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فلسطينيون يحملون مفتاحاً رمزا للمنازل التي هجروا منها في 48 وذلك خالل مسيرة في غزه مبناسبة ذكرى النكبة           )ا.پ(

صورة أرشيفية مركبة للشقيقني  ديڤيد وإد ميليباند             )رويترز(

جثث وجرحى لعناصر من »القمصان احلمر« سقطوا بنيران اجليش وقناصة مجهولون في بانكوك وفي اإلطار احد املتظاهرين مصاباً بطلق ناري في رأسه       )ا.پ(

أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى

تايلند: حرب شوارع بين الجيش و»القمصان الحمر« 
وقلب بانكوك التجاري يتحول إلى »منطقة رصاص حي«

بانكوكـ  د.ب.أـ  رويترز: معركة شوارع بكل معنى الكلمة تلك التي 
شهدتها العاصمة التايلندية بانكوك أمس بني قوات اجليش وعناصر 
القمصان احلمر املعارضة من انصار رئيس الوزراء الســــابق ثاكسني 
شيناواترا، حيث عززت القوات التايلندية تواجدها عند احلواجز ملنع 
متظاهرين من االنضمام إلى زمالئهم في موقع املظاهرات بوسط بانكوك 

التجاري والذي يحاصره اجليش منذ ايام.
وفي اليوم الثالث اتســــعت املواجهات أمــــس وأطلقت قوات االمن 
النار على أتباع اجلبهــــة املتحدة للدميوقراطية ضد الديكتاتورية في 
منطقة راتشاباراسوب رود الذين أرادوا شق طريقهم إلى تقاطع طرق 
راتشابراسونغ موقع االحتجاج الرئيسي الذي يحتله املتظاهرون منذ 3 
ابريل. وقد اعلنت قوات اجليش قلب بانكوك »منطقة للرصاص احلي« 
وحذرت الفتة عند احد التقاطعات الســــكان من دخول »منطقة ذخيرة 
حية«. وقد أطلقت قوات اجليش التايلندي النار على احملتجني ما ادى 
في الوقت الذي ســــعت فيه جاهدة لعزل املخيم املترامي االطراف الذي 

اقامه احملتجون الساعون الى اسقاط احلكومة.
وقد أنذر اجليش بانه سيستخدم القوة الخراج املتظاهرين املتحصنني 
في وســــط بانكوك. وقال الناطق باســــم اجليش التايلندي سونسرن 
كايكومنــــرد »هناك خطة الخــــالء )حي( راتشابراســــونغ اذا لم ينته 

احتالله«.
لكنه اضاف ان السلطات لم حتدد بعد موعد العملية. وقال »من دون 

اعداد مناسب سيكون هناك مزيد من اخلسائر البشرية«
وقد بلغت حصيلة مواجهات االمس أكثر من ستة قتلى وأصيب 31 
بجروح فيما اســــتمر دوي اطالق النار الغزير واالنفجارات تسمع في 
بانكوك طوال النهار في مشاهد جديدة حلرب شوارع، التي اودت بحياة 

أكثر من 22 شــــخصا قتلوا في االجمال واصيب 172 جريحا منذ مساء 
اخلميس. ومن جانبه اعلن رئيس الوزراء ابيهيسيت فيجاجيفا الذي 

يطالب املتظاهرون باستقالته ان احلكومة لن تتراجع.
وقال »ال يسعنا ان نتراجع ونسمح ملن ينتهكون القانون ويسلحون 

املقاتلني بتحدي احلكومة«.
واضاف في كلمة نقلها التلفزيون ان اجليش سيواصل العملية التي 
بدأهــــا اخلميس وهدفها عزل وخنــــق االف املتظاهرين الذين يحتلون 
الوسط التجاري للعاصمة. وقطعت السلطات الكهرباء واملاء واوقفت 

دخول االغذية الى احلي.
وأطلق اجلنود الذخيرة احليــــة من وراء أكياس الرمل او من فوق 
اسطح املباني على احملتجني الذين تسلحوا بالقنابل احلارقة والبنادق 

والصواريخ محلية الصنع في اشتباكات دارت حول احلي التجاري.
وقال شــــاهد من »رويترز« إنه مت نقل ثالث جثث على محفات عند 
تقاطع دين داينغ الى الشــــمال من موقــــع االحتجاجات. وظهرت على 
جثتني جروح في الرأس، واستمر تدفق قوات اجليش على متنزه حول 

فندق دوسيت ثاني الشعبي خارج موقع االحتجاجات.
وأضرم احملتجون النار في ســــيارات مبا في ذلك شاحنة للجيش 
وألقوا احلجارة على القوات التي اقامت ســــياجا من االسالك الشائكة 
عند نقاط التفتيش وطلبت من السكان ابراز بطاقات الهوية في محاولة 
ملنــــع محتجني من االنضمام الى »اصحاب القمصان احلمراء« واغلبهم 
من فقراء الريف واحلضر. وتراجع عدد احملتجني في املخيم الرئيسي 
الليلة قبل املاضية لكن ال يزال هناك بضعة آالف راح كثير منهم يغني 
ويستمع الى خطابات زعماء االحتجاج الذين لم يظهر بعضهم منذ ايام 

ومن بينهم رئيس احلركة.

تركي الفيصل: المالكي يحاول االستحواذ 
على نتائج االنتخابات العراقية

عواصمـ  وكاالت: اتهم الرئيس األسبق للمخابرات 
الســــعودية والذي ال يتولى حاليا منصبا رســــميا 
االمير تركي الفيصل امس، رئيس الوزراء العراقي 
املنتهية واليته نوري املالكي مبحاولة »االستحواذ« 
على نتائج االنتخابات التشريعية العراقية التي فاز 

بها منافسه إياد عالوي.
وقــــال الفيصل في كلمة باإلجنليزية ألقاها أمام 
ديبلوماسيني وصحافيني ورجال أعمال، »فضال عن 
الفوضى الكبيرة )بالعراق(، نحن نشهد سعيا متعمدا 
من جانب رئيــــس الوزراء املنتهية واليته، املالكي، 
لالستحواذ على نتيجة االنتخابات وإنكار حق الشعب 

العراقي في حكومة منتخبة بشكل شرعي«.
واضاف االمير تركي السفير األسبق للسعودية 
في واشنطن ولندن »ان نتيجة هذا هو سفك املزيد 

من الدماء واحتمال نشوب حرب أهلية«.
في املقابل، طالب رئيس الوزراء العراقي املنتهية 
واليته نوري املالكي امس بوالية ثانية الستكمال ما 

حققته حكومته في املرحلة السابقة.
وأوضح املالكي خالل لقائه عددا من شيوخ عشائر 
محافظة املثنــــى ان حكومته واجهت خالل املرحلة 
الســــابقة العديد من التحديات التي أعاقت عملها، 
مؤكدا انها لم تتمكن من تطبيق مبدأ املواطنة بالقدر 

املطلوب.
وأضاف ان »هذا يعني أننا بحاجة لوالية ثانية 
لنستكمل ما بدأته احلكومة السابقة وحتقيق األهداف 
التي نســــعى إليها في بناء دولة املواطنة بعيدا عن 
الطائفية«. من جهتها، نفت كتلة األحرار )الواجهة 
السياسية للتيار الصدري( واملنضوية في االئتالف 

الوطني العراقي وجود موقف نهائي بشــــأن رفض 
تولي رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري 
املالكــــي لوالية ثانية، متوقعة في الوقت ذاته قرب 
تشكيل اللجنة املشتركة من االئتالفني التي ستتولى 

عملية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
وقال األمني العام للكتلة أمير الكناني إن التيار 
الصدري ليس له أي ڤيتو على أي مرشح من االئتالفني 
ملنصــــب رئيس الوزراء مبن فيهــــم رئيس الوزراء 
العراقــــي املنتهية واليته نــــوري املالكي، نافيا في 
الوقت نفســــه التصريحات التــــي نقلت عنه أمس 
األول حول رفض التيار الصدري القاطع لترشيح 

املالكي لوالية ثانية.
وأضاف الكناني ان »التيار الصدري اليزال ملتزما 
باعتماد اآلليات التي مت االتفاق عليها بني االئتالف 
الوطنــــي، وائتالف دولة القانون الختيار مرشــــح 
ملنصب رئيس الوزراء، موضحا ان اللجنة التي سيتم 
تشكيلها من االئتالفني سيكون فيها أعضاء من التيار 
الصدري ومن حقهم رفض أي مرشح للمنصب بناء 

على توجيهات قيادة التيار.
الى ذلك، أفرج عن ضابط عراقي اســــر اخلميس 
املاضي من قبل قوات إيرانية بعد اشتباك مع حرس 

احلدود العراقيني في كردستان العراق.
وقال العميد احمد غريب دسكره آمر لواء حرس 
احلدود العراقي في محافظة السليمانية ان »الضابط 
فخر الدين محمد الذي مت أســــره مــــن قبل القوات 
اإليرانية عصر اخلميس في منطقة شميران قضاء 
دربنديخان اثر اشتباكات بني قوات إيرانية وقوات 

حرس احلدود مت اإلفراج عنه ليلة امس االول«.

رئيس الوزراء العراقي يطالب بوالية ثانية

الزهار: تجدد االتصاالت مع مصر إلنهاء االنقسام الفلسطيني العطار تنذر بخطر التغلغل االستخباراتي اإلسرائيلي في الدول العربية 

ذكرى النكبة تجمع »حماس« و»فتح« سورية تحذر إسرائيل: ستتألم كثيرًا 
في حال نفذت تهديداتها

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت:
حذر رئيس الوزراء الســــوري ناجي عطري في 
حديث صحافي نشــــر في تونس أمس إسرائيل من 

اإلقدام على أي عدوان ضد بالده.
وقال عطري في حديث مطول نشــــرته صحيفة 
)الصباح( التونســــية »ال ننصح إســــرائيل بتنفيذ 

تهديداتها ألنها ستتألم كثيرا من الرد السوري«.
وأضاف رئيس الوزراء السوري أن »لدى سورية 
كل مقومات الرد ولدينا أيضا كل اإلرادة واالستعداد 
دائما ملواجهة احتمال كهذا« مشــــيرا إلى أن إسرائيل 

تدرك هذا جيدا.
وأكد عطري في ختام زيارة رسمية لتونس استمرت 
ثالثــــة أيام أن »ال أحد يريد احلرب ولكن اذا فرضت 
علينا فان سورية ستقاوم وستقاوم حتى آخر فرد 

فيها«.
وشدد رئيس الوزراء الســــوري على ان القيادة 
الســــورية عبرت عن تطلع ســــورية القامة السالم 
العادل والشامل »وكان الوسيط التركي الذي لنا مطلق 
الثقة في نزاهة جهوده التي بذلها سابقا للتعاون مع 
االطراف الفاعلة في املجتمع الدولي بفرض ارادة سالم 
على احلكومة االسرائيلية. ولكن املشكلة ان اسرائيل 

ال تريد السالم«.
بدورها، حذرت نائب الرئيس السوري جناح العطار 
مما أسمته »العبور االستخباراتي التجسسي« إلسرائيل 
إلى عدد من األقطار العربية ليشكل بؤرا للجاسوسية، 
معتبرة أنها »محاوالت لتأسيس مواقع لالستيطان منذ 
فتحنا لهم األبواب ليقوموا بعمليات تدريب عسكري 

ألبنائنــــا أو إعمار لبعض ما دمرته احلرب أو حماية 
األمن أو ألسباب سياحية وغير ذلك«.

ورأت العطار في كلمة لها أمس في افتتاح مؤمتر 
العروبة واملستقبل الذي بدأ أعماله في دمشق أنه من 
الطبيعي »أن تتمادى إسرائيل في تنفيذ مخططاتها 
األشد خطرا، حني ازدادت الثقة بأنها في اإلطار الدولي 
لن جتد من يردعها«، مشيرة الى أن تل أبيب »تهزأ حتى 
بقرار احملكمة الدولية وتستمر في بناء اجلدار العازل 

الذي ينتهك املزيد من حقوق الفلسطينيني«.
وأكدت العطار أن إســــرائيل »تتابع مشــــاريعها 
العدوانيــــة في عمليات االســــتيطان في فلســــطني 
واجلوالن.. وتســــتمر في فرض احلصار على قطاع 
غزة«، الفتة إلى أنها »لم تعبأ مبا دعاها إليه الرئيس 
األميركي من إيقاف مؤقت لبناء املســــتوطنات ألنها 
تعرف أن واشــــنطن لن تتردد أبدا في دعم إسرائيل 
وحمايتها كما قالت وزيرة اخلارجية األميركية منذ 

وقت قريب حتى لو داست كل األعراف الدولية«.
وأشارت نائب الرئيس السوري إلى أن إسرائيل 
»تريد تهويد فلسطني كلها وليس القدس فحسب، ومن 
هنا جاءت قراراتها التي حتاول بها أن تعبث بعروبة 

السكان العرب في فلسطني 1948 وفي اجلوالن«.
وأكدت نائب الرئيس السوري على أن »إرادة الكفاح 
تعظم« وأن »املقاومة تزداد جتذرا في أرضنا وثقافتها 
املناضلة تــــورق وتزهر في نفوس أبنائنا والرفض 
للخط االنهزامي يستعلي«، مضيفة أن »السالم الذي 
نريد يختلف عن حمأة اخلضوع واالســــتخذاء التي 

يريدون إلقاءنا فيها«.

ـ وكاالت: مـــا فرقته  غـــزة 
السياســـة وحدته النكبة حيث 
احيا الفلسطينيون امس الذكرى 
الثانية والستني للنكبة باقامة 
تظاهـــرة مركزيـــة فـــي قطاع 
النشاطات  غزة وسلســـلة من 
الفصائـــل  نظمتهـــا مختلـــف 
والقوى الفلســـطينية مبا فيها 
حركتا فتح وحماس في ذكرى 
تهجيـــر العصابات الصهيونية 
ملئات اآلالف من الفلســـطينيني 
من بلداتهم عام 1948. وانطلقت 
التظاهرة التي شارك فيها االف 
الفلســـطينيني مـــن امـــام مقر 
التشريعي باجتاه مقر  املجلس 
االمم املتحدة في مدينة غزة حيث 
سلموا مذكرة موقعة من جميع 
الفصائل موجهة الى االمني العام 
لالمم املتحدة بان كي مون. وقال 
القيادي في حركـــة فتح زكريا 
االغا في مؤمتر صحافي امام مقر 
االمم املتحدة ان املذكرة تطلب من 
االمني العام »التحرك بأقصى ما 
ميكن لرفع الظلم عن الشـــعب 
الفلسطيني املشرد واحملتل«. واكد 
على حق الشعب الفلسطيني في 
العـــودة وتقرير املصير واقامة 
دولته وعاصمتها القدس. واضاف 

لتحريك عملية السالم املتوقفة منذ 
اكثر من 18 شهرا في ظل السياسة 
االسرائيلية احلالية. وأضافت في 
القبـــول باملفاوضات  البيان »ان 
غيـــر املباشـــرة.. كفرصة أخيرة 
إلنقاذ احلل الســـلمي على أساس 
التفاوض ال يعني أن لدينا أوهاما 
حول جناحها في ظل السياســـة 
اإلســـرائيلية احلالية واملستمرة 

في تخيالتها االستعمارية«.
القبول  وتابعت »لكنهـــا )أي 
باملفاوضات غير املباشرة( استنفاد 
لرغبة دولية وعربية مازالت ترى 
في التفاوض مع إسرائيل فرصة 
أخيرة للوصـــول إلى حل مرض 
للصراع الدامي في املنطقة«. وعلى 
الفلســـطينية،  صعيد املصاحلة 
قال عضو املكتب السياســـي في 
حركة حماس محمـــود الزهار إن 
حركته جتـــري اتصاالت مع فتح 
ومصر، راعية احلوار الفلسطيني، 
حول االتفاق علـــى آليات جديدة 
إلنهاء االنقسام الفلسطيني. وذكر 
الزهار في تصريحات للصحافيني 
مبدينة غزة نقلتها وكالة الصحافة 
الفلســـطينية )صفا( أنه في حال 
وافقت حركة فتح ومصر على هذه 
اآلليات  «سيتم توقع املصاحلة«.

»عبرنا في املذكرة عن اسفنا لتعامل 
اسرائيل فوق القانون«، مشددا على 
ان »هذا الوضع ال ميكن ان يستمر«. 
الفصائل«  وثمن اآلغا »توحد كل 
مبا فيها حمـــاس وفتح في احياء 
النكبة، مؤكدا ان »الوحدة طريقنا 
النهاء االنقسام وهي سالحنا الوحيد 
التحديات واستعادة  في مواجهة 
ارضنا«. من جهته، شدد القيادي 

في حماس اسماعيل رضوان على 
ان »حـــق العودة مقدس وال ميلك 
احد ان يتنازل عنه«. واضاف ان 
عودة الالجئني »ال ميكن ان تتحقق 
باملفاوضات بل باملقاومة الن عدونا 
ال يعرف اال لغة القوة«. بدوره، قال 
القيادي في حركة اجلهاد االسالمي 
محمد الهندي في املؤمتر الصحافي 
نفسه »ليس لدينا وهم بان اسرائيل 

ســـتلتزم بقـــرارات االمم املتحدة 
لكن نعـــول على وحدة شـــعبنا 
والتمســـك بخيـــار املقاومة حتى 
نعيد فلسطني«. وباملناسبة، اصدرت 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلســـطينية بيانا اكدت فيه انه 
ليست لديها اوهام بامكانية جناح 
املفاوضات غير املباشرة التي وافقت 
على البدء بها بوســـاطة أميركية 

كليغ يدافع عن تحالفه مع كاميرون

الشقيقان ميليباند يتصارعان على زعامة »العمال« البريطاني
لندنـ  وكاالت: عقب خسارته 
الســـلطة  البقـــاء في  معركـــة 
اثـــر ائتـــالف غرمييـــه حزبي 
»احملافظني« و»الدميوقراطيني 
االحرار«، يخوض حزب العمال 
البريطاني معركة داخلية هذه 
املرة لتحديد زعيمه اجلديد بعد 
تنحي غوردون براون. واملفارقة 
ان املعركة املقبلة على قيادة حزب 
العمال ستكون بني إد ميليباند 
وزير الطاقة البريطاني السابق 
في وجه شقيقه ديڤيد ميليباند 

وزير اخلارجية السابق.
اذ أكدت اذاعة الـ »بي.بي.سي« 
أن إد أبلغ اعضاء حزب العمال في 
دائرته االنتخابية في دونكاستر 
بنيته الترشح لرئاسة احلزب. 
وكان شقيقه ديڤيد كشف في 
وقت ســـابق عن عزمه الترشح 

لزعامة احلزب.
كذلـــك أعلن وزيـــر املدارس 
السابق إد بولز والسياسي جون 
الترشح، فيما  كروداس نيتهما 
اســـتبعد كل من اآلن جونسون 
وهاريت هارمـــان وايفت كوبر 
إمكانية خوضهم  وجاك سترو 

للسباق.
في غضون ذلـــك، دافع نيك 
كليغ نائب ديڤيد كاميرون رئيس 
الوزراء البريطاني اجلديد وزعيم 

عدد النســـاء في هذه احلكومة. 
مشيرة الى ان احلكومة اجلديدة 
ضمت أربع نســـاء في االئتالف 
فقط على رأســـهم تيريسا ماي 

وزيرة الداخلية.
وقالت فيذرستون إنها شعرت 
بخيبة األمل من مستوى متثيل 
النســـاء في التشكيل احلكومي 
اجلديـــد، موضحـــة أن حـــزب 
احملافظني أحدث حتسينات كبيرة 
على عـــدد النائبات في البرملان 
وعلى حزبها الليبرالي أن يفعل 

املزيد.
أنه كان هناك عدد  وأضافت 
كبير من النســـاء ينافسن على 
مقاعد قابلـــة للفوز بها حلزبها 
الليبرالي في االنتخابات األخيرة 
غيـــر أن األداء املخيـــب لآلمال 
لليبراليني أدى إلى تراجع عدد 
مقاعد النساء بواقع 5 مقاعد عما 
كان عليه عددهن في انتخابات 
عام 2005، مما أثر ســـلبيا على 
مســـتويات متثيل النســـاء في 

احلكومة.
أنـــه كانت هناك  وأوضحت 
9 نائبات برملانيات من احلزب 
الليبرالـــي الدميقراطـــي قبـــل 
االنتخابات األخيرة، أما اآلن فهن 
7 وهو مـــا ميثل 12% من متثيل 

احلزب في البرملان.

الدميوقراطيـــني األحرار  حزب 
عن قراره رفض تشكيل حكومة 
ائتالفية مع حـــزب العمال بعد 
البرملانية األخيرة،  االنتخابات 
قائال »إنه كان سيصبح ائتالفا غير 

شرعي وغير قابل للتطبيق«.
ونقلت »بي.بي.ســـي« كذلك 
عن كليغ قوله في مقال صحافي 
نشر أمس »احلسابات البرملانية 

العمال  بـــني  جعلـــت االئتالف 
والدميوقراطيـــني األحرار غير 
قابل للتطبيق وكان سينظر له 
من قبل الشعب البريطاني على 

أنه ائتالف غير شرعي«.
وأضاف أن »إدارة تشـــكلها 
األقلية كانت ســـتصبح هشـــة 
جدا ملعاجلة التحديات السياسية 
واالقتصادية التي تنتظرنا«..لكنه 

اعترف كذلك بـــأن التحالف مع 
احملافظني كان »مفاجأة« خاصة 
أن احلزبني يقفـــان على طرفي 

نقيض.
علـــى صعيد مواز، أبدت لني 
فيذرستون الوزيرة داخل وزارة 
الداخلية واملعنية بشؤون املساواة 
باحلكومة البريطانية اجلديدةـ  
من حزب األحرارـ   انتقادها لنقص 

اخلرطــــوم ـ وكاالت: اعلن اجليش الســــوداني امــــس االول ان قواته 
سيطرت على قاعدة رئيسية حلركة العدل واملساواة املتمردة وقتلت 108 

من عناصرها في جبل مون في والية غرب دارفور.
ونقل التلفزيون السوداني صورا لقيادات من اجليش وهي تزور املنطقة 
بثت في الساعة الواحدة من فجر امس. وقال املتحدث باسم اجليش املقدم 
الصوارمي خالد ســــعد للصحافيني »حررنا جبــــل مون من حركة العدل 
واملساواة وقتلنا 108 متمردين واسرنا 61 واستولينا على 16 عربة الندر 

كروزر وثالث شاحنات كبيرة«. ويقع جبل مون على بعد سبعني كيلومترا 
جنوب اجلنينة عاصمة والية غرب دارفور، احدى الواليات الثالث لالقليم 

املضطرب. ولم يشر املتحدث الى وقوع خسائر لدى اجليش السوداني.
واحصت الشرطة سقوط 57 قتيال بني ضباط ومتمردين خالل املعركة. 
من جانبها، أبلغت حركة العدل واملساواة »رويترز« بأن مقاتليها صادفوا 
قوات اجليش السوداني التي حترس قافلة من العربات العسكرية وشاحنات 

الذخيرة مضيفة أن اجلنود أطلقوا النار أوال.

الجيش السوداني يسيطر على قاعدة لمتمردي دارفور ويقتل 108 منهم


