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 International Situations

متابعة اخبارية:
ماذا لو فعلتها وا�سنطن؟ .. اأن متتنع عن ا�ستخدام 
يعني  فهذا  اال�ستيطان  ق��رار  مواجهة  يف  النق�ض 
�سيا�ستها  �سجل  يف  نوعية  اأن��ت��ق��ال��ة  ت��ق��رف  ان��ه��ا 

اخلارجية.
موقفا  ف��ان  ال�سان  بهذا  قطرية  رواي���ة  �سحت  ول��و 
حرجا ت�سع ا�سرائيل نف�سها فيه، وف�سحة من االمل 

لدول املنطقة التي ارهقها �سراع طويل ومرير.
الرواية القطرية جاءت على ل�سان م�سدر دبلوما�سي 
مقرب من احلكومة القطرية قال اإن الواليات املتحدة 
قد تدر�ض اإمكانية االمتناع عن ا�ستخدام حق النق�ض 
ال���دويل  اأج����رى جمل�ض االأم����ن  )ال��ف��ي��ت��و( يف ح���ال 
ت�سويتا على بناء وحدات ا�ستيطانية ا�سرائيلية يف 

القد�ض ال�سرقية.
فتور  بحالة  االإ�سرائيلية  االأمريكية  العالقات  ومتر 

منذ االإعالن عن م�سروع ا�ستيطاين يف القد�ض
اإن  الربيطانية  االإذاع����ة  لهيئة  امل�����س��در  ه��ذا  وق���ال 

م�سوؤوال اأمريكيا رفيعا اأبلغ وزير اخلارجية القطري 
املا�سي  االأ�سبوع  ث��اين  اآل  جا�سم  بن  حمد  ال�سيخ 
عن  االمتناع  يف  جديا  تفكر  املتحدة  ال��والي��ات  ب��اأن 

الت�سويت.
تاأكيد هذه االأنباء، فيما قال  وامتنعت وا�سنطن عن 
�سابقة  القطرية  الت�سريحات  اإن  اأمريكي  م�سوؤول 

الأوانها.
لعرقلة  النق�ض  ا�ستخدام حق  وداأبت وا�سنطن على 
االأمن  جمل�ض  يف  اإ�سرائيل  يدين  ق��رار  اأي  �سدور 

الدويل.
وزارة  يف  ي���دور  م��ا  ع��ل��ى  مطلعة  م�����س��ادر  وت��ق��ول 
اخلارجية االأمريكية اإن هذه اخلطوة قد متثل خيارا 
حمتمال بيد االإدارة االأمريكية لل�سغط على احلكومة 

االإ�سرائيلية يف مو�سوع امل�ستوطنات.
بنيامني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�ض  �سعى  وق��د 
�ساأن  من  التقليل  اإىل  ال�سياق-  ه��ذا  –يف  نتنياهو 
فيها  نعت  م�ساعديه  اأح���د  اإىل  ن�سبت  ت�سريحات 

على  ب�"الكارثة"  اأوب��ام��ا  ب��اراك  االأمريكي  الرئي�ض 
اال�سرائيلية  العالقات  اإن  نتنياهو  وقال  اإ�سرائيل. 

االأمريكية هي بني حليفني و�سديقني.
وم���ن ج��ان��ب��ه ���س��رح دي��ف��ي��د اأك�����س��ل��رود اأح����د كبار 
تلفزيونية  لقناة  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  م�ست�ساري 
اأمن  يف  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م�سلحة  اإن  اأم��ري��ك��ي��ة 
اأقيمت  اأوباما عن ماأدبة ع�ساء  اإ�سرائيل، واأن غياب 
مبنا�سبة الزيارة التي قام بها رئي�ض وزراء اإ�سرائيل 

للواليات املتحدة ال يعد جتنبا مق�سودا.
رئي�ض  يكون  اأن  اك�سلرود  نفى  اآخ���ر،  �سياق  ويف 
تعر�ض  قد  نتانياهو  بنيامني  اال�سرائيلي  ال��وزراء 
الإهانة عند زيارته البيت االبي�ض وهي الزيارة التي 

متت بعيدا عن الكامريات.
زيارة  تكن  "مل  ان  ان  �سي  ل�سبكة  اك�سلرود  و�سرح 
كان اجتماع عمل  �سكليا.  لقاء  بروتوكولية، مل يكن 

بني ا�سدقاء".
فا�سرائيل  اهانة.  لتوجيه  نية  هناك  تكن  "مل  وتابع 

ال  رابط  وهذا  ممتازة.  حليفة  وهي  مقربة،  �سديقة 
ميكن زعزعته".

تقدم  اح��راز  اللقاء  على  يومني  بعد  نتانياهو  واك��د 
االبي�ض  البيت  و�سف  فيما  اوباما  مع  لقائه  خالل 
طلب  حيث  و"مبا�سرا"  "�سادقا"  ك��ان  باأنه  اللقاء 
اوب���ام���ا م��ن ن��ت��ن��ي��اه��و اج������راءات ل��ب��ن��اء ال��ث��ق��ة مع 

الفل�سطينيني.
هذه  مثل  على  االق���دام  يف  امريكا  ي�ساعد  ق��د  وم��ا 
للم�سروع  امل���ت���ح���دة  االمم  ادان������ة  ه���و  اخل���ط���وة 
االأمم  با�سم  املتحدث  ني�سريكي  مارتن  اال�سرائيلي، 
امل�سادقة  العام  االأم��ني  "يدين  بيان  يف  قال  املتحدة 
يف  جديدة  �سكنية  وح��دة   1600 لبناء  خطط  على 

القد�ض ال�سرقية".
واأ�ساف البيان اأن كي-مون يوؤكد اأن "امل�ستوطنات 

غري قانونية مبوجب القانون الدويل"
والتنظيم  البناء  جلنة  باأن  اأفادت  قد  االأنباء  وكانت 
بناء  اأق��رت  ا�سرائيل  يف  الداخلية  ل��وزارة  التابعة 

1600 وحدة �سكنية يف حي رامات �سلومو الواقع 
�سمن  املنطقة  وتقع  املحتلة،  القد�ض  مدينة  �سمال 
بني  النهائي  احل��ل  ي�سملها  التي   67 ع��ام  اأرا���س��ي 

الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني.
جاء  االإع���الن  توقيت  اأن  الداخلية  وزارة  واأعلنت 
بال�سدفة، وان االعالن عن البناء جاء من اأجل تقدمي 
القانونية  املنطقة  �سمن  املخطط  على  االعرا�سات 
مناق�سة  م��ن  االنتهاء  وبعد  �سهرين،  ت�ستمر  التي 
املناق�سات  عن  االإع���الن  �سيتم  كافة،  االع��را���س��ات 
االر�ض  على  بالعمل  بعدها  املقاولون  ليبداأ  للبناء، 

ب�سكل فعلي.
اأن  اإ���س��رائ��ي��ل  ال������راأي يف  وت�����س��ري ا���س��ت��ط��الع��ات 
االإ�سرائيليني ينظرون اىل الرئي�ض االأمريكي باراك 
اإ�سرائيل من  اأق��ل جت��اه  يبدي ودا  اأن��ه  اأوب��ام��ا على 
الروؤ�ساء ال�سابقني، وينظر اىل زيارة بايدن احلالية 
يف  النظرة  ه��ذه  تغيري  اىل  جزئيا  تهدف  اأنها  على 
لهم  املوؤيدين  واالأمريكيني  االإ�سرائيليني  اأو���س��اط 

الذين يعترب دعمهم للرئي�ض اأوباما مهما مع اقراب 
انتخابات الكوجنر�ض يف �سهر ت�سرين ثاين القادم.

اأعلنت �ساعات قبل  وكانت احلكومة اال�سرائيلية قد 
مئة  من  اأك��ر  بناء  عن  اإ�سرائيل  اإىل  بايدن  و�سول 
بيت جديد لليهود يف ال�سفة الغربية املحتلة. وبينما 
قالت الواليات املتحدة اإن هذه اخلطوة ال متثل خرقا 
للتجميد اجلزئي لبناء امل�ستوطنات، فانها حثت على 
توخي احلذر من القيام بخطوات من �ساأنها اأن تعقد 

م�ساعي ال�سالم.
اإن  اإردان  جلعاد  االإ�سرائيلي  البيئة  وزي���ر  وق���ال 
الوحدات ال�سكنية اجلديدة التي �سيتم اإن�ساوؤها يف 
م�ستوطنة بيتار عليت بالقرب من بيت حلم مل تكن 
اال�ستيطانية  للن�ساطات  اجلزئي  بالتجميد  م�سمولة 
ثاين  ت�سرين  �سهر  يف  اإ�سرائيل  ب��ه  تعهدت  ال��ذي 
املا�سي، حيث قال يف مقابلة مع االإذاعة االإ�سرائيلية 
اإن م�ساريع البنى التحتية التي �سرع يف اإن�سائها قبل 

قرار التجميد م�ستثناة من القرار.

ا�ستطالعات ا�سرائيلية: اأوباما يبدي ودا اقل جتاه تل ابيبن�����واف�����������������������ذ

ه����������ل ت�����ف�����ع�����ل�����ه�����ا وا��������ش�������ن�������ط�������ن ه�������������ذه امل�������������رة؟

وحدِة اإنقاِذ ال�سفينة البحريِة الكورية

  مو�سكو / اف ب
ح�سيلة  ان  الرو�سية  العامة  النيابة  اعلنت 
ا�ستهدفا  اللذين  االنتحاريني  االع��ت��داءي��ن 
�سباح ام�ض االثنني حمطتني ملرو االنفاق 
اىل  م�سرية  قتيال   36 بلغت  مو�سكو  يف 
االنتحاريتني  ا���س��الء  على  العثور  مت  ان��ه 
الرو�سي  الرئي�ض  اك��د  فيما  املفر�ستني. 
�ستحارب  رو���س��ي��ا  ان  مدفيديف  دمي���ري 

االرهاب بدون تردد وحتى النهاية
يف  التحقيقات  جلنة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
 24" ان  م��ارك��ني  ف��الدمي��ري  العامة  النيابة 
�سخ�سا قتلوا و17 �سخ�سا ا�سيبوا بجروح 
يف االنفجار الذي وقع يف حمطة لوبيانكا. 
 12 فقتل  ك��ول��ت��وري  ب���ارك  حمطة  يف  ام��ا 

�سخ�سا وا�سيب 15 بجروح".
ك��ول��ت��وري، وبح�سب  ب��ارك  "يف  وا���س��اف 
املعطيات االولية، الهجوم نفذته انتحارية. 
حتليلها  اجل���اري  ج�سدها  ا���س��الء  بح�سب 
م�ستوى  على  املتفجرة  و�سعت  فقد  حاليا 
اعتداء  يف  ح�سل  نف�سه  االم���ر  اخل�����س��ر. 

لوبيانكا".
ات�سال  اي  نتلق  مل  ال�ساعة  "حتى  وتابع 
�سرطة  ان  اىل  م�سريا  االعتداءين  يتبنى" 
مو�سكو "و�سعت يف حالة تاأهب ق�سوى".

لوكالة  االمنية  االجهزة  يف  م�سدر  وك�سف 
مذكرة  ا���س��درت  ال�سلطات  ان  انرفاك�ض 
االنتحاريتني  رافقتا  ام��راأت��ني  بحق  جلب 

حتى املرو.

فح�ض  ج���رى  "بعدما  امل�����س��در  وا����س���اف 
جمع  مت  املراقبة،  كامريات  فيديو  ا�سرطة 
معطيات حول امراأتني رافقتا االنتحاريتني 

اىل مدخل املرو. البحث جار عنهما".
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى اغ�������رق االع������ت������داءان 
ا�ستهدفا مرو مو�سكو  اللذان  االنتحاريان 
�سباح ام�ض املدينة يف حال من ال�سدمة مع 
اخلليوية  الهواتف  ورنني  ال�سفارات  دوي 
كانت حتلق  التي  االنقاذ  وهدير مروحيات 

فوق موقع االنفجارين يف و�سط املدينة.
فقد خرج مئات من �سكان مو�سكو من مرو 
وبع�سهم  عليهم  بادية  وال�سدمة  االن��ف��اق 
يحاول  رجل  كان  فيما  الدموع،  يذرف  كان 
على  م��اء  بزجاجة  وجهه  عن  ال��دم��اء  غ�سل 
من  بر�ض  فران�ض  لوكالة  مرا�سل  روى  ما 
امام حمطة بارك كولتوري احدى حمطتي 
حتمالن  امراأتان  ا�ستهدفتهما  اللتني  املرو 
قامتا بتفجريها يف  املتفجرات  كيلوات من 

ذروة االزدحام.
و���س��ع��ى ���س��اب ل�����س��ق ط��ري��ق ب��ني �سفوف 
علي  "يجب  ي�سرخ  وهو  ال�سرطة  عنا�سر 
قطعا ان ا�ستقل املرو" فيما توقفت ع�سرات 

من �سيارات اال�سعاف يف اجلوار.
وق�����ال ف��ي��ت��ايل وه����و ط���ال���ب يف احل���ادي���ة 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن ع��م��ره ف��ي��م��ا ك���ان يخرج 
م�ساب  "اين  ك��ول��ت��وري  ب���ارك  م���رو  م��ن 

ب�سدمة".
مقطورات  اح���دى  يف  ال�����س��اب  ه���ذا  وك���ان 

عندما  كولتوري  بارك  اىل  متوجها  القطار 
وقع االنفجار لكن قطاره توقف يف النفق. 
نتوقع  ال  العمل  اىل  نذهب  "عندما  وق��ال 

امورا كهذه".
ب�سعة  ب��ع��د  ع��ل��ى  نف�سه  امل�����س��ه��د  ول��وح��ظ 
امام  امل��ك��ان، حت��دي��دا  ه��ذا  م��ن  كيلومرات 
حمطة لوبيانكا يف و�سط مو�سكو التاريخي 

لي�ض بعيدا عن الكرملني.
التي  مو�سكو  يف  االن��ف��اق  م���رو  ف�سبكة 
العا�سمة  بها  تفخر  ال��ت��ي  امل��ع��امل  م��ن  تعد 
العامل  يف  ا�ستخداما  االكر  هي  الرو�سية، 

مع نحو 8،5 مليون راكب يوميا.
الربتقالية  ال�ساحنات  ع�سرات  �سدت  وق��د 
ال�سهرية  ال�����س��اح��ة  ال���ل���ون  واحل����م����راء 
اجهزة  طويل  لزمن  �سمت  النها  خ�سو�سا 
يقع  وح��ي��ث  ال�سوفياتية  اال���س��ت��خ��ب��ارات 
الرو�سية  اال�ستخبارات  اجهزة  مقر  اليوم 

)اف ا�ض بي(.
بعيد  ال�ساحة  و�سط  يف  مروحية  وحطت 
ال�ساعة  ح��واىل  وقع  ال��ذي  االول  االنفجار 
حتت  املمر  واغلق  املحلي  بالتوقيت   8،00
و�سمع  لوبيانكا.  مرو  حمطة  يف  االر���ض 
من  قليلة  دقائق  بعد  القطار  �سائق  �سوت 
االقل  على  قتيال   24 اوق��ع  ال��ذي  االنفجار 

وهو يقول "كونوا حذرين".
ثم �سمع �سوت ن�سائي وهو يعلن يف جميع 
اخلط  ان  العاملة  االن��ف��اق  م��رو  حم��ط��ات 

املعني مقفل "ال�سباب تقنية".

ال�سبكة  بقية  من  االخ��رى  االماكن  كل  ويف 
اليد  ال�سرطة عمليات تفتي�ض حقائب  ت�سدد 
واالم��ت��ع��ة. وي��خ��رج ال��رك��اب م��ن املحطات 
اخلليوية  ه��وات��ف��ه��م  ي�����س��ت��خ��دم��ون  وه���م 

لي�ستف�سرون عن اقارب لهم.
وقالت ليديا �سفي�ستونوفا فيما كانت تخرج 
الرعب  ان  اعتقد  خائفة.  "اين  امل��رو  م��ن 
باجلميع  "ات�سلت  م�سيفة  اجلميع"  متلك 

عندما علمت مبا ح�سل".
ال��ع��دي��د م��ن ���س��ك��ان مو�سكو  وق���د ا���س��ط��ر 
للذهاب �سريا على االقدام اىل اماكن عملهم 
ب�سبب زحمة ال�سري اخلانقة التي ت�سبب بها 

االعتداءان وانت�سار طواقم االغاثة.
فيها  ت�سهد  التي  االوىل  امل��رة  هي  ولي�ست 
كانت  فقد  ك��ه��ذه  م��روع��ة  اح��داث��ا  مو�سكو 
االلفية  مطلع  يف  دامية  لتفجريات  م�سرحا 
الثانية تبنى بع�سا منها نا�سطون �سي�سان، 
لكن وتريتها خفت اىل حد كبري يف االونة 

االخرية.
اىل ذلك اعلن جهاز االمن الفدرايل الرو�سي 
ان  مو�سكو  بلدية  ورئي�ض  ب��ي(  ا���ض  )اف 
ا�ستهدفا  اللذين  االنتحاريني  االع��ت��داءي��ن 
مرو االنفاق يف العا�سمة الرو�سية �سباح 
االقل  على  قتيال   36 ع��ن  وا���س��ف��را  االث��ن��ني 

نفذتهما انتحاريتان.
وقال جهاز االمن الفدرايل يف بيان "بح�سب 
معلوماتنا االولية فان االنفجارين نفذتهما 

امراأتان انتحاريتان".

وكان رئي�ض بلدية مو�سكو يوري لوجكوف 
اعلن نف�ض املعلومات يف بادىء االمر.

الفدرايل  االمن  جهاز  رئي�ض  اعلن  ذلك  اىل 
االعتداءين  ان  ب���ي(  ا����ض  )اف  ال��رو���س��ي 
االنتحاريني اللذين ا�ستهدفا �سباح االثنني 
حمطتني ملرو االنفاق يف مو�سكو واوقعا 
ب"جمموعات  مرتبطني  يبدوان  قتيال   36

ارهابية" يف القوقاز ال�سمايل.
وقال الك�سندر بورتنيكوف بح�سب ما نقلت 
"الفر�سية  عنه وكاالت االنباء الرو�سية ان 
نفذتهما  االع���ت���داءي���ن  ان  ت��ق��ول  االوىل 
مبنطقة  م��رت��ب��ط��ة  اره���اب���ي���ة  جم��م��وع��ات 
القوقاز ال�سمايل. نحن نعترب هذه الفر�سية 

الفر�سية الرئي�سية".
نفذتا  ال��ل��ت��ني  االن��ت��ح��اري��ت��ني  ان  وا���س��اف 
القوقاز  من  االرج��ح  على  هما  االعتداءين 
تقطنها  رو���س��ي��ة  منطقة  وه���ي  ال�����س��م��ايل، 
متردا  �سنوات  منذ  وت�سهد  م�سلمة  اغلبية 

ا�سالميا.
دميري  ال��رو���س��ي  الرئي�ض  اك��د  جهته  م��ن 
يف  الع�سرات  مقتل  اث��ر  االثنني  مدفيديف 
االنفاق  ملرو  حمطتني  ا�ستهدفا  اعتداءين 
االرهاب  �ستحارب  رو�سيا  ان  مو�سكو  يف 
بت�سديد  وام��ر  النهاية،  وحتى  ت��ردد  ب��دون 
االجراءات االمنية يف قطاع النقل يف �سائر 

انحاء البالد.
ون��ق��ل��ت وك�����االت االع�����الم ال��رو���س��ي��ة عن 
طارىء  اجتماع  ختام  يف  قوله  مدفيديف 

قمع  "�سيا�سة  ان  االعتداءين  اث��ر  اليه  دع��ا 
االرهاب يف بلدنا ومكافحة االرهاب �سوف 

ت�ستمر".
"�سوف نوا�سل  الرو�سي  الرئي�ض  وا�ساف 
وحتى  تردد  بدون  االره��اب  مكافحة  عملية 

النهاية".
اوامره  الرئي�ض  ا�سدر  االجتماع  وخ��الل 
كبري"  "ب�سكل  االمنية  االج��راءات  بت�سديد 

يف قطاع النقل يف �سائر انحاء البالد.
من جهة اخرى دان الرئي�ض االمريكي باراك 
ال���ذي ا�ستهدف  اوب��ام��ا االع��ت��داء امل���زدوج 
لقطارات  حمطتني  االث��ن��ني  ام�����ض  ���س��ب��اح 
االنفاق يف و�سط مو�سكو ما ا�سفر عن 36 

قتيال، وا�سفا اياه ب"العمل ال�سنيع".
وقال اوباما يف بيان ان "ال�سعب االمريكي 
يف  الرو�سي  ال�سعب  مع  واح��دا  �سفا  يقف 
رف�ض التطرف العنيف والهجمات االرهابية 
الب�سعة التي تنم عن هذا القدر من االحتقار 
الب�سرية، ونحن ندين هذه االعمال  للحياة 

ال�سنيعة".
بيانه  يف  االم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ض  واع������رب 
الرو�سي  لل�سعب  احلارة"  "تعازيه  ع��ن 
يف  ال��ف��ادح��ة  واخل�سائر  "اال�سابات  بعد 

االرواح".
اعتداءين  يف  االقل  على  �سخ�سا   36 وقتل 
حزاميهما  ف��ج��رت��ا  ان��ت��ح��اري��ت��ان  نفذتهما 
النا�سفني يف حمطتني لقطارات االنفاق يف 

و�سط مو�سكو يف �ساعة الذروة.

و�سلواتي  "افكاري  ان  اوب��ام��ا  وا���س��اف 
متمنيا  احباءهم"،  فقدوا  الذين  اولئك  مع 

ال�سفاء العاجل للجرحى.
�سمال  حل��ل��ف  ال��ع��ام  االم����ني  دان  واي�����س��ا 
"ب�سدة"  اندر�ض فوغ را�سمو�سن  االطل�سي 
اوقعا  ال��ل��ذي��ن  االن��ت��ح��اري��ني  االع��ت��داءي��ن 

�سباح االثنني 36 قتيال يف مرو مو�سكو.
وقال يف بيان "با�سم حلف �سمال االطل�سي، 
ادين ب�سدة الهجمات االرهابية التي وقعت 

اليوم يف مو�سكو".
وا�ساف را�سمو�سن "ال �سيء ميكن ان يربر 
ابرياء"،  مدنيني  �سد  الهجمات  ه��ذه  مثل 
موجها "تعازيه لعائالت ال�سحايا ومتنياته 

بال�سفاء العاجل للجرحى".
وكذلك دانت فرن�سا ام�ض االثنني ما و�سفته 
مو�سكو  م��رو  يف  "همجي"  اع��ت��داء  بانه 
واجلرحى  القتلى  ع�����س��رات  اوق���ع  وال���ذي 

ووعدت رو�سيا بتقدمي كل الدعم لها.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي برنار 
كو�سنري "اقدم تعازي اىل عائالت ال�سحايا 

وا�سدقائهم".
هذه  ب�����س��دة  ت��دي��ن  "فرن�سا  ان  وا����س���اف 
لرو�سيا  وت���وؤك���د  االره���اب���ي���ة  ال��ه��ج��م��ات 
ت�سامنها التام معها يف مواجهة هذه املحنة 

املاأ�ساوية".
وا�ساف "نرغب يف ان يتم بذل كل اجلهود 
هذه  عن  امل�سوؤولني  احالة  اجل  من  املمكنة 

الهجمات الهمجية اىل العدالة".

م������دف������ي������دي������ف: رو�������س������ي������ا ������س�����ت�����ح�����ارب االره�����������������اب ح�����ت�����ى ال����ن����ه����اي����ة

36 قتيال يف اعتداءي مو�شكو وال�شلطات تعرث على ا�شالء االنتحاريتني

ا�سطنبول / اف ب
تعترب  زي��ارة  انقرة  يف  االثنني  ام�ض  مريكل  انغيال  االملانية  امل�ست�سارة  ب��داأت 
االوروبي  االحت��اد  اىل  تركيا  ان�سمام  ب�ساأن  عميقة  خالفات  ب�سبب  ح�سا�سة 

وامللف االيراين.
"ال�سراكة  ان  ال�سبت  باغي�ض  ايغمن  الركي  االوروبية  ال�سوؤون  وزير  و�سرح 
موجودة  "غري  املانيا  اقرحتها  التي  وتركيا  االوروب��ي  االحت��اد  بني  املميزة" 

ولي�ض لها اي م�سوغ قانوين".
لو�سائل اعالم تركية واملانية  املن�سرم  اال�سبوع  ناحيتها  وقد كررت مريكل من 
تاأكيد معار�ستها الن�سمام تركيا ب�سكل كامل اىل االحتاد االوروبي وهي تف�سل 

بدال عن ذلك اقامة "�سراكة مميزة".
جميعهم  ن�سمة  مليون   71 يعد  بلد  دخول  من  فرن�سا  غرار  على  املانيا  وتخ�سى 

تقريبا من امل�سلمني اىل االحتاد االوروبي.
وتركيا التي ترف�ض فكرة ال�سراكة املميزة التي يوؤيدها اي�سا الرئي�ض الفرن�سي 
بدء  منذ  ال35  امللفات  م��ن   12 ح��ول  التفاو�ض  با�سرت  ���س��ارك��وزي،  نيكوال 
مفاو�سات االن�سمام يف 2005، لكن املحادثات تراوح مكانها خ�سو�سا ب�سبب 

عدم اعراف انقرة بجمهورية قرب�ض الع�سو يف االحتاد االوروبي.
وثمة مو�سوع خاليف اخر هو ايران التي لها حدود م�سركة مع تركيا علما بان 

العالقات بني البلدين حت�سنت اىل حد كبري يف ال�سنوات االخرية.
ويف حديث ن�سرته جملة �سبيغل االثنني رف�ض رئي�ض الوزراء الركي رجب طيب 
اردوغان ب�سدة فكرة فر�ض عقوبات جديدة على طهران التي يتهمها االوروبيون 

بال�سعي المتالك ال�سالح النووي.
واكد اردوغان "علينا اوال ال�سعي اليجاد حل دبلوما�سي" معتربا ان "كل �سيء 

اخر يهدد ال�سالم يف العامل".
فران�ض  لوكالة  ايديز اجلمعة  �سميح  ملييت  االفتتاحية يف �سحيفة  كاتب  وقال 
بر�ض ان زيارة مريكل اىل تركيا �ستكون "�سعبة" وراى ان بع�ض الت�سريحات 

قد تلقي بظاللها على العالقات الثنائية.
ا�ستيعاب  او  اندماج  بخ�سو�ض  اي�سا  متعار�سة  مواقف  تتخذ  احلكومتني  ن 

ثالثة ماليني �سخ�ض من ا�سل تركي يعي�سون يف املانيا.
وكرر اردوغان الذي اثار جدال يف العام 2008 عندما رف�ض اندماج االتراك يف 

املانيا، التعبري عن رغبته يف ان�ساء مدار�ض تركية يف هذا البلد.
وقال يف هذا ال�سدد يف مقابلة مع �سحيفة داي ت�سايت اال�سبوع املا�سي مت�سائال 
"يف تركيا لدينا مدار�ض املانية فلماذا ال يكون هناك مدار�ض تركية يف املانيا؟".
"ال ارى اي �سيء جيد يف فكرة ان يذهب جميع التالمذة  وردت مريكل بقولها 

االتراك يف املانيا اىل مدر�سة تركية".

مريكل يف تركيا على خلفية خالفات 
ب�شاأن االحتاد االوروبي

�سنغهاي / الوكاالت 
بال�سجن  احكاما  االثنني  ام�ض  �سينية  حمكمة  ا���س��درت   
ت��راوح بني 7 و14 �سنة بحق اربعة موظفني يف  لفرات 
هو،  �سترين  اال���س��رايل  بينهم  تينتو  ري��و  املناجم  عمالق 

بتهم الف�ساد والتج�س�ض ال�سناعي.
وادين اال�سرايل وثالثة موظفني �سينيني كانوا يحاكمون 
 13 اىل  قيمتها  و�سلت  ر�ساوى  قبول  بتهمة  �سنغهاي  يف 

مليون دوالر و�سرقة ا�سرار جتارية.
عن  ال�سابق  امل�سوؤول  �سترين،  هو  اال�سرايل  على  وحكم 
مكتب ال�سركة الربيطانية-اال�سرالية يف �سنغهاي بال�سجن 
ع�سر �سنوات فيما حكم على م�ساعديه ال�سينيني وانغ يونغ 
وجي مينكيانغ وليو كايكوي بال�سجن على التوايل 14 و8 

و7 �سنوات.
االربعاء  حتى  االثنني  من  االربعة  الرجال  حماكمة  وجرت 

املا�سي وكانت تتابعها عن كثب او�ساط االعمال وكانبريا.
ويقول املحامون ان املتهمني االربعة اعرفوا بتهم الف�ساد 
امللف  جوانب  بع�ض  على  احتجوا  لكنهم  اليهم،  املوجهة 

وال�سيما مبالغ الر�ساوى التي ت�سلموها. 
ماليني   6،5 ناهزت  ر�ساوى  بتلقى  هو  �سترين  ادي��ن  وق��د 

يوان )700 الف يورو(.

وحكمت عليه حمكمة �سنغهاي بدفع غرامة قيمتها 500 الف 
يوان )54،450 يورو( و�سادرت املبلغ نف�سه من ممتلكاته 

ال�سخ�سية.
وجي  ي��وان  مليون   70 من  اك��ر  بتلقي  يونغ  وان��غ  واتهم 

مينكيانغ �ستة ماليني وليو ثالثة ماليني.
وذكرت املحكمة ان من بني هذه اال�سرار التجارية، حما�سر 
ومعلومات  وال��ف��والذ  للحديد  ال�سينية  للهيئة  اجتماعات 

تتعلق بخف�ض انتاج م�سنع �سوغانغ للفوالذ.
الت�سريبات م�سنع �سوغانغ اكر من مليار  وقد كلفت هذه 
يوان.واعتقل الرجال االربعة يف متوز/يوليو، فيما كانت 
منجمية  و�سركات  �سينية  ف��والذ  م�سانع  بني  املفاو�سات 

عمالقة حول ا�سعار املعادن لل�سنة املقبلة تواجه ماأزقا.
واقلق اعتقالهم امل�ستثمرين االجانب الذين يعملون احيانا 
يف مناطق غري وا�سحة املعامل القانونية يف ال�سني. وادت 

اي�سا اىل توتر العالقات بني بكني وكانبريا.
على ال�سعيد نف�سه اعتربت ا�سراليا احلكم الذي ا�سدرته 
بحق  �سنوات  ع�سر  بال�سجن  �سينية  حمكمة  االثنني  ام�ض 
اال�سرايل �سترين هو امل�سوؤول ال�سابق ملكتب �سركة "ريو 
ال�سناعي  والتج�س�ض  الف�ساد  بتهمة  �سنغهاي  يف  تينتو" 

بانه "قا�ض جدا".

احكام بال�شجن بق�شية ريو تينتو يف �شنغهاي بينها على ا�شرتايل
 بانكوك / اف ب

اأ�ستاأنف رئي�ض الوزراء التايالندي 
ال���ذي���ن  احلمر"  و"القم�سان 
مبكرة  انتخابات  باجراء  يطالبون 
ام�����ض االث��ن��ني م��ف��او���س��ات توقفت 
االحتجاج  حركة  تدخل  فيما  االحد 
التظاهرات  م��ن  الثالث  ا�سبوعها 

التي ال تنوي ابدا الراجع عنها.
اجتماع  االح���د  م�ساء  انتهى  وق��د 
����س���اع���ات  ث�������الث  ا����س���ت���م���ر  اول 
باأ�سرها  ال��ب��الد  وق��ائ��ع��ه  وت��اب��ع��ت 
دون  م��ن  مبا�سرة  التلفزيون  ع��رب 
رئي�ض  ب��ني  ات��ف��اق  اىل  ال��ت��و���س��ل 
فيجاجيفا  اب��ه��ي�����س��ي��ت  احل��ك��وم��ة 
ان�سار  احلمر"  "القم�سان  وق��ادة 
يف  املقيم  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�ض 

املنفى تاك�سني �سيناواترا.
قادة  اح��د  �سايكوار  ن��ات��اوت  وق��ال 
"لدينا  االح���ت���ج���اج���ي���ة  احل����رك����ة 
ابهي�سيت  لدى  ان  واعتقد  اهدافنا، 

تاأكيد  "�سنعيد  وا���س��اف  جوابه". 
مطالبنا، واذا مل تتم املوافقة عليها 
���س��ن��ج��ري ج��ول��ة م���ن امل�����س��اورات 
يتعني  ال��ت��ي  اال�سراتيجية  ح��ول 

اعتمادها".
وبداأ "القم�سان احلمر" املدعومون 
م���ن �سمال  االت����ني  امل���زارع���ني  م���ن 
البالد و�سمالها ال�سرقي تظاهراتهم 
اذار/م��ار���ض  م��ن  ال��راب��ع ع�سر  يف 
�سخ�ض،  الف   100 حتى  وح�سدوا 
مما يوؤكد عمق املاأزق الذي يواجهه 

املجتمع التايالندي.
ابهي�سيت  ان  املعار�سون  وي��وؤك��د 
مب���وؤازرة  اإال  مبن�سبه  يحتفظ  ال 
اجل��ي�����ض وال��ن��خ��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
وكبار  امل��ل��ك��ي  -ال��ق�����س��ر  ب��ان��ك��وك 
املتهمني  وال���ق�������س���اة-  امل���وظ���ف���ني 
باال�ستخفاف بهم وم�سادرة الروة 

واالمتيازات.
الذين  احلمر"  "القم�سان  وام��ه��ل 

االف  ع�سرات  االحد  م�ساء  ح�سدوا 
العا�سمة،  �سوارع  يف  اال�سخا�ض 
جمل�ض  حل��ل  ي��وم��ا   15 ابهي�سيت 

النواب.
اإال ان ال�سلطة حافظت على تفاوؤلها. 
وقال �ساتيت ونغنونغتوي الوزير 
املنتدب لدى رئي�ض الوزراء، "نعتقد 
حل".  اىل  التو�سل  املمكن  من  ان 
وا�ساف "النا�ض توؤيد املفاو�سات، 
لي�ست  التظاهر  يف  واال���س��ت��م��رار 

فكرة جيدة".
منفيا،  فيها  يعي�ض  التي  دبي  ومن 
ي��وم��ي��ا منذ  يفعل  م��ا  غ���رار  وع��ل��ى 
ندد  االحتجاجية،  احل��رك��ة  ان���دالع 
"بانعدام  ب  االح��د  م�ساء  تاك�سني 
ال�سدقية" لدى ابهي�سيت وطلب من 

ان�ساره اال يراجعوا.
وق���د ح��رم��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
�سباط/فرباير  اواخ�����ر  ب��ان��ك��وك 
ملكي  انقالب  اطاحه  الذي  تاك�سني 

ن�سف  م���ن  اك����ر  م���ن   2006 يف 
امل��ن��ف��ى حكم  ث���روت���ه. واب���ق���اه يف 
بال�سجن �سنتني الدانته باختال�سات 

مالية.
لكن تاك�سني الذي يتحدر من منطقة 
�سينانغ ماي )�سمال(، ما زال زعيم 
احلركة الذي يتمتع بدعم اجلماهري 

الريفية.
تظاهرات  ب��ع��د  ان�����س��اره  ومت��ك��ن 
يوما  ع�سر  خم�سة  ا�ستمرت  �سلمية 
ني�سان/ ا���س��ط��راب��ات  اع��ق��اب  يف 
عن  ا���س��ف��رت  ال��ت��ي   2009 اب��ري��ل 
قتيلني واكر من 120 جريحا، من 
حمل ابهي�سيت على الراجع بعدما 
يرف�ض  ان��ه  ال�سبت  ي��وم  حتى  اك��د 

التفاو�ض حتت �سغط ال�سارع.
وي���ت���ح�������س���ن رئ���ي�������ض احل���ك���وم���ة 
ثكنة  يف  ي��وم��ا  ع�سر  خم�سة  م��ن��ذ 
الفا   50 ح��واىل  وانت�سر  ع�سكرية، 
من عنا�سر قوات االمن يف وحول 

بانكوك ل�سبط املتظاهرين.
وقال كري�ض بايكر اخلبري ال�سيا�سي 
املتخ�س�ض يف ال�سوؤون التايالندية 
"لي�ض مهما. ملاذا غري  ان ابهي�سيت 
لقد  املفاو�سات؟  ح��ول  فجاأة  راأي��ه 

دفعه احد اىل ذلك".
احلكم  اىل  ابهي�سيت  و�سول  ومنذ 
 ،2008 االول/دي�سمرب  كانون  يف 
غري  ت���ق���ارب���ا  االح�������داث  "اثبتت 
واحل���زب  اجل��ي�����ض  ب��ني  م�سبوق" 
رئي�ض  يراأ�سه  الذي  الدميوقراطي 
م���ن جانبه  ا����س���ار  ك��م��ا  ال�������وزراء، 
هايدلربغ  جامعة  من  �سامرب  ب��ول 

االملانية.
ميلك  ال  اب��ه��ي�����س��ي��ت  ف�����ان  ل���ذل���ك 
ويقول  ال��ت��ف��او���ض.  م��ف��ات��ي��ح  ك���ل 
اخل���ب���ريان ان م���ن غ���ري امل��ط��روح 
اجراء انتخابات مبكرة قبل ت�سرين 
املقبل  التعديل  موعد  املقبل،  االول 

للقيادة الع�سكرية. 

املفاو�شات ت�شتاأنف بني رئي�س الوزراء و"القم�شان احلمر" يف تايالند


