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 جنيڤـ  أ.ش.أ: انتخب مجلسا 
الشيوخ والنواب السويسريان 
وزيرة اخلارجية ميشلني كاملي 
ريـ  في جلسة مشتركة عقداها 
في العاصمة السويسرية «برن» 
امس ـ لتكون رئيســـة البالد 
العام القادم، وتعد هذه هي املرة 

الثانية التي تتولى فيها كاملي 
ري منصب رئيس البالد.

  جدير بالذكـــر أن منصب 
رئيس سويسرا يتم شغله ملدة 
عام واحد فقط ويتم تعيينه 
النواب  بواســـطة مجلســـي 

والشيوخ.

 انتخاب ميشلين كالمي ري رئيسة لسويسرا لعام ٢٠١١

  واشنطن تتخلى عن إقناع إسرائيل بوقف تجميد االستيطان: سنغير التكتيك
  عباس: مفاوضات السالم في «أزمة صعبة»

 مستوطنات اسرائيلية قيد اإلنشاء في القدس احملتلة  (رويترز) 

 الرئيس االيراني محمود احمدي جناد خالل زيارة ملعرض تقنية الليزر في طهران أمس األول  (أ.ف.پ) 

  واضــــاف «نــــرى ان الطرفني 
ملتزمــــان بالتوصــــل الــــى حل 
الدولتني وحل املشكالت املركزية، 
نعتقد ان بلوغ هذا الهدف ممكن 
وضروري»، مؤكدا ان «الطرفني 
قاال انهما يريدان مشاركة الواليات 
املتحدة»، وختم قائال «سنبحث 
اذن فورا مع الطرفني في املسائل 

امللموسة للمفاوضات».
  من جانبه، أعلن رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس في أثينا 
ان مفاوضات السالم اإلسرائيليةـ  
الفلسطينية دخلت «أزمة صعبة» 
بعد قرار واشــــنطن العدول عن 
مطالبة إسرائيل بتجميد االستيطان 
في الضفة الغربية كشرط الستئناف 

املفاوضات املباشرة.
  وقال عباس اثر لقاء مع رئيس 
الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
«ال شك ان هناك أزمة، أزمة صعبة»، 
وأمل عباس في مشاركة االحتاد 
األوروبي في عملية السالم إلتاحة 

استئناف املفاوضات.
  وقال «نأمــــل ان يحني قريبا 
الوقت الذي يضطلع فيه االحتاد 
األوروبــــي بــــدور مــــع الواليات 
املتحدة»، وفق الترجمة اليونانية 

لتصريحاته. 

 إسرائيل تقر توسيع حجم الصادرات من غزة للخارج 
 غزةـ  كونا: صادق املجلس الوزاري اإلسرائيلي 
املصغر للشؤون السياسية واألمنية (الكابنيت) 
امس على توسيع حجم الصادرات من قطاع غزة 

الى اخلارج.
  وأوضحت اإلذاعة االسرائيلية العامة ان «القرار 
ينطبق على املنتوجات الزراعية التي لم يســـمح 
بتصديرها حتى اآلن اضافة الى تصدير البضائع من 
القطاع عبر املوانئ واملعابر على احلدود األردنية 

أيضا».
  وأشارت الى ان «قائمة املنتوجات التي يسمح 

بتصديرها هي املنتجات الزراعية واألثاث واألنسجة 
ومنتجات أخرى تخص الصناعة اخلفيفة».

  ولم تذكر اإلذاعة ما اذا كان «الكابنيت» قد وافق 
على السماح بتصدير بعض املنتوجات الزراعية 
عن طريق مطار «بن غوريون» الدولي اإلسرائيلي 

الى أوروبا.
  وكانت اسرائيل قد تعهدت بتلبية مطالب املزارعني 
الفلسطينيني في غزة بتصدير محاصيل اخلضار 
سواء املخصصة للسوق األوروبي او اإلسرائيلي 

أو أسواق الضفة الغربية. 

الدوليني حول سبل خلق أساس 
قوي يتيح حتقيق هدف التوصل 
الى اتفاق ـ اطار حول كل مسائل 

الوضع الدائم».
  وقال ان التوصل الى اتفاق حول 
«الوضع الدائم» أي تسوية دائمة بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني »شكل 
هدفنا منذ البداية، ونحن ال نزال 
ملتزمني بهذا الشأن، وسنواصل 
خصوصا هذه اجلهود االسبوع 
املقبــــل عندما يأتــــي املفاوضون 
اإلســــرائيليون والفلسطينيون 

الى واشنطن».

التكتيك»، وفي رام اهللا قال مسؤول 
فلسطيني رفض الكشف عن اسمه 
لـ «فرانس برس» ان واشــــنطن 
أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا 
امس ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو رفض استئناف 

جتميد االستيطان.
الرد  مــــن    وأضــــاف «واضح 
األميركي ان رئيس حكومة اسرائيل 
رفض استمرار جتميد االستيطان 
الســــالم  إلعطاء فرصة لتحقيق 
في املنطقة (..) حكومة نتنياهو 
اختــــارت االســــتيطان وترفض 

السالم».
  وفي وقت سابق، قال مسؤول 
في البيت األبيض طلب عدم الكشف 
عن اســــمه انه »بعد التشاور مع 
الطرفني، توصلنا الى اســــتنتاج 
ان متديــــد وقف االســــتيطان ال 
يشكل األساس األمثل الستئناف 
املفاوضات املباشــــرة في الوقت 

الراهن».
  وأضاف انه «في األيام واألسابيع 
املقبلة، سنتحدث مع الطرفني عن 
الرئيسية للنزاع ومع  املشكالت 
الشــــركاء  العربية وباقي  الدول 

 عواصم ـ احمد عبداهللا والوكاالت
  تخلــــت اإلدارة األميركية عن 
ســــعيها إلقناع إسرائيل بتجميد 
الغربية  االســــتيطان في الضفة 
احملتلة، الســــتئناف مفاوضات 
السالم بني إسرائيل والفلسطينيني، 
وباتت تســــعى الى حتقيق ذلك 
من خالل التركيز على «املشكالت 

املركزية» للنزاع.
  وقال املتحدث باســــم وزارة 
اخلارجيــــة األميركيــــة فيليــــب 
كراولي ان النهج اجلديد سيناقش 
األسبوع املقبل في وزارة اخلارجية 
فــــي واشــــنطن بــــني املفاوضني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
  وقــــال كراولي «ســــعينا الى 
احلصول على جتميد لالستيطان 
إليجــــاد الظــــروف للعــــودة الى 
مفاوضات ملموســــة ومستمرة، 
ولكن بعــــد بذل جهــــود كبيرة، 
توصلنا الى استنتاج ان هذا لن 
يخلق أساسا قويا لتحقيق الهدف 
املشــــترك في التوصل الى اتفاق 

اطار».
  وأكــــد كراولــــي ان األمــــر ال 
يتعلق «بتغيير االستراتيجية»، 
و«امنا ميكن القول انه تغيير في 

  كلينتون تصّنف زعيمًا للقاعدة قمة سورية ـ فرنسية في باريس.. رهانات متبادلة
             باريس ـ هدى العبود   في الجزيرة العربية كإرهابي عالمي

  تعقد في العاصمة الفرنســـية 
باريس اليوم قمة سورية فرنسية 
يرى املراقبون أن امللف اللبناني 
سيطغى على أجندتها السياسية، 
دون أن يعنـــي ذلك إغفال امللفات 
األخرى في املنطقة، ولسورية على 
جميعها تأثير مباشر، وهذا الطرح 
أيدته صحيفة اللوموند الفرنسية 
في افتتاحيتها، بل ذهبت إلى ابعد 
من ذلك معتبرة أن انفتاح الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي على 
دمشـــق، رغم التحفظ األميركي حسب وثائق 
ويكيليكس، إمنا ينطلق من إدراك باريس لهذا 

التأثير السوري.
  هـــذا فضال عن إدراك ســـاركوزي أن جناح 
مشـــروعه، احللم «االحتاد من أجل املتوسط» 

ال ميكن له أن يقوم من دون سورية.
  ومثلما عد انفتــــــاح فرنسا ساركوزي على 
دمشق، خروجا عن الرغبة األميركية، عد كذلك 
خروجا عن رغبة الرئيس الفرنسي السابق جاك 
شيراك، وفي هذا السيـــــــاق تكشف اللوموند 
أن «الرئيس شيراك بذل كل ما بوسعه لضمان 
استمرار خلفه بانتهاج سياسته املتعلقة بالشرق 
األدنى، وخصوصـــا اســـتمرار محاصــــــرة 
ســـورية، حني عقد في العاشر من شهر مايو 
٢٠٠٧، قبل بضعة أيام من رحيله من االليزيه، 
لقاء مغلقا بني الشيخ سعد احلريري، والرئيس 

املنتخب، نيكوال ســـاركوزي، واخذ من خلفه 
تأكيدا مبتابعة السياسة التي انتهجتها فرنسا 
إزاء ســـورية، بالتعاون املطلق مع واشنطن، 
بخصوص احملكمـــة الدولية املتعلقة باغتيال 

الرئيس رفيق احلريري».
  دمشق من جانبها التقطت الرسالة ورأت في 
املقابل، باليد الفرنسية املمدودة إليها، بعد سنوات 
من احلصار والضغوط السياسية واالقتصادية 
الهائلة، فرصة ذهبية، لكي تعيد عالقاتها مع 
الغرب، ومع العالم، ولتثبت للعالم أيضا، أنها 
عنصـــر مهم في معادلة احللول والســـالم في 
املنطقة. وليس كما تروج الواليات املتحدة عنها، 
بادرت االنفتاح باالنفتاح وبدا ذلك واضحا في 
الدور السوري في التوصل إلى اتفاق الدوحة 
بني القوى اللبنانية، ويبدو أن امللف اللبناني 

مرة أخرى.
   كما يرى احملللون، سيكون إحدى وسائل 
تعزيز التقارب بني دمشق وباريس، إال أن هناك 
من يرى ان هذه الزيارة ستتجاوز تفاصيل ملفات 
املنطقة إلى الرؤى االستراتيجية لتلك امللفات التي 
لسورية عالقة مباشرة بها، ومن أبرزها امللف 
النووي اإليراني والعالقات السورية التركية 
وبالتالي مسار السالم الســـوري اإلسرائيلي 
عبر الوسيط التركي والتي كانت باريس ترغب 

بالدخول على خطه.
  إذا إجماع على أهمية الزيارة السيما جلهة 
التوقيت حيث ملفات املنطقة في جلها وصلت 

إلى طريق مسدود. 

 واشـــنطن ـ كونا: أعلنت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون أمس عن تصنيفها 
احد زعماء تنظيم القاعدة في شـــبه اجلزيرة 

العربية كإرهابي عاملي.
  وجـــاء في بيان صادر عن وزارة اخلارجية 
األميركية أن كلينتون صنفت فهد محمد أحمد 
القصع وهو احد زعماء تنظيم القاعدة في شبه 
اجلزيرة العربية كإرهابي عاملي مبوجب القرار 

التنفيذي رقم ١٣٢٢٤.
  وأوضـــح البيــــــــــان ان هـــــــــذا القرار 
«يســـتهدف االرهابيني ومن يوفـــرون الدعم 
لإلرهابيني أو األعمال االرهابـــــية» كما وضعت 
وزارة اخلارجية القصع على القائمة املوحدة 
فـــي جلنة العقوبات لقـــرار األمم املتحدة رقم 
١٢٦٧ املتعلقة باالفراد املرتبطني بتنظيم القاعدة 

وحركة طالبان.
  وذكر البيان أن هذه اإلجراءات «ستساعد في 
وقف تدفق متويل القصع ومنع سفره»واصفا 

اياه بانه «خطير».
  من جهتـــه رأى منســـق وزارة اخلارجية 
األميركية لشـــؤون مكافحة اإلرهـــاب دانيال 
بنجامني ان تصنيف القصع «يســـلط الضوء 
على العمل األميركي ضد التهديد الذي يشكله 
تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية على 

الواليات املتحدة».

  واضاف بنجامني ان «التصنيف املشترك اليوم 
بني الواليات املتحدة واالمم املتحدة يحذر الرأي 
العام بأن فهد القصع منخرط في االرهاب.. هذه 
االجراءات تكشف افرادا مثل القصع وتعزلهم 
وتؤدي الى حرمان وصولهم الى النظام املالي 

العاملي».
  وأشارت وزارة اخلارجية الى انه قبل قيام 
تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية كان 
القصـــع مرتبطا بعناصر القاعـــدة في اليمن 
ومتورطا في تفجير املدمـــرة األميركية (يو.

اس.اس كول) في ميناء عدن الذي اســـفر عن 
مقتل ١٧ أميركيا.

  واشـــارت الى ان القصع ادرج في نوفمبر 
من العام املاضي على قائمة مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الكثر االرهابيني املطلوبني.
  يذكـــر ان تصنيف القصـــع كإرهابي عاملي 
مبوجب القـــرار التنفيذي رقـــم ١٣٢٢٤ يعني 
جتميد كل ممتلكاته اخلاضعة للسيادة األميركية 
ويحظر على االشخاص األميركيني االنخراط في 

معامالت لصاحله.
  وختمت وزارة اخلارجية بيانها باعتبار ان 
هذه االجراءات التي اتخذت «تظهر العزم الدولي 
على ازالة قدرة تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة 
العربية على تنفيـــذ هجمات عنيفة وتعطيل 

وتفكيك وهزمية هذه الشبكات». 

 ساحل العاج: غباغبو ووتارا 
يسابقان الوقت لتعزيز سلطتهما

 ابيدجــــان ـ أ.ف.پ: يخوض لوران غباغبو واحلســــن وتارا اللذان 
نصب كل منهما نفســــه رئيسا لساحل العاج، سباقا مع الوقت لتعزيز 
ســــلطتهما، فيما يجهد وتارا املدعوم من األسرة الدولية للسيطرة على 
املالية العامة التي ستكون حاسمة في الصراع بينهما. أما وقد بات لكل 

فريق حكومته، فقد بدأت املعركة للسيطرة على اإلدارة.
  وفيما ال يعرف احد الفترة التي يستغرقها هذا الصراع الذي بدأ بعد 
االنتخابات الرئاســــية في ٢٨ نوفمبر، استعاد سكان ابيدجان حياتهم 
اليومية الطبيعية عبر ارتياد األســــواق، وبــــدأت كبرى محاور الطرق 

تشهد ازدحاما خانقا.
  وقد شــــكل لوران غباغبو الذي يتولى الســــلطة منذ عشر سنوات، 
الثالثاء حكومة كاملة من ثالثني وزيرا، فيما شــــكل منافسه حكومة لم 

تكتمل بعد.
  وعني غباغبو مقربني منه في مناصب اســــتراتيجية وليس فقط في 
احلكومة. وبات دزيريه تاغرو وزير الداخلية السابق الذي يعد من الرجال 
األقوياء في فريق الرئيس املنتهية واليته أمينا عاما للرئاسة احلريصة 

في املقام األول على ترسيخ دعائمها والتي يقف اجليش الى جانبها.
  وينوي احلسن وتارا أيضا تعيني أركان حكمه، وإال فسيكون رئيسا 
باالســــم. وقال رئيس وزرائه غيوم سورو القائد السابق لتمرد القوات 

اجلديدة «نحن من فاز بالسلطة ومن الضروري ان جنعلها فعالة».
  ويســــعى وتارا الى تأمني وســــائل التحرك من خالل تعيني سفراء 

واحلصول على املالية العامة.
  وأعرب سورو عن االمل في البدء بتسلم املناصب املالية اي اخلزانة 

واجلمارك والضرائب.
  وهو يعول على وزير االقتصاد شــــارل ديبــــي كوفي الذي يحتفظ 
باملناصب التي كان يشغلها في حكومة سورو من ٢٠٠٧ الى ٢٠١٠ ابان 

رئاسة غباغبو. 

 الـ«صن»: إيران بنت أسطوًال من السفن االنتحارية الستخدامه في الخليج
 يضم ٩ آالف قارب تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات الفتاكة.. وجرى تدريب ٣ آالف انتحاري على استخدامها

احملافظة امس، ان القوى العظمى 
وافقت على شروط ايران ملتابعة 
املفاوضات حول امللف النووي.

  ونقل موقع التلفزيون الرسمي 
عن جليلي قوله «بدأت هذه القوى 
املفاوضات بطرح وجهة نظرها، 
لكن ايران قالت لها ان املناقشات 
يفترض ان تســـتمر على اساس 
شـــروطها. لذلك غيرت موقفها 
تغييرا جديا». واضاف املفاوض 
ايران  االيراني «بعدما اصـــرت 
العظمى  القوى  وجادلت وافقت 
على ان يتناول اللقاء املقبل في 
اسطنبول التعاون حول النقاط 
املشتركة» بني الطرفني وليس على 
امللف النووي االيراني وحده كما 

كانت ترغب هذه القوى.
  وقد استأنفت ايران ومجموعة 
٥+١ (االعضاء اخلمسة الدائمون 
فـــي مجلـــس االمـــن: الواليات 
املتحدة وروسيا والصني وفرنسا 
وبريطانيا، باالضافة الى املانيا) 
االثنـــني والثالثاء فـــي جنيڤ 
مفاوضاتهمـــا املتوقفـــة منذ ١٤ 
شهرا حول وسائل تسوية االزمة 
الناشـــئة عن البرنامج النووي 

االيراني املثير للخالف.
  ورحبـــت الصحافة االيرانية 
احملافظة القريبة من احلكم بلقاء 

جنيڤ واشادت بنجاحه.
  وعنونت صحيفة خبر القريبة 
من رئيس البرملان علي الريجاني 
«جليلي يعود الى ايران مبكاسب 
كبيرة»، اما صحيفة سياسة روز 
القريبة من حرس الثورة فعنونت 

«اول خطوة ايجابية». 

التخلي عن حقوقها بالتحكم في 
دورة الوقود النووي وتخصيب 
او بناء  اليورانيوم بنسبة ٢٠٪ 
محطات نوويـــة». وعلى نفس 
الصعيد اكد سعيد جليلي رئيس 
الوفد االيراني فـــي لقاء جنيڤ 
الذي رحبت بنتائجه الصحافة 

استعداد للتعاون حتى يتسنى 
للغرب بناء هذه احملطات وما عدا 
ذلك فإن الشباب االيراني سيقوم 
ببناء جميع احملطات النووية في 

املستقبل القريب».
ان  الرئيس االيراني    واضاف 
ايران لن تتخلى «في اي ظرف» 

الى احمدي جناد قوله «ان ايران 
ونظرا للظروف الراهنة مستعدة 
النتاج املواد النووية مع مجموعة 
٥+١ والتعـــاون النووي وكذلك 

اصالح مشاكل العالم».
  ودعا جناد الدول الغربية الى 
التعاون مع بالده وقال «ان ايران 

عن حقها في تخصيب اليورانيوم 
بنســـبة ٢٠٪ او بنـــاء محطات 
نووية، ووجه ايضا نداء جديدا 
«لرفع العقوبات» الدولية عن ايران  
وقال احمدي جناد كما نقلت عنه 
الرسمية  وكالة االنباء االيرانية 
ان «ايران لن تقبل في اي ظرف 

لن تتراجع عن حقها في امتالك 
دورة الوقود النووي وتخصيب 
اليورانيوم بنسبه ٢٠٪ وانشاء 
محطات نووية». وأضاف ان ايران 
بحاجة الى بناء ٢٠ محطة نووية، 
وقال مخاطبا الدول الغربية «ان 
اجلمهورية االسالمية االيرانية على 

  من جانب آخر، اقترح الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد امس 
ان تنتـــج بالده املـــواد النووية 
بالتعـــاون مع مجموعـــة ٥+١ 
الغرب محطات  كما رحب ببناء 
نووية في ايران. ونسبت وكالة 
االنباء االيرانية الرسمية (ارنا) 

 عواصـــم ـ وكاالت: ذكـــرت 
صحيفة الصن امس أن ايران بنت 
أسطوال من الســـفن االنتحارية 
يضم ٩٠٠٠ قارب سريع حتتوي 
علـــى متفجرات فتاكـــة. وقالت 
الصحيفة إن ايران «ستستخدم 
الســـريعة  القوارب االنتحارية 
للقيام بدوريات في مياه اخلليج 
حيث تعمـــل القوات البريطانية 
وســـيقوم بحارة استشهاديون 
ايرانيـــون بتجربتها». واضافت 
أن القوارب االنتحارية االيرانية 
«حتمل متفجرات تكفي الحداث 
امتار في  ثغرة بعرض ســـبعة 
سفن العدو عند اصطدامها بها». 
إلى مصدر  ونســـبت الصحيفة 
قولـــه «إن ٣٠٠٠ بحار انتحاري 
جرى تدريبهم لتوجيه القوارب 
السريعة وهناك خطط لبناء ١٥ 
ألف سفينة أخرى بطول ستة أمتار 
معدة لالنفجـــار عند اصطدامها 

بسفن العدو الضخمة».
  واشارت إلى أن أحد املنشقني 
االيرانيني وهو مهندس عسكري 
سابق عمل على تصميم السفن 
«كشف بعد فراره من البالد عن 
هذه املؤامرة السرية التي يديرها 

الرئيس محمود أحمدي جناد».
  ونســـبت الصن إلى املنشق 
االيراني قوله «طلبوا مني املساعدة 
في بناء أسطول كبير من الزوارق 
االنتحارية وهي مروعة وحتتوي 
على كميات كبيرة من املتفجرات 
الفتاكة وأنا أحب ايران وال أحد 
يريد احلرب فيها ولهذا الســـبب 

كشفت عن هذه املؤامرة».

 مريم رجوي: انتفاضة الطالب في إيران
  تعكس استعداد المجتمع إلزاحة نظام الماللي

 باريس ـ أ.ش.أ: أشادت السيدة مرمي رجوي رئيسة 
منظمة مجاهدي خلـــق وزعيمة املعارضة االيرانية في 
اخلارج باملظاهـــرات واالحتجاجات الباســـلة للطالب 
خالل اليومني األخيرين في انحاء ايران مبناســـبة يوم 

الطالب.
  وحيت مرمي رجوي في بيان صادر عن االمانة العامة 
للمجلس الوطني للمقاومة االيرانية بباريس، املواطنني 
كافة والشبان ومفجري االنتفاضة الذين تضامنوا مساء 
أمـــس االول مع الطالب في أحيـــاء عديدة من العاصمة 
طهران. وقالت الســـيدة رجـــوي إن ثورة االحتجاجات 
والهتافات في مختلف جامعات البالد أفشـــلت التعبئة 
القمعية التي كانت تشكل الهم الرئيسي للنظام منذ شهر 
وأثبتت مرة أخرى استعداد املجتمع وقدرته على إزاحة 

دكتاتورية والية الفقيه.
  واكدت السيدة رجوي أن عمليات التخطيط واالجراءات 
األمنيـــة املكثفة من قبل كل من قـــوات احلرس ووزارة 
املخابرات وقوات التعبئة (الباسيج) اإليرانية وحرس 
اجلامعات خالل االســـابيع املاضية، لم تكن قادرة على 
مواجهـــة ارادة الطالب البواســـل من انصار معســـكر 

أشرف.
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