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يف احلدث العربي والدولي

جهود مكثفة الحتواء االزمة السورية اللبنانية

دمشق حريصة عىل عالقات متميزة مع بريوت  ..ومثقفو البلدين يدينون االغتيال السيايس

املدى  /وكاالت
رئيس

اعلـن ال ــرئـيــس االمـي ــركـي ج ــورج ب ــوش ان شقــيقه
جيب ،حـاكم واليـة كالـيفورنـيا (جـنوب شـرق) ميكن
ان يكــون "رئـي ـســا جـيــدا ج ــدا" للــواليــات املـتحــدة،
الثالث يف العائلة.
ولـكــن ج ـيــب ب ـ ــوش اكـ ـ ــد مع ذلــك انه غ ـيـ ـ ــر مه ـتــم
بالرئاسة.
وقـال الرئيـس بوش يف مقـابلة مع صـحف تصدر يف
فلـوريــدا "اعتقـد ان جـيب يكـون رئيـسـا جيـدا جـدا.
ولكـن يعــود الـيه امــر تــرشـيح نفــسه لالنـتخــابــات"
الرئاسية.

مفاوضات

اكـ ــدت الـلجـنـ ــة الـتــنفـيـ ــذيـ ــة ملـن ـظـمـ ــة الــتحـ ــريـ ــر
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة ان "اجلـ ــانـب الـفلـ ـس ـطـيـنــي علـ ــى
اسـتعــداد كــامل لـلبــدء مبفــاوضــات هــامــة لتـطبـيق
االتفـاقيات املـوقعة وقـرارات الشـرعية الـدولية" ،ويف
مقدمتها خطة خارطة الطريق ،مع اسرائيل.
وجـددت الـلجنـة رفـضهـا للـخطـة الـتي اعلـن عنهـا
رئـيس الـوزراء االسـرائـيلي ايهـود اوملـرت وتقـوم علـى
جتـمـيع امل ـسـت ــوطـنـني داخـل الكـتل االسـتـيـط ــانـي ــة
الـكبـرى يف الـضفــة الغــربيــة احملتلــة ورسم احلـدود
مع االراضي الفلسطينية من جانب واحد.
واعـلنـت اللـجنــة انهــا تــرفـض هــذه اخلـطــة "جـملــة
وتفصيالً وتعتبرها تضليال لالسرة الدولية".

تورط

بـات رئيـس اجلمهـوريـة الفـرنـسيـة جـاك شيـراك يف
صمـيم قـضيـة "كليـرستـرمي" مع قيــام صحيفـة "لـو
مـونـد" بنـشـر وثـائق جـديـدة تـشيـر الـى "تـورطه" يف
القضية بحسب الصحيفة.
ويف هـذه القـضيـة احلـافلـة بـالـوشـايـات التـشهيـريـة
والتـي تتالحـق فيهـا املــستجـدات يــوميـا نـشـرت "لـو
مـ ــون ـ ــد" مالح ـظـ ــات اخ ـصـ ــائـي يف االســتخـبـ ــارات
اجل ـن ـ ــرال ب ـ ــات ـ ــريـك رون ـ ــدو ت ـ ـشــكل "ادانـ ـ ــة العل ـ ــى
املسؤولني يف السلطة التنفيذية".
وت ـشـي ــر ع ــدة مالحـظ ــات ل ــرون ــدو الـ ــى "تعلـيـم ــات
"اعطاها جاك شيراك يف القضية.
ونف ـ ـ ــى ش ـي ـ ـ ــراك م ـ ـ ــرتــني ان يـكـ ـ ـ ــون طلــب اج ـ ـ ــراء
حتقيقـات تطـال عـددا من الـشخـصيـات الـسيـاسيـة
منها وزيـر الداخلـية نيكـوال ساركـوزي املرشح املعلن
النـتخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة الف ــرن ـسـي ــة ع ــام  2007وهـي
شخـصيـات اتـهمهـا واش بــانهــا حتتفـظ بحـسـابـات
مصرفية سرية يف اخلارج.
وكرر محيط الـرئيس الفرنسي اليوم اخلميس نفي
ان يكون شيراك طلب اجراء مثل هذه التحقيقات.

رفض

اعلـن رئـي ــس مجلــس ال ـشــورى االيــرانـي غالم علـي
ح ـ ــداد ع ـ ــادل ان اي ـ ــران ل ــن تق ــبل "ب ـ ــاي شــكل مــن
االشك ــال" تعلــيق تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم فـيـم ــا ق ــرر
الغـ ــربـيـ ــون عـ ــرض حـ ــوافـ ــز جـ ــديـ ــدة عـل طهـ ــران
القناعها بالقيام بذلك.
ونقلت وكـاالت االنبـاء االيـرانيــة عن رئيـس مجـلس
الشـورى قــوله ان "اجلمهـوريـة االسالميـة االيـرانيـة
ت ــرفــض اض ــاع ــة ال ــوقـت ولـن تقـبل ب ــاي شـكل مـن
االشكال تعليق تخصيب" اليورانيوم.

اضراب

نفـذ مـعلمـو املـرحلــة االبتــدائيـة يف تـونـس اضـرابـا
عـاما السباب مهـنية ومادية ومـن اجل ممارسة حرة
للحق النقابي "املنتهك" وفق نقابتهم.
وقـ ــال مـنــصف زاهـيـ ــة املـ ـسـ ــؤول االول يف الــنقـ ــابـ ــة
العـامة للتعـليم االبتدائـي ان نسبة الـتزام االضراب
بلغت  80يف املئة يف صفوف  62الف معلم.
وي ـطـ ــالـب املـعلـمـ ــون بـ ــاعـ ــادة الـن ـظ ـ ــر يف معـ ــايـيـ ــر
التــوظيـف والتــرقيــات وبـتعــويـض دخــول وبخفـض
دوام العمل ساعتني بالنسبة الى املواد التطبيقية.

دميقراطية

اعـتبر سـفير الـواليات املـتحدة يف نـواكشـوط جوزف
لــوبــارون ان مــوريـتــانـيــا "سـتـنجح يف ره ــانهــا" بــان
تـتحــول الــى "منــوذج للــدميــوق ــراطيــة" يف افــريـقيــا
والعالم العربي.
وقـال لـوبـارون بعـد "جـولـة استـطالعيـة" قـام بهـا يف
احملافظات املـوريتانية "ملتابعة سير االحصاء" الذي
اجـري حتـضيــرا لالنتخـابـات وانتهـى يف نـيسـان ان
مـوريتـانيـا "ستـنجح يف الرهـان بان تـتحول منـوذجا
للدميوقراطية يف املنطقة والعالم العربي واملغرب".

استغراب

ابــدى اسمـاعـيل هـنيــة رئيـس الــوزراء الفلـسـطيـني
اسـتغ ــرابه ازاء "الـتــصعـي ــد االعالمـي" االردنـي اث ــر
عـرض التلفـزيون االردنـي شريـطا مـصورا ادلـى فيه
ثالثـة معتقلني من اصل عشـرين يشتبه بـانتمائهم
الـى حـركـة حمـاس بـاعتـرافـاتهـم يف قضيـة محـاولـة
اغتيال ضبـاط مخابرات وتخزيـن اسلحة مهربة يف
االردن.
وقـال هنيـة للصحـافيـني يف غزة "نـستـغرب مـن هذا
التصعيد االعالمي االردني".

تعاون

بحـث وف ــد اي ــرانـي مع رئـيــس ال ــوك ــال ــة ال ــروسـي ــة
للـطاقة النووية (روساتوم) سيرغي كيريانكو مسالة
الـتعاون الـنووي بني مـوسكو وطهـران السيمـا يف ما
يتعلق مبتـابعة بناء مفاعل بوشهر النووي االيراني
الذي ترفض موسكو التوقف عن بنائه.
وتـؤكد روسيا ان مفـاعل بوشهر الـذي تتابع بناءه ال
يهـدد نظـام حظـر انـتشـار االسلحـة النـوويـة رافضـة
كل الطلبات االميركية بايقاف املشروع.

اسف

اسـف مسـاعـد االمني العــام لالمم املتحـدة لـلشـؤون
االنسـانيـة يان ايـغالند الـيوم اخلـميس يف جنـاميـنا
لـتـ ــدهـ ــور الـ ــوضع االمـنــي يف مخـيـمـ ــات الالجـئـني
الـ ـس ــودانـيـني بـ ـش ــرق تـ ـش ــاد ،اثـ ــر لقـ ــائه ال ــرئـي ــس
التشادي ادريس ديبي.
واضاف "ركزت علـى اعمال العنف التي يتعرض لها
املوظفون االنسانيون منذ بضعة ايام" ،متوقفا عند
سـرقــة  24سيــارة واالعتـداء علـى مـوظفــة اسبــانيـة
تـابعـة لليـونيـسيف يف اخلـامـس من ايـار يف ابيـشيه
ونقلهـا الـى احـد املــستــشفيــات الفـرنــسيــة يف وضع
خطير.

العواصم /وكاالت

امل ــوفـ ــد الــس ــودانـي ال ــذي
ص ــرح ـ
ـ
ـوس ـ ــاطـ ـ ــة بــني ل ـبــن ـ ــان
يق ـ ــوم ـب ـ ـ ـ
ـ
وسوريا للصحافيني ان الرئيس
الـســوري بـشــار االســد مـسـتعــد
الس ـتـقـ ــبـ ـ ـ ـ ــال رئ ــي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ـ
اللبناني فؤاد السنيورة.
ـص ـ ـطـفـ ـ ـ ـ ــى ع ــث ــم ـ ـ ـ ــان
وق ـ ـ ـ ــال ـم ـ ـ ـ
ـ
اســمـ ـ ــاعـ ــيل اث ـ ـ ــر لق ـ ـ ــائه وزيـ ـ ــر
اخل ـ ــارجـ ــي ـ ــة الل ـبــن ـ ــانــي ف ـ ــوزي
ـ
صلـ ـ ـ ــوخ ،بعـ ـ ــد ان كـ ـ ــان ال ــتقـ ـ ــى
الـرئـيس االسـد ان سـوريـا "علـى
ـتع ـ ــداد السـ ــتقــبـ ـ ــال رئــيـ ــس
اس ـ ـ
ـ
الوزراء (اللبناني)".

حرص االسد

واضـ ـ ــاف ان "الـ ـ ــرئــيـ ــس االسـ ـ ــد
حـريـص علــى عالقــات طبـيعيـة
ومـتـم ــي ــزة بـني سـ ــوريـ ــا ولـبـن ــان
وعلـى احلاجـة الى التهـدئة بني
الـبلدين ونتـمنى من االعالم ان
يسـاعدنا يف ذلك .كمـا اكد على
استعـداد سـوريـا الكــامل لتبـادل
ال ـت ـم ـثــيل الـ ـ ــدبلـ ـ ــوم ـ ــاســي بــني
البلدين".
واعلـن اسمــاعيـل ايضــا انه نقل
ـال ــى صلــوخ رســالــة مـن نـظـيــره
السوري وليد املعلم.
ال ــرئيـس الـســودانـي عمــر
وكــان ـ
ال ــذي يـ ــرئــس ح ــالـي ــا
الـب ـش ــي ــر ـ
القمـة العــربيـة كـلف اسمــاعيل
وس ـ ــاطـ ـ ــة بــني ل ـبــن ـ ــان
ـم ـ ــة ـ
مبهـ ـ
وسـوريا الـتي تدهـورت العالقات
بـيــنه ــم ــا م ــن ــذ اغـتـيـ ــال رئـي ــس
الــوزراء اللـبنــاني الـسـابـق رفيق
احلـ ــريـ ــري وانـ ــسح ـ ــاب القـ ــوات

الـســوريــة مـن لـبـنــان يف نـيـســان
2005.

مباحثات لبنانية

وق ـ ــال املـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ــسـ ـ ــودان ــي انه
ـ
سيجـري مباحثات يف بيروت مع
رئـيــس اجلـمهــوريــة امـيل حلــود
ورئـ ــي ــس الــبـ ـ ــرملـ ـ ــان نــب ــيه بـ ـ ــري
والــزعيم الـدرزي وليـد جـنبالط
واالمـني العــام حلــزب اهلل حــسن
نصـر اهلل وزعـيم الـتيـار الـوطـني
احلر املعارض ميشال عون.
وك ــانــت القـيـ ــادات امل ــشـ ــاركـ ــة يف
ـ
احلـوار الـوطـني اللـبنـانـي كلفت
الـسـنيـورة بـالـذهـاب الـى سـوريـا
ل ــل ـبـحـ ــث يف تـ ـ ـ ــرس ــي ــم احلـ ـ ـ ــدود
واقـامـة عالقـات دبلـومـاسيـة بني
البلدين.
لكن دمـشق لم حتـدد حتـى اآلن
موعدا ملثل هذه الزيارة.

مثقفو البلدين

هــذا ودعــا  274مـثقفــا ونــاشـطــا
ـوري ــا ولـبـن ــانـي ــا يف
سـ ـ
وس ــي ــاس ــي ــا ـ

اعالن ـم ـشـتـ ــرك الـ ــى ت ــصحــيح
ج ـ ــذري للـعالقـ ـ ــات الـ ــس ـ ــوري ـ ــة-
ـ
اللـب ــن ــانـيـ ــة بـ ــدءا بـ ــاالعـتـ ــراف
ـس ــوري الــنهـ ــائـي بـ ــاسـتـقالل
ـال ـ ـ
لـبنــان ومـ ــرورا بتــرسـيم احلــدود
وال ـتـ ــب ـ ــادل الـ ـ ــدبلـ ـ ــوم ـ ــاســي بــني
البلدين.
واعلن املـوقعــون يف البيـان االول
من نــوعه رفـضهـم "أي محــاولــة
لفــرض العقــوبــات االقتـصــاديــة
وسـواهــا علـى الـشـعب الـسـوري"
و"مت ـسـكهـم احلــازم بــاحلـيلــولــة
يك ــون لـبـن ــان او س ــوري ــا
دون ان ـ
مـقرا او ممرا للـتآمر علـى البلد
اجلـار والـشقـيق او علــى اي بلـد
عربي آخر".
واكـ ـ ــد "اعالن بـيـ ــروت ـ دمـ ــشق /
اعالن دمـشـق ـ بي ــروت" "احتــرام
ومتتني سيـادة واستقالل كل من
سـوريـا ولـبنـان يف اطــار عالقـات
ممأسسة وشفافة تخدم مصالح
ـال ــشعـبــني وتعـ ــزز مـ ــواجهــتهـمـ ــا
املـشتركة للعدوانـية االسرائيلية

ومحاوالت الهيمنة االميركية".
وطالـب املوقعون يف هـذا الصدد
"بــضـ ــرورة االعـتـ ــراف ال ــسـ ــوري
ـنه ــائـي ـب ــاسـتـقالل لـبـنـ ــان".
الـ ـ
واعلنوا ان "اخلطوات االولى يف
االجت ــاه تـتـمـثل بـت ــرسـيـم
ـ
ـه ــذا
احلـدود والـتبـادل الـدبلـومــاسي
بني البلدين".

ادانة االغتيال

ال ـ ــبـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان "االغ ـ ــت ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ودان ـ
السياسي مبا هو وسيلة جرمية
للــتعـ ـ ــامل مـع املعـ ــارضــني وحل
ـزاع ــات ال ـسـيـ ــاسـي ــة" وش ــدد
ال ــن ـ ـ
ض ــرورة "تـ ــسهـيـل مهـمـ ــة
عل ــى ـ
ـ
جل ــن ــة الـتـحقـيق الـ ــدولـي ــة مـن
أجــل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــف احملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــني
واملنظمني واملـنفذين يف جـرمية
اغتيال الـرئيس رفيق احلـريري
ورفـ ـ ــاقه ويف اجل ـ ــرائــم االخ ـ ــرى
وحتـميلهـم املسـؤوليـة اجلـزائيـة
وال ـس ــي ــاسـيـ ــة علـ ــى جـ ــرائــمهـم
ـ
وان ـ ـ ـ ـ ــزال الـعـقـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ــات الـ ــتـ ــي
ـ
ـي ـسـتـحقـ ـ ــونهـ ــا ام ـ ــام القــضـ ــاء

الدولي والرأي العام".
كمــا استـنكــر املــوقعــون "أشكــال
الـتـمـيـيـ ــز والعـنف الـتـي متــارس
ض ـ ـ ــد العــمـ ـ ـ ــال ال ـ ــس ـ ـ ــوريــني يف
ـ
وط ــالـبـ ــوا "ال ــسلـط ــات
لـب ــن ــان" ،ـ
الل ـبـ ــن ـ ــانـ ــي ـ ــة ب ـتـعقــب امل ـتَّه ـمــني
بجــرائـم االعـت ــداء علــى هــؤالء
العمال".
وط ــال ــب ــوا كـ ــذلـك "الـ ــسلــطـ ــات
ـ
ال ــسـ ـ ــوريـ ـ ــة ب ـ ـ ــاتخـ ـ ــاذ االجـ ـ ــراء
ـ
الفـ ـ ــوري الطالق سـ ــراح جـمــيع
املـساجني واملعـتقلني اللبنـانيني
يف السجون واملعتقالت السورية
ـنه ــائـي عـن مـصـي ــر
والك ــشف ال ـ
ـ
املفقودين".
واعـرب املوقعون عن اسفهم ازاء
"الـ ــت ـ ــدهـ ـ ــور املــتـ ــسـ ـ ــارع" الـ ـ ــذي
ـعالق ــات اللـبـنـ ــانـيـ ــة
ـشه ــده ال ـ
ـت ـ ـ
ال ــسـ ــوريـ ــة والـ ــذي "ب ـ ــات يهـ ــدد
ـ
ـري ـ ــس شـ ـ ـ ــرخ ع ـم ـيـق بــني
ب ـت ــك ـ ـ ـ ـ
ـبل ــديــن" ،واعلـنـ ــوا اصـ ــرارهـم
الـ ـ
على احلـوار والتضـامن والعمل
امل ـش ــت ــرك مــن اجل الـتــصحــيح
اجلـذري للعالقـات بني البلـدين
والـشـعبـني وفقــا لــرؤيــة وطـنيــة
مستقبلية مشتركة".

ضغوط امريكية عىل مبارك من اجل االصالح السيايس
وحرية التعبري والصحافة

سـتبحـث مع احلكـومــة املصـريـة مخـاوفهـا ممـا
ح ــدث ،وسـت ــواصل الــضغـط مــن أجل اإلصالح
السياسي ،وإتاحة حرية التعبير والصحافة".
وعبّـر مكورمـاك عن "القلق الشـديد بـخصوص
مت ــدي ــد فـت ــرات احـتج ــاز ع ــدد مـن املعـتـقلـني،
وتوجيه تهم أمنية ضدهم".
واالنــتق ــاد الـعلـنـي ه ــو الـث ــانـي ال ــذي ت ــوجـهه
واشـن ـطـن لـلحـكـ ــومـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة ،وكـ ــانـت وزارة
اخلــارجيـة األمـريـكيــة وجهـت األسبـوع املــاضي

شيوعي سابق رئيساً إليطاليا
روما /القناة
ا نـتخبـت إي طــاليــا رئ يـسـا جـديـدا مـنه يــة ف تـرة
شـلل سـيـ ــا سـي وفـ ــا حتـ ــة ا لـبـ ــاب أمـ ــام رومـ ــا نـ ــو
بـرودي ز عـيم يـسـار ا لـو سـط الن يصـبح رئ يـسـا
ل ل ـ ــوزراء ب ع ـ ــد أ كـث ـ ــر مــن ش ه ـ ــر عل ـ ــى ف ـ ــوزه يف
اال نـتخـابــات ع لـى سـي لـفيـو بـر لـسكـو نـي رئ يـس
الوزراء املنتهية واليته.
وحـصـل ج ي ــورج يــو نــابــو لـي تــانــو و ه ــو شي ــوعي
ســابق ( 80عــامــا) وعـض ــو يف مج لـس ا لــش يــوخ
ملدى احل يـاة على  543صـوتا من ا صـوات -كبار
ا لـن ــاخـبـني -و هـم اعـض ــاء ا لـب ــر مل ــان وا جمل ــا لــس
احمل ل ـيـ ـ ــة بـ ـ ــز يـ ـ ــادة  38صـ ـ ــوتـ ـ ــا ع ــن األغل ـب ـيـ ـ ــة
البسيطة املطلوبة لفوزه وهي  505اصوات.
وتعـد هذه النـتيجة نـصرا مهـما لبـرودي الذي
ال ميكنه تـولي ا لـسل طـة حتـى يتـو لـى ا لـرئـيس
ا جلــديــد عـمـله وي عـطـيه ا لـت فــويـض لـتــش كـيل
احلكومة.
وبعـ ــد اال قـتـ ــراع أبـلغ بـ ــرودي ا ل ـصـح فـيــني انه
يتـوقع أن تــؤدي حكـومـته ال يـمني ا لــدستـوريـة
بحلـول األرب عـاء املـقبل ب عـد تـولي نـابـو لـيتـا نـو
رئاسة الدولة خلفا لكارلو ازيليو شيامبي.
وم ــثلــت ا ل ـن ـتـ ـ ــائج أح ـ ــدث صـفع ـ ــة ي ـتـل ق ـ ــا ه ـ ــا
برلسكونـي رئيس الوزراء املنتهية واليته الذي
رفض مـساندة نـابوليتـانو قائال ان نـاخبيه لن
يتفهوا ان يساند حزبه شيوعيا سابقا.
مب ـ ـ ــرشحـه خالفـ ـ ــا
لـكــن ائ ــتالف ـب ـ ـ ــرودي دفع ـ
لـرغبـات امل عـار ضـة ب عـد مـأزق س يـاسي نـتج عن
ثالث جــوالت ســاب قــة مـن االق تــراع كــان ال فــوز
بـ ــا لـ ــرئـ ــاسـ ــة فــيهـ ــا يـت ــط لــب حت قـيـق أغلـبـيـ ــة
الثلثني.

مشروع قرار

ج ــانـب آخـ ــر اعلـن مــصـ ــدر
مـن ـ
دبلومـاسي ان فرنـسا والـواليات
املـتحــدة قــدمـت ــا جمللــس االمـن
الـدولي مشـروع قرار يـطلب من
س ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا "اقـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة عـالق ـ ـ ـ ــات
ـ
دبلـومـاسيـة مع لـبنـان" وكـذلك
"ترسيم حدودها معه".
وي ــطلـب مـ ــش ـ ــروع القـ ــرار هـ ــذا
ـ
ـال ـ ــذي رعــته ـب ـ ــريــطـ ـ ــانــي ـ ــا ،مــن
دمـشق ايضـا "اتخـاذ االجـراءات
الـكفـيلـ ــة مبـنع دخ ــول اسـلح ــة
الى االراضي اللبنانية.
ويدعو مشـروع القرار باالضافة
ال ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ــك "جـ ــم ـ ـيـع الـ ـ ـ ـ ـ ــدول
ـ
واالط ـ ـ ـ ـ ــراف املـعـ ــنـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة" ال ـ ـ ـ ـ ــى
ـ
ـتع ــاون كلـيـ ــا مع احلـكـ ــومـ ــة
"الـ ـ
اللـبنــانيــة ومجلـس االمـن" من
اجل تـطـبيـق بنــود القـرار 1559
كليا.

محاس تعرتف ضمنياً بإرسائيل
رام اهلل /وكاالت

واشنطنCNN/
انـتقــدت اإلدارة األمــريـكيــة ،ال ــرئيـس املـصــري
حـسني مبـارك ،على خلفيـة املصادمـات احلادة
بني قــوات األمـن ومتـظــاه ــرين احـتجــوا علــى
محــاكـمــة قــاضـيـني اتهـم ــا احلكــومــة بـتــزويــر
االنتخابات البرملانية والرئاسية العام املاضي.
وقــال املـتحــدث بــاسـم اخلــارجـيــة األم ــريكـيــة،
شون مـكورماك" :إن الـرئيس املصـري لم يلتزم
بـالتعهـدات التـي قطعهـا أثنـاء حملـة انتخـابه
الـرئاسيـة حول إتاحـة حرية الـتعبير بـالتزامن
مع مواجهة خطر اإلرهاب".
ويف اإليـجاز الـصحفي اليـومي ،قـال مكـورماك
"إن احلكــومــة األم ــريكـيــة تــشعــر بــالـقلق مـن
جــراء الـتقــاريــر الـتـي حتــدثـت عـن األســالـيـب
ال ـتــي اســتخ ـ ــدمــته ـ ــا ق ـ ــوات ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ض ـ ــد
املتظاهرين والصحفيني الـذين كانوا يشهدون
أحداث اخلميس" ،حسب األسوشيتد برس.
وت ــأجلـت محــاكـم ــة القــاضـيـني املـصــريـن إلــى
اخلـمـيـ ــس الق ـ ــادم بعـ ــد أن مــنعـت الـ ـشـ ــرطـ ــة
الـقضــاة من الـوصـول إلـى دار الـقضـاء العــالي
بوسـط القاهـرة ،وأبلغـتهم قيـادات األمن مبنع
دخــولـهم إلــى قــاعــة احملـكمــة عــدا القــاضـيني
وهـيئـة دفـاعهمـا ،مـا دفع القـاضيــان املصـريـان
إلـى رفـض االمتثـال لقـرار األمن ،وامـتنعـا عن
املـثــول أم ــام احملكـمــة وعــادا مـع زمالئهـم إلــى
مـقر نـادي القـضاة ،نـقال عن صحيـفة "الـشرق
األوسط".
وحـذر مكـورمـاك قـائال " :احلكـومـة األمـريكيـة

موقعو اجلانبني

امل ــوقعـني الــس ــوريـني ع ــدد
وبـني ـ
مــن ـاب ـ ـ ــرز امل ــع ـ ـ ــارضــني ب ـي ـنـهــم
النـائبان السـابقني رياض سيف
ومـأمــون احلمـصي اضـافـة الـى
املـراقب العـام جلمـاعـة االخـوان
امل ــسلـمـني احملـظ ــورة يف س ــوري ــا
ـ
ال ــديـن الـبـي ــان ــونـي
ص ــدر ـ
علـي ـ
وري ـ ــاض الـتـ ـ ــرك وحـ ـسـن عـب ـ ــد
ـ

العظيم وميشيل كيلو.
اب ـ ـ ـ ــرز املـفــك ـ ـ ـ ــري ــن
ـك ـ ــم ـ ـ ـ ــا وقـعـه ـ
ـس ــوريني مـثل بــرهــان غـليــون
ال ـ
وص ــادق جـالل الع ـظـم وكـتـ ــاب
ـ
ـم ــائـيـ ــون ونـ ــاشــطـ ــون يف
وسـيـن ـ
مجال حقوق االنسان.
وبني املــوقعـني اللـبنـانـيني عـدد
كـبـيــر مـن الكـتــاب مـثل الـيــاس
وال ــشعـ ــراء ومـن بـيـنهـم
خ ــوري ـ
ـ
ع ــب ــاس بـيـضـ ــون وش ــوقـي ب ــزيع
ال ــى الـنـ ــائـب الــسـ ــابق
ـاف ــة ـ
اض ـ ـ
ـ
ح ـب ـيــب ص ـ ـ ــادق وك ـ ـ ــرمي م ـ ـ ــروة
واملــؤرح مــسعــود ضــاهــر ونقـيب
املهنـدسني السـابق عاصم سالم
واملسرحية نضال اشقر.

انـتقادات قـوية إلـى مصـر بسـبب متديـد العمل
بقانـون الطوارئ الذي مينح احلكـومة سلطات
واسعـة للحـد من احلـريـات املـدنيـة ،وذلك رغم
تعهــد ال ــرئيــس مبــارك بــسن قــان ــون ملكــافحــة
اإلره ـ ــاب ك ـب ـ ــديـل لق ـ ــان ـ ــون ال ــطـ ـ ــوارئ ،وفق ـ ــا
لرويترز.
وحــث مك ــورمـ ــاك "احلك ــوم ــة امل ـص ــريـ ــة عل ــى
الـسمـاح بـالـتظـاهــرات السـلميـة وإتـاحـة حـريـة
التعبير والتجمع".

فيما يعد اعتـرافا ضمنيا بـإسرائيل  ،قال املتحـدث باسم كتلة
(حماس) يف اجمللس التـشريعي الفلسطيني خالد سليمان ان
احلـركة تقبل بدولة فلسطـينية يف حدود  1967ولن تعرقل اية
مفــاوضــات يجــريه ــا رئيـس الــسلـط ــة الفلـســطيـنيــة مـحمــود
عباس مع الدولة العبرية.
وقــال سلـيمــان يف مــؤمتــر صحــايف مــشتــرك مـع رئيـس دائــرة
شـؤون املفـاوضـات يف منـظمــة التحـريـر صـائب عـريقـات عقـد
هـن ــا ان احلك ــومـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة لـي ـسـت مخ ــول ــة دسـت ــوري ــا
بالتفاوض مع إسرائيل مبينا ان كل ما تستطيع احلركة فعله
هو التهدئة.
وفـيمـا يـتعلـق مبطــالب اجملـتمع الــدولي بــان تلتـزم احلكـومـة
بـاالتفـاقيــات السـابقـة للـسلطـة الفلـسطـينيـة قـال سـليمـان -
هناك واقع نتعامل معه وبالتالي ال يوجد اية مشكلة.-
اال انه شكك بـامكانيـة الوصـول الى حل لـلصراع الفلـسطيني
االســرائـيلـي عبــر املفــاوضــات وقــال ان  -االزمــة ليـسـت وليــدة
مـجيء حكـومـة (حمـاس) وامنـا منـذ وصلـت مبـاحثـات كـامب
ديفـيـ ــد الـ ــى ط ـ ــريق مـ ـس ـ ــدود والق ـ ــول بعـ ــدم وجـ ــود شـ ــريـك
فلـسـطيـني فـان مـا نـراه ان اســرائيل تـريـد شـريكـا فلـسـطيـنيـا
يوافق على حلولها احادية اجلانب.-
من جهـة اخـرى شـدد سلـيمـان علـى ضـرورة احلـوار اجلـاد مع
منظمة التحرير الفلسطينية.
واعــرب عـن اسـفه لالشـتـبــاكــات االخـيــرة بـني انـصــار (فـتح) و
(ح ـم ـ ـ ــاس) يف ق ـ ـط ـ ـ ــاع غ ـ ـ ــزة وال ـتــي ادت ال ـ ـ ــى مـق ـتـل ثـالث ـ ـ ــة
فلسطينيني واصابـة العشرات مؤكدا على وجود مؤشرات على
جتاوز هذه االحداث.
من جـهته طــالب عــريقــات احلكـومـة اجلـديـدة بــاعالن واضع
وصــريح عـن الـتــزامهــا بــاالتفــاقـيــات الـتـي وقعـتهــا الــسلـطــة
الفلسطينية.
وقال عـريقات ان -احلـكومـة هي حـكومـة الشعـب الفلسـطيني
ولـي ـسـت يـحكــومــة حـمــاس واملــطلــوب الـت ــزامهــا بــالـتــزامــات
السلطة الفلسطينية واحلكومات السابقة بدون انتقائية.-

انان يدعو واشنطن ملحادثات مبارشة مع طهران..ومرص حتـــذر
من احلل العسكري
العواصم /وكاالت

قـال االمني العـام لالمم املتحـدة كويف
انـان امــس اجلمعـة ان علـى الـواليـات
املتحـدة اجـراء محـادثـات مبـاشـرة مع
اي ــران ح ــول ب ــرنـ ــامجه ــا الـن ــووي الن
طهـ ــران لـن تــتفـ ــاوض جـ ــديـ ــا اذا لـم
تشارك واشنطن يف املفاوضات.
واوضح ان ــان للــصح ــافـيـني يف فـيـيـن ــا
"طـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــا شـعـ ـ ـ ــر االيـ ـ ـ ــرانـ ـيـ ـ ـ ــون انـه ــم
يــتف ــاوضـ ــون مع االوروبـيـني ( )...وان
مـا ينـاقـشـونه مـعهم يجـب ان ينـاقـش
مع االميـركـيني قـبل ان يعـودوا الـيهم
ث ــانـي ــة ،ف ــأن ــا غـي ــر مـت ــأك ــد مـن انهـم
س ـيـ ـط ـ ــرحـ ـ ــون كل م ـ ــا لـ ـ ــديهــم عل ـ ــى
الطاولة".
وكــانـت الــواليــات املـتحــدة قــد اصــرت
علــى رفـضهــا الـتفــاوض مـبــاشــرة مع
طهـ ـ ــران حـ ـ ــول ال ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامج ال ـنـ ـ ــووي
االيـ ــرانــي ،معـتـبـ ــرة ان لـ ــدى الـن ـظـ ــام
االيـرانـي "كثيـرا" من وسـائل االتصـال
اذا ما اراد ابالغها رسالة ما.
وقــال املتحـدث بــاسم وزارة اخلــارجيـة
االميـركيـة شون مـاكورمـاك "اعرف ان
دع ـ ـ ــوات عل ـن ـيـ ـ ــة ك ـث ـيـ ـ ــرة صـ ـ ــدرت يف
الـواليــات املتحـدة لـلتفــاوض مبـاشـرة
مع االيــرانـيـني".واضــاف ان "مــوقفـنــا
هو يف الوقت الراهن ان ثمة كثيرا من
وسائل االتصـال اذا ما اراد االيـرانيون
ان يــنقل ــوا الـيـن ــا معل ــوم ــات او اذا م ــا
اردنا ان ننقل اليهم معلومات".
وقـد قـطع الــرئيـس االيـرانـي محمـود

احـمـ ــدي جنـ ــاد  26عـ ــامـ ــا مـن غـيـ ــاب
العالقات الرسميـة بني البلدين وبعث
بـرسـالـة الـى نـظيــره االميــركي جـورج
بوش.
وال تقـيـم ايـ ــران والـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
عالقـ ـ ــات دبل ـ ــوم ـ ــاس ـي ـ ــة م ـن ـ ــذ 1980.
والسـفارة الـسويـسريـة هي الـتي متثل
املصالح االميـركية يف طهران ،وسفارة
بـ ــاكـ ـسـتـ ــان هـي الـتـي متــثل ايـ ــران يف
واشنطن.
مـن ج ــانــبه رحــب محـم ــد الـب ــرادعـي
املـدير العـام للوكـالة الـدوليـة للطـاقة
الذريـة باخلطـوات الراميـة الى جتنب
ف ــرض محـتـمـل لعقــوبــات مـن جــانـب
االمم املــتحـ ــدة علـ ــى طهـ ــران بـ ـسـبـب
بـرنــامجهــا النـووي ونـاشـد اجلـانـبني
الـت ـ ــوصل ال ـ ــى حل وســط يف الـ ــوقـت
الــذي قــال فـيه ال ــرئيـس االيــرانـي انه
مستعد للدخول يف محادثات.
وأعـرب البـرادعي عن سعـادته المتـناع
مجلـس االمـن التــابع لالمم املـتحــدة
عـن ف ـ ــرض عقـ ــوبـ ــات ضـ ــد ايـ ــران يف
ال ــوقـت الـ ــذي يعـمل فـيه االوروبـي ــون
علـى اعداد حـزمة مـن املزايـا لتحفـيز
طهران على التعاون.
وتـ ــسع ـ ــى واش ـن ـطــن وحـلف ـ ــاؤه ـ ــا مــن
االوروبـيـني الـ ــى اسـت ـصـ ــدار قـ ــرار مـن
مجلــس االمـن يلــزم ايــران ب ــوقف كل
أنـ ـش ـطـ ــة تخ ـصـيـب الـيـ ــورانـيـ ــوم واال
تفرض عليها عقوبات.
لـكن روسيـا والصني عـارضتـا اخلطـوة

ك ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واف ـق ـ ـ ــت
واشـ ـن ـ ـط ــن عـلـ ـ ـ ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاح أوال
لالوروبـيني بـطــرح
مجـم ــوع ــة م ــزاي ــا
عـل ـ ـ ـ ـ ــى اي ـ ـ ـ ـ ــران يف
مق ـ ــابـل تع ـ ــاونه ـ ــا
ممــا أرجــأ الفـصل
يف قـ ـ ــرار مح ـت ــمل
للـمـجل ــس لــنحـ ــو
أسبوعني.
وتـقـ ـ ـ ــول طـهـ ـ ـ ــران
انه ــا ت ــريـ ــد فقــط
ان ـت ـ ــاج ي ـ ــوران ـي ـ ــوم
م ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـخ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
الـ ـ ـ ـت ـخ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ــب
السـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدامـه يف
مفـاعـالت الطـاقـة
الـنـ ــوويـ ــة ولـي ــس الـيـ ــورانـيـ ــوم عـ ــالـي
الـتخـصـيب الــذي يـسـتخــدم يف صـنع
االسلحة.
وخالل زيــارة له الــى ان ــدونيــسيــا قــال
ال ــرئـيــس االي ــرانـي محـم ــود أحـم ــدي
جنـاد ان ايـران "مـستعـدة للـدخـول يف
حــوار مع أي انـســان".من جــانبه حـذر
الـ ــرئـي ــس امل ـصـ ــرى حـ ـسـنـ ــى مـبـ ــارك
اخل ـم ـيـ ــس م ــن أن أى حل ع ـ ـسـكـ ـ ــرى
للـملف االيــرانــى سـيك ــون له عــواقـب
وخـيـم ــة قـ ــائال -ض ــرب اي ــران ك ــارث ــة
علـيـنـ ــا فـ ــى الـ ـشـ ــرق االوس ــط وعلـ ــى
العالم كله.-

وأوضح مبارك فى تصـريحات لرؤساء
حتـ ــريـ ــر ال ـصـحف امل ـصـ ــريـ ــة الـ ــذيـن
ي ـ ــرافق ـ ــونه فـ ــى جـ ــولــته اخلـ ــارجـيـ ــة
احلــاليــة أنه يــستـشعــر مخــاطــر هــذه
االزمـة علـى املـنطقـة ككل الفتـا الـى -
أن منـطقـة الـشــرق االوسط حـسـاسـة
جـدا .وقال فـى هذا االطـار -فى حـالة
نشـوب حـرب ضـد ايـران سـوف يحـدث
تعاطف اقليمى كبير معها -مضيفا -
والب ـ ـ ـ ــد أن يـفـه ــم كـل االط ـ ـ ـ ــراف م ــن
أوروبـ ـي ــني وأمـ ـي ـ ـ ــركـ ـي ــني أن احل ـ ـ ــروب
الــتقلـي ــدي ــة اسهل وأرحـم بكـثـي ــر مـن
حروب االرهاب واسعة النطاق.-

