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يف احلدث العربي والدولي

قلق عربي من االنتشار النووي

طهران وواشنطن تتجهان نحو املفاوضات املبارشة بأجندتني خمتلفتني

املدى  /وكاالت
ردع

العواصم /وكاالت

الواليات املتحدة".
وقــال ظــريف إن عل ــى واشنــطن
االع ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ب ـحــق إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
بـالتكـنولـوجيـا النـووية مبـوجب
معـ ــاهـ ــدة احلـ ــد مـن االنـتـ ـشـ ــار
ال ــن ـ ـ ـ ــووي ،قـ ـبـل ال ــب ـ ـ ـ ــدء ب ـ ـ ـ ــأي
محادثات جدية.
لـكـنـه يف نف ــس الـ ــوقـت قـ ــال إن
علـى إيران أيـضا االعتـراف بأنه
لــديهـا مـســؤوليــة بعـدم الـسـعي
لـلحصول علـى سالح نووي ،ألن
يف ذلك مـصلحــة إيــران ،حــسب
قول ظريف.
وق ــال ج ــواد ظـ ــريف "إذا ك ــان ــوا
(األم ـ ـ ــريـكـ ـي ـ ـ ــون) يـ ـت ـ ـطـلـع ـ ـ ــون
حللــول ،ملــاذا ال يـتفــاوضــون مع
جه ــة من هــذه املــشكل ــة؟ هنــاك
حل لهـذا الــوضع ،واحلل ميـكن
إحرازه بـسهولـة ،بشـرط البحث
عنه".

دعــا الـسـينــات ــور االمي ــركي الــواسع الـنفــوذ جــون
وارنــر رئـيــس جلـن ــة القــوات امل ــسلح ــة يف مجلــس
الــشيــوخ ،الــى اع ــداد است ــراتيـجيــة ردع ملــواجهــة
الطموحات الـنووية االيرانية ،مشددا على جتربة
احللف االطلسي يف هذا اجملال.
وقال وارنر يف مقالة نشرتهـا انترناشونال هيرالد
تــريـبي ــون ،ان اخليــار املـط ــروح القنــاع ايــران بــأال
تطور سالحا نـوويا ،يقضي "بتطويـر استراتيجية
ردع تتزامن مع الدبلوماسية وتدعمها".

يف الــوقت الـذي حـثّ فيه مـديـر
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريّة
محمـد البـرادعي ،إيـران للعـودة
إلــى طــاول ــة املفــاوضــات ب ـشــأن
ملـفه ـ ــا الـن ـ ــووي ،أعلــن سفـي ـ ــر
طه ـ ـ ــران ل ـ ـ ــدى األمم امل ــتح ـ ـ ــدة
ج ـ ــواد ظ ـ ــريـف أن بالده ت ـ ــري ـ ــد
احل ــوار مـب ــاشـ ــرة مع واشـن ـطـن
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول حـل ميـ ـك ـ ــن "إح ـ ـ ـ ـ ـ ــرازه
ب ـ ـ ـسـهـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة" إذا تـخـل ــت اإلدارة
األم ـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة عــن "تـك ـت ـيـكـه ـ ـ ــا
االستفزازي".
كالم املسؤول اإليـراني يأتي بعد
ي ـ ــوم مــن تـ ـص ـ ــريـح لل ـب ـ ــرادعــي
يـ ـنـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد فـ ـيـه اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة
اإلسالمية مـواصلة مفـاوضاتها
مـع الـ ــت ـ ـ ـ ـ ــرويــك ـ ـ ـ ـ ــا األوروبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
"بريطانيـا وفرنسا وأملانيا" التي
تــرغـب بـتقــدمي حــواف ــز مق ــابل
إنهــاء إيــران بــرن ــامج تخـصـيـب
اليورانيوم.

استعداد امريكي

اعــرب االمني العـام لـالمم املتحـدة كـويف انــان عن
قلقـه من احــداث الـعنـف االخيــرة يف افغــانــستــان
معتبـرا انهـا "عوارض كـاشفـة ملشـاكل اكثـر عمـقا"
علـى اجملـتمع الـدولـي املسـاعـدة يف حلهـا .واوضح
ان ــان انه تـبــاحـث ه ــاتفـي ــا مع الــرئـيــس االفغــانـي
حـمـيـ ــد كـ ــرزاي ووزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة
كـونــدوليـزا رايـس بـشـأن "االجـراءات الـتي يـتعني
اتخاذها جماعيا للمساعدة يف تهدئة الوضع".

وقــال ظ ــريف "إنـنــا م ـسـتعــدون
للـم ـشــاركــة يف حــوار جــدي مـن
أجـل حل املـ ـ ـس ـ ـ ــأل ـ ـ ــة ،ول ــم نقــم
بـ ـ ـ ــاسـ ـتـ ـثـ ـنـ ـ ـ ــاءات مبـ ـ ـ ــا يف ذلــك

هذا وافاد دبلـوماسيون يف فيينا
ام ـ ــس االربـع ـ ـ ــاء ان ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املتحدة مـستعدة لالنضمام الى
املف ــاوض ــات املـتع ــددة االط ــراف

استفتاء

نـاقـش الــرئيـس الفلـسـطـينـي محمــود عبــاس مع
الرئيس التـونسي زين العابدين بن علي مشروعه
لـالستـفتــاء الــرامي الــى حل االزمــة الــسيــاسيــة-
املـ ــالـيـ ــة يف االراضـي الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة .ويف خـتـ ــام
الـلقـ ـ ــاء ،قـ ـ ــال ع ـب ـ ـ ــاس انه اطـلع ب ــن عل ــي علـ ـ ــى
مـضمون احلـوار الفلسـطيني اجلـاري وحتدث عن
"االستـفتــاء الــذي تنــوي الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة
اجــراءه" .واض ــاف عب ــاس ان اللق ــاء تنــاول ايـضــا
"احل ـصـ ــار املـ ــالـي واالقـت ـص ـ ــادي املف ـ ــروض علـ ــى
الشعب الفلسطيني".

قلق

هجرة

اعلـن رئيـس احلكـومــة االسبــانيـة خــوسيه لـويـس
رودريغيـز ثابـاتيـرو ان سيـاسة الـهجرة يف اسـبانـيا
الـتي تـواجه تـدفقـا لـلمهـاجـريـن غيـر الـشـرعـيني
عـلى جـزر الكنـاري "ستكـون قائـمة عـلى االحـترام
املطلق حلقوق االنسان".
واكــد ثــاب ــاتيــرو ان ال ــرقم الـقيــاسـي للـمهــاج ــرين
ال ــواصلـني بحــرا الــى ج ــزر الكـن ــاري (االطل ـسـي)
والى االنـدلس (جـنوب) سجل عـام  2003مع نحو
 20الـف شـخـ ــص .ويـ ـ ـ ــوم االثـ ـن ــني سـجـل ــت جـ ـ ـ ــزر
الـكناري رقـما قيـاسيا لـلواصلني يف يـوم واحد مع
 732مهاجـرا غيـر شرعـي وصلو الـيها يف  11قـاربا
وفقا الجهزة االنقاذ البحري.

محادثات

افــاد مـتحــدث ب ــاسم الـبيـت االبيـض ان ال ــرئيـس
االميــركي جـورج بـوش اجــرى محـادثـات هـاتـفيـة
مـنفـصلــة مع ال ــرئيـس ال ــروسي فـالدمييــر ب ــوتني
والــرئـيــس الفــرن ـسـي جــاك شـيــراك وامل ـسـت ـشــارة
االملــانيــة انـغيـال ميــركل .وجــرت احملــادثــات وسـط
عــدد من املـسـائل الـشــائكـة الـتي تــواجه واشنـطن
وحـلفـ ــائه ــا ومـن بـيـنه ــا ب ــرنـ ــامج اي ــران الـن ــووي
والــوضع يف العــراق والعالق ــة مع حكــومــة حــركــة
املـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة االسـالمـ ـي ـ ـ ــة (حـ ـم ـ ـ ــاس) يف االراض ــي
الفلسطينية.

استجواب

ص ــادق مجلـس الـنــواب الـبحــريـنـي علــى مــادة يف
الالئح ــة ال ــداخلـي ــة جمللــس الـن ــواب تـبقـي عل ــى
اسـتجــواب الــوزراء حـص ــرا يف اللجــان ال ــداخلـيــة
للمجلـس ليـسقط بـذلـك مشـروعـا تقـدم به عـدد
مــن ال ـن ـ ــواب الســتج ـ ــواب الـ ـ ــوزراء يف اجلل ـ ـس ـ ــات
العـامـة .وشهـدت جلـسـة اجمللـس انـسحـاب ثالثـة
نـواب احتجـاجـا علـى مصـادقـة اجملـلس علـى هـذه
املـادة حيث خـرج كل من النـائب جـاسم عبـدالعال
(م ـســتقل) وعـب ــداهلل الع ــالـي ومحـم ــد آل ال ـشـيخ
(الكــتلـ ــة االسالمـي ــة) مــن اجلل ـس ــة احــتج ــاج ــا.
واعلن آل الـشيخ امـام النـواب ان "هـذا الـتصـويت
يـنـم عـن عـ ــدم الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـي ـ ــة وال يعـك ــس اال
تراجعا للمجلس".

جدل

اثـ ــار اعـالن ثالثـ ــة مـن اع ـضـ ــاء عـ ــائلـ ــة ال ـصـبـ ــاح
احلـاكمـة يف الكـويت نـيتهـم التـرشـح لالنتخـابـات
التـشريعـية املقـرر تنـظيمهـا يف  29حزيـران املقبل
ج ــدال ق ــان ــونـي ــا ودسـت ــوري ــا .فلـم ي ـسـبق الي مـن
اعضـاء هـذه العـائلـة ان خــاض االنتخـابــات منـذ
بـدء تنظيـمها يف الكـويت عام  ،1962وان كـان عدد
منـهم ابــدى يف الـســابق رغـبتـه يف التــرشح .وقــال
وزي ــر ال ــداخلـي ــة وال ــدف ــاع ال ـشـيخ ج ــاب ــر املـب ــارك
الصباح" ،ليس لدينا ما مينع تسجيل اي شخص
يحمل اجلنسية الكويتية" خلوض االنتخابات.

تشكيك

اعرب البـيت االبيض عن تـشككه ازاء اعالن ايران
اسـتعــدادهــا السـتـئـن ــاف املفــاوضــات فــورا وبــدون
ش ـ ــروط مع الـتـ ــرويـكـ ــا االوروبـيـ ــة ح ـ ــول ملـفهـ ــا
النــووي .وص ــرحت دان ــا بي ــرينــو ن ــائبــة املـتحــدث
بـاسم البيت االبيـض للصحافيـني "اعتقد ان هذا
تكـرر مـعهم بـشـكل متـواصـل .واعتقـد ان مــوقفنـا
واضح".
وجــاءت تـص ــريحــات املـتحــدث ــة ردا علــى تـص ــريح
لـوزيـرة اخلـارجيـة االيـرانـي منـوشهــر متكـي اعلن
فــيه اســتعـ ــداد بالده السـتـئـنـ ــاف املفـ ــاوضـ ــات مع
التــرويكــا االوروبيــة (بــريـطــانيــا،فــرنـســا ،املــانيــا)
بشان امللف االيراني النووي.

موقف

اعــربـت فــرنـســا عـن متـسـكهــا "بحـمــايــة احلقــوق
املــدنـيــة لــسك ــان الق ــدس الع ــرب" ،بعــدمــا هــددت
اسـرائـيل بـطــرد ثالثـة نـواب ووزيــر فلـسـطـينـيني.
وقــال املتحـدث بــاسم وزارة اخلــارجيــة الفـرنــسيـة
ج ــان ب ــاتـي ـسـت م ــاتـيـي "نحـن مـتـم ــسك ــون ج ــدا
ب ـ ـ ــاح ـت ـ ـ ــرام ال ـن ـ ـص ـ ـ ــوص ال ـتــي تـكـفـل ادارة وضـع
الق ــدس" .واض ــاف "كـم ــا انـن ــا مـتـم ــسك ــون ج ــدا
بحمـايـة احلقـوق املـدنيـة للعـرب الـذين يـسكنـون
القـ ــدس ،وال نـ ــزال نعـ ــارض اي اجـ ــراء مـن شـ ــانه
تهديـد الوضع الـنهائي لهـذه املدينـة ،اذ ينبغي ان
ينتج من مفاوضات بني الطرفني".

حوار جدي

بـ ـ ــرنـ ـ ــامـجهـ ـ ــا ال ـنـ ـ ــووي امل ـث ـيـ ـ ــر
للجدل.

قلق عربي

اجلـاريـة مع ايـران بشـأن ملفهـا
الـنـ ــووي اذا م ـ ــا وافقـت روسـيـ ــا
والـصـني عل ــى ف ــرض عق ــوب ــات
عل ـ ــى طهـ ــران يف حـ ــال رف ـضـت
احلد من طموحاتها النووية.
وق ـ ـ ــال دبلـ ـ ــومـ ـ ــاســي غـ ـ ــربــي ان
الواليـات املتحدة "تـود اجللوس
ال ــى ط ــاولـ ــة (املف ــاوضـ ــات) مع
االيـ ـ ـ ــرانـ ـي ــني يف اطـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدول
اخلمـس الــدائمــة العـضـويـة يف
مـجلـ ــس االمــن زائـ ـ ــد املـ ـ ــان ـيـ ـ ــا
وم ـن ـ ـ ــاقـ ـ ـش ـ ـ ــة مـعـهــم الـع ـ ـ ــرض
االجـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي" الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـع ـ ـمـل
التـرويكـا االوروبيـة علـى وضعه
بشأن هذا امللف.

مـن ج ــانـبـه اعلـن ن ــائـب رئـي ــس
املـن ـظـمـ ــة االيـ ــرانـيـ ــة لل ـطـ ــاقـ ــة
الــذريــة مـحمــد سـعي ــدي اليــوم
االربعــاء ان االوروبـيني يـجب ان
يق ــبل ـ ـ ــوا ب "واقع" ال ـبـ ـ ــرن ـ ـ ــامج
الـنــووي االيــرانـي وان "ال رجــوع
فيه" على ما ذكرت وكالة االنباء
االيرانية الرسمية.
واضـ ـ ـ ــاف "يف حـ ـ ـ ــال ال يـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــذ
االوروبـي ــون ب ــاالعـتـب ــار الـتق ــدم
ال ـن ـ ــووي ال ـ ــذي احـ ـ ــرزته اي ـ ــران
سـ ــيـ ـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــاكـل يف
املـسـتقبل" .واضــاف "من املـمكن

ترويكا عربية ملبادرة سلمية
الرياض/اف ب

قـ ــالــت صحــيفـ ــة "احلـيـ ــاة" ام ــس االربعـ ــاء ان
القمة السعـودية املصريـة امس يف شرم الشيخ
تـنـ ــدرج يف اطـ ــار مـ ـشـ ــاورات عـ ــربـيـ ــة ودولـيـ ــة
لتحريك املفاوضات الفلـسطينية االسرائيلية
وبـلورة مـبادرة دولـية تـنهي العقـبات امـام عودة
املفاوضات.
ونقلت الـصحيفـة عن مـصادر عـربيـة مسـؤولة
ان "املنطـقة سـتشهـد حتركـا دوليـا جديـدا من
اجل حلحلـة اجلمـود الذي يعـتري املفـاوضات
الفلسـطينية االسـرائيلية وان اتصـاالت عربية
عـربية وعـربية دوليـة جرت وجتري لـبلورة هذا
التحرك يف شـكل مبادرة سياسية تنهي عقبات
عودة املفاوضات".
واشــارت "احليــاة" من جهـة اخـرى الـى ان هـذه

الواقع اإليراني

تظاهرات طالبية صاخبة يف تشييل تطالب باإلصالح

املبـادرة الــدوليـة اجلـديــدة "ستــرافقهــا مبـادرة
عربـية حلل االزمـة بني الـسلطـة الفلسـطينـية
برئاسة محمود عباس واحلكومة التي تقودها
حماس".
وتقوم هـذه املبـادرة على تـشكيـل ترويكـا عربـية
تضـم السـودان الـرئـيس احلـالي ملـؤمتـر القمـة
الع ــربي والــسعــوديــة ال ــرئيــس الق ــادم واالمني
العـام للجـامعـة العـربيـة عمـرو مـوسـى تـسعـى
للتـوسـط لعقـد اتفـاق فلـسـطيـني فلـسـطيـني
عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــوقـف م ـ ـ ــوح ـ ـ ــد يـ ـتـ ـيـح لـلـ ـ ـسـل ـ ـط ـ ـ ــة
الـفـلـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــة الـ ـتـف ـ ـ ــاوض مـع اجل ـ ـ ــان ــب
االسرائيلي "وفق املبادرة الدولية اجلديدة".
يـشـار الــى ان القمـة الـسعـوديــة املصـريـة تــأتي
قـبل مـب ــاحـثـ ــات يجـ ــريه ــا مـبـ ــارك مع رئـيــس
الـوزراء االسرائـيلي ايهـود اوملرت االحـد املقبل

سانتياغوBBC/
اسـتخ ــدمـت ال ـش ــرط ــة يف الع ــاصـم ــة
الـت ـشـيلـيــة ســانـتـيــاغ ــو الغــاز امل ـسـيل
لل ــدم ــوع ض ــد الــطالب املـتـظ ــاه ــريـن
املطـالـبني بـاصالح الـنظــام التـعليـمي
يف البالد.
وقـد شـارك يف االحتجـاجـات اكثـر من
 400الف ط ــالـب مـن مخـتلـف انح ــاء
ال ــبالد واضـ ـ ــربـ ـ ــوا عــن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة يف
العاصمة وغيرها من املدن.
ويـط ــالـب الــطالب ب ــاعـتـم ــاد مـنـ ــاهج
جـ ــديـ ــدة واســتعـمـ ــال وسـ ــائــط الـنـقل
بـ ـ ـشـكـل مـج ـ ـ ــانــي وتـخـف ـيـ ــض اج ـ ـ ــور
االمتحان.
ويـعتبـر هـذا االضـراب هـو االكبـر منـذ
عـ ـش ــر سـن ــوات كـمـ ــا يعـتـب ــر اخـتـب ــارا

للرئيسة اجلديدة ميشيل باشيليت.
وعقـ ــدت احلـكـ ــومـ ــة اجـتـمـ ــاع ـ ــات مع
زعماء الطالب لسماع مطالبهم.
وســارت املـظــاهــرات يف البــدايــة بــشكل
سلمي يف الـعاصمة وسار الطالب وهم
يغنـون ويــرقصـون لـكنهـا حتــولت الـى
الـعنـف فيـيمــا بعــد يف بعــض املنــاطق
من العــاصمـة .واصـطـدم الـطالب مع
رجـ ــال الـ ـشـ ــرطـ ــة الـتـي اســتخـ ــدمـت
خـراطيـم امليـاه والغـاز املـسيل للـدمـوع
ضد الطالب املتظاهرين لتفريقهم.
ونـقلـت وك ــال ــة رويـت ــرز عـن ال ـط ــالـب ــة
فـيــرادا الـب ــالغــة مـن العـمــر  15عــامــا
ق ـ ــولهـ ــا :انـنـ ــا نـت ـظـ ــاهـ ــر نـيـ ــابـ ــة عـن
مــدارسـنــا فــاحلـمــامــات يف مــدارسـنــا
قـ ــذرة جـ ــدا وال ميـكـنـنـ ــا االســتحـمـ ــام

اقرتاحات مرصية للحد من دخول املتشددين اىل الربملان
القاهرة /رويترز

قـال رئيس الـوزراء املصـري أحمد
نـظــيف يف مق ــابل ــة ان مـص ــر ق ــد
تعــدل ال ــدستــور بـطــريق ــة جتعل
مـ ــن الـ ـ ـصـعـ ــب عـلـ ـ ـ ـ ــى االخـ ـ ـ ـ ــوان
املــسلـمـني الف ــوز بعــدد كـبـيــر مـن
املقاعد يف البرملان.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـيــف ان مـ ـ ــن بـ ـ ــني
ـ
املقتـرحات تقـدمي نظام انـتخابي
يجـمع بـني الـتـصــويـت بــالـنـظــام
الف ــردي والـت ـص ــويـت بـ ــالق ــوائـم
احلــزبيـة لـكن هـذا سـيحتـاج الـى
تعديل دستوري.
وقـال نـظيـف لصـحيفــة (املصـري
اليـوم) املـستقلـة يف املقـابلــة التي
ن ـش ــرت ام ــس االربعـ ــاء انه اذا مت
تع ــديل ال ــدسـت ــور بحـيـث ي ـسـمح
بـذلك فـانه ميكـن احلصـول علـى
متـ ـ ـثـ ـ ـيـل أفـ ـ ـ ـضـل لـالح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب يف

الـب ــرمل ــان حـت ــى وان كـ ــان ال يعلـم
حتى االن ان كان سيحدث هذا أم
ال.
ولـم ت ـسـمح الــسلـطــات املـصــريــة
علــى االطـالق جلمــاعــة االخــوان
املـسلمـني بتـشـكيل حـزب سيـاسي
مم ـ ـ ــا اض ـ ـط ـ ـ ــره ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى تـق ـ ـ ــدمي
م ـ ـ ــرشـحـ ـيـه ـ ـ ــا يف االنـ ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
كمستقلني.
وفـاز االخـوان املـسلمـون بـثمـانيـة
وث ـمـ ـ ــانــني مـقعـ ـ ــدا يف ال ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــؤلـف م ـ ــن  454مـقـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدا يف
ـ
االنـتخـابـات الـتي جــرت يف العـام
امل ـ ــاضــي ب ـي ـن ـم ـ ــا ج ـ ــاءت ن ـتـ ـ ــائج
االحـزاب الـسيـاسيــة املعتـرف بهـا
س ــواء اللـيـب ــرالـي ــة أو الـي ـس ــاري ــة
ضعيفة للغاية.
وقال محللون إن احلكومة عملت
بحيث تـضمن أن تخسـر االحزاب

الـعلمانـية حتـى ميكنهـا أن تصور
للغــرب ان الـصــراع الـسـيــاسـي يف
م ـصـ ــر هـ ــو صـ ــراع بـني الـ ــرئـي ــس
ح ـ ـ ـ ـس ـ ـنـ ــي م ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــارك واالخ ـ ـ ـ ـ ــوان
املـسلمـني .لكنهـا اصيبـت بالـذعر
ع ـن ـ ــدم ـ ــا جـ ـ ــاء أداء االسالم ـيــني
أفضل من املتوقع.
وكان نظيف يرد على سؤال بشأن
كــيف سـتــنفـ ــذ احلـكـ ــومـ ــة رغـبـ ــة
نـظيف يف منـع االخوان املـسلمني
مـن تــشكـيل كـتلــة يف الـبــرملــان يف
االنتخابات البرملانية القادمة.
وتقـ ــول احلك ــوم ــة إنه ــا تعـت ــرض
عل ــى جمــاعــة االخــوان املــسلـمني
النه ــا تـتـص ــرف كح ــزب سـي ــاسـي
يستند إلى الدين.
ويق ـ ــول االخ ـ ــوان امل ـ ــسل ـم ـ ــون إن
احلـكـ ــومـ ــة تخـ ـشـ ــى مــن شعـبـيـ ــة
اجلماعة وتـريد تقليل نفوذها يف

اط ـ ــار االس ــتع ـ ــدادات ل ـت ـنـ ـص ـيــب
ج ـم ـ ــال م ـبـ ـ ــارك جنل ال ـ ــرئ ـيـ ــس
حسني مبارك يف منصب الرئيس
القادم للبالد.
والتعـديل الــذي يقتـرحه نـظيف
ميكـن أن يخفـض وج ــود جمــاعــة
االخوان املـسلمني يف البـرملان ألن
اعـض ــاءه ــا لــن يك ــون ــوا مـ ــؤهلـني
لـ ــشغـل مقـ ــاع ـ ــد وفقـ ــا لـلقـ ــوائـم
احلــزبيــة إذا لم تــشكـل اجلمــاعــة
حتــالفــا مع حــزب ق ــائم مـعتــرف
به.
وكــان نـظـيف عـبــر عـن اعـت ــراضه
عل ـ ــى ق ـي ـ ــام االخ ـ ــوان املـ ــسل ـمــني
بتـشكيل كـتلة بـرملانـية يف مقـابلة
مع روي ـت ـ ـ ــرز يف وقــت سـ ـ ـ ــابق مــن
ال ـ ــشهـ ـ ــر احلـ ـ ــالــي لـك ــنه قـ ـ ــال إن
احلكــومــة ال تعــرف كـيف سـتمـنع
حدوث ذلك.

جملس االمن ّ
حيط رحاله يف اخلرطوم إلقناعها بقبول قوات دولية
االمم املتحدة /رويترز

قال االمني العام لالمم املتحـدة كويف عنان انه
يعـتق ــد ان االمم املـتح ــدة ق ــد ت ـسـتغ ــرق نح ــو
اربع ــة اشه ــر لـتـنـظـيـم ق ــوة حلفـظ الــسالم يف
دارف ــور حيـنمــا يعـطـي مجلــس االمن ال ــدولي
اشارة البدء.
ولـم يقــرر ال ـس ــودان بع ــد هل سـي ـسـمح لقــوات
االمم املـتحــدة بــدخــول دارفــور لـكنـه سيـسـمح
لف ــريق عــسكــري ت ــابع لالمم املـتحــدة بــزيــارة
املـن ــطقـ ــة لـ ــدارس ـ ــة دور لالمم املــتحـ ــدة .ومـن
املتوقع ان تكون هذه الزيارة االسبوع القادم.
وقال عنان لـلصحفيني "التخطـيط يف مرحلة
متقدمة الى حد ما".
واضــاف قــوله "اجــرينــا اتـصــاالت مبــدئيــة مع

احلكـومـات بشـأن املسـاهمــات احملتملـة بقـوات.
وال ـس ــرع ــة الـتـي سـنـنــشـ ــر بهـ ــا الق ــوات س ــوف
تتوقف على مدى سرعـة احلكومات يف تزويدنا
بهذه القوات".
وتـ ــابع كـالمه قـ ــائال "ومـن ثـم ف ــانـن ــا نـفك ــر يف
اربعة اشهر او نحو ذلك".
ويـســافــر مجلــس االمن ال ــدولي الــى الـســودان
االسـبـ ــوع املقـبـل يف مح ــاول ــة القـنـ ــاع حك ــوم ــة
اخلـرطوم ان قوات حفظ السالم التابعة لالمم
املتحـدة مـطلـوبـة علـى وجه الـسـرعــة وطمـأنـة
السودان بان االختيار النهائي هو اختيارهم.
تـبـ ــدأ الـ ــرحلـ ــة الـتـي تـ ـسـتـمـ ــر ع ــشـ ــرة ايـ ــام يف
اخلـ ــام ــس مـن وحـ ــزيـ ــران وتـ ـشــمل اخلـ ــرطـ ــوم
وجنوب السودان ومخيمات الالجئني يف دارفور

وتـشاد ومقر االحتاد االفـريقي يف اديس ابابات
بـاثيوبيـا .وتنتهي الرحلـة يف كينشاسـا عاصمة
جمهورية الكوجنو الدميقراطية.
وقـال الـسفيــر البــريطــاني اميـري جـونـز الـذي
سيــرأس الــرحلــة مع الـسـفيــر الفــرنــسي جــان
مـارك ديال سابلـييه انه يعمل علـى افتراض ان
اخل ـ ــرط ـ ــوم ســت ـ ــوافـق عل ـ ــى ق ـ ــوة ت ـ ــابع ـ ــة لالم
املتحدة.
وقــال للـصحفـيني "االشــارات متـضــاربــة قلـيال
لكن احدث اتصاالت اجـريتها تنبيء بانه كانت
هناك مـوافقة عـلى االنتقـال .وعملنـا يفترض
انه سـيكــون هـنــاك انـتقــال الــى عـملـيــة لالمم
املتحـدة لكـننــا سنـفعل ذلك مبـوافقـة حكـومـة
السودان.

قندهار/اف ب

اف ـ ــاد مـ ـص ـ ــدر يف ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
االفـغ ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة ان م ـئ ـ ـ ــات مــن
عناصر طالبان سيطروا على
عـدد مـن املبـاني الـرسـميـة يف
ج ـن ـ ـ ــوب ال ـبـالد ط ـ ـ ــوال ل ـيـل
الــثالثـ ـ ــاء االربعـ ـ ــاء بع ـ ــدم ـ ــا
طـ ـ ــردوا م ــنهـ ـ ــا قـ ـ ــوات االمــن
االفغانية.
وقـ ــال رئـي ــس شـ ــرطـ ــة واليـ ــة
اوروزغـان ،حجي رضا خان ان
املـتـمــرديـن سـيـطــروا يف وقـت

مـتــأخــر الـثالث ــاء عل ــى املقــر
العــام للـشـرطــة وعلـى مـبنـى
ح ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة واليـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــورا يف
االقليـم وارغمـوا قـوات االمن
عل ـ ـ ــى الف ـ ـ ــرار بع ـ ـ ــد معـ ـ ــارك
استمرت بضع ساعات.
وقــال "سـيـط ــروا خالل اللـيل
على املـقر العام لـكنهم رحلوا
صباحا".
وتـابع ان "وسط احملافظة هو
حـ ــالـيـ ــا مـن ــطقـ ــة مـهجـ ــورة،
لكننـا نستعد للعودة اليه فور
حصولنا على تعزيزات".

حتــى يف احلمـامــات املغلقــة وال تقـوم
االدارة بفعل شيء.
ويقول مراسل ال بي بي سي يف القارة
االمـ ــريـكـي ـ ــة ويل غـ ــرانـت ان ال ــطالب
يـط ــالـب ــون بـتع ــديل ق ــان ــون الــتعلـيـم
االس ـ ــاســي الـ ـ ــذي يع ـ ــود الـ ـ ــى حق ـب ـ ــة
ال ــدكـت ــات ــور ال ـس ــابق بـيـن ــوشـي ــة وه ــو
مطلب الطالب واملدرسني.
كمـا لـلطـالب مطـالـب مبـاشـرة اخـرى
مـثل تخـفيـض رســوم االمـتحــان الـتي
يـعـج ـ ـ ـ ــز ع ــن دفـعـه ـ ـ ـ ــا الـفـق ـ ـ ـ ــراء م ــن
الـطالب .وق ــالت ال ــرئيـســة بــاشـيلـيت
انهـ ــا تـتـفهــم العـ ــديـ ــد مـن م ـطـ ــالـب
الـطـالب و تتـفق معهـم علــى احلــاجــة
الـ ـ ــى اصالح ال ـنـ ـظ ـ ــام ال ـتـعل ـي ـمــي يف
البالد.

أغرب اعرتاض يف الربملان
التايواين

تايبه /وكاالت

س ـ ـ ـ ــادت اجلـلـ ـب ـ ـ ـ ــة الـ ـب ـ ـ ـ ــرمل ـ ـ ـ ــان
الـتـ ــايـ ــوانـي الــثالثـ ــاء عـنـ ــدمـ ــا
ه ـ ـ ــاجــم ال ـن ـ ـ ــواب زم ــيلـ ـ ـ ــة لهــم
خ ــطفــت م ـ ـش ـ ــروع قـ ـ ــرار بفــتح
طــرق نقـل مبــاشــرة مع الــصني
وح ــاولـت الـتهـ ــامه يف مح ــاول ــة
مــنهـ ــا اليقـ ــاف االقـتـ ــراع علـ ــى
القضية برمتها.
وهــاجم نـواب احلــزب التقــدمي
ال ــدميقــراطـي احلــاكـم املـنـصــة
واح ــتج ـ ــوا ب ـ ـش ـ ــدة مل ــنع اع ـ ــادة
الـنظــر يف مشـروع قـرار تقـدمت
به املعـارضـة يهـدف لـوضع حـد
حل ــواج ــز ف ــرضــت لعق ــود عل ــى
طرق الطيران واملالحة املباشرة
مع الصني.
ووسـ ــط اجلـلـ ـب ـ ـ ــة ق ـ ـ ــام ــت واجن
شـوهـوي نــائبـة احلـزب احلــاكم
بخطـف مشـروع القـرار املكتـوب
مـن نـ ــائــب معـ ــارض والــتهـمــته
امام عدسات التلفزيون.
وب ـ ـصـقــت واجن ال ـ ـ ــوث ـيـق ـ ـ ــة ثــم

مزقتها بعـد ان فشل املعارضون
يف اخــراجهــا مـن فـمهــا بجــذب
شعرها.
ويف هــذه االثنـاء بــصقت نــائبـة
أخـرى عن احلـزب احلـاكم علـى
زميلة لها من املعارضة.
وهــذه ثــالث مــرة تتـسـبب فـيهــا
جلـب ــة احل ــزب احل ــاكـم يف مـنع
االقتراع على مشروع القرار.
واشــتهـ ــر الـبـ ــرملـ ــان الـتـ ــايـ ــوانـي
مبـثل هــذه االحــداث العــاصفــة
منذ أواخر الثمانينيات.
ويـعـ ـ ـ ـ ــارض احلـ ـ ـ ـ ــزب احلـ ـ ـ ـ ــاكـ ــم
مشـروع القرار قـائال انه يقوض
سلطـة احلكـومة ويهـدد الوضع
الــسيـاسـي للجـزيــرة بتـصنـيفه
ال ــرحالت اجلــويــة الــى الـصـني
بـ ـ ــوصـفه ـ ـ ــا رحالت مـحل ـيـ ـ ــة ال
دولية.
وك ـ ـ ــانــت ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان ق ـ ـ ــد م ـنـعــت
االتصـاالت املبـاشـرة مع الـصني
م ـنـ ـ ــذ اس ــتقـاللهـ ـ ــا عـ ـ ــام 1949
وسط حرب أهلية دامية.

الربملان اللبناين يرفض املذكرة السورية

طالبان حتتل مباين افغانية لي ًال ..وختليها صباحاً
وتـض ــاعفـت الهجـمــات الـتـي
تـشـنهــا مـجمــوعــات مــسلحــة
مـن عـن ــاص ــر ط ــالـب ــان خالل
االشهـ ــر االخـيـ ــرة يف جـنـ ــوب
افغـانـستـان وتعـتبـر اوروزغـان
من الــواليــات الـتي يـســودهــا
اكبر قدر من العنف.
ويجـ ــري حـ ــالـيـ ــا نـ ـشـ ــر قـ ــوة
ه ـ ــول ـن ـ ــدي ـ ــة مــن نح ـ ــو 1300
ع ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف اوروزغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
لل ـم ـ ـسـ ـ ــاع ـ ـ ــدة علـ ـ ــى ارسـ ـ ــاء
االســتقـ ـ ــرار وتع ـ ــزي ـ ــز وج ـ ــود
احلكومة املركزية وسلطتها.

الـوصـول الـى تـسـويـة اذا قـامـوا
بـ ـ ـ ـ ــاق ــتـ ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــات مـ ـنـ ـ ـطـق ــي ـ ـ ـ ــة
وعقالنية".
وتـ ـبـح ــث الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ــدائ ــمـ ـ ـ ـ ــة
العـ ـض ـ ــوي ـ ــة يف مـجلـ ــس االمــن
ال ـ ــدولــي (ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة
وروسـي ــا وف ــرن ـس ــا وب ــريـط ــانـي ــا
والـ ـ ـص ــني) وامل ـ ـ ـ ــان ــي ـ ـ ـ ــا ال ــي ـ ـ ـ ــوم
اخل ـم ـيـ ــس يف ف ـي ـي ـن ـ ــا يف املـلف
ال ـن ـ ــووي االي ـ ــرانــي ك ـمـ ـ ــا انه ـ ــا
سـتضع اللـمسـات االخيـرة علـى
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض اوروب ـ ــي يـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن
مجـمــوعــة مـن احلــوافــز فـضال
عـن درس عق ــوب ــات اقـتـص ــادي ــة
لـ ــدفع اي ــران ال ــى الـتـخلـي عـن

علــى صـعيــد آخــر اعــرب االمني
العــام جلــامعــة الــدول الع ــربيــة
ع ـم ـ ــرو م ـ ــوس ـ ــى ع ــن قلـقه مــن
االنـتـ ـشـ ــار الـنـ ــووي يف الـ ـشـ ــرق
االوس ــط ف ـي ـم ـ ـ ــا يج ـت ــمع وزراء
خارجـية الدول العربية والصني
يف بكني يف اطار متندى على ما
ذكـرت وســائل االعالم الـرسـميـة
الصينية امس االربعاء.
وق ــال عمــرو مــوســى يف مقــابلــة
مع وكالة انبـاء الصني اجلديدة
"ان اله ــدف ب ــالـن ـسـب ــة لـن ــا ه ــو
اق ـ ــام ـ ــة مـن ــطق ـ ــة خ ـ ــالـي ـ ــة مـن
االسـلحـ ــة الـنـ ــوويـ ــة يف الـ ـشـ ــرق
االوسط".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "االم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال يـ ـ ـتـعـلـق
بــاملـســأل ــة النــوويــة يف ايــران بل
ب ــامل ـس ــأل ــة الـن ــووي ــة يف ال ـش ــرق
االوسط".
واع ــربـت دول اخللــيج الع ــربـي ــة
هـ ـ ــذا ال ـ ــشهـ ـ ــر ع ــن قلـقهـ ـ ــا مــن
ال ـب ـ ــرنـ ـ ــامج ال ـن ـ ــووي االي ـ ــرانــي
وطلـبت تـطمـينــات من طهـران
بان نواياها سلمية بالكامل.

بيروت /القناة

رف ــض مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب الل ـب ـن ـ ــانــي
مذكرة اجللب التي اصدرها القضاء
الـسوري عبـر االنتربـول بحق النائب
ول ـي ـ ــد ج ـن ـبـالط وطلــب رد الـ ــطلــب
الـسوري النه -ميـس بكرامـة مجلس
النواب والشعب الذي ميثله.-
وطــرح رئـي ــس مجلــس الـنــواب نـبـيه
بــري زعـيم حــرك ــة امل عل ــى النــواب
الـصـيغ ــة التـي مت التـصــويـت علـيهــا
برفع االيدي فاقرت -بالغالبية.-

وقــد امـتـنع نــواب حــزب اهلل وحــركــة
امل عن التصويت.
ون ـصـت صــيغ ــة االقـتـ ــراح عل ــى ان -
اجمللـس الـنيـابـي اللـبنــاني يــستـنكـر
م ــذك ــرات االح ـض ــار وال ــدع ــوة الـتـي
اصـ ـ ــدرته ـ ــا ال ـ ــسلـ ـط ـ ــات ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة
ويعتبـرهـا مخـالفـة للـدستـور ومتس
ك ــرام ــة اجمللــس والــشعـب اللـبـن ــانـي
الذي ميثله.-
واضـاف الـنص -مبـا انهـا (املـذكـرات)
مرفوضة شكال واساسا .

وكـ ــان ب ـ ــري تال يف بـ ــداي ـ ــة اجللـ ـسـ ــة
اقـتـ ــراحـ ــا اخـ ــر تقـ ــدم بـه شخ ـصـيـ ــا
وصيغته اكـثر اعتـداال يشيـر الى -رد
طلـب ال ــسل ـطـ ــات الـ ـسـ ــوريـ ــة النه ال
ي ـ ـس ـتـ ـ ــويف شـ ـ ــروط املـالحقـ ـ ــة شــكال
واسـ ــاسـ ــا .-لـكـن هـ ــذا االقـتـ ــراح لـم
ي ـطـ ــرح علـ ــى الـت ـصـ ــويــت بعـ ــد فـ ــوز
االقتراح االول.
واصــدر القـضــاء العـسكـري الـسـوري
مذكـرة جلب بحـق جنبالط وسلـمها
لالنتربول لتنفيذها .

