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 ساركوزي يريد التوجه إلى بنغازي برفقة كاميرون.. ومدڤيديڤ لم يعد يعتبر القذافي زعيمًا لليبيا 

مجموعة الثماني تطلق »شراكة دوفيل« وتدعم الربيع العربي بـ 40 مليار دوالر 
العادة سورية الى املنظومة الدولية 
ولفرنسا بعض املصداقية في طرح 
الرئيس  املع����روض على  اخليار 
الرئيس  السوري االن«، واضاف 
الفرنسي ان »الرئيس بشار االسد 
يعلم متاما ان فرنسا لم تفعل ذلك 
اال بعد هذا التراجع الدميوقراطي 

الذي ال ميكن قبوله«.
 واعرب عن اسفه لقيام القادة 
الس����وريني مبا اعتب����ره »خطوة 
للوراء« ال ترضي املجتمع الدولي 
قائال ان »فرنسا في هذه الظروف 
تس����حب ثقتها وتندد مبا ينبغي 
التنديد به«، من جهته، قال رئيس 
الوزراء البريطاني إن احلملة التي 
يشنها حلف شمال األطلسي إلسقاط 
الزعيم الليبي معمر القذافي تدخل 
مرحلة جديدة وإن نشر طائرات 
هيليكوبت����ر بريطانية س����يزيد 

الضغط على القذافي.
امام مؤمتر   وقال كامي����رون 
صحافي »توجد اآلن عالمات على 
ان قوة الدفع ضد القذافي تتصاعد 
فعليا. ل����ذا فصحي����ح اننا نزيد 
الضغط العس����كري واالقتصادي 

والسياسي«.
الرئيس  اعل����ن  من جانب����ه، 
انه  الروس����ي دميتري مدڤيديڤ 
سيرسل موفدا الى بنغازي بعدما 
عرض على شركائه القيام بوساطة 
في النزاع الليبي، وقال مدڤيديڤ 
الروس����ي  املمثل  للصحافيني ان 
افريقيا ميخائيل  االعلى لشؤون 
مارغيلوف س����يتوجه الى معقل 
الثوار الليبيني، مضيفا »سيغادر 
الى بنغازي في وقت وشيك«، وتابع 
»عرضت وساطتنا على شركائنا، 
اجلميع يرون ان االمر س����يكون 

مفيدا«.
 وخالل قمة مجموعة الثماني، 
وافقت موسكو على توقيع بيان 
يدعو الى تنح����ي معمر القذافي. 
وقال مدڤيديڤ ايضا خالل مؤمتره 
الصحافي ان »املجتمع الدولي لم 

يعد يعتبره زعيما لليبيا«. 

الى الش����رق االوس����ط في االول 
من الش����هر املقبل لدفع استئناف 
الفلس����طينيني  املفاوض����ات بني 

واالسرائيليني.
وخصصت القم����ة جل وقتها 
لل����دول التي تش����هد احتجاجات 
ومطالبات باحلرية الس����يما في 
تونس ومصر بعد الثورة، وكذلك 
بح����ث القادة الكب����ار الوضع في 
اليمن وسورية وليبيا، التي اعلن 
ساركوزي انه يعتزم التوجه الى 
بنغازي، معقل الثوار الليبيني، مع 
البريطاني ديڤيد  الوزراء  رئيس 

كاميرون.
 وقال ساركوزي »سنتوجه أنا 
واالن جوبيه في الوقت املناسب الى 
بنغازي نامل عندما يحني الوقت 
املناسب، بالقيام بزيارة عمل ولقاء 
جميع من يريدون بناء ليبيا الغد 

الدميوقراطية«.
 واضاف »حتدثنا في هذا االمر 
مع ديڤيد كاميرون، سيكون االمر 
مبادرة فرنسية � بريطانية. نحن 
على صلة وثيقة ولدينا التحليل 
نفس����ه، ويبدو لي ان القيام بذلك 
بشكل منفصل لن يكون حكيما«، 
واوض����ح س����اركوزي ان زيارة 
اليوم« ولكن  بنغازي »مطروحة 
»لعدد معني من االسباب لم نتمكن 

من حتديد املوعد«.
واعتبر الرئيس الفرنسي انه 
من املستحيل الوساطة مع الزعيم 
الليبي معمر القذافي حتى رغم قول 
روسيا انها مس����تعدة للمساعدة 
التفاوض م����ن اجل تنحيه  على 
عن السلطة، وقال ساركوزي في 
الثماني في دوفيل  قمة مجموعة 
»الوساطة مستحلية مع القذافي«. 
وفيما يخص املوضوع السوري، 
طالب الرئيس الفرنس����ي نظيره 
السوري بشار االسد بقيادة حتول 
ب����الده يرضي  دميوقراط����ي في 
طموحات الش����عب الس����وري او 

»التنحي«.
 وق����ال »لقد فعلنا كل ش����يء 

 ومضى قائال »عالوة على هذا 
هناك ارتباط����ات ثنائية بحوالي 
عش����رة مليارات ل����م نذكرها في 
اإلع����الن. وأخيرا هناك عش����رة 
مليارات دوالر أخرى مس����اهمات 
من دول خليجية منها السعودية 
وقطر والكويت في صندوق خاص 

أنشىء لهذا الغرض«.
وبخص����وص عملية الس����الم 
اكد الرئيس الفرنس����ي ان حدود 
عام 1967 هي حدود اقامة الدولة 
الفلسطينية، وذكر ساركوزي أن 
تلك احلدود هي املعتمدة قائال »ال 
ميكن احلديث عن دولة اال باحلديث 
عن حدودها وهو ما يبني شجاعة 
خطاب الرئي����س األميركي باراك 

اوباما حيث ذكر هذه احلدود«.
 واشار الى ان وزير اخلارجية 
الفرنسي االن جوبيه سيقوم بزيارة 

على إنهاء املهمة«.
وفي مؤمت����ر صحافي ختامي 
للقمة التي وصفت بأنها قمة الربيع 
العربي، اعلن الرئيس الفرنس����ي 
نيك����وال س����اركوزي ان املجتمع 
الدولي يعكف على توفير مساعدات 
قدرها 40 مليار دوالر لدول الربيع 

العربي.
 وقال ساركوزي إن مجموعة 
الثماني وافقت على 20 مليار دوالر 
من مقرضني دوليني، وأضاف أن 
عشرة مليارات أخرى ستأتي من 
دول عربية خليجية والباقي من 

اتفاقات ثنائية.
 وأوض����ح »20 مليارا للبنوك 
العاملية وال أدم����ج فيها صندوق 
النقد الدولي. ارتأينا أن من األمانة 
أال ندخل صندوق النقد الدولي في 

هذه احلسبة«.

من اإلجراءات«.
أما فيما يتعلق بالشأن الليبي، 
فقد أعلنت مجموعة الثماني عزمها 
على أن ترى القذافي يغادر السلطة، 
حيث حذر الرئيس األميركي باراك 
أوباما، من أن احلملة التي يشنها 
حلف شمال األطلسي )الناتو( لن 
تتوقف حتى تتم اإلطاحة بالزعيم 

الليبي.
وقال أوبام����ا »نتفق على أننا 
أحرزنا تقدما في حملتنا في ليبيا، 
غي����ر أن الوف����اء بتفويض األمم 
املدنيني، لن يتم  املتحدة بحماية 
والقذافي الي����زال في ليبيا يوجه 
قواته الرتكاب اعتداءات ضد الشعب 

الليبي«.
وأضاف عقب محادثات ثنائية 
م����ع نظي����ره الفرنس����ي نيكوال 
ساركوزي: »نحن نتفق وبإصرار 

مساعدات إضافية، في شكل قروض، 
بقيمة 20 مليار دوالر تغطي الفترة 
بني عامي 2011 و2013، واعتبروا أن 
التمويالت التي من املقرر أن تدبر 
أمرها مؤسسات مالية دولية مثل 
صندوق النقد الدولي، تتوقف على 
بذل »جهود اإلصالح الالزمة« من 
قبل القي����ادات اجلديدة في مصر 

وتونس.
 في الوقت نفس����ه، ندد قادة 
مجموعة الثماني باحلمالت القمعية 
ضد املتظاهرين املناهضني للحكومة 

في سورية واليمن.
غير أن البيان اخلتامي أسقط 
اإلشارة التي ضمها مشروع البيان 
أمس األول حول: »حترك في مجلس 
االمن التابع لألمم املتحدة« الصدار 
قرار يدين سورية واكتفى بالقول 
ان املجموعة »ستنظر تبني مزيد 

� وكاالت: اختتم����ت  دوفي����ل 
مجموعة دول الثماني الصناعية 
الكبرى قمتهم ف����ي دوفيل أمس 
بتقدمي دعم سخي لربيع الثورات 
العربية. وتعهدت الدول االعضاء في 
املجموعة بتقدمي دعم سياسي ومالي 
أن  العرب«، على  ملساعدة »ربيع 
تتلقى تونس ومصر -أولى الدول 
التي اطاحت بالنظم الديكتاتورية 
احلاكمة � مساعدات مالية بقيمة 

عشرين مليار دوالر.
وقال رئيس الوزراء التونسي 
الباجي قائد السبس����ي الذي دعي 
القم����ة املنعقدة  للمش����اركة في 
الفرنس����ي، إن  مبنتج����ع دوفيل 
جناح هذه العملية الدميوقراطية 
أمر مهم النها »س����تكون منوذجا 
يحتذى ل����دول أخرى في العاملني 
العربي واإلس����المي«، مشيرا إلى 
أن بالده تريد أن تظهر للعالم أن 
اإلسالم والدميوقراطية ليس بينهما 

تعارض.
 وفي اعقاب مباحثات استمرت 
يومني، قال زعماء دول املجموعة 
وهي: بريطانيا وكندا وفرنس����ا 
وأملانيا وإيطاليا واليابان وروسيا 
والوالي����ات املتحدة، ان التغيرات 
»التاريخية« التي تشهدها منطقة 
ش����مال أفريقيا والشرق األوسط 
تش����به ما حدث في دول أوروبا 
الشرقية الش����يوعية قبل انهيار 

سور برلني.
 أطلقت مجموع����ة الثماني ما 
اسمته »شراكة دوفيل« بحضور 
رئيس����ي وزراء مص����ر وتونس 
املؤقتني، وقال قادة الثماني: »نحن 
على اس����تعداد ملد هذه الش����راكة 
العاملية بعيدة امل����دى لكل بلدان 
املنطقة التي تسعى للتحول إلى 
مجتمع����ات ح����رة، دميوقراطية، 

ومتسامحة«.
 وباإلضافة إلى التعهد بدعم دول 
املنطقة التي تصبو خللق »مناخ 
سياسي تزدهر فيه الدميوقراطية 
واحلرية«، تعتزم الشراكة تقدمي 

)أ.ف.پ( صورة تذكارية لقادة الدول الثماني واملشاركني في ختام قمة »دوفيل« في فرنسا 

التحقيق يظهر بوضوح أنه يريد 
احترام حقوقه )مالديتش( وقد 
أوقف التحقيق الليلة قبل املاضية 
ألن����ه كان علي����ه أن يأخذ دواءه 
في وقت محدد«. وقالت تقارير 
إخباري����ة، إن القائد العس����كري 
لصرب البوسنة، يعاني من تدهور 
في حالته الصحية وعجز جزئي 
إثر سكتة دماغية، أصيب بها في 
وقت س����ابق. ومت نقله الى مقر 
االحتجاز ومع����ه حقيبة مليئة 
بالعقاقير. وقال محاميه ميلوس 
سالييتش إن مالديتش غير قادر 
على التواصل في واقع األمر، رغم 

أنه يعي ما يحدث.
وع����رض تلفزي����ون صربيا 
الوطني )آر.تي.إس( شريط ڤيديو 
مقتضب يظهر مالديتش وهو يجر 
قدميه في ألم عبر قاعة في محكمة 
ببلغراد. ويذكر أن مالديتش كان 
مسلحا عندما أغارت الشرطة على 
منزل قريبه الذي كان يقيم لديه 
ف����ي الزارديفو، وهي قرية تبعد 
نحو س����تني كيلومترا ش����مالي 
بلغراد، لكنه لم يحاول مقاومة 

الشرطة وكان »متعاونا«.
إل����ى ذلك أصيب ش����خصان 
على األقل مساء امس األول في 
مش����ادات بني ش����رطة مكافحة 
الشغب ومتطرفني صرب قوميني 
في نوفي س����اد )شمال صربيا( 
كانوا يحتجون على اعتقال القائد 
العسكري السابق لصرب البوسنة 

كما أفادت وكالة بيتا.
ووقع احل����ادث عندما حاول 
نحو 500 متظاهر اقتحام مبنى 
احلزب الدميوقراطي الذي ينتمي 

إليه الرئيس بوريس تاديتش.

جرائم حرب دولية بعد اعتقاله 
لسوء صحته فيما أعلن االدعاء 
الصربي أنه س����يجري تس����ليم 
مالديتش حملكم����ة الهاي خالل 
أسبوع على أبعد حد. ونقلت إذاعة 
»بي 92« الصربية عن نائب املدعي 
العام برونو فيكاريش قوله إنه 
سيجري تسليم مالديتش حملكمة 
الهاي خالل أس����بوع على أبعد 
حد، مضيفا أن التسليم يجب أن 

يحصل وفقا للقوانني.
وقال فيكاري����ش ان »قاضي 

� وكاالت: رفض قائد  بلغراد 
جيش صرب البوس����نة السابق 
املعروف بسفاح البوسنة راتكو 
اتهامات األمم  مالديتش بش����دة 
املتحدة بارت����كاب جرائم حرب 
ضده أثناء جلس����ة استماع أمام 
محكمة صربية للنظر في تسليمه 
الدولية  إلى احملكمة اجلنائي����ة 
ليوغس����الفيا الس����ابقة. وق����ال 
مالديت����ش إنه ل����ن يقبل الئحة 
االتهام من جانب احملكمة اجلنائية 

الدولية ليوغسالفيا السابقة.
أمام قاضي احملكمة  وأضاف 
العليا الصربية: »انتخبتم )الزعيم 
الس����ابق س����لوبودان  الصربي 
ميلوسوفيتش( وليس أنا، فمن 
املذنب؟«. ويشير مالديتش إلى 
الزعيم الصربي الراحل الذي توفي 
متأثرا بأزمة قلبية في عام 2003 
بينما كان يخضع للمحاكمة أمام 
الدولية ليوغس����الفيا  اجلنائية 
السابقة في الهاي بتهم ارتكاب 

جرائم حرب.
لكن احملكمة وافقت امس على 
تسليم اجلنرال الصربي البوسني 
السابق راتكو مالديتش إلى الهاي 
على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب. وأمام مالديتش اآلن ثالثة 

أيام الستئناف القرار.
وقالت مايا كوفاس����يفيتس � 
توميتش املتحدثة باسم محكمة 
بلغ����راد العلي����ا إن القرار ميهد 
الطريق أم����ام نقل مالديتش من 
أمام احملكمة  بلجراد حملاكمت����ه 
الدولية ليوغس����الفيا  اجلنائية 

السابقة.
وكانت احملكمة أوقفت أمس 
املتهم بارتكاب  األول استجواب 

سفاح البوسنة يرفض اتهامه بارتكاب جرائم حرب 
ومحكمة صربية توافق على تسليمه إلى »اجلنائية الدولية«

رياح الثورات تهب على الصني
واتساع رقعة االحتجاجات لعرقية املنغول

� د.ب.أ: هب����ت رياح  بك����ني 
الثورات على الصني على ما يبدو، 
حيث ذكرت جماعة حقوقية تتخذ 
من الواليات املتحدة مقرا لها امس 
ان عرقية املنغول نظموا ما ال يقل 
عن احتجاجني جديدين في مقاطعة 
التي تتمتع  الداخلي����ة  منغوليا 
بحكم ذاتي، بالصني، ويعتزمون 
تنظيم املزيد ف����ي االيام القليلة 

املقبلة.
وقال مركز معلومات حقوق 
اإلنس����ان ملنغوليا اجلنوبية ان 
االحتجاج����ات التي مت القيام بها 
في بلدتني مبنطقة شيلني � جول 
التابعة ملقاطعة منغوليا الداخلية 

جاءت عقب جتمع لنحو ألفني من 
الطلبة املنغول الثالثاء املاضي في 
شيلينهوت، املركز االداري لشيلني 
� جول. ورفع احملتجون الفتات 
كتب عليها شعارات مثل »دافعوا 
عن حقوق املنغ����ول« و»دافعوا 
عن ارض الوط����ن«. وقال مركز 
املعلومات انهم ناشدوا السلطات 
الصينية »احترام حقوق الرعاة 
في ارضهم واالحتفاظ بعاداتهم 

التقليدية في العيش«.
املرك����ز ان املنغول  واضاف 
يعتزمون تنظيم ما ال يقل عن ستة 
احتجاجات اخرى في مناطق اخرى 
مبقاطعة منغوليا الداخلية اعتبارا 

من ام����س حتى اخلميس املقبل. 
وذكر تقرير في وقت س����ابق ان 
بعض النشطاء دعوا الى احتجاج 
اوسع نطاقا في العاصمة االقليمية 

هوهوت االثنني املقبل.
وكان اثن����ان م����ن مواطن����ي 
منغولي����ا الداخلية لقيا حتفهما 
في وقت سابق الشهر اجلاري في 
اشتباكات بني القائمني على رعي 
االغنام والعاملني في التنقيب عن 
الفحم وذلك وفقا لتقارير املركز 

ووسائل اإلعالم الصينية.
وذكرت صحيفة »إنر منغوليا« 
الثالثاء املاضي ان الشرطة ألقت 
القبض على شخصني يشتبه في 

تورطهما في حادث القتل.
وذك����ر مرك����ز املعلومات إن 
املسؤولني تعهدوا للمتظاهرين 
بالتعامل م����ع القضية »بصورة 
عادلة« كما سيسمحون لوسائل 
اإلعالم احمللية بنشر وقائع أي 

اشتباكات مماثلة.
ونقلت الصحيفة عن املتحدثة 
باسم احلكومة احمللية القول إن 
محاكمة الشخصني املشتبه بهما 
»ستكون صارمة للغاية وستبدأ 

في أقرب وقت ممكن«.
وأضافت ان احلكومة شكلت 
فريق حتقيق لسماع شكاوى رعاة 

االغنام، وحل مشاكلهم.

إسالم آباد تغلق 3 مراكز ارتباط استخباراتية أميركية

كلينتون في زيارة مفاجئة  لتأكيد استمرار التعاون: 
باكستان لم تكن تعلم بوجود بن الدن

دورا رياديا في مواجهة هذا التهديد 
الفتا إلى أنها دفعت ثمنا باهظا 
من ناحية الضحايا ومن ناحية 

األضرار االقتصادية.
وحث املجتمع الدولي على رفع 
مس����توى التعاون مع باكستان 
ومساعدتها لتجاوز هذه املشكلة 

التي حتظى باهتمام عاملي.
وقالت مصادر باكستانية ان 
زيارة كلينتون تهدف إلى إعادة 
الثقة بني الدولتني بعد االنتقادات 
التي وجهتها احلكومة الباكستانية 
لواش����نطن على خلفية قتل بن 
الدن في عملية استهدفت مجمعا 
كان يسكن فيه مبنطقة أبوت آباد 
قرب إسالم آباد دون إبالغ اجلانب 

الباكستاني.
في غضون ذلك قال مسؤولون 
أميركيون إن باكستان أغلقت 3 
مراكز ارتباط استخبارية عسكرية 
أميركية في كويتا وبيشاور بعد 
أن طلبت من إدارة الرئيس باراك 
اوبام����ا تخفيض عدي����د القوات 
األميركية في باكستان على خلفية 
التوتر بني البلدين بعد مقتل زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
وذك����رت صحيف����ة »لوس 
اجنيليس تاميز« امس أن مراكز 
االرتباط في كويتا وبيشاور والتي 
تعرف ب� »خاليا االنصهار« تشكل 
القناة األساس����ية التي تتشارك 
من خالله����ا الوالي����ات املتحدة 
صور االقمار الصناعية وبيانات 
األهداف وغيرها من املعلومات 
االستخبارية من القوات البرية 
الباكستانية التي تشن عمليات 
ضد متش����ددين بينهم عناصر 
من حرك����ة طالبان يتس����للون 
على أفغانستان ملهاجمة القوات 

األميركية وقوات التحالف.
وقال املسؤولون األميركيون 
إن الواليات املتحدة اعتمدت على 
املراكز الثالثة للتنسيق لعمليات 
على جانبي احلدود وقد بدأ حاليا 
انسحاب الوحدات األميركية من 
املواق����ع الثالثة وبدأ العمل على 

إغالقها.
وي����ؤدي اإلقفال إل����ى إبعاد 
املستشارين األميركيني عن اجلبهة 
األمامي����ة للحرب ضد اجلماعات 
املس����لحة في باكستان وتخوف 
املس����ؤولون األميركيون من أن 
يعوق اجلهود التي تبذلها إدارة 
أوباما حلث باكستان على شنع 
عمليات برية في منطقة ش����مال 
وزيرس����تان التي تشهد نشاطا 

للمتمردين.
غير أن املسؤولني قالوا إن قرار 
باكستان لم يؤثر على قدرة وكالة 
االس����تخبارات األميركية «سي 
آي آيه« عن إطالق صواريخ من 

طائرات من دون طيار.

االستطالع األميركية في املناطق 
القبلية.

وأبلغ املسؤولون الباكستانيون 
كلينتون بأن القرار بشأن عمليات 
عسكرية في البالد سيتخذ بناء 
عل����ى الوضع الداخلي، وأش����ار 
إل����ى  ف����ي االجتم����اع  زرداري 
التضحيات الباكستانية في احلرب 
على اإلرهاب وقال ان بالده لعبت 

� وكاالت: أكدت  آباد  إس����الم 
وزي����رة اخلارجي����ة األميركية 
هيالري كلينتون أن الس����لطات 
في باكستان لم تكن تعلم بوجود 
أسامة بن الدن على أرضها، وقالت 
كلينتون أمس ف����ي حديثها إلى 
ممثلي وسائل اإلعالم في لقاء عقد 
مبقر السفارة األميركية في إسالم 
 � الباكستانية  العالقات  ان  آباد، 
األميركية وصلت إلى مفترق طرق، 
وان الوالي����ات املتحدة تريد من 
باكستان أن تش����ارك في جهود 
املصاحلة في أفغانستان وأن تتخذ 

موقفا حاسما ضد اإلرهابيني.
ودعت كلينتون الى ضرورة أن 
يتكاتف البلدان حملاربة االرهابيني، 
وقالت ان نظريات املؤامرة املعادية 
للواليات املتحدة لن حتل مشاكل 
باكس����تان، وأوضحت كلينتون 
أن القيادة الباكس����تانية تعتقد 
أن ش����خصا ما في باكستان كان 
يساعد أس����امة بن الدن، مؤكدة 
أهمية مشاركة باكستان إلجناح 

احلوار مع طالبان.
آمنة  وقالت ان هناك مالذات 
في باكستان وقد وعدت السلطات 
بالتحرك ضد االرهابيني وأكدت 
الواليات  وزيرة اخلارجي����ة أن 
املتحدة ملتزمة بدعم باكستان فيما 
حث الرئيس آصف علي زرداري 
املجتمع الدولي على رفع مستوى 

التعاون مع بالده.
وذكرت وسائل إعالم باكستانية 
ان كلينت����ون التي وصلت أمس 
إلى باكستان في زيارة لم يعلن 
عن موعده����ا س����ابقا اجتمعت 
بالرئيس آصف علي زرداري في 
قصر الرئاس����ة بحضور رئيس 
احلكومة يوس����ف رضا جيالني 
وقائد اجليش أشفق كياني وقائد 
هيئة األركان املشتركة األميركية 

األميرال مايكل مولن.
العالقات  وبحث املجتمعون 
الثنائية بعد عملي����ة أبوت آباد 
التي قتلت فيها قوة كوماندوس 
القاعدة  أميركية زعي����م تنظيم 
أسامة بن الدن إضافة إلى مسائل 
أمنية ذات صلة، وطمأنت كلينتون 
إلى  الباكس����تانيني  املس����ؤولني 
استمرار الدعم األميركي وقالت ان 
الواليات املتحدة حتافظ على »دعم 
قوي جدا لعالقتها مع باكستان 
والتزامها بالعمل معها ودعمها«، 
إلى  الوزيرة األميركية  واشارت 
مس����اهمات باكستان في احلرب 

على اإلرهاب.
وقالت مصادر باكس����تانية 
ان كلينتون س����لمت املسؤولني 
الباكس����تانيني الئحة باملطالب 
األميركية حول عمليات في عدد 
من املناطق الباكستانية وسلطت 
الضوء على جناح غارات طائرات 

أوباما يوقع على مشروع
قانون متديد بنود في قانون »باتريوت«

واشنطن ـ يو.بي.آي: وّقع الرئيس األمركي باراك أوباما على 
مشروع قانون لتمديد بعض بنود املراقبة في »قانون باتريوت« 

ملكافحة اإلرهاب بعد أن صادق الكونغرس على التمديد أمس 
األول قبل ساعات من انتهاء صالحية العمل فيها.

وذكر البيت االبيض في بيان أمس ان أوباما وقع على مشروع 
قانون »باتريوت سانستس اكستنشون اكت« 2011 الذي ميدد 

سلطات املراقبة التي يتضمنها قانون »باتريوت« االميركي وقانون 
االصالح االستخباراتي وقانون منع االرهاب للعام 2004.

وكان الكونغرس قد صادق على مشروع قانون متديد بنود 
املراقبة في قانون »باتريوت« ملدة 4 سنوات قبل ساعات من انتهاء 
صالحية العمل فيها. وقال ناطق باسم البيت االبيض إن أوباما أمر 

بالتوقيع على املشروع آليا قبل منتصف الليل وانتهاء صالحية 
العمل بهذه البنود كونه موجودا حاليا في أوروبا. وقد صادق 

مجلس الشيوخ على التمديد بأصوات 72 لصالح ذلك، و23 ضد، 
أما في مجلس النواب فقد صوت لصاحله 250 وضده 153.

الرئيس الفرنسي 
يؤكد أن حدود

الـ 1967 هي حدود 
الدولة الفلسطينية 

املقبلة


