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 عباس من القاهرة: ال مفاوضات دون وقف االستيطان 

 برلماني إيراني: تصرفات رئيسة وفد ٥ +١ «غير أخالقية»

 األسد بعد لقاء ساركوزي: إسرائيل «كالسارق في سوق للحرامية»

 رئيس لجنة فتوى األزهر األسبق يدين التزوير والبلطجة  

 أبو الحسن: البرلمان الجديد غير شرعي 

 البابا شنودة: دم األقباط ليس رخيصًا

 موسى: لجنة مبادرة السالم  تجتمع بعد أيام 
  و لن تعطي واشنطن فرصة أخرى إلقناع إسرائيل

 اعتالء النبالء الـ ٩ للسلطة 
  في تونغا يقوض الديموقراطية

 مشكلة أبيي الجيب المتنازع عليه 
  بين شمال السودان وجنوبه

 ويلنغتون ـ د.ب.أ: يبدو أن 
التي  الدميوقراطية في تونغا 
نالت استحسانا عقب انتخابات 
الشــــهر املاضي التي يقال انها 
أنهت نظــــام امللكية اإلقطاعية 
التقليدي محاطة بالشكوك في 
الوقت الذي يستعد فيها النبالء 
لتشكيل احلكومة.ورغم ادعاء 
الدميوقراطية بزعامة  نشطاء 
الناشــــط أكيليسي بوهيفا في 
وقت سابق أنهم حققوا انتصارا 
ساحقا في االنتخابات ملصلحة 
املواطنني العاديني في االنتخابات 
التي أجريت فــــي ٢٤ نوفمبر 
املاضي إال أن التقارير الواردة 
من العاصمة نوكوالوفا عاصمة 
تونغــــا قالــــت ان النبالء في 
سبيلهم لالحتفاظ بسيطرتهم 

على السلطة.
  وحاز أنصــــار حزب جزر 
فريندلي الدميوقراطي بزعامة 
بوهيفا على ١٢ مقعدا من أصل 
١٧ مقعدا مخصصة للمواطنني 
العاديني في البرملان املكون من 
٢٦ مقعدا، ما يعطي الشعب للمرة 

األولى أغلبية على النبالء الذين 
يكفل لهم الدستور احلصول على 
٩ مقاعد.ولكن موقع ماتانغي 
تونغا اإللكتروني اإلخباري قال 
ان أحد أنصار بوهيفا الذي فاز 
في االنتخابات أنشق وأنضم 
للنبالء واملســــتقلني اخلمسة 
الذين اجتمعوا معا لتشــــكيل 
احلكومة اجلديدة.وأضاف املوقع 
إن الكتلة املؤلفة من ١٥ عضوا 
النبالء لتولي  ســــتختار أحد 

منصب رئيس الوزراء.
  ونالــــت االنتخابــــات التي 
أجريت في ٢٥ من الشهر املاضي 
استحســــانا باعتبارهــــا فوزا 
ساحقا لنشطاء الدميوقراطية 
الذين يســــعون إلنهاء النظام 
التقليدي في تونغا  اإلقطاعي 
في ظله يتولى احلكم امللك الذي 
يتمتع بسلطة مطلقة على شعبه 
البالغ تعداده ١٠٠ ألف نسمة، 
وينفرد باختيار رئيس الوزراء 
وتعيني الوزراء، بينما يهيمن 
الذين يدينون بالوالء  النبالء 

له على البرملان. 

 اخلرطومـ  أ.ف.پ: قالت الواليات املتحدة جهارا 
ما يقوله اجلميع همسا: ان استفتاء التاسع من يناير 
املقبل على وضع منطقة ابيي املتنازع عليها في 
السودان ال ميكن ان يجرى في موعده. لكن ميكن 

التوصل الى تسوية تفاوضية لتجنب احلرب.
  وكان السودان وضع في نهاية ٢٠٠٥ حدا ألكثر 
من عقدين من احلرب األهلية بني الشمال واجلنوب 
بتوقيع اتفاق سالم ينص على تنظيم استفتاءين 

متزامنني في التاسع من يناير ٢٠١١.
  وقبل شهر من هذا االستحقاق التاريخي جترى 
االستعدادات على قدم وساق لالستفتاء على تقرير 
مصير جنوب السودان إال ان االستفتاء املتعلق 
بوضـــع ابيي والذي يجـــب ان يحدد ما اذا كانت 
ستضم الى الشمال او الى اجلنوب يواجه الكثير 

من التحديات.
  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
فيليـــب كراولي أمس االول «اعتقـــد ان فكرة ان 
االســـتفتاء لن ينظم في التاسع من يناير فكرة 
يشترك فيها اجلميع لكننا مازلنا نشجع األطراف 

للعمل على ايجاد تسوية البيي».
  وفي الوقت نفسه، اجتمع رئيس بعثة االحتاد 
االفريقي بشأن السودان، رئيس جنوب افريقيا 
الســـابق ثابو مبيكي، في اخلرطـــوم مع كل من 
الرئيس السوداني عمر البشير والزعيم اجلنوبي 

سلفا كير.
  وكان االحتاد االفريقي اقترح منذ عشرة ايام 
على البشـــير وكير حال للخروج من مأزق ابيي 

لكن لم تكشف اي تفاصيل عنه.
  وقال مبيكي ان «اجلانبني يدرســـان اقتراحنا 
بجدية».وقال كول دينغ رئيس منتدى استفتاء ابيي، 
وهي مجموعة ضغط تعمل على اجراء االستفتاء، 
ان «اخليار بســـيط: اما ان ينظم االستفتاء او ان 

تضم ابيي مباشرة الى اجلنوب».
  وكان احلزب احلاكم استبعد بالفعل في اكتوبر 
املاضي اجراء االستفتاء في املوعد املقرر متذرعا 
بخالفات علـــى معايير الناخبني الذين يحق لهم 
التصويت. كذلك يرى العديد من الديبلوماسيني 
انه ال ميكن االلتزام مبوعد التاسع من يناير نظرا 
لعمق وحدة اخلالفات.وتشكل منطقة ابيي نوعا 

من اجلسر الطبيعي بني الشمال واجلنوب.
  ومنذ اكثر من ٢٠٠ عام تهاجر قبائل املسيرية 
العربية البدوية ســـنويا الى ابيي ونهرها بحثا 

عن الكأل واملاء ملاشيتها.
  من جانبها جلأت قبائل دينكا نوك اجلنوبية 

الى أراضي ابيي مع بدايات القرن العشرين.
  وتتعايش القبيلتان في هذه املنطقة منذ قرن 
لكن أحيانا ما تثور بينهما خالفات خالل موسم 

هجرة العربية الى اجلنوب.

  عواصم ـ خديجة حمودة والوكاالت
  أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
«ابو مازن» عقب لقائه الرئيس املصري محمد 
حسني مبارك في القاهرة امس انهما بحثا 
الوضع بالنسبة الستئناف عملية السالم 
خاصة بعد املوقف األميركي االخير الذي اعلن 
التخلي عن مساعي الضغط على اسرائيل 
لتجميد االستيطان في االراضي الفلسطينية 
احملتلة. وأكد عباس ان هناك مشــــاورات 
مع اجلانب األميركي حاليا وان السيناتور 
جورج ميتشل سيصل الى املنطقة االثنني 
القادم كما سيعقد اجتماع للجنة املتابعة 

العربية خالل ايام.
  وحول املباحثات مع اجلانب األميركي 
قال عباس ان صائــــب عريقات توجه الى 
أميــــركا للقاء وزيــــرة اخلارجية هيالري 
كلينتون والسيناتور جورج ميتشل. لكن 

الرئيس الفلسطيني شدد على انه لن يكون 
هناك لقــــاءات لعريقات غير معلنة مع اي 
طرف آخر خالل هذه الزيارة. واضاف انهم 
سيضعون محصلة تلك اللقاءات مبا فيها 
اجلولة االخيرة التي قام بها ابو مازن في 
كل من تركيا واليونان امام جلنة املتابعة 
العربية على ان يلتقي بعد ذلك بالقيادات 

الفلسطينية.
  وأشــــار عباس الى ان املوقف املصري 
والفلســــطيني واحد وهو انهم لن يقبلوا 
مفاوضات مع استمرار االستيطان، وشدد 
علــــى انه دون وقف االســــتيطان ال يوجد 

مفاوضات. 
  من جهته، أعــــرب األمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موســــى امس األول 
عن اعتقاده بــــأن االجتماع املرتقب للجنة 
مبادرة السالم العربية «لن يعطي الواليات 

املتحدة فرصة أخرى القناع اسرائيل بتجميد 
االستيطان».

  وتســــاءل موســــى في رده على اسئلة 
الصحافيني «على أي أساس تعطي اللجنة 
فرصة أخرى للواليات املتحدة بعد أن أعلنت 
اسرائيل موقفها الرافض لوقف االستيطان» 
مضيفا «ال أظن أن أي دولة عربية ميكن أن 
تطلب خالل اجتماع اللجنة اعطاء واشنطن 

فرصة أخرى».
  وحــــول ما اذا كانــــت الواليات املتحدة 
عجزت عن اقناع اسرائيل بوقف االستيطان 
قال موسى «نعم فشلت ولكن حتى اآلن لم 

تعلن عن فشلها في عملية السالم».
  وعما اذا كانــــت اللجنة العربية ذاهبة 
لدراســــة اخليارات والبدائل الفلسطينية 
اجاب «هذا أمر ضروري ومن الطبيعي جدا 
ان ندرس هذه اخليارات، مضيفا «ان خيار 

الذهاب الى األمم املتحدة مطروح خاصة بعد 
مرور ٢٠ عاما على مؤمتر مدريد».

  وذكر «اننا مازلنا في املربع االول على 
الرغم من مرور كل هذه الســــنوات على ما 
يسمى بعملية الســــالم ولذا البد أن تعود 
القضية الى االمم املتحدة وقد ال ميكن احلل 
من خالل املنظمة الدولية لكن هذا هو الطريق 
السليم».وذكر انه سيتم خالل اجتماع جلنة 
مبادرة السالم العربية في مطلع االسبوع 
املقبل االطالع على الرسالة التي وصلت الى 
الرئيس محمود عباس من اجلانب األميركي 

بشأن االستيطان واملفاوضات.
  واكد في الوقت نفسه عدم امكان القبول 
مبفاوضات في ظل استمرار االستيطان «ألن 
هدف املفاوضات باألساس هو العمل على 
اقامة الدولة الفلسطينية املستقلة فإذا كانت 
األرض تتآكل كل يوم فلماذا التفاوض؟». 

 غالبية اإليرانيين يؤيدون امتالك السالح النووي

 أكد الشــــيخ علي أبواحلسن رئيس جلنة الفتوى 
األسبق باألزهر الشريف ان التزوير والبلطجة األمنية 
في االنتخابات البرملانية ٢٠١٠ بجولتيها األولى والثانية 
لسرقة إرادة األمة، نزع الشرعية عن مجلس الشعب 
القــــادم، وعن النظام كله، وحتدى تعاليم اإلســــالم.
وأوضح ابواحلسن ان إجراءات االنتخابات البرملانية 
برمتها بنيت على باطل، حيث ان شــــهادة «الناخب» 
التي تبنى عليها األحكام واحلقوق سرقت ووضعت 
في غيــــر موضعها، بهدف تغييــــر الواقع واحلقيقة 

وحماية الفساد والظلم.
  وأشار الى ان تزوير انتخابات البرملان أكبر جرمية 

ارتكبت في حق الدين والوطن وحتد لعدالة السماء، 
موضحا غضب النبي ژ الشــــديد من شهادة الزور، 
لذلك اعتبرها مــــن أكبر الكبائر، وعقوبتها من أغلظ 

العقوبات بعد الشرك باهللا.
  وشدد على ان املزورين في االنتخابات يدخلون في 
زمرة الظاملني الذين عاثوا في األرض فسادا، ويجب 
تطبيق عقوبات التشريع اإللهي عليهم، مؤكدا ان «الكون 
بني على عدل اخلالق ـ جل وعال ـ والتزوير حتد هللا 
ســــبحانه وتعالى، ومن يجرؤ على ذلك يقصمه اهللا 
تعالى ويدحر كبره وفساده، ويجعله من املذمومني 

في الدنيا واآلخرة. 

 القاهــــرة ـ يو.بــــي.آي: قال 
الروحــــي لألقبــــاط  الرئيــــس 
املســــيحيني فــــي مصــــر البابا 
شــــنودة الثالث ان دم األقباط 

ليس رخيصا.
  ونقلت وسائل إعالم مصرية 
امس عن شنودة قوله أثناء عظته 

الليلة قبل املاضية  األسبوعية 
«سنحاول بذل كل جهدنا في هذه 
القضية وســــنطالب بدم الذين 
قتلوا».وقال البابا «هل من مات 
من عندنا دمه رخيص؟ ال.. دمهم 
ليس رخيصا».ولم يشر البابا الى 
الكنيسة  التي تنوي  اخلطوات 

اتخاذها.
  من جهة أخرى رفع محاميان 
قبطيان أمس األول قضية ضد 
صحافي فــــي جريدة «األهرام» 
بســــبب مقــــال نشــــره اعتبره 
مسيحيون مسيئا للبابا بسبب 
اتهامه بأنه يستقوي باخلارج.

 عواصمـ  وكاالت: افاد استطالع للرأي اجراه معهد 
اميركي ونشر اول من امس بأن العديد من االيرانيني 
يبدون قلقهم ازاء العقوبات الدولية املفروضة على 
بالدهم، لكنهم يؤيدون بقوة امتالك طهران الســــالح 

النووي.
  واالستطالع الذي اجراه معهد تشارني ريسيرتش 
حلســــاب املعهد الدولي للسالم، وهو مركز دراسات 
مقره نيويورك اجري عبر الهاتف في نهاية اغسطس 

وبداية سبتمبر من اسطنبول.
  ورأى حوالي ٤٧٪ من الذين شملهم االستطالع ان 
العقوبات التي تفرضها االمم املتحدة وبعض الدول 
على ايران لها انعكاس كبير، لكن ٧١٪ من االيرانيني 
يعبــــرون عن رغبتهم في ان متلك بالدهم الســــالح 
النووي، ويعارض ذلك ٢١٪ فقط. وينبغي ـ بحسب 
الباحث كريغ تشارنيـ  مقارنة هذه االرقام مع نتائج 
استطالع مماثل اجري في العام ٢٠٠٧ حيث قال ٥٢٪ 
من الذين شملهم ذلك االستطالع انهم يؤيدون امتالك 

السالح النووي مقابل معارضة ٤٢٪.
  ويفيد االستطالع ايضا بأن عدد االيرانيني املؤيدين 
للواليات املتحدة تراجع بواقع ٣٤٪ في ٢٠٠٨ ليصل 

الى ٨٪ اليوم.
  الى ذلك، فإن ٦٨٪ من الذين شــــملهم االستطالع 
يعتقدون انه في حال حصل هجوم على ايران، فإنه 

سيأتي من الواليات املتحدة.
  اال ان ٧٥٪ من الذين شــــملهم االستطالع يأملون 

في اقامة عالقات وثيقة اكثر مع الغرب.
  في غضون ذلك، شن برملاني ايراني بارز اول من 
امس في طهران هجوما الذعا على كاترين اشــــتون 
مســــؤولة العالقات اخلارجية في االحتاد األوروبي 
ورئيســــة وفد «مجموعة ٥ + ١» في املفاوضات مع 
ايران حول انشطتها النووية التي جرت يومي االثنني 

والثالثاء املاضيني.
  وقال رئيس جلنة العالقات اخلارجية في مجلس 
الشورى االســــالمي كاظم جاللي إن التصرفات التي 
اتخذتها مســــؤولة العالقــــات اخلارجية في االحتاد 
االوروبــــي بعد انتهاء املفاوضــــات في جنيڤ «غير 

اخالقية».
  وكان من املفترض أن تعقد أشتون وكبير املفاوضني 
اإليرانيني سعيد جليلي مؤمترا صحافيا مشتركا لكنها 
بادرت بالظهور منفردة أمام جموع وسائل اإلعالم، 
حيث تلت من منصة عالية بيانا مقتضبا أكدت فيه أن 
احملادثات تركزت حول قضية امللف النووي اإليراني، 
واصفة إياها باجلادة. مكررة القول إن وفدها شارك 
برؤية موحدة واتفاق كامل، مضيفة أنها والدول التي 
متثلها ركزوا على بحث أولويات واهتمامات دولية 

تتعلق بقضية امللف النووي اإليراني.
  لكن جاللي قال لوكالة انباء «مهر» االيرانية «ان 
السيدة كاترين اشتون جتاوزت حدود االتفاق الذي مت 
التوصل اليه في محادثات جنيڤ وادلت بتصريحات 

خارج اطر احملادثات». 

 ارتفاع عدد الحاخامات اإلسرائيليين الموقعين 
على عريضة منع بيع أو تأجير العرب إلى ٣٠٠

 عواصمـ  يو.بي.آي: ذكرت تقارير صحافية 
أمس ان عدد احلاخامات املوقعني على الفتوى 
العنصرية التي حتظر على اليهود بيع أو تأجير 
بيوت وأراض ملواطنني عرب في إسرائيل ارتفع 
إلى ٣٠٠ فيما امتنعت الســــلطات اإلسرائيلية 

حتى اآلن عن اتخاذ إجراءات ضدهم.
  وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 
بني املوقعني على العريضة العديد من حاخامات 
املستوطنات وقســــم كبير من احلاخامات هم 
موظفو دولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة 

الدولة.
  ونقلت الصحيفة عن مدير املدرسة الدينية 
اليهودية في مستوطنة «ألون موريه» قرب مدينة 
نابلس بالضفة احلاخام إلياكيم ليفانون قوله 
مبررا توقيعه علــــى العريضة إن «العرب في 
الواقع ال يريدون جارا يهوديا وما يريدونه فعال 

هو احتالل أماكن والسيطرة على البالد».
  وأضاف احلاخام املســــتوطن «هل نريد أن 
نكون مثــــل أوروبا وأن يرعب العرب اجلميع 
إلى  ويخفضوا األســــعار (للبيــــوت) إضافة 
أن هــــذا ممنوع باملطلق من ناحية الشــــريعة 

اليهودية».
  وكان قد وقع على العريضة التي مت نشرها 
يــــوم الثالثاء املاضــــي ٧٥ حاخاما. وتضمنت 
العريضة اقتباسات من التوراة وكتب تفسيرها 

حتظر بيع اليهود أمالكا لغير اليهود.
  وقالــــت «يديعــــوت أحرونــــوت» ان هذه 
االقتباســــات جمعها نشطاء حركة «معيانوت 
هييشوعاه» (ينابيع اخلالص) بعد استشارة 

حاخامات وخبراء قانون.
  وعبر احلاخامات في العريضة عن تأييدهم 
حلاخام صفد شــــموئيل إلياهو الذي تعرض 
النتقادات منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت 
مبحاكمته واتخــــاذ إجراءات ضده بعد إصدار 
فتوى تدعو إلى عدم تأجير بيوت للطالب العرب 
الذين يدرسون في الكلية األكادميية في املدينة.

ويهدف احلاخامات مــــن إصدار العريضة إلى 
القول للمستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 
يهودا فاينشتاين إن احلديث يدور عن موقف 
مبدئي نابع من الشريعة اليهودية ولذلك فإنه 
ال ميكن اســــتخدام وسائل قانونية وقضائية 
جنائية ضد حاخام يدعو إلى عدم تأجير عقارات 

للعرب أو لغير اليهود.
  من جهتها قالــــت صحيفة «هآرتس» أمس 
إن رئيسي اجلهاز القضائي في إسرائيل وزير 
العدل يعقوب نئمان وفاينشــــتاين امتنعا في 
األيام األخيرة عن التعبير عن رأيهما بصورة 

علنية وحازمة حيال العريضة العنصرية.
  وأضافت الصحيفــــة أن منظمات حقوقية 
أكادمييــــة وأدبيــــة ومفكرين  وشــــخصيات 
إســــرائيليني توجهوا إلى املستشار القانوني 
للحكومــــة وطالبــــوه باتخاذ إجــــراءات ضد 

احلاخامات املوقعني على العريضة.
  وقالت رئيســــة مجلس الصحافة القاضية 
السابقة في احملكمة العليا اإلسرائيلية دوريت 
دورنــــر لإلذاعة العامة اإلســــرائيلية أمس إن 
مضمــــون العريضة هو حتريــــض عنصري 
والقانون اجلنائي  اإلســــرائيلي يعاقب على 

مثل هذه األمور.
  وطالبت املنظمات والشخصيات التي توجهت 
إلى فاينشتاين بإقالة احلاخامات املوقعني على 
العريضة والذين يحصلون على رواتبهم من 
خزينة الدولة فورا ألنهم «يدوسون على وعود 
تضمنها إعالن االستقالل الذي قامت إسرائيل 
على أساســــه وحولوا اليهودية إلى عنصرية 
ويخالفون علنا القانون اجلنائي الذي يحظر 

التحريض على العنصرية».
  وردت وزارة العدل اإلسرائيلية على استجواب 
بعثته «هآرتس» إلى فاينشتاين بأن «توجهات 
بهذا املوضوع وصلت إلى مكتبنا ومت حتويلها 
إلى اجلهات املهنية ذات العالقة وستتم معاجلة 

املوضوع بالسرعة املطلوبة». 

  باريس ـ هدى العبود 
  أكد الرئيس السوري بشار األسد 
أن كافة األطراف ليس لها أي مصلحة 
في حدوث فتنة بلبنان، مشيرا إلى 
أن هناك تنسيقا فرنسياـ  سعوديا 
منذ أشهر وأن هناك ايضا تنسيقا 

فرنسيا ـ سوريا.
  وقال األسد في تصريح له عقب 
الفرنســـي  الرئيس  محادثاته مع 
نيكوال ســـاركوزي في باريس إن 
«احلل بالنهاية هو لبناني وليس 

فرنسيا أو سوريا أو سعوديا».
  وأضاف أن هدف سورية «تسهيل 
اللبنانية لتســـوية  تنفيذ األفكار 

األوضاع داخل لبنان».
  وحول السالم في الشرق األوسط، 
أعرب األســـد عن تقديره للموقف 
الفرنسي جتاه ما أعلنته إسرائيل 
بإصدار قانـــون يقضي بضرورة 
إجراء اســـتفتاء قبل املوافقة على 
االنسحاب من األراضي احملتلة في 

القدس واجلوالن.
  وشّبه األسد إســـرائيل في هذا 
االطار بأنها تقوم بدور «السارق» 
الذي يأخذ شيئا ال ميتلكه ويذهب 
إلى سوق «احلرامية» لكي يبيعه 
وهذا أمر مرفوض منطقيا وقانونيا 

وأخالقيا.
الرئيس السوري، وصل    وكان 
إلـــى باريـــس أمـــس االول لعقد 
قمة مع نظيره الفرنســـي نيكوال 

ساركوزي.
  وأشار األسد إلى أنه كانت هناك 
مبادرة أميركية لدفع عملية السالم 
منذ أشـــهر على املســـار السوري 
وعلى املسار الفلسطيني ولكن من 
الواضح أنه ال يوجد شيء حقيقي 

حتى اآلن.
  وأضاف أنـــه ال ميكن أن نلوم 
راعي عملية السالم وإمنا األطراف 
األساسية فهناك طرف عربي مستعد 
للســـالم ولكن الطرف االسرائيلى 

غير موجود فعليا في عملية السالم 
وميكن القول بأن إسرائيل شريك 

وهمي في عملية السالم.
  وأوضح أن سورية شجعت فرنسا 
على حترك أكثر خاصة بعد تعيينها 
كلود كوســـرون كمبعوث فرنسي 
لدفع املسار السوري ـ اإلسرائيلي. 
وأوضح األسد أن اجلهود األميركية 
لم حتقق شـــيئا بالنسبة لعملية 
السالم نتيجة التعنت االسرائيلي 
وبالتالي فإن اجلهود الفرنسية أيضا 

من الطبيعي أال تصل إلى شيء.
  ورفض الرئيس السوري أن يكون 
جوهر احلديث هو املســـتوطنات، 

مشـــيرا إلى أن القضية هي قضية 
أرض في اجلوالن، مؤكدا أن «األرض 
ستعود سواء باملستوطنات أو من 
دونها أما مسألة املستوطنات فهي 

أمر ليس له قيمة».
  وحول إمكانية لعب دور فرنسي 
إلى اجلانب الدور التركي في الوساطة 
بني سورية وإسرائيل، قال األسد إن 
هذا األمر غير ممكـــن نتيجة عدم 
وجود شريك أصال وبالتالي فكيف 

نطلب وجود راع.
  وأشار األسد إلى أنه حتى الدول 
التي تقـــف حكومتهـــا إلى جانب 
إســـرائيل، تتفهـــم وجهـــة النظر 

السورية وتعرف أن املشكلة تكمن 
التي تعرقل عملية  في إســـرائيل 
السالم وبالتالي فانه يتعني البحث 
في كيفية اقناع اسرائيل بالتحرك 

باجتاه السالم.
  وحول تشكيل احلكومة العراقية، 
أعرب الرئيس الســـوري عن دعم 
بالده لتشكيل هذه احلكومة حيث 
انتهى العراق من مرحلة االنتخابات 
الصعبة وكانت سورية تشعر بالقلق 
إزاء العقبات التي كانت تقف أمام 

تشكيل احلكومة وقتها.
  وأعرب األســـد عن أمله في أن 
يتمكن العراق من إمتام تشـــكيل 

احلكومة بأسرع وقت لالنتقال إلى 
العملية السياسية، مشيرا إلى أن 
ســـورية تتواصل مع كافة القوى 
العراقية وتؤكد دائما أهمية االتفاق 

بني تلك القوى.
  وقال ان ســـورية ليست لديها 
وجهة نظر خاصة بشأن احلكومة 
العراقيـــة القادمة «وإذا كانت هذه 
احلكومة تعبر عن إجماع وطني أو 
حكومة وحدة وطنية عراقية فهذا 
كاف بالنسبة لسورية كونه يعني 

احلفاظ على وحدة العراق».
  ونفى األسد أن يكون قد ناقش مع 
ساركوزي امللف النووي االيراني. 
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 عمــــانـ  يو.بي.آي: قــــررت جماعة اإلخوان 
املسلمني في األردن حتويل مراقبها العام السابق 
عبد املجيد الذنيبات الى احملكمة املركزية للجماعة 
بسبب قبوله عضوية مجلس األعيان خارقا بذلك 

قرار احلركة اإلسالمية مبقاطعة هذا املجلس.
  وقال الناطق باسم اجلماعة جميل أبو بكر في 
تصريح امس ان املكتب التنفيذي للجماعة أقر في 

اجتماعه الدوري توجها «بتحويل الذنيبات الى 
احملكمة املركزية التخاذ القرار املناسب «لقبوله 

املشاركة في عضوية مجلس األعيان.
  وأضاف ان اجلماعة ســــتتعامل مع مخالفة 
الذنيبات مثلما تعاملت مع مخالفة أعضاء اجلماعة 
الذين شاركوا في االنتخابات النيابية خالفا لقرار 
مقاطعة االنتخابات.وطبقت احلركة اإلسالمية 

عقوبتي الفصل والتجميد بحق سبعة من أعضائها 
بسبب مشاركتهم في االنتخابات النيابية التي 
جرت في التاسع من الشهر املاضي.وكان الذنيبات 
عضوا في مجلس األعيان السابق (مجلس امللك) 
وأعيد تعيينه في اخلامس والعشرين من الشهر 
املاضي في املجلس بعد اعادة تشكيله من ستني 

عضوا مبوجب مرسوم ملكي. 
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