــــســــــان تـــــــابعــــــة لــنـــظــــــام االمم

املتحدة".

روما /القناة  وكاالت
بــدأ البــرملــان اإليـطــالـي املنـتخـب االقتــراع الثــاني النـتخــاب
رئيـس جــديــد للـبالد خلفــا للـــرئيـس احلـــالي كــارلــو أزيـليــو

تشامبي الذي تنتهي واليته الشهر اجلاري. 
وصرح رئيـس الوزراء املنتخب رومـانو برودي أن حتـالف يسار
الـــوسـط الـــذي يـــرأسه سـيــضع بـطـــاقـــات اقـتـــراع فـــارغـــة يف
االقـتـــراع، علـــى أمل كــسـب الـــوقـت إلقـنـــاع ميـني الـــوسـط يف

نهاية املطاف بتأييد مرشحه للرئاسة. 
وقــــال بــــرودي قـبــيل بــــدء االقـتــــراع إنه لــم يقـنـع بعــــد ميـني
الــوسـط بــزعــامــة رئـيــس الــوزراء املـنـتهـيــة واليـته سـيلفـيــو
بــرلــسكــونـي للـتـصــويـت لـصـــالح مـــرشح الـيــســـار للــرئــاســة

جورجيو نابوليتانو)80 عاما(. 
ومن املتـوقع أن تـأتـي نتيجـة االقتـراع غيـر حـاسمـة وممـاثلـة
لالقـتـــراع األول. ولـم يحــصل فـيه أي مـــرشـح علــــى أغلـبـيـــة

الثلثني املطلوبة. 
وأفـرزت نـتيجــة تصـويـت حصـول أبـرز مـسـاعـدي بـرلـسكـوني
وهـــو غيـــاني لـيتــا علـــى أكبــر عـــدد من األصــوات بــواقع 369
صوتـا فيـما تـرك 438 نائـبا بـطاقـات االقتـراع بيضـاء. بينـما
تــتــــطلــب نــــســبــــــة الـــثلــثــني احلـــصـــــــول علــــــى 674 صــــــوتــــــا.

تواصل ازمة الرئاسة االيطالية


