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يف احلدث العربي والدولي

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

فجـرهـا قـانـون االنتخـابـات الكـويتي
معـركـة بـرملـانيـة سـاخنـة ّ

املدى  /وكاالت
تعليق

اعلن الرئيـس االميركي جورج بوش تعليق العمل
بــاي اذن دخــول الــى الــواليــات املـتحــدة العـضــاء
حك ــوم ــة بـيالروسـي ــا الـتـي يـت ــزعـمهـ ــا الك ـسـن ــدر
ل ــوك ــات ـشـيــنك ــو ب ـسـبـب قـمـعهـ ــا حق ــوق االن ـس ــان
والــتجـ ــاوزات الـتـي ح ــصلــت خالل االنــتخـ ــابـ ــات
الـرئــاسيــة االخيــرة.واعتقــال معــارضني مـســاملني
( )...وبــسبـب اعمــال الفـســاد املـسـتم ــرة من قـبل
الرسميني احلكوميني يف بيالروسيا".

توقع

استبعـد العاهل الـسعودي املـلك عبد اهلل بـن عبد
العـزيــز اليــوم االثنـني عمال عـسكـريــا يف منـطقـة
اخلل ـيـج علـ ـ ــى خـلف ـيـ ـ ــة ال ـتـ ــصع ـيـ ـ ــد بــني ايـ ـ ــران
والــواليــات املـتح ــدة النــاجـم عن االزمــة املـتعلقــة
بامللف النووي االيراني.
وقال امللك عبـداهلل يف تصريحات بثهـا التلفزيون
السعودي "ال اتـوقع مواجهة مسلحة" مضيفا "يف
ايران مسؤولـني ورجال مفكرين يعـرفون مصلحة
بالدهم ومصلحة االخرين جيدا".

مترد

اعلنت السلطـات البرازيلية ان عمليات التمرد يف
سجـون والية سـاو باولـو التي اسـتمرت ثالثـة ايام
انــتهــت مـع اطالق س ـ ــراح ح ـ ــوال ـ ــى  200ره ـي ـن ـ ــة.
واوضحــت م ـصـلح ـ ــة الـ ــسج ـ ــون ان ق ـ ــوات االمــن
جنـح ــت يف وضـع ح ـ ـ ــد الخ ـ ـ ــر مت ـ ـ ــردي ــن يف وق ــت
متـأخر من مـساء االثنـني بعد سيـطرتهـا على 45
متـردا اخـرا خـالل النهـار يف حـني اطلق سـراح مـا
مجـم ــوعـه  195سجـيـنـ ــا .واسف ــر عـ ــرض الق ــوة
للجـرميــة املنـظمـة يف سـاو بـاولـو الـى سقـوط 81
ق ـتــيال خـالل ثالث ـ ــة اي ـ ــام ب ـيــنهــم  39ش ـ ــرط ـي ـ ــا.
وتــواصلـت االعتــداءات علــى املـصــارف والـشــرطــة
والباصات التي احرق العشرات منها.

مساعدة

علـنت احلكـومـة الـسـويـديـة زيـادة مبعـدل حـوالـى
 %15على مـساعدتهـا املاليـة لوكالـة االمم املتحدة
لغوث وتـشغيل الالجئـني الفلسـطينيـني (اونروا)
التـي ابلغت دول الـشمـال حـاليـا بـامكــان حصـول
ازمة انسانية يف االراضي الفلسطينية.

تصميم

اكد وزير اخلارجية البوليفي ديفيد تشوكيهوانكا
سـيـ ـسـبـيـ ــدس يف نـيـ ــويـ ــورك عـ ــزم بالده اســتعـ ــادة
ال ـسـيـط ــرة علــى جـمـيع مــواردهــا الـطـبـيعـي ــة مع
ت ــأكـي ــده عل ــى "االمـن ال ـش ــرعـي" للـم ـسـتـثـم ــريـن
االجـانب .وأضـاف ســوف نسـتعيـد جـميع مـواردنـا
الطبيعية".

اتهام

اتـهمـت احلكــوم ــة التـشــاديــة الـســودان بــاالعــداد
"الع ـتـ ـ ــداء جـ ـ ــديـ ـ ــد ضـ ـ ــد ت ـ ـشـ ـ ــاد" .وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
االتـصــاالت هــورم ــادجي مــوســى دومغ ــور يف بيــان
عبـر التلفـزيـون واالذاعـة ان "احلكـومـة الـتشـاديـة
تعلم الـرأي العـام الـوطـني والعـاملي بـان الـسـودان
بقيادة املـشير (عمـر) البشيـر يعد العتـداء جديد
على تشاد".

دعوة

دعـا وزير الـدفاع االسـرائيلـي عميـر بيـريتـس الى
اجـراء محـادثـات "جـديـة" مع الفلـسطـينيـني قبل
ان تبـاشر اسرائيل بتحديد حـدودها الشرقية من
جــانب واحــد .واوضح "اعـتقــد اننــا سـنقــوم وكمــا
وع ــد رئـيــس ال ــوزراء مبح ــاول ــة ص ــادق ــة وج ــدي ــة
لـلتوصل الى تسوية مع الفلسطينيني قبل اتخاذ
قرار للبدء ومن طرف واحد بخطة التجميع".

مساعدة

اكـد العاهل االردني امللك عـبداهلل الثاني ان بالده
مـستعـدة للـمسـاعـدة يف اقـرار الـسالم يف السـودان
واكــد العــاهل االردنـي "اسـتع ــداد االردن للعـب أي
دور يـ ــسهــم يف تع ـ ــزي ـ ــز الـ ــسالم واالســتق ـ ــرار ف ـ ــى
السـودان خاصـة بعد تـوقيع اتفـاق ابوجـا اخلاص
باقليم دارفور".

قرار

عتـبر الـكارديـنال املـاروني نصـراهلل بطـرس صفـير
ان اعـتمــاد االمم املتحـدة قـرارا جـديـدا "ضـروري
الن الق ــرارات الـتـي اتخ ــذت حـت ــى االن لـم تـنف ــذ
بعد".
وقــال بطـريــرك اكبـر طـائفـة مـسـيحيـة يف لـبنـان
الــذي استقـبله الــرئيـس الفـرنـسي جــاك شيـراك
امـس االثـنني يف قـصــر االليــزيه ان "القـرار 1559
طالب بـانسحـاب القوات الـسوريـة وهذا مـا قامت
به .لكـن ثم ــة بنــودا اخــرى مـثل نــزع سالح حــزب
اهلل واقامة عالقـات دبلوماسـية بني لبنـان وسوريا
وترسيم احلدود بني البلدين ،لم تطبق بعد".

مهلة

علـن وزير اخلـارجيـة النيجـيري اولـو ادينيجي يف
ختـام اجـتمـاع جمللـس الــسالم واالمن يف االحتـاد
االفـ ــريقـي ان االحتـ ــاد امهل فـصـيلـي الـتـم ــرد يف
دارفــور اللــذين رفـضــا اتفـاق الــسالم حتــى نهـايـة
اي ـ ـ ــار لـلـ ـت ـ ـ ــوقـ ـيـع عـلـ ـيـه .وأض ـ ـ ــاف اذا ل ــم ي ـ ـ ــوقـع
الفصيالن االتـفاق بحلـول هذا التـاريخ فان ذلك
"سيشير الى عدم التزامهما بعملية السالم".

حتقيق

اعـلن مصـدر قضـائي مغـربي ان مجـموعـة من 21
اسالمـيـ ــا مفـت ــرض ــا كـ ــان بعــضهـم ق ــد ط ــرد مـن
اجلــزائــر ،احـيلــوا امــام قــاضـي الـتحقـيق الــذي
ينـظـر يف دعـاوى االرهـاب يف ســالي (بــالقــرب من
ال ــربـ ــاط) بع ــد تـفكـيـك خلـيــتهـم يف اي ــار .وق ــال
املصـدر ان الـشـرطـة وجهـت اليهـم تهمـة "تـشـكيل
عـصابة لالعـداد والقيام بـاعمال ارهابـية" .وكانت
السلـطات اجلـزائريـة سلمت عـددا من هـؤالء الى
املغرب.

الـى احملـكمـة الــدستـوريــة غيـر ان
الوزير نفى ذلك.

الكويت -وكاالت

ص ــوت مجلــس االم ــة (الـب ــرمل ــان)
الكــويتي يف جـلسـة عقـدهـا اليـوم
الثالثـاء قـاطعهـا زهـاء  30نــائبـا،
على احـالة مقتـرح حكومي مـثير
لـلـج ـ ـ ـ ــدل بـ ـتـع ـ ـ ـ ــديـل ال ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ــر
االن ــتخـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة يف الـكـ ـ ــويــت الـ ـ ــى
احملكمـة الدستـورية ،حـسبمـا ذكر
مراسل وكالة فرانس برس.

التظاهرات

نفى االستقالة

وت ـظ ــاه ــر عـ ـش ــرات مـن م ــؤي ــدي
الـنواب الـرافضـني للمقتـرح امس
الــثالثـ ــاء امـ ــام مـبـنـ ــى الـبـ ــرملـ ــان
رافعـني شعــارات تـطــالـب بخفـض
الدوائر االنتخابية الى خمس.
ويعقـد هؤالء النـواب اجتمـاعا يف
قـاعـة جـانـبيــة للبـرملــان لتحـديـد
حتـ ــركهــم عقـب احـ ــالـ ــة املقـتـ ــرح
احلـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــى احملـ ـك ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــدسـتــوريــة .ويــؤيــد عــدد مـنهـم
اسـتج ــواب رئيـس الــوزراء الـشـيخ
ناصر احملمد الـصباح يف البرملان،
بحسب ما افاد عدد من النواب.

وقـالت وكـالـة االنبـاء الكــويتيـة ان
وزير املواصالت الكويتي اسماعيل
الـ ـ ـش ـ ـطــي نـف ـ ـ ــى ان يـك ـ ـ ــون ق ـ ـ ــدم
استقالته من احلكومة الكويتية.
ونقلت الـوكـالـة عن الـوزيـر اعالنه
انه "لـيــس صحـيحــا مــا تــردد عـن
اني قدمت استقالتي".
وكــان الـنــائـب االسالمـي املعــارض
فـي ــصل امل ــسلــم لل ــصحـ ــافـيـني ان
الـ ـ ـشـ ـط ــي العـ ـضـ ـ ــو يف احلـ ـ ــركـ ـ ــة
الـدستـورية االسالمـية ،قـدم امس
الثالثــاء استقــالته مـن احلكـومـة
احـتجــاج ــا علــى م ــوقفهــا املــؤيــد

التصويت

وصـوت ملـصلحـة احـالــة االقتـراح
ال ـ ـ ــذي يقـ ـضــي ب ـتـقل ـي ــص عـ ـ ــدد
الــدوائــر االنـتخ ــابي ــة من  25الــى
عـشر دوائـر 33 ،نائـبا من اصل 34
نــائبــا (بـينـهم  16وزيــرا) حـضــروا
اجللسة.
وقد عارضه رئيس اجمللس جاسم
اخلرايف.
يـشار الى ان اعضـاء احلكومة هم
آلـي ــا اع ـض ــاء يف الـب ــرمل ــان ال ــذي
يـضم  50نائـبا منـتخبا .وهـم غير
مخ ــولــني مع ــارضـ ــة املقـت ــرح ــات
احلكومية.
وجتمـع النــواب املعــارضــون خــارج
م ـب ـنـ ـ ــى ال ـبـ ـ ــرمل ـ ـ ــان مع ع ـ ـشـ ـ ــرات
املـواطنني الذين منعوا من دخول
البرملان.
وشهــد محيـط البـرملــان الكـويـتي
امــس الــثالث ــاء اج ــراءات امـنـي ــة
غ ـي ـ ــر م ـ ـس ـب ـ ــوق ـ ــة وس ــط اج ـ ــواء
مـشحـونــة حيث انـتشـر مئـات من
عـن ــاص ــر ق ــوى االمـن وال ــوح ــدات
اخل ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ومت اغـالق م ـ ـ ـ ــواقـف
ال ـسـيـ ــارات الق ــريـب ــة مـن بـن ــاي ــة
اجمللس.
وقال نـائب اسالمي يف تصريحات
صح ـ ــاف ـي ـ ــة ان وزي ـ ــر املـ ـ ــواصالت
الكــويتـي اسمــاعيل الـشـطي قـدم
استقـالـته احتجـاجـا علـى مـوقف
احلكـومـة املـؤيـد الحـالــة املقتـرح

جلسة سابقة

ثالثون نائباً قاطعوا اجللسة..
واحلاضرون قرروا احالة املقترح الى
احملكمة الدستورية
ل ـتـح ـ ـ ــويـل املـق ـت ـ ـ ــرح احلـك ـ ـ ــومــي
بخفـض الــدوائــر االنـتخــابـيــة يف
الـكـ ــويـت مـن  25الـ ــى عـ ـشـ ــر الـ ــى
احملكمة الدستورية.
وعقب اعالن نفـي االستقـالـة قـال
ن ــاص ــر ال ـصـ ــانع املـتح ــدث ب ــاسـم
احلـ ــركـ ــة الـ ــدسـتـ ــوري ـ ــة "نحـن يف
احلــركــة الــدسـتــوري ــة االسالمـيــة
ابلغنـا الشـطي انه قـدم استقـالته
ال ــى رئـي ــس احلك ــوم ــة .واحل ــرك ــة

الدسـتوريـة تعلن انهـا غيـر ممثـلة
يف احلكومة".

بيروقراطية حكومية

وعـلق عل ــى نفـي وزي ــر امل ــواصالت
اسـتق ــالـتـه بق ــولـه "نحـن ال نـعلـم
عـن الـبـيـ ــرقـ ــراطـيـ ــة احلـكـ ــومـيـ ــة
واالج ـ ـ ــراءات احلـك ـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــة لـكــن
ال ـشـطـي دخـل احلك ــوم ــة كـمـمـثل
للحــركــة وقــرار احلــركــة هــو عــدم

عودة العالقات الدبلوماسية الكاملة
بني واشنطن وطرابلس
طرابلسBBC/
اتـفـقــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـتـح ـ ـ ــدة
وليبيا على استئناف العالقات
الدبـلومـاسيـة الكـاملـة بينهـما
على مستوى السفارات.
وي ـ ـ ــأتــي ذلـك بـع ـ ـ ــد أن ق ـ ـ ــررت
واشنطـن شطب اسم ليـبيا من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
وق ـ ـ ــال ــت وزي ـ ـ ــرة اخل ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ــة
األمـريـكيـة ،كـونــدوليـزا رايـس،
إن لـيـبـي ـ ــا أظهـ ــرت مـنـ ــذ عـ ــام
" 2004التزاما مستمرا بنبذها
لإلرهاب".
كـم ــا أثـنـت رايــس عل ــى لـيـبـي ــا
"لـتعــاونهــا املـمتــاز" يف احلــرب
الـتـي تق ــوده ــا واشـنـطـن عل ــى
اإلرهاب.
وسـتـ ــرفع واشـن ـطـن مـ ـسـتـ ــوى
مت ـث ـيـله ـ ــا الـ ـ ــدبل ـ ــوم ـ ــاســي يف
العــاصـم ــة اللـيـبـيــة ط ــرابلــس
إلى سفارة.
وقـ ـ ـ ـ ــال أمـ ــني شـ ـ ـ ـ ــوؤن اإلعـالم
ب ــالـلجـن ــة ال ــشعـبـيـ ــة الع ــام ــة
لالتـصــال اخل ــارجي والـتعــاون

ال ـ ـ ــدولــي الـل ـي ـبــي ،حـ ـ ـس ـ ـ ــونـه
ال ـ ـشـ ـ ــاوش ،للـ ـصـحف ـيــني" :إن
اجل ـم ـ ـ ــاه ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــة الـع ـ ـظ ـم ـ ـ ــى
والـواليــات املتحـدة األمـريـكيـة
اتـفـقـ ـتـ ـ ـ ــا عـلـ ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـئـ ـنـ ـ ـ ــاف
الـعالقـ ـ ــات ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
الكـاملـة بيـنهمـا علـى مـستـوى
السفارات ".
وأضـاف قائـال" :إن هذه خـطوة
هـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــريـق دع ــم
الـعـالقـ ـ ـ ــات الـ ـثـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ــة ب ــني
البلـديـن وتطـويـرهـا يف جـميع
اجمل ــاالت مب ــا يخ ــدم مـص ــالح
ال ـ ـط ـ ـ ــرفــني وي ـ ـ ــدعــم الـ ـ ـسـالم
واالستقرار واألمن يف العالم".
ونـقلت وكـالـة أسـوشـيتـد بـرس
لألنـب ــاء عـن وزي ــر اخل ــارجـي ــة
اللـيبـي ،عبــد ال ــرحمـن شلـغم،
ق ــوله إن هــذه اخلـط ــوة تخــدم
املصلحة املشتركة للبلدين.
وردا علـى سـؤال فيمـا إذا كـانت
اخلـط ــوة األمـ ــريكـي ــة مبـث ــاب ــة
حـافز لليبيا السـتمرار تعاونها
مع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة ق ـ ــال

لندنCNN /
اتهـم ال ــرئـي ــس الفـن ــزويلـي ه ــوغ ــو
ش ــافيــز ال ــرئيـس األمــريـكي جــورج
ب ـ ـ ــوش ب ـ ـ ــارتـك ـ ـ ــاب ج ـ ـ ــرائ ــم إب ـ ـ ــادة
جمـاعية ،وطالب احملكمة اجلنائية
الدولية بسجنه.
وج ـ ـ ــاءت تـ ــص ـ ـ ــريـح ـ ـ ــات ال ـ ـ ــزع ــي ــم
الــي ـ ــس ـ ـ ــاري ه ـ ـ ــذه خـالل م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر
صـحـفــي مـع عــم ـ ـ ــدة لــن ـ ـ ــدن ،كــني
ليفينـغستون ،بعـد أن ربطت إحدى
الـصحـفيــات بـني تعلـيقــاتـه وعبــارة
لبـوش بعد هجمـات  11أيلول 2001
والتي قـال فيهـا "إما أن تـكون معـنا
أو ضدنا يف احلرب على اإلرهاب".
وما أن قـالت الـصحفيـة ذلك حـتى
هبّ ش ــافيــز غ ــاضب ـاً مـن "مقــارنـته
بــأكبــر شخـص ارتـكب جــرائم إبــادة
يف ت ـ ــاريخ الـب ــشـ ــريـ ــة ،وهـ ــو رئـي ــس
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة األمـ ــريـكـيـ ــة -
الق ـ ــاتل ومـ ــرتـكـب جـ ــرائـم اإلبـ ــادة
اجلمـاعيـة وعدمي األخـالق  -الذي
يـنـبغـي ج ـرّه إلــى الــسجـن مـن قـبل
محكمـة دولية ..لـست أدري إلى أي
شــيء ت ـ ـشــي ـ ــر عــن ـ ــدمـ ـ ــا تق ـ ــارن ـنــي
بالرئيس بوش".
وأض ــاف ش ــافـي ــز قـ ــائالً" :هل قـمـت

بغـ ــزو دولـ ــة م ـ ــا؟ هل قـ ــام الـ ــشعـب
الفــن ـ ـ ــزويل ــي بغـ ـ ــزو أي ش ــيء؟ هل
قمنـا بقصف أي مـدينـة؟ هل قمـنا
مبــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت ان ـقــالبـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ هــل
اسـتخــدمـنــا وكــالــة االسـتخـبــارات
املــركــزيــة CIAلقـتل رئـيــس؟ هل
ق ـمــن ـ ـ ــا بـحــم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة إره ـ ـ ــاب ـيــني يف
فنزيوال؟ إنه بوش!"
مـن جهــة ث ــانيــة ،حــذر ش ــافي ــز من
مغـب ــة شـن أي هج ــوم ض ــد إي ــران،
وأن ذلــك س ـ ـي ـكـلـف مـ ـ ـ ــس ـ ـتـهـلــكـ ــي
ال ـ ـنـفـ ـ ــط يف الـعـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــم الـغـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي
والرخيص.
وقـ ــال شـ ــافـيـ ــز "إذا مت شــن هجـ ــوم
ضـد إيـران ،رمبـا يصل سعـر بـرميل

صرح رئيس االركـان الروسي اجلنرال يوري
بـالـويفــسكي ان عـمليـة عـسكـريــة اميــركيـة
محـتملـة يف ايــران ستكــون "خطـأ سيـاسيـا
ودبلوماسيا كبيرا جدا" من جانب الواليات
املتحدة.
وق ــال اجلـن ــرال ب ــالـ ــويف ــسكـي لــصحــيف ــة
"لوبـاريزيان" الفـرنسية خالل زيـارة لقاعدة
الـغواصـات النـووية الـفرنـسيـة يف ليل لـونغ

قــرب بــريــست (غ ــرب) ان "عمـليــة عـسـكيــة
امـي ــركـيـ ــة ممكـنـ ــة لكــنه ــا ســتك ــون خ ـط ــأ
سي ــاسيــا كـبيــرا ج ــدا من ج ــانب الــواليــات
املتحدة".
واضاف ان هـجومـا من هـذا النـوع "ستـكون
له آثـار خـطيـرة جـدا وال ميـكن التـكهن بهـا
للعالم اجمع وليس اليران وحدها".
وردا علــى ســؤال عـن امك ــاني ــة اجبــار ايــران
عل ـ ــى االم ـت ـثـ ـ ــال لالل ـت ـ ــزامـ ـ ــاته ـ ــا يف مــنع

يفجر اخلالفات بني افغانستان وباكستان
بن الدن ّ
اسالم اباد /اف ب

نـظمهـا احلـزب الـذي مــا زال يحـكم
البالد.
وقـد استمـرت الثـورة الثـقافـية عـشر
سنوات.
وت ـ ــويف مـ ـ ــاو يف ايل ـ ــول  1976.وام ـ ــر
خلفه هـوا غــوفينـغ يف تشـرين االول
بتــوقـيف عـصــابــات االربعــة وبـينـهم
جـي ـ ــانغ كـيــنغ اوملـ ــة مـ ــاو ،وحـمـلهـم
مـ ـسـ ــؤول مـ ــا حـ ــدث يف هـ ــذا الـعقـ ــد
وانقذ بذلك صورة ماو.
وبعـد محاكـمة استمـرت عامـا واحدا
لع ـصـ ــابـ ــة االربعـ ــة اعـتـ ــرف احلـ ــزب
الــشيــوعي يف  1961بــان مــاو "ارتـكب
اخطــاء" لكنـه بقي "الــزعيـم االكبـر"
لـ ــذلـك بقـيـت مـنـ ــاقـ ـشـ ــة املـ ــوضـ ــوع
محظورة يف الصني.

النـفط إلـى  100دوالر ".وأضـاف أن
ذلك ق ــد ي ــؤدي ك ــذلك إل ــى ح ــال ــة
أكبر من عدم االستقرار.
وأوضح ال ــرئيـس الـفنــزويلـي أنه ال
يحق ألي دولـة أن متنع دولة أخرى
مــن ام ــتالك ال ــط ـ ــاق ـ ــة الــن ـ ــووي ـ ــة،
م ـ ـشــي ـ ــراً إلـ ـ ــى أنه مــت ـ ــأك ـ ــد مــن أن
اإليـرانيني ال ينـوون تطويـر أسلحة
نـ ــوويـ ــة ،كـمـ ــا "يـ ــدعـي امل ــسـ ــؤولـ ــون
األمريكيون".
وم ــضـ ـ ــى قـ ـ ــائـالً يف كلــم ـ ـ ــة نقـلهـ ـ ــا
الـتليفـزيـن الفنــزويلي "إنهـا مجـرد
أع ـ ــذار تخــتلـقهـ ــا اإلمـبـ ــراطـ ــوريـ ــة
الساعية خلف الطاقة".
وزعـم ال ــرئـي ــس الفـن ــزويلـي ،ال ــذي
دأب عل ــى ت ــوجـيه انـتق ــادات الذع ــة
لـ ـ ـ ــواش ــنـ ــط ــن ،إن إدارة الـ ـ ـ ــرئ ــيـ ـ ــس
األم ـ ـ ــريـكــي ج ـ ـ ــورج ب ـ ـ ــوش تـل ـ ـصـق
االتهــامــات ال ــزائفــة إليــران بـبـنــاء
بـرنــامج نـووي ،كــذريعــة للــسيـطـرة
على املوارد النفطية الهائلة هناك.
وأشار شافـيز إلى أن عـدم استقباله
من قبل رئـيس الـوزراء البـريطـاني،
طـوني بليـر ،كمـا حـدث قبل خـمس
سنوات ،إمنـا ألنه زيارته هـذه تعتبر
زيارة خاصة وليست رسمية.

موسكو حتذر من أخطار أية عملية عسكرية ضد طهران
باريس /اف ب
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جتـ ـ ـ ـ ــاهـل ــت وسـ ـ ـ ـ ــائـل
االعـالم ال ـ ـص ـي ـن ـي ـ ـ ــة
ام ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـثــالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرى االربـع ــني
لبـدء الثورة الثقـافية
الـتـي اغــرقـت الـصـني
يف الف ـ ــوض ـ ــى عـ ـش ـ ــر
سـ ـنـ ـ ـ ــوات ومـ ـ ـ ــا زال ــت
ممـن امل ــواضـيع الـتـي
يح ــرم منــاقـشـتهــا يف
ال ــبالد ال ـتــي مـ ـ ــا زال
يـق ـ ـ ـ ــوده ـ ـ ـ ــا احل ـ ـ ـ ــزب
الشيوعي.
ولم تـشـر الـصحف او
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــل االع ــالم
املـرئية الـى توجـيهات
الـ ـسـ ــادس عـ ـشـ ــر مـن
ايـ ــار  1966الـتـي دعـ ــا
فـيهـا مـاو تــسي تــونغ
الـى مطـاردة "العنـاصــر السـوداء" يف
اجملـتــمع لـتـبـ ــدأ حــمل ـ ــة اسفـ ــر عـن
سقوط ماليني الضحايا.
وق ــد ف ــرضـت رق ــاب ــة امــس الـثالث ــاء
علــى مــواقع االنـتــرنـت الـتـي حتــوي
عنوان "الثورة الثقافية".
وك ـ ــان مــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم احلـك ـ ــوم ـ ــة
الـصيـنيـة صــرح االسبـوع املــاضي ان
احلـكم علـى هـذه املـرحلـة من تـاريخ
الصني "صدر".
ويف االس ـ ــابــيع امل ـ ــاض ـي ـ ــة ،حت ـ ــدثــت
وسـائل االعالم الصـينيـة وخصـوصـا
اجملالت ،بح ــذر عن املـســألــة مــركــزة
عل ــى ارس ــال ال ـشـب ــان ال ــى االري ــاف
لـكنهـا لم تـشـر الـى اجلـوانـب االكثـر
سلـبـيـ ــة يف حــملـ ــة الـتـ ــرهـيـب الـتـي

شافيز يطالب املحكمة اجلنائية الدولية بسجن بوش

شلغـم "ليـسـت هنــاك مكـافـات
يف الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة بـل هـ ـن ـ ـ ـ ــاك
مصالح".
وتـأتي اخلطـوة األمريكيـة هذه
لتتـوج عملـية بـدأت منـذ ثالث
سنـوات عنـدمـا اعلن اللـيبيـون
بـ ـشـكـل مفـ ــاجـئ تـخلــيهـم عـن
برنامجهم النووي.
وكـانت العالقـات الدبلـوماسـية
بني الــواليــات املـتح ــدة وليـبيــا
ق ــد قــطعـت ع ــام  ،1980ودأبـت
وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة األمـ ــريـكـيـ ــة
عل ـ ــى اتهـ ــام الـن ـظ ـ ــام اللـيـبـي
برعاية االرهاب.
وشـنت الــواليــات املـتحــدة عــام
 1986غـارات جـويـة علـى ليـبيـا
بعــد ان اتـهمـتهــا بــالـضلــوع يف
عــملـي ــة تـفجـي ــر مـله ــى لــيلـي
بب ــرلني اودت بـحيــاة عــسكــري
امريكي.
كمــا حـملـت ليـبيــا مـس ــؤوليــة
تفجـيــر طــائــرة بــان ام ــريكــان
فـوق لـوكــربي بـاسـكتـلنـدا عـام
 ،1988وه ـ ــو ال ـتـفج ـي ـ ــر ال ـ ــذي
اودى بحياة  270شخصا.

بكني تتجاهل ذكرى الثورة الثقافية

االسـتـمــرار يف ه ــذه احلكــومــة اذا
صـ ــوتـت الحـ ــالـ ــة املـ ــوضـ ــوع الـ ــى
احملكمة الدستورية".
وت ــابع ردا علــى س ــؤال هل معـنــى
ذلك ان احلـركــة ستعـزل الـشـطي
"انتظروا وسترون الحقا".
وجاءت جلـسة امـس عقب جلـسة
صـاخبة شهـدها البـرملان الـكويتي
االثنـني رفعت مع بـدء الـتصـويت
علـى احالـة االقتراح الـى احملكمة
الـدستورية عقب انـسحاب النواب

االصـالحـ ـي ــني املـعـ ـ ـ ــارض ــني ورفـع
شع ــارات مـن ــاوئ ــة للـحك ــوم ــة مـن
قـ ـبـل اجلـ ـمـه ـ ـ ـ ــور احل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــر يف
البرملان.
وي ـ ـ ــري ـ ـ ــد الـ ـن ـ ـ ــواب املـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــون
لـلمـقتــرح تقـليـص عــدد الــدوائــر
ال ــى خـمــس دوائ ــر وذلـك به ــدف
احلــيلـ ــولـ ــة دون شـ ــراء االصـ ــوات
وجتـ ــاوزات اخـ ــرى يقـ ــولـ ــون انهـ ــا
ط ــالت االنـتخــاب ــات التـشــريـعيــة
املاضية يف 2003.

وكــان مجلـس االمــة الكـويـتي قـد
شهـد جـلسـة صـاخبــة امس االول
اسـتمــرت اكثــر من سـبع ســاعــات،
وكــانـت مكــرس ــة للـنـظ ــر يف طلـب
حكــومي بــاحــالــة مـشــروع قــانــون
لـتعــديـل النـظــام اإلنـتخــابي إلــى
احملكمة الدستورية.
وقـ ـ ـ ــد اخـفـق مـجـلـ ـ ــس االمـ ـ ـ ــة يف
االتفــاق علــى مــوقف مــوحــد ازاء
طلـب االحالـة  ،حيث انـسحب 29
نـ ـ ــائ ـبـ ـ ــا م ــن اجلل ـ ـسـ ـ ــة ،وهـ ـ ــددوا
بـاالستقـالة اذا مـا مضـى اجمللس
ق ــدم ــا يف الـتـص ــويـت عل ــى طلـب
االحالـة .وحضر نحـو الف كويتي
جلسـة مجلس االمـة ،وقد هـتفوا
بـ ــشع ـ ــارات مـن ـ ــاوئ ـ ــة لـلحـك ـ ــوم ـ ــة
وطـالبـوا بـاستقـالتهـا ،كمـا ورددوا
االنـ ــاشـيـ ــد الـ ــوطـنـيـ ــة .غ ـضـبـ ــة
جماهيرية
وقـرر رئـيس مـجلس االمـة جـاسم
اخلــرايف علـى االثــر رفع اجللـسـة
بـسبب عـدم قدرته علـى السيـطرة
على الغضبة اجلماهيرية.

ذكــرت بــاكــست ــان ان زعيـم تنـظـيم
القاعـدة اسامـة بن الدن يختـبىء
يف افـغ ـ ـ ــانـ ـ ـس ـت ـ ـ ــان عـل ـ ـ ــى االرجـح
رافـض ــة ب ــذلك تـص ــريح ــات وزي ــر
افـغـ ـ ـ ــان ــي قـ ـ ـ ــال انـه مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود يف
باكستان.
ويف فـصل جــديــد مـن االتهــامــات
املـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــادل ـ ـ ـ ــة ب ــني ب ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــان
وافغــان ـسـتــان ،رفـضـت اسالم ابــاد
انتقادات وزير اخلارجية االفغاني
اجل ــدي ــد راجنـني دادف ــار سـب ــانـت ــا
الذي اتهم باكستان بانها ال تبذل
جهودا كافية السر بن الدن.
وقـالت املتـحدثـة باسـم اخلارجـية
الـب ــاك ـسـت ــانـي ــة ت ـسـنـيـم اسالم ردا
علـى سؤال عن تصريحـات سبانتا
"ال احـد يعرف مكان وجـود اسامة
بن الدن .اذا كـان على قيـد احلياة
فهـو مـوجــود يف افغـانــستــان علـى
االرجح لـكـن ال ميـكـنـنـ ــا تـ ــأكـيـ ــد

ذلك".
وك ــان وزي ــر اخل ــارجـي ــة االفغ ــانـي
صـرح االحـد يف حـديث لـصحيفـة
"بيلـد ام ســونتـاغ" االملــانيـة حـول
اسامة بن الدن "حـسب معلوماتنا
انـه يع ـيـ ــش يف ب ـ ــاك ـ ـس ـت ـ ــان ق ـ ــرب
احلدود االفغانية".
واضـ ـ ــاف ان "جـ ـ ــارت ـنـ ـ ــا ميـك ــنهـ ـ ــا
ب ــالـت ــأكـي ــد اس ــره واح ــالـتـه عل ــى
القضـاء لـكن اجلهـود الـتي بـذلت
لتـحقيق كـانـت انصـاف محـاوالت
على حد علمنا".
وقـ ـ ــال ــت اسالم "اع ــتقـ ـ ــد ان هـ ـ ــذه
االدعـ ـ ــاءات سخ ــيفـ ـ ــة واذا كـ ـ ــانــت
ه ـنـ ـ ــاك جهـ ـ ــة تقـ ـ ــوم بـ ـ ــانـ ـصـ ـ ــاف
محـاوالت فهـي يف اجلانـب اآلخر"
من احلـدود ،مـؤكـدة ان بـاكــستـان
"ضحت بعــدد من الـضحـايــا اكبـر
مـن خ ـســائ ــر افغــان ـسـت ــان والقــوة
الــدولـي ــة الحالل الــسالم يف هــذا
البلد مجتمعة".

االنتـشار الـنووي ،تـساءل اجلـنرال الـروسي
"لـكـن مــن يقـ ــول ان ايـ ــران ال تــنفـ ــذ هـ ــذه
االلتزامات.
واضــاف ان "هـنــاك مــراقـبـني مـن الــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية يقومون بعمل جيد
جـدا يف ايـران ويــراقبـون تـطـور بـرنــامجهـا
الـن ــووي" ،مـ ــوضحـ ــا انه "لـم يـتــمكـن اح ــد
حـت ــى اآلن مـن اثـب ــات ان ايـ ــران جنحـت او
اصبحت على وشك انتاج سالح ذري".

كاسرتو ينفي امتالكه ثروة طائلة
هافانا /اف ب

وعـد الــزعيـم الكـوبـي فيـدل كــاستـرو الـواليــات املتحـدة االثـنني
بــاالسـتقــال ــة اذا متكـنـت واشـنـطـن مـن اثـبــات مــا ذكــرتـه مجلــة
"فوربس" االميـركية بـان ثروته الشخـصية تصل الـى  900مليون
دوالر وان لديه حسابا مصرفيا يف اخلارج.
وقـال كــاستـرو للـتلفـزيــون يف ختـام بـرنـامج خـاص اسـتمـر اربع
ســاعــات ونـصف الـســاعــة خـصـص للــرد علــى معلــومــات اجمللــة
االميركـية حول ثـروته الشخصـية "اذا اثبتـوا انني املك حـسابا
يف اخلارج ،ساتخلى عن املهام التي امارسها".
وكــانت الـصحف الـرسـميــة الكــوبيـة اعـتبـرت ان هــذه املعلـومـات
"افتراء دنيء".
واضاف كاستـرو الذي بدا عليه الغضب "احتـداهم جميعا وعلى
رأسهـم ال ــرئـيــس (االمـي ــركـي ج ــورج) بـ ــوش الغ ـش ــاش ووك ــال ــة
االسـتخبـارات املـركـزيــة االميــركيـة واالجهــزة الثالثـة والـثالثني
لالسـتخبـارات يف الـواليــات املتحـدة وآالف املـصــارف يف العــالم.
احتداهم وسترون انهم سيصمتون".
واظهر تـصنيف فـوربس للعـام  2006ان ثروة فيـدل كاسـترو وهي
االكبر بني قادة الدول باستثناء امللوك والسابعة اذا ما احتسبت
ثروات هؤالء ،تقدر بـ 900مليون دوالر.
وتـسـتنـد هـذه الثـورة علـى مـا يبـدو علــى شبكـة تـضم مـؤسـسـات
مـثل قصـر املـؤمتـرات والشـركـة العـامـة "سيـميكـس" التـي حتتكـر
الصـادارت والـواردات وشـركــة "ميـديكـوبــا" التـي تبـيع اللقـاحـات
وادوية اخرى كوبية.

