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يف احلدث العربي والدولي

هنـية يـشتـرط يف تقـدمي استـقالـته فك احلصـار علـى فلـسطني

عـــبــــــــاس :ال أمـــن وال سـالم يف ظـل االحـــتـالل اإلرسائـــيـيل

املدى  /وكاالت

العواصم /الوكاالت

شكوى

اعلـنـت جــمعـي ـ ــة محـ ــامـني
ت ـ ـ ـ ــدافـع خـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا ع ــن
معـتـقلـني يف غ ــوانـت ــان ــام ــو
انهـ ـ ــا س ـت ــتقـ ـ ــدم بـ ـ ـشـكـ ـ ــوى
ال ـ ـثـالثـ ـ ـ ـ ـ ــاء املـق ـ ـبـل امـ ـ ـ ـ ـ ــام
مـحكـمــة املــانـيــة ضــد وزيــر
ال ــدف ــاع االمـي ــركـي دون ــال ــد
رامـسفلـد لـدوره يف عـمليـات
تـع ـ ـ ـ ـ ــذيـ ــب تـع ـ ـ ـ ـ ــرض لـه ـ ـ ـ ـ ــا
معتقلون يف العراق ويف القاعدة االميركية يف كوبا.

كمني

ذكــرت الـصحف اجلــزائــريــة أمـس الـسـبت ان سـبعــة
عــسكــريني جـزائـريـني علــى االقل قـتلـوا واصـيب 13
بجــروح اصــابــة اربعــة مـنهـم بــالغــة يف كـمـني نـصـبه
اسالميـون االربعـاء قـرب االخضـريـة شـرق اجلـزائـر.
ونصب الكمني اثـناء عملية متشيط قام بها اجليش
اجل ـ ــزائ ـ ــري يف امل ـنـ ــطق ـ ــة .ون ـ ـســب الـهج ـ ــوم ال ـ ــذي
اسـته ــدف الع ــسك ــريـني ال ــى كـتـيـب ــة مـن اجلـم ــاع ــة
السلفية للدعوة والقتال.

جولة

اعلــن امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم االمم امل ــتحـ ـ ــدة س ـت ــيفـ ـ ــان
دوجـ ــاريـك ان االمــني العـ ــام
للمنظمة الـدولية كويف انان
سـيتوجه نهـاية االسبـوع الى
اوروبـ ـ ـ ــا وافـ ـ ـ ــريـقـ ـيـ ـ ـ ــا حـ ـي ــث
سيـقوم بـزيارتـني الى مـقري
االمم املــتح ـ ــدة يف ن ـي ـ ــروبــي
وجنـيف .وسيـزور انـان الـذي
غـادر نيـويـورك أمس الـسبت
اسـ ـط ـن ـب ـ ــول االث ـنــني ح ـيــث
سيتلقى رسميـا تقرير جلنة
العقالء يف حتـالـف احلضـارات وهـي مبـادرة يـرعـاهـا
رئـيـ ـسـ ــا الـ ــوزراء الـتـ ــركـي واالسـبـ ــانــي وتهـ ــدف الـ ــى
التقريب بني الثقافات والديانات اخملتلفة.

حكم

اعلـن م ـصـ ــدر ق ـضـ ــائـي روانـ ــدي ام ــس اجلــمعـ ــة ان
مـحكـمــة غــاكــاك ــا حكـمـت علــى راهـبــة كــاثــولـيكـيــة
روانـدية بالـسجن ملدة ثالثـني عاما النهـا شاركت من
خالل ع ـمـله ـ ــا يف اح ـ ــد امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـي ـ ــات يف االب ـ ــادة
ال ــروان ــدي ــة ع ــام  . 1994وق ــال امل ـص ــدر ان ال ــراهـب ــة
مـ ــاري-تـيـ ــوبـيـ ـسـتـ ــا كـ ــوكـ ــاروبـيـبـي هـي اول راهـبـ ــة
كـاثــوليـكيـة تـتهـمهــا محـكمـة رونـديـة بـاملـشـاركـة يف
االبادة التي جرت عام . 1994
وق ــد حكـمـت علـيه ــا مـحكـم ــة غ ــاك ــاك ــا دو ه ــويـي يف
جنوب البالد ،باالعدام.

اعلــن الـ ـ ــرئ ـيـ ــس الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي
محـمــود عـبــاس أمــس ال ـسـبـت يف
كلمـة القـاهـا يف الـذكــرى الثــانيـة
لــرحـيل يــاســر عــرفــات ان "ال امن
وال س ـ ــالم يف ظ ـ ــل االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــالل
االسـ ــرائــيلـي" مــتهـمـ ــا اسـ ــرائــيل
بـ"التهرب من املفـاوضات وتضييع
فرص السالم".
وقـال عباس يف املهرجـان التأبيني
الذي اقيم قـرب ضريح عـرفات يف
رام اهلل "لـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـتـ ـحـ ـق ــق االمـ ـ ـ ــن
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ــالم يف ظ ــل االحـ ـ ـ ـ ـت ــالل
واالسـ ـتـ ـيـ ـ ـط ـ ـ ـ ــان وض ــم الـق ـ ـ ـ ــدس
ال ـشـ ــريف الس ــرائـيل..ان ال ــشعـب
الفلـسطـينـي لن يـتنـازل عـن شبـر
واح ـ ـ ــد م ــن ارضـه ويف املـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة
القدس الشريف".
وت ــابع عـب ــاس "عل ــى اس ــرائـيل ان
ك ـ ــانــت ت ـ ــري ـ ــد الـ ــسالم ان تـ ـطــبق
قـ ـ ــرارات الـ ـ ـشـ ـ ــرع ـيـ ـ ــة الـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة
وتـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـحـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــن االراضـ ـ ـ ــي
الفلـسطـينيـة والعـربيـة الـى خط
ال ـ ـ ــرابع مــن حـ ـ ــزيـ ـ ــران  1967وان
تعترف بحقوقنا الـوطنية الثابتة
وغير القابلة للتصرف".
واض ــاف ال ــرئـيــس الـفل ـس ـطـيـنـي
"لق ـ ــد اخ ـت ـ ــرن ـ ــا طـ ـ ــريق ال ـ ــسالم
واملفـاوضات ،وبـادرنا الـى التهـدئة
مـن ج ــانـب واح ــد ،ورحـبـن ــا ب ــدور
فاعل للجنة الربـاعية الدولية اال
ان حـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة اس ـ ـ ــرائ ـيـل ت ـ ـض ـيـع
الف ـ ــرص وتــته ـ ــرب مــن اجلل ـ ــوس
على طاولة املفاوضات".
وت ــابع عـب ــاس "لق ــد ح ــان ال ــوقـت
حلـكـ ــومـ ــة اسـ ــرائــيل ان تـ ــدرك ان
اسـتمــرار احـتاللهــا واسـتيـطــانهــا
الرضـنـ ــا هـ ــو امـ ــر مـ ـســتحــيل وان
القوة العسكريـة مهما عظمت لن
تك ـس ــر ارادة ال ـصـمـ ــود يف شعـبـن ــا
( )...لقــد انـته ــى عهــد االحـتالل
واضطهاد شعب لشعب اخر".
واعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ـ ــر عـ ـبـ ـ ـ ـ ــاس ان "الـ ـ ـ ـسـالم
مستحيل وعـشرة االف فلسطيني
رهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ــن (يف اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ادلت وزيرة الدفاع الفرنسية
ميشال اليو-ماري بشهادتها
امـام القضاة املكـلفني النظر
يف قضية "كليـرسترمي" التي
تـتعلق بــالتــشهيــر .ولم تـدل
اليـو-مـاري بـاي تصـريح اثـر
االدالء بـ ـ ــشه ـ ـ ــادتهـ ـ ــا ح ـيــث
غ ــادرت مق ــر احملكـمــة وكـمــا
دخلت اليه من باب يف مرآب
سفلي لتحاشي مواجهة الصحافيني.

ثقة

اعـتبــر اجلنـرال الفـرنـسـي االن بيـليغــرني قـائـد قـوة
الـطوارىء الـدوليـة التـابعة لالمم املـتحدة يف جـنوب
لـبـنـ ــان يف ت ـصـ ــريـح صحـ ــايف ان االسـ ــرائــيلـيـني "ال
يـثقــون" ب ــالقــوة الــدولـيــة الـتـي يـت ــرأسه ــا .وبعــد ان
تطـرق الى حتلـيق جديـد للطـيران االسـرائيلـي فوق
املـقر الـرئيـسي لهـذه القـوة قال اجلـنرال بـيليغـريني
يف حـديث الى صحـيفة لوفـيغارو الفرنـسية "انهم ال
يثقون بنـا ويريدون مـراقبة نشـاطات قوة الـيونيفيل
على البر ويف البحر".

عباس يتوسط النخبة السياسية الفلسطينية وهم يقرأون سورة الفاحتة يف ذكرى رحيل ياسر عرفات

الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـن ـيــني يف الـ ـ ـسـج ـ ـ ــون
االس ـ ـ ــرائ ـيـل ـي ـ ـ ــة) ومــن ض ـم ـنـهــم
الـوزراء والنـواب ورؤسـاء البلـديـات
لدى احملتلني االسرائيليني".
وكان عـباس قد دعا مجلس األمن
يف وق ــت س ـ ـ ــابـق خـالل اجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاع
للـمجلـس الثـوري حلـركــة فتح يف
رام اهلل ال ـ ــى "ت ـ ــوف ـي ـ ــر احل ـم ـ ــاي ـ ــة
الدولية للشعب الفلسطيني".
وجـاء يف بيـان عن مكتـب الرئـاسة
الفلـسـطيـنيــة ان عبــاس تنـاول يف
كـل ـم ـتـه ام ـ ـ ــام اجملـل ـ ــس ال ـث ـ ـ ــوري
"األوض ــاع ال ـسـي ــاسـي ــة واألمـنـي ــة،
خ ــاص ــة اجمل ــازر ال ــوح ـشـي ــة الـتـي

جملس املستشارين يف تونس يطالب

نجـاد :أعـداء إيـران ال يـستـطيعـون وقف بـرنــاجمنــا النـووي

الرئيس بن عيل بالرتشح لوالية جديدة

طهران  -القدس /وكاالت

قـال الـرئـيس االيــراني محمـود احمـدي جنـاد ان
أعـداء ايران ال يـستطـيعون عمـل اي شيء لوقف
برنامجها النووي.
ونـقلـت وكـ ــالـ ــة أنـبـ ــاء اجلــمهـ ــوري ـ ــة االسالمـيـ ــة
االيــرانيـة عـن احمـدي جنـاد قـوله "فـيمـا يـتعلق
بـالقضـية النـووية فـانهم يعبـرون بشـكل خاطيء
عـن قلقهم بشأن حتول ايـران احملتمل عن املسار
السلمي".
وقـال "بـاذن اهلل ستـواصل أمتنـا القـويـة مسـارهـا
وال يستطـيع العدو عمل اي شيء بشأن القضية
النووية".
وكان كبير املفـاوضني االيرانيني قد قال ان بالده
ستعيـد النظـر يف العالقـات مع الـوكالـة الدولـية
للـطــاقــة الــذريــة اذا أيــد مجلــس االمن مـشــروع
القرار االوروبي.
من جــانـبه أملح ن ــائب وزيــر الــدفــاع اإلس ــرائيـلي
أفرامي سـنيه إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى ضرب
مـن ـشــآت إيــران الـنــوويــة كـ"خـيــار أخـيــر" .وقــال
"سـنيه" جلريدة "جيروزاليـم بوست" اإلسرائيلية

سباق الـرئاسة يـبدأ يف الواليـات املتحدة

البيت األبيض حيذر خصومه بعد فوز الديمقراطيني

واشنـطن ،الـواليــات املتحـدة/
الوكاالت
حـ ــذر الـبـيـت األبـيــض خ ـصـ ــومه
م ـثـل الق ـ ــاع ـ ــدة او اي ـ ــران مــن ان
ينـظروا الـى فوز الـدميوقـراطيني
يف االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
االميـركية وكـأنه تراجع للـواليات
املتحدة.
وقـ ـ ــال امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم ال ـب ـيــت
االبـيض تـونـي سنـو للـصحـافـيني
"اذا ك ــان هـن ــاك ق ــادة اج ــانـب ق ــد
اعربوا عـن فرحتهم فاعتقد انهم
يقـللـ ـ ــون مــن اه ـم ـيـ ـ ــة ال ـنـ ـظـ ـ ــام
الدميوقراطي االميركي".
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "يـجـ ــب ان ال يـفـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــر
اع ـ ــداؤنـ ـ ــا اطالق ـ ــا ان نـ ـظ ـ ــام ـن ـ ــا
الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـي ي ـضـعفـنـ ــا .هـ ــو
يقـ ــوي جـ ــانـب املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة لـ ــدى
اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــني (اجل ـ ـ ـمــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري

تـواصل حكـومة إسـرائيل ارتـكابـها
ضــد املــدنـيـني الفل ـسـطـيـنـيـني يف
مخـتـلف مـنـ ــاطق وم ــدن الــضف ــة
الغربية وقطاع غزة".
إل ـ ـ ــى ذلـك ق ـ ـ ــال رئ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء
الفلـسـطـينـي اسمــاعيل هـنيــة انه
مـستعد لـتقدمي استقـالته اذا كان
يف هـ ــذا انه ــاء لـلح ـصـ ــار الغ ــربـي
علـى الفلـسطـينـيني .وأدلـى هـنيـة
بهذا التصريح عقب بحث تشكيل
حكـومة وحـدة وطنية مع الـرئيس
محـم ــود عـب ــاس .وك ــان هـنـي ــة ق ــد
ق ــال يف ح ــديــثه للـمــصلـني خ ــارج
مـسجد يف غزة ان الغـرب ال يريده

على رأس احلكـومة الفلسـطينية
املقبلة.
وأض ـ ــاف انه " اذا ك ـ ــان ث ـمــن رفع
احلصـار هو استبعادي عن رئاسة
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ف ـ ـ ــأن ـ ـ ــا أف ـ ـضـل رفـع
احل ـصـ ــار وانهـ ــاء املعـ ــانـ ــاة" .ويف
ال ــوقـت ذاته ق ــال هـنـي ــة ان بحـث
ت ــشكـيـل حك ــوم ــة وح ــدة وطـنـي ــة
يحرز تقدما.
وأكــد هـني ــة ان حمــاس لـن تقــدم
تنازالت.
وق ــال م ـس ــؤول ــون فل ـسـطـيـنـي ــون
االس ـب ـ ــوع امل ـ ــاضــي ان ه ـن ـي ـ ــة لــن
يـ ـشـ ــارك يف حـكـ ــومـ ــة الـ ــوحـ ــدة.

واضـافــوا ان رئيـس الــوزراء أعطـى
للــرئـيــس محـمــود عـبــاس أسـمــاء
أشخــاص خلالفـته وان كــان هـنيــة
نفى انه فعل ذلك.
من جـانبهـا رحبـت تسـيبـي ليفـني
وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة االسـ ــرائــيلـيـ ــة
بـ ــاالنـبـ ــاء الـتـي قـ ــالـت ان رئـي ــس
الـ ــوزاء الـفلـ ـس ـطـيـنـي اسـمـ ــاعــيل
ه ـن ـي ـ ــة ق ـ ــد ي ـت ــنح ـ ــى وال ـ ـس ـم ـ ــاح
للــسلـط ــة الفل ـسـطـيـنــة بـتــشكـيل
حكـومــة معتـدلـة مـستعـدة لـلعمل
مع اسرائيل.
وقــالـت ليـفنـي للـصحـفيـني أثنــاء
زيــارة ل ــوس اجنلـيــس "هـن ــاك أمل

مسـؤول إسـرائـيلي يهـدد بضـربـات وقـائيـة إليـران
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والـدميـوقـراطي) ويعـطينـا العـزم
املـ ـ ـ ـشـ ـت ـ ـ ـ ــرك يف احل ـ ـ ـ ــزب ــني ()...
حملاربـة العدو بـكل جرأة وفعـالية
ممكنتني".
مـن جهــة أخ ــرى نفــى م ـسـت ـشــار
رفيع لـدى الـسينـاتـور اجلمهـوري
جــون مــاكــايـن ،تقــريــرا إخـبــاريــا
نقـلته شـبكـة ABCاألمـريـكيـة،
يف ـيـ ـ ــد أن األخ ـي ـ ـ ــر علـ ـ ــى أه ـبـ ـ ــة
تشكيل جلنة لتقييم حظوظه يف
ال ـت ـ ـ ــرشح لـ ـ ـس ـبـ ـ ــاق الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة
األمريكية عام . 2008
وأكـد مسـتشـار مـاكـاين الـسيـاسي
جـون ويفـر لـشبكـة CNNإن أي
إعالن رسـمـي يف ه ــذا ال ـش ــأن لـن
يـتـم هـ ــذا العـ ــام ،إال أنه اعـتـ ــرف
وهـ ــو مـ ــا ال يـخفــيه مـ ــاكـ ــايـن ،أن
الـسينـاتـور يفكـر جـديـا بـالتـرشح
لسباق الرئاسة.

للمعتـدلني هؤالء الذيـن يؤمنون
ب ـ ـ ــاحلـل الـق ـ ـ ــائــم عـل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس
دولتني".
وعلـ ــى الـ ــرغــم ن تفـ ــاؤل لــيفـنـي
بـحـ ـ ـ ــدوث تـقـ ـ ـ ــدم حـ ـث ــت اي ـ ـضـ ـ ـ ــا
اجملـتـمع ال ــدولـي عل ــى ان يـبق ــى
صارما مع حماس .
وقــالـت لـيفـنـي ان رئـيــس الــوزراء
االســرائـيلـي ايهــود اوملــرت يــريــد
لق ـ ــاء ال ـ ــرئ ـيـ ــس الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي
محمود عباس لدفع العملية.
واضافـت ان"الفكرة هي تعزيز ابو
مــازن مـن أجل إعـط ــائه إمك ــانيــة
إرسـال رسـالـة الـى الفـلسـطيـنيني
املعتدلني بأن هناك وسيلة اخرى
ليـس وسيلــة حمـاس فقـط ولكن
وسيلته ايضا".
وق ـ ــال اومل ـ ــرت ي ـ ــوم اخلـمـي ــس ان
عبـاس سـيُفـاجـأ مبـا قــد تعــرضه
اس ـ ــرائ ـيـل علــيه ولـكــنه لــم ي ـ ــدل
بتفصيالت.
مــن ج ـ ــان ــبه ـ ــا ذكـ ـ ــرت صح ــيف ـ ــة
"تـشرين" احلكـومية أمـس السبت
ان الـرئيـس الـسـوري بـشـار االسـد
تلقـى اتصـاال هـاتفيـا من نـظيـره
االي ــراني مـحم ــود احمــدي جنــاد
اجلـمعــة بـحث ــا فيـه دعم الـشـعب
الفلسطيني.
وق ــالـت الــصحـيف ــة ان "ال ــرئـيــس
االســد تلقــى اتصـاال هــاتفيــا من
جنــاد بحثــا خالله اجـتمـاع وزراء
خـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة املـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
االسالمي الذي متت الدعوة اليه
ب ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـع ـ ـ ـ ــب
الـفلـ ـس ـطـيـنـي" .ودعـت مـن ـظـم ــة
املـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــر االسـالم ــي جلـ ـنـ ـتـهـ ـ ـ ــا
الـتـنفـي ــذي ــة الـ ــى االنعق ــاد عل ــى
م ـ ـس ـت ـ ــوى وزاري يف  18ت ـ ـش ـ ــريــن
الثـاني لـبحث التـطورات االخـيرة
يف االراض ــي الـفـلـ ـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة
احملتلة.
واوضحـت املنــظمــة ان االجـتمــاع
سيعقـد يف مقـرها يف جـدة (غرب
السعودية).

ولفـت ويف ــر إل ــى أن ال ـسـيـن ــات ــور
اجلمـهوري عن واليـة أريزونـا كان
ال ــتق ـ ـ ــى يف أعقـ ـ ــاب ان ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات
الـتجــدي ــد النـصفـي للكــونغــرس
األمـ ــريكـي الـتـي جـ ــرت األربع ــاء،
مع فريق عمله السياسي.
وقــال "إننـا نقــوم اليـوم الـواقع يف
العاشر من نـوفمبر بنفس العمل
ال ــذي قـمـنـ ــا به يف ال ـس ــادس مـن
الــشهــر احلــالـي ،قـبل انـتخــابــات
التجـديد النصـفي ،نقوم بتـقدير
املصالح ،ونتشـاور مع العديد من
األشخ ـ ــاص ،وع ـن ـ ــدمـ ـ ــا يج ـتــمع
ج ـ ــون وس ـي ـنـ ـ ــدي (عق ــيل ـتـه) مع
أوالدهـم يف عــطلـ ــة عـيـ ــد املــيالد،
سيقومون باتـخاذ قرارهم كأسرة،
لــن يـك ـ ـ ــون القـ ـ ــرار ال ــنهـ ـ ــائــي أو
الـ ـ ـ ـ ــرسـ ـم ــي ،سـ ـي ـكـ ـ ـ ـ ــون الـقـ ـ ـ ـ ــرار
الوحيد".

الرئيس بوش يتجول يف اروقة البيت االبيض

النـاطقة بـاإلنكليزيـة إنه ال يروج لعمل عـسكري
إسـرائـيلي ضـد إيــران ،لكـن " اخليــار األخيـر هـو
أحيانا اخليار الوحيد".
ويـ ـ ــرى معـلقـ ـ ــون أن تـ ـصـ ـ ــريحـ ـ ــات "س ـن ــيه" هــي
األوضح الـتي يــدلي بهـا مـسـؤول إسـرائـيلي بـارز
حتى اآلن حول مثل هذا االحتمال.
وقـال "سنيه" للصحيفـة اإلسرائيلـية إنه ال يزال
يـأمل بأن يفـرض اجملتـمع الدولـي عقوبـات على
إيـ ــران .وأضـ ــاف سـنــيه ":أنـ ــا ال أدعـ ــو لـتـ ــوجــيه
ضـربة إسـرائيليـة وقائـية ضـد إيران ،وأنـا مدرك
متـاما جلميع العـواقب احملتملـة لذلك ".وأردف
يقـول ":أعتبـر ذلك اإلجراء اخلـيار األخيـر ،لكن
حت ــى اخلي ــار األخيــر قــد يك ــون أحيــان ــا اخليــار
الوحيد".
اال ان مكتب رئيس الـوزراء االسرائيلي اوضح ان
تـصريحـات سنيه هـذه ال تعكـس اخلط الـرسمي
للحكـومـة كمـا ذكـرت االذاعـة العـامـة ،وردا علـى
س ــؤال ل ــوك ــال ــة الــصح ــافـ ــة الف ــرن ـسـي ــة اك ــدت
املـتحــدثــة بــاسـم رئـيــس الــوزراء مـيــري اي ـسـني.

وبــدون ان تعلق مبـاشـرة علـى تصـريحـات سـنيه.
علــى املــوقف الــرسـمي لـلحكــومــة املـتمـثل يف ان
اسـ ــرائــيل لـن تــتح ـ ــرك مبفـ ــردهـ ــا ضـ ــد ايـ ــران.
واكـتفـت ميـري إيــسني بــالقـول أن "ايـران تــشكل
تهديـدا للعالم الغربي بـاسره .واسرائيل ستعمل
بـ ــالـتـنـ ـسـيـق مع اجملـتــمع الـ ــدولــي علـ ــى اتخـ ــاذ
االجراءات الالزمة".
إلـ ــى ذلـك احــتجـت ايـ ــران لـ ــدى االمم املــتحـ ــدة
بـشــأن "سلــسلــة الـتهــديــدات" االس ــرائيـليــة بعــد
ت ـصـ ــريح ــات م ـس ــؤول اس ــرائــيلـي لـم ي ـسـتــبع ــد
هجـ ــومـ ــا اسـ ــرائــيلـيـ ــا عـ ـسـكـ ــريـ ــا وقـ ــائـيـ ــا علـ ــى
اجلـمه ــوري ــة االسالمـي ــة عل ــى م ــا ذك ــرت وك ــال ــة
االنباء الرسمية االيرانية.
وق ــدم محـم ــد ج ــواد ظ ــريف سفـي ــر اي ــران ل ــدى
االمم املـتحـ ــدة شك ــوى ال ــى االمـني الع ــام لالمم
املتحـدة كـويف انــان ومجلـس االمن الــدولي بعـد
تـص ــريح ــات لـن ــائـب وزي ــر ال ــدف ــاع االس ــرائـيلـي
افــرائيم سـنيه لـم يسـتبعـد فيهـا هجـومـا وقـائيـا
ملنع ايران من امتالك القدرة النووية.

تونس /اف ب
طـالب مجلس املـستشـارين يف تونـس (مجلس الـشيوخ)
الــرئـيـس الـتــونـسـي زيـن العــابــديـن بـن علـي بــالـتــرشح
لـواليـة رئـاسيـة خــامسـة يف  ،2009علـى مـا اوردت وكـالـة
تونس افريقيا لالنباء (وات) الرسمية.
ومت تقـدمي هـذا الـطلـب اثنـاء اجـتمــاع اللـجنـة االولـى
للـمجلــس يف جلـســة خـصـصـت لالشــادة بــال ــرئيــس بن
علي ملناسـبة الذكـرى  19لتوليه الـسلطة يف الـسابع من
تشرين الثاني . 1987
وقـ ــالـت الـ ــوكـ ــالـ ــة ان الـلجـنـ ــة "نـ ــاشـ ــدت الـ ــرئـي ــس زيـن
العـ ــابـ ــديـن بــن علـي جتـ ــديـ ــد ت ـ ــرشحـه لالنــتخـ ــابـ ــات
الرئـاسية لـسنة  2009بهـدف مواصلـة قيادة تـونس نحو
التقدم".
وكــان ال ــرئيــس بن عـلي ( 70عــامــا) تــولــى الــسلـطــة يف
تـونــس يف  1987عقب تـنحيـة الــرئيـس الـسـابق الـراحل
احلبيب بورقيبة بداعي املرض.
ويف ت ـش ــريـن االول  2004ف ــاز بـن علـي ب ــوالي ــة رئ ــاسـي ــة
رابعة بـعد تعديل الدستور يف استفتاء يتيح له الترشح
لـواليـة خـامـسـة .وانـشـأ ذلـك التعـديـل ايضـا الول مـرة
مـجلسـا للـمسـتشـارين مـكون مـن  126مسـتشـارا ينـتمي
اغلبهم للتجمع الدستوري الدميقراطي احلاكم.

وسـاطــة يمـنيـة بـني احلكـومـة االنـتقــاليـة الـصـومــاليــة واملحــاكم اإلسـالميـة
العواصم /وكاالت
ذك ــرت وك ــال ــة االنـب ــاء الـيـمـنـي ــة
(سـبــأ) ان الــرئـيــس الـصــومــالـي
ع ـبـ ـ ــداهلل ي ـ ـ ــوسف اح ـم ـ ـ ــد وصل
أمـس الـسـبت الـى صـنعـاء حـيث
سيبحث مـع نظيره الـيمني علي
عـبــداهلل ص ــالح وســاطــة ميـنـيــة
مـحـ ـتـ ـمـلـ ـ ـ ـ ــة ب ــني احل ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
االنتقـاليـة الصـومالـية واحملـاكم
االسالمية.
وقـ ـ ـ ــال احـ ـمـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــدى وصـ ـ ـ ــولـه

"س ـن ــبح ــث مع الـ ـ ــرئ ـيـ ـ ــس علــي
عبـداهلل صالـح امكانـية مـواصلة
اجلـهـ ـ ـ ــود الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن اجـل
الـوصول الى مصاحلة شاملة يف
الـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال وتقـ ـ ــري ــب وجهـ ـ ــات
الـن ـظـ ــر بــني مخـتـلف االطـ ــراف
الصومالية".
واق ـت ـ ـ ــرح ال ـي ـمــن يف ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران
املــاضـي التــوسـط بـني احلكــومــة
االنتقـاليـة الصـومالـية واحملـاكم
االسالمـيــة الـتـي ت ـسـيـط ــر علــى

جزء كبير من الصومال.
مـ ـ ــن جــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اع ـلـ ـ ــن
االسالمـيــون الــذيـن ي ـسـيـطــرون
علــى قـسـم من الـصــومــال ووفــد
بـرئـاسـة رئيـس البـرملـان الـذي ال
يـلقـ ـ ــى دع ـمـ ـ ــا مــن احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
االنـتقــالـي ــة ،انهـم ت ــوصلــوا الــى
اتف ـ ــاق حـ ـ ــول مح ـ ــادثـ ـ ــات سالم
جـ ــديـ ــدة بـني ال ـصـ ــومـ ــالـيـني يف
اخلرطوم.
وجــاء يف بيــان مــشتــرك نـشــر يف

مشاورات جديدة بني القادة اللبنانيني حول
حكومة الوحدة الوطنية

بيروت /الوكاالت
اسـت ـ ــأنـف الق ـ ــادة اللـبـن ـ ــانـي ـ ــون أم ــس
السـبت جلسـات التشـاور التـي بدأت يف
الـســادس من تـشـريـن الثـانـي للتـوصل
الى اتفـاق حول تـشكيـل حكومـة وحدة
وطنية طالب بها حزب اهلل.
وح ـضـ ــر االجـتـمـ ــاع كـبـ ــار املـ ـسـ ــؤولـني
اللـبـن ــانـيـني ب ــاسـتـثـن ــاء االمـني الع ــام
حلـ ــزب اهلل الـ ــذي ميـثـله رئـي ــس كــتلـ ــة
حــزب اهلل يف الـبــرملــان الـنــائـب محـمــد
رعد.
وتعقــد جلـســات احلــوار يف البــرملــان يف
وسـط بيـروت الــذي تفـرض عـليه قـوى
االمن اغالقا.
وزي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ــن اصـل . 24
وحل ـ ـ ـ ـ ــزب اهلل ـ
ـ
وي ــرغب هــذا احلــزب يف تــوسـيع نفــوذه
داخـل احلك ــوم ــة الـتـي تهـيـمـن علـيه ــا
االحــزاب املنـاهـضـة لـسـوريــا من خالل
ضم تيـار النـائب مـيشـال عــون ،حليفه
يف صفوف املعارضة.

وتطـالب املعـارضة بثـلث عدد احلـقائب
الوزارية االمـر الذي يضمن لهـا عرقلة
صدور القرارات املهمة التي حتتاج الى
نسبـة الثلثني القرارها حـسب الدستور
اللبناني.
إلـ ـ ـ ــى ذلــك اعـلـ ـن ــت م ـ ـصـ ـ ـ ــادر يف االمم
املتـحدة ان قبـرص او ايطـاليا او لـبنان
هي االمـاكن الثالثـة التـي سيسـتضيف
احــدهــا احملـكمــة ال ــدوليــة املقـبلــة ذات
الطـابع الـدولـي املكلفـة محـاكمـة قتلـة
رئيـس الــوزراء اللـبنــاني الـســابق رفـيق
احلريري.
وحـ ـسـب هـ ــذه امل ـصـ ــادر الـتـي اكـ ــدت ان
ـح ـ ـ ـ ــدة سـلـ ـم ــت احلــكـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
االمم املـ ـت ـ
اللـبـن ــانـي ــة امل ـش ــروع الـنه ــائـي لـلق ــرار
امل ــتعـلق ب ـ ــان ـ ـش ـ ــاء ه ـ ــذه احملـك ـم ـ ــة ،ان
مسـألة املـكان الـتي سيـكون مـقرا لـهذه
احملـك ـمـ ـ ــة لــم حت ـ ـس ــم بع ـ ـ ــد ويجــب ان
يحـسـم الحقــا مـن قبـل مجلــس االمن
الدولي.

مق ــدي ـش ــو ان الـط ــرفـني ت ــوصال
ال ـ ـ ــى اتفـ ـ ــاق حـ ـ ــول "م ـ ـ ــواصلـ ـ ــة
محــادثــات الــسالم يف الع ــاصمــة
ال ـســودانـيــة اخلــرطــوم بــرعــايــة
اجل ــامع ــة الع ــربـيـ ــة واحلك ــوم ــة
السودانية".
م ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه اعـل ــن مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول
عـ ـ ـسـكـ ـ ــري ام ـيـ ـ ــركــي ك ـب ـيـ ـ ــر ان
الـواليـات املـتحــدة تنـصح بـشـدة
اثيــوبيــا حليـفتهـا االســاسيـة يف
ش ــرق افـ ــريقـيـ ــا بع ــدم الـتـ ــدخل

عـسكـريــا يف الصـومـال ملـسـاعـدة
احلك ــوم ــة االنــتق ــالـي ــة يف ه ــذا
الـ ـبـلـ ـ ـ ــد مبـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــة احملـ ـ ـ ــاك ــم
االسالمية.
وقــال هــذا املـســؤول مـن ني ــروبي
طالبـا عدم الكـشف عن اسمه ان
واشـنـطـن تخ ـش ــى مـن ان ي ــؤدي
الـتـ ــدخل االثـي ــوبـي املـب ــاش ــر يف
الـصــومــال الــى ح ــرب يف القــرن
االفــريقي تـشــارك فيهــا اريتـريـا
ورمبا كينيا.

تـوقعات ببدء املحادثات بني بيونغ يانغ
وواشنطن هذا األسبوع
طوكيو /رويترز
قـالـت صحيفـة يـابـانيـة يـوميـة أمس
ال ـسـبـت ان م ـس ــؤولـني مـن ال ــوالي ــات
املــتح ـ ــدة وك ـ ــوري ـ ــا الـ ـش ـم ـ ــال ـي ـ ــة ق ـ ــد
يجتمـعون خالل االسـبوع احلـالي يف
ن ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك مل ـنـ ـ ــاق ـ ـشـ ـ ــة اس ـت ـئ ـنـ ـ ــاف
احملــادثــات الـســداسيــة الــراميــة الــى
تفكيك برنامج بيوجنياجن لالسلحة
النوويـة .وذكرت صـحيفة مـاينيـتشي
شيمبـون ان مسـؤولني تنفيـذيني من
الـبلــديـن سيـتحــدثــون بـشــأن حـملــة
القمع االمريكـية على مـا يشتبه أنه
أنـشـطــة م ــاليــة مــشبــوهــة متــارسهــا
ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـش ـم ـ ــال ـي ـ ــة وال ـتــي شــملــت
جتـميـد أرصـدة كـوريـا الــشمــاليـة يف
بنك مبكاو.
ولم تـذكر الـصحيفـة التـي نقلت عن
م ـصـ ــادر لهـ ــا صلـ ــة بـ ــالـعالقـ ــات بـني
كـوريـا الـشمـاليـة والـواليــات املتحـدة
أسمــاء املسـؤولني الـذين سـيشـاركـون

يف محادثات نيويورك.
ولـم يــتح ـ ــدد بعـ ــد مـ ــوعـ ــد اجلـ ــولـ ــة
املقــبل ــة مـن احمل ــادث ــات الـتـي ت ـضـم
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ــتح ـ ـ ــدة والـك ـ ـ ــوري ـتــني
الـ ـشـم ــالـي ــة واجلـن ــوبـي ــة والـي ــاب ــان
والـ ـصــني وروس ـيـ ـ ــا وال ـتــي تـ ـ ــأتــي يف
أعق ــاب أول جت ــرب ــة ن ــووي ــة أج ــرته ــا
كـ ــوريـ ــا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة يف الـتـ ــاسع مـن
أكتوبر تشرين االول.

كبار مفاوضي الدول الست يف ملف بيونغ يانغ

