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محادثات
افاد قـصر االلـيزيه ان الـرئيس الـروسي فالدميـير
بـــوتـني اتــصل بـنـظـيـــره الفـــرنــسـي جـــاك شـيـــراك
الطالعـه علــــى محـــادثـــات املــســـؤولـني الـــروس يف
مـوسكـو مع وفـد من حـركـة حمـاس ومع منـدوبني

عن السلطات االيرانية.
واوضحـت رئـــاســـة اجلـمهـــوريـــة ان شـيـــراك الـــذي
"شكـر" الرئيـس الروسـي "شدد علـى االهميـة التي
توليهـا اللجنة الـرباعيـة )التي وضعت آخـر خطة
سالم للــشـــرق االوسـط( العـــادة تـــأكـيـــد املـبـــادىء
االســـاسيــة الـتي يـفتــرض ان تــؤســس للحــوار مع

احلكومة الفلسطينية املقبلة".
واضـــاف شيــراك ان هـــذه املبــادىء هـي "االعتــراف
بــــــاســــــرائـــيل والــتـخلــي عـــن العـــنف واالعــتــــــراف

باالتفاقات املعقودة منذ اتفاقات اوسلو".
واوضح االلـيـــــزيه ان بــــوتـني "تــطــــرق ايــضــــا الــــى
املنـاقشـات مع الوفـد االيرانـي حول انـشطـة ايران
الـنــوويــة". ويف هــذا الـصــدد، "شــدد شـيـــراك علــى
اهـميـة ان تعـمل اجملمـوعـة الـدوليـة بـروح وفـاقيـة
وان حتتــرم ايـــران احتــرامــا تــامـــا واجبــاتهــا علــى

صعيد احلد من االنتشار النووي".

شعبيه
افـــــادت ثالثـــــة اســتـــطالعـــــات للـــــرأي ان شعــبــيـــــة
الـرئيـس االميـركي جـورج بوش يف تـراجع مـستـمر
ووصـلت الــى ادنــى مــستــوى لهــا مع تـــأييــد 38 او

39% من االشخاص.
وافــــاد اسـتـــطالع اجــــري لـــصحــيفــــة "يـــــو.اس.ايه
تـــــــــوداي" و"ســـي.ان.ان" و"غـــــــــالـــــــــوب" ان 60% مـــن
االميــركيـني يعـارضــون سيـاسـة بـوش يف الـعمـوم.
وكشف اسـتطالع اجري لـصحيفة "لـوس اجنليس
تــاميــز" و"بلــومبــرغ" ان 58% مـن االميــركيـني غيــر
راضـني عـن عــمل بــــوش يف حــني يقــــدر اسـتــطالع

اجرته محطة "فوكس نيوز" عدد هؤالء بـ%54.
ولم تعـد نـسبـة االميــركيني الـذين يـدعمـون بقـوة
بــــوش تــتجــــاوز 20% اي بـتــــراجـع 10 نقــــاط خالل
سـنــة يف حـني ارتفعـت نــسـبــة االمـيــركـيـني الــذيـن
يعـــارضـــون بــشـــدة عـمل بـــوش الـــى 44% اي اعلـــى
نـسبـة مت تـسجيلهـا بحـسب اسـتطالع "يـو.اس.ايه

توداي".

نفي
اكد الـرئيس الفـرنسـي جاك شيـراك، ان فرنـسا ال
تقوم بأي تدخل يف السياسة الداخلية اللبنانية.

وقـــال شيــراك ان "فــرنـســا ال تقــوم بــأي تــدخل يف
السياسـة الداخلية اللبنانية، وكذلك ال تقوم بأي
تـدخل يف الـسيـاسـة الـداخليــة السـوريـة، حتـى لـو
انها تـرغب يف ان تتـصرف سـوريا مبـا يتنـاسب مع
قرارات االمم املـتحدة، اي اال تـزعزع االسـتقرار يف
لـبـنـــان او املـنــطقـــة، او مـــا يــتعـلق بـــالــتعــــاون بال
حتفظ مع جلنة التحقيق الدولية املتوقع منها".
وقـد اعـربت فــرنسـا يف 24 شبــاط عن "قلقهـا" من
االدعــاءات اجلــديــدة "ملـصــدر قــريـب من الــرئــاســة
اللـبـنــانـيــة" الــذي اتهـمهــا بــالـتــدخل يف الـشــؤون

اللبنانية.

احتجاجات
ربـط اربعـة مـتظـاهـرون فلـسـطيـنيـون انفـسهم يف
االسالك الـــشــــائـكــــة الـتـي حتــــدد مـــســــار اجلــــدار
الفاصل الـذي تنوي اسـرائيل اقـامته عـلى اراضي
قـريـة بلعـني )الضفـة الغـربيـة( ونـصبـوا النفـسهم
مــشــــانقــــا تعـبـيـــرا عـن رفــضهـم لـلجـــدار.   وعـلق
املـتــظــــاهــــرون انفـــسهـم بــــاملـــشــــانق اال ان جـنــــودا
اســرائيلـيني قـامـوا بـازالـة املـشــانق عن رقـابهـم ثم
ضربوهم بـالعصي ما ادى الى اصـابة ثالثة منهم
بجراح خفيفة.   واوضح ابو رحمة منسق اللجان
الـشعـبيــة ملــواجهــة اجلــدار يف قــريــة بلعـني ان كال
من املتظاهرين االربعة ارتـدى لباسا يعبر عن اثر
واحـــــــــد لـلـجـــــــــدار االســـــــــرائـــيـلـــي عـلـــــــــى حـــيـــــــــاة
الفلـســطيـنيـني.   فقــد ارتــدى احـــد املتـظــاهـــرين
العلــم الفلــسـطـيـنـي لـيـــؤكـــد ان اجلـــدار الفـــاصل
يـقتل امكـانيـة قيـام دولـة فلـسطـينيـة، بـينمـا اخـر
لباسا باللون االخضر ليشير الى ان اجلدار يقتل
الزراعـة.   وارتدى ثـالث لـباسـا ابيضـا تعبيـرا عن
اعــــتـقــــــــــاده بــــــــــان اجلــــــــــدار يـقــــتـل الــــــــسـالم بــــني

الفلسطينيني واالسرائيليني.

اتفاق
اعلن وزير اخلـارجية الروسي سـيرغي الفروف انه
"لـم يـــســمع" بــــاتفــــاق روسـي ايــــرانـي حــــول املـلف
النـووي االيـرانـي اعلنـه مسـؤول ايـراني يف فـيينـا.
وقــال الفـــروف ردا علــى ســؤال حــول هــذا اخلــرق
املفتـرض "لم اسمع به. افتـرض انه ممكن لكن ال

اريد التكهن".
واعلـن مــســـؤول ايـــرانـي كـبـيـــر رفــض الكــشف عـن
هـــويتـه يف فيـينــا ان "ايـــران وروسيــا تــوصـلتــا الــى
اتفــاق تــام حــول مـجمــوعــة اجــراءات تتـضمـن كل
مطـالب اجملتـمع الدولي وايـران والوكـالة الـدولية

للطاقة الذرية".

ضحايا
اعلـنت الشـرطة الـتركـية ان جـرائم الـشرف والـثأر
اودت بحـيـــاة 1190 شخـصـــا يف تـــركـيـــا بـني عـــامـي
2000 و2005، هــم 710 رجــــــال و480 امــــــراة، وذلـك

استنادا الى دارسة قامت بها اجهزتها.
وافـــــادت االحـــصــــــاءات ان معـــظــم ضحـــــايــــــا تلـك
اجلـــرائـم ومـنفـــذيهـــا املفـتـــرضـني يـتحـــدرون مـن
جـنــوب شــرق االنــاضــول ذات الغــالـبـيـــة الكــرديــة،
حيث ال تـزال تنـتشـر جـرائـم الشـرف لغـسل العـار

العائلي.
وجـاء يف البيـان ان نحـو 29% من اجلـرائم ارتـكبت
لغـــسل العــار، فـيـمـــا نفــذت جــرائـم ثــأريــة اخــرى
السبـاب مختلفـة مثل خالف علـى ملكـية ارض او

دين لم يسدد.

تقييم
وصـفت الــواليــات املـتحــدة لقــاء وزيــر اخلـــارجيــة
الروسي سيـرغي الفروف يف مـوسكو مـع مسؤولني
مـن حــــركــــة حـمــــاس بــــأنـه "مفـيــــد"، معــــربــــة عـن
تـرحـيبهــا بتــذكيـر مـوسكـو احلـركـة الفلـسـطيـنيـة

مبطالب اللجنة الرباعية للشرق االوسط.
وقــال املتحـدث بــاسم وزارة اخلــارجيــة االميــركيـة
آدم اريلـي ان هـــذا الـلقـــاء الـــذي كـــانـت واشـنــطـن
اســتقــبلــته بـبـــرودة، "اســتخـــدم لـنـقل الـــرســـالـــة"

املرغوب فيها.

سعي امريكي لعزل حماس مالياً وسياسياً

موسكو دعت محاس لالعرتاف بارسائيل .. ومشعل يربط السالم باالنسحاب من ارايض 1967
موسكو /اف ب

طـلبـت روسيــا من حــركــة املقــاومــة
االسالمـيـــة )حـمــــاس( ان تعـتـــرف
"بـحـق اســـــــــرائـــيـل يف الـــــــــوجـــــــــود"
وحتتــرم "كل االتفـاقـات" الــدوليـة،
لكـن قـــادة احلـــركـــة اكـــدوا مجـــددا
خالل زيـارتهـم الى مـوسكـو ضرورة
ان تنــسحب اســرائيل مـن االراضي

التي احتلتها يف .1967
فقـد اكـد وزيـر اخلــارجيـة الــروسي
سـيـــرغـي الفـــروف يف تــصــــريحـــات
امـام صحـافـيني "ضـرورة" ان تـعلن
حمـــاس "اعتــرافهــا بحق اســرائـيل

يف الوجود" و"رفضها" العنف.
احترام املطالب

وقال الفـروف بعيد استـقباله وفدا
ضـم ستــة من اعـضــاء حمــاس، انه
طلـب من الــوفـــد احتــرام مـطـــالب
الـلجــنـــــة الـــــربـــــاعــيـــــة )الـــــواليـــــات
املتحـدة وروسيـا واالحتـاد االوروبي

واالمم املتحدة(.
واضــاف "هــذا يعـنـي قـبل كل شـيء
ضــــــرورة احــتــــــرام كـل االتفــــــاقــــــات
املـــوقعـــة وضـــرورة االعـتــــراف بحق
اســـرائـيل يف الـــوجـــود كــشــــريك يف
املـفـــــــاوضـــــــات ورفــــض الـــــــوســـــــائـل
املـــــسـلحــــــة لــتـــــســــــويــــــة املـــــشـــــــاكل

السياسية".
واالتفـاقـات بحـد ذاتهـا ومن بـينهـا
اتـفــــــــــاق اوسـلــــــــــو يف 1993، تـعـــنـــي
االعتـراف بـاسـرائيـل والتخلـي عن
العــنف وهــمـــــا مـــطلــبـــــان لـلجــنـــــة
الـــربـــاعـيـــة الـتـي اعـــدت "خـــارطـــة
الطريـق" خطة الـسالم االخيرة يف

املنطقة.
ولــم يكـن مـتـــوقعـــا اصال ان تـــؤدي
هــذه الــزيــارة الــى اي تقــدم خــارق.
فـقد كشف رئـيس املكتب الـسياسي
حلـمــاس خــالــد مــشعل عـن سقف
الـــتقــــــدم الــــــذي قــــــد يـــتحـقق مــن
الــــزيــــارة فــــور وصــــوله الــــى مــطــــار

 واكـد مـشعل ان احلـركـة "مـستعـدة
متامـا" لتطـوير مـواقفهـا لكن "كل
شيء" مـرتبط بـاسرائـيل. وقال ردا
علـــى ســـؤال لــصحـــايف مـن وكـــالـــة
فـرانـس بـرس حـول مــدى استعـداد
احلــركــة لـتغـييــر سيــاسـتهــا حيــال
الـــــدولــــــة العــبـــــريـــــة، ان "حــمـــــاس
مـستعـدة متـامـا للـسيـر قـدمـا قـدر
االمـكـــــان. كل شـيء مـــــرتـبــط اآلن

بسياسة اسرائيل".
وكـانت اخلـارجيـة الـروسيـة اعلـنت
قبل زيــارة حمــاس انهــا لن متـارس
اي "ضغط" على حمـاس الجبارها
علــى االعـتــراف بــاســرائـيـل لكـنهــا
تعتـزم اقناع احلـركة بتـبني مواقف

اكثر "اعتداال".
ارتياح روسي

وبعـد احملـادثـات، عبـر الفـروف عن
ارتــيـــــــاحـه العــتـــــــدال مـحـــــــادثــيـه،
معـتبـرا ان هــدفهم يف االسـاس هـو

حماية السالم يف املنطقة.
وتــرى روسـيــا الـتـي تــرغـب يف لعـب
دور نــــاشــط يف عــملـيــــة الـــسالم يف
الـشــرق االوسـط، ان عــزل حـمــاس
لن يكـون مجـديـا ويجب ان تـصبح
احلـركـة "طـرفـا شـرعيـا" يف عـمليـة
الـــتفـــــاوض الــتــي تـــــسعـــــى الـــيهـــــا

اللجنة الرباعية.
وقــــالـت الــــواليــــات املــتحــــدة الـتـي
تـلقـت دعــــوة روسـيــــا الــــى حـمــــاس
بفــتــــــور، انهـــــا تــــسعـــــى الـــــى عـــــزل
احلــركــة مــاليــا وسيــاسيــا لتــواجه

"صعوبات هائلة" عندما حتكم.
امـــــــــا االحتـــــــــاد االوروبـــي اجلـهـــــــــة
الــرئيـسيــة املمـولـة للـسـلطـة، فقـد
اتخــــذ مـــــوقفــــا اكـثــــر لـيــــونــــة مـن
واشـنـطـن واعلـن يف نهــايــة كــانــون
الثـانـي انه لن يـواصل دعمه املـالي
مـــا لـم تـتـخل حـمـــاس عـن العـنف
وتــــــــــوافـق عـلــــــــــى الـــتـفــــــــــاوض مـع

اسرائيل.

تـــذهب الـــى سالم مع اســرائـيل اال
اذا انـسحبت مـن كل االراضي التي

احتلت يف .1967
وتابع "اعـلن رسميـا يف موسـكو انه
اذا اعـلـــنـــت اســـــــــرائـــيـل رســـمـــيـــــــــا
اسـتعــدادهــا )...( لالنــسحـــاب من
كل اراضـي 1967 والــسـمـــاح بعـــودة
الالجــئــني وكـــســـــر جـــــدار الفـــصل
واالفراج عن كل االسرى، فاننا من
جــانـبنــا سـنقــوم بخـطــوات جــديــة

لضمان السالم".

احلكومـات الفلسـطينيـة السـابقة،
قال مشعل "اعترف )ياسر( عرفات
ومـحمــود عبــاس بــاســرائيـل فمــاذا

تغير."ہ
واضاف ان "ياسر عرفات واسرائيل
بقــيـــــــا جـــــــالـــــســني الـــــــى طـــــــاولـــــــة
املفـاوضــات اكثــر من عـشـرة اعـوام.
النـتيجة ان اسـرائيل قتلت عـرفات

فهل تريدون قتل حماسه".
شروط السالم

واكـد مـشعل مجـددا ان حمـاس لن

الــسالم يف املنـطقـة لـكن الـسالم ال
ميـكـــن ان يـــتـحـقـق اال بـــــــانـــتـهـــــــاء

االحتالل".
واكـــــــد مـــــشـعل املـــــــوقـف نفــــــسه يف
مـؤمتـر صحـايف مع الفـروف. وقـال
مـــشعـل "ال سالم طــــاملــــا االحــتالل
مـستمـر"، مطـالبـا الدولـة العبـرية
بــــــاالنـــــسحــــــاب الــــــى حــــــدود 1967
وبحق عودة الالجئني واالفراج عن

كافة املعتقلني.
وردا علـــــى ســـــؤال حـــــول ســيـــــاســـــة

شيرمييتييفو يف موسكو.
وقــــال للــصحـــافـيـني حـيـنـــذاك ان
"املـشكلـة ليـست يف مــوقف حمـاس
من خـارطــة الطـريق بل يف مـوقف
اســـــرائــيـل. لقـــــد رفـــضــت عــملــيـــــا

خارطة الطريق".
املشكلة االساسية

كــمـــــــا اكـــــــد مـــــشـعـل ان املـــــشـكـلـــــــة
ــــــــــــــــة هـــــــي احـــــــتــالل االســــــــــــــــاســـــــي
االســــــــــــــــــرائـــــــيــلـــــــيـــــــني لــالراضـــــــي
الفلـســطيـنيــة. وقــال "نـحن نــريــد
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البابا يدعو ملساعدة أفريقيا ضد الدمار االورويب
الفاتيكان  /اف ب

نــدد البـابــا بنـديـكتـوس الـسـادس عـشــر يف كلمـة له
امــــــــام رجــــــــال الــــــــديـــن يف رومــــــــا "بــــــــالـــتـجــــــــاوزات
االســـتعــمــــــاريــــــة املــتــــــواصلــــــة" و"اســـتغـالل القــــــوى
العـظـمــى" الـتـي ال تــزال مــسـتـمــرة حـتــى الـيــوم يف
افــريقيـا.   وقــال البـابـا ان "الـسـلطـة االسـتعمـاريـة
فـــرضـت حـــدودا يـنـبغـي ان تـبـنـي االمم نفـــسهـــا يف
داخلهـا. لكن هـناك دائـما صعـوبة يف الـوجود داخل
جـمع كـبيــر وحتقـيق وحــدة حكــومــة دميــوقـــراطيــة
بعيدا عن االتنيـات، 2وامكانية التصدي للتجاوزات

االستعمارية املتواصلة".
وتطــرق البـابـا الـى هـذا املـوضـوع مـن بني مــواضيع
اخـــرى خالل هـــذا اللقــاء املـغلق الــذي جـــرى علــى

قاعدة االسئلة واالجوبة مع رجال الدين يف روما.

 وقـــــال الــبـــــابـــــا ان "افــــــريقــيـــــا مـــــا زالــت معـــــرضـــــة
لـلتجــاوزات من قـبل القــوى العـظمـى وعـددا كـبيـرا
مـن الـنـــزاعـــات مـــا كـــان سـيـنـــدلع لـــو لــم تكـن وراءه

مصالح القوى العظمى".
واكـــد انه "يف اوضــاع عــديــدة وخـصــوصـــا اآلن بعــد
احلـرب الـكبــرى يف الكــونغـو الـدميـوقــراطيــة تبقـى
الكـنيـســة احلقـيقــة الـــوحيـــدة التـي تعـمل وتـسـمح
بـاستمـرار احليـاة وتقـدم املسـاعدة الـالزمة وتـضمن

التعايش وتساعد يف امكانية حتقيق جمع كبير".
واضاف "انهـا قارة حتـتاج بعـد الدمـار الذي جلـبناه
لهـا من اوروبـا، الـى مسـاعـدتنـا االخـويـة"، مـوضحـا
ان ذلـك ميثل "مـســؤوليـتنـا الـكبــرى اليـوم. فـاوروبـا
قـدمت افـكارهـا ومصـاحلهـا لكنـها قـدمت ايضـا مع

التبشير العامل الذي يسمح بشفائها".

اسالم اباد/الوكاالت
اعلـن الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج
بـــوش بعـــد محـــادثــــاته مع نـظـيـــره
البــاكــستـــاني بــرويــز مـشــرف امـس
الــسـبـت يف اسالم ابــاد انه "ال يــزال
هـنــــاك الـكـثـيــــر مــن العـمـل" لهــــزم

تنظيم القاعدة.
وقــال بـــوش خالل مــؤمتـــر صحــايف
مـشترك مع مشـرف "ال يزال هناك
الكـثيـر مـن العـمل لهــزم القـاعـدة.
يجب ان نحـدد مـواقعهم وان نكـون
ــــــى مــــســـتـعــــــديـــن الحــــــالـــتـهـــم عـل

القضاء".
ـــــــى ـــــــوش اكـــــــد مـجـــــــددا عـل لــكـــن ب
ـــــة بــني الــــشـــــراكـــــة االســتـــــراتـــيجــي
بـاكـستـان والـواليــات املتحـدة وقـال
ان مــــشـــــرف يـــبقــــــى ملــتـــــزمـــــا يف

محاربة االسالم املتشدد.
وكــــان الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج
بــوش قــد بـــدأ صبــاح امـس الـسـبت
ـــــاكــــســتـــــان ـــــى ب ـــــى ال ــــــارته االول زي
مبحـادثـات مع نـظيـره البـاكـستـاني
بـرويز مـشرف تـتمحور حـول حملة
مـكـــــافحــــة االرهــــاب الــتــي تــــشــكل
بــــاكـــسـتــــان عـنــصــــرا مهـمــــا فــيهــــا

بالنسبة لواشنطن.
واحـيـطـت هـــذه الـــزيـــارة بـــانـتــشـــار
امني ال سابق له حيث خلت شوارع
العــاصـمــة الـبــاكــسـتــانـيــة، يف هــذه
احملـطة الـثالـثة واالخـيرة لـلرئـيس
االميــركي بعـد افغـانـستــان والهنـد
يف اطــار اجلــولــة االولـــى للــرئـيــس

بوش على جنوب آسيا.
وكـــانت نــظمـت سلــسلــة تـظــاهــرات
منــاهضــة لالميـركـيني يف كل املـدن
الـبــاكـسـتــانـيـــة الكـبــرى فـيـمــا نفــذ
اضــــراب عــــام بــــدعــــوة مـن احــــزاب
اسـالميــة قـبل وصــول بــوش مـســاء
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تعذيب ارسائييل النتزاع اعرتافات امريكية

واشنطن /وكاالت
طلـب مجلس الـشيـوخ االميـركي
من الـرئيـس جورج بـوش يف قرار
تبـناه مـؤخراً الـدعوة الـى ارسال
قـــــــوات تـــــــابـعـــــــة حلـلـف شــمـــــــال

االطلسي الى دارفور.
وقــال الــسنــاتــور الــدميــوقـــراطي
جوزف بيـدن احد مـوقعي القرار
ان "الـرئـيس بـوش يـجب ان يبـدأ
فورا بـالتنـسيق مع قـادة االحتاد
االفـــريقـي وحلفــائـنـــا يف احللف
االطلــسـي اذا اردنـــا وقف العـنف

يف دارفور".
واضــــــــــاف ان "شـعــــب دارفــــــــــور ال
ميـكـن ان يـنـتــظــــر قـــــوة حلفــظ
الـسالم تـابعـة لالمم املتحـدة قـد

يستغرق تشكيلها سنة".

الشيوخ االمريكيون يطالبون بتدخل االطليس يف دار فور
االطلــــســي دعــمـــــــا لعـــملــيــــــة يف
دارفـــــــــــــــور، اال انــه يف املــقـــــــــــــــابــل
مـنـــاهـض النـتــشـــار قـــوة يهـيـمـن
علــيهـــــا احللـف الطلـــســي علــــى

اراضيه.
ودارفـــور غـــرب الــســـودان مــســـرح
حلــرب اهـليـــة منــذ ثالثــة اعــوام
والزمــة انـســـانيــة خــطيــرة. وقــد
اسفـــر الـنـــزاع مـنـــذ ذلك الـــوقـت
عن سقوط قرابة 300 الف قتيل
بحـسـب تقـديــرات دوليـة، ونـزوح

وجلوء 2.4 مليون شخص.
ومـــنــــــــذ 2004، نــــــشــــــــر االحتــــــــاد
االفـــــريقـي ســبعـــــة االف رجل يف
دارفــــور. لـكـن عــمل هـــــذه القــــوة
يـــواجه نقـص الــوســائل وتـنتـهي

مهمتها يف 13 اذار.
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 ويـطلـب القــرار الــذي مت تـبنـيه
بـــدون مـنـــاقـــشـــات رسـمـيـــة، مـن
الــرئيـس بــوش دعم ارسـال قـوات
مـن احلـلف االطلــسـي ملــســـانـــدة
قــــــــــــوات االحتــــــــــــاد االفــــــــــــريـقــــي
ولــــيـفـــــــــــرض احلـلـف احــــتـــــــــــرام
مــنــــطقـــــــة احلـــظـــــــر اجلـــــــوي يف

دارفور.
وكـــان يـــان بـــرونك ممـثل االمـني
العــام لالمم املـتحــدة كــويف انــان
يف الـســودان حــذر  من ان ارســال
قـــــوة يــــســيـــطــــــر علــيهـــــا احلـلف
االطلــسـي حلـمــايــة املــدنـيـني يف

دارفور سيكون "كارثة محتمة".
واوضح بـــرونـك انه حـتـــى اذا لـم
يعتـرض السودان علـى استخدام
القــــدرات اللـــوجــسـتـيـــة لـلحـلف

يف العالم العربي".
وبـالنـسبـة للـسلطـات البـاكـستـانيـة
فــــانهــــا تـنــظــــر الــــى هــــذه الــــزيــــارة
خصـوصـا علـى انهـا بــادرة تضــامن
مع الـــرئيـس مـشــرف ال سـيمــا وان
املـعارضة االسالميـة تشجب تعاونه

مع واشنطن.
وقـالـت املتحـدثـة بــاسم اخلــارجيـة
البـاكـستـانيـة تنـسيم اسالم لـوكـالـة
فرانس برس "انهـا زيارة مهمة جدا
ستـوسع وتـعمق العالقـات الثنـائيـة
احلـــالـيـــة. نـنـتـظـــر ان يـتـم تعـــزيـــز

تعاوننا".
واضـــافـت ان بـــاكــسـتـــان والـــواليـــات
املتحــدة يفتــرض ان حتضــرا ايضـا
معـاهدة ثـنائـية حـول االستثـمارات
مــــا يـــشـكل اخلــطــــوة االولــــى نحــــو

اتفاق تبادل حر بني البلدين.
واوضحـت "ذلـك سـيـــشـكل رســــالــــة
لـلمــستـثمـريـن االميــركيـني للقـول
لهـم ان بـــاكــسـتـــان وجهــــة ميكـنهـم

العمل فيها".

اجلمعة.
وادت عمـليــة انـتحــاريــة الــى مقـتل
ــــــركـــي وثـالثــــــة ــــــومــــــاســـي امـــي دبـل
اشخـــاص اخـــريـن امـــام قـنــصلـيـــة

الواليات املتحدة يف كراتشي .
واعتـزم االسالميـون البـاكسـتانـيون
تـنظيم "يـوم اسود" احـتجاجـا على
وجـود الـرئيـس االميـركـي يف البالد

وذلك عبر عدة تظاهرات.
ــــــوش اعـلــن يف ــــــرئــيــــس ب وكــــــان ال
نـيـــودلهـي قـبل دقـــائق مـن تــــوجهه
الـى اسالم ابـاد "سـالـتقي الــرئيـس
مــشـــرف لـبحـث الـتعـــاون احلـيـــوي
لبـاكسـتان يف احلـرب علـى االرهاب
ـــــة ــــــا يف مجـــــال الــتــنــمــي وجهـــــودن
االقتصادية والسياسية التي ميكن
ــــص قـــــــــوة جـــــــــذب االسـالم ان تـقـل

املتشدد".
ـــــــــاكــــــســــتـــــــــان واضـــــــــاف "اؤمــــن بــــب
دميوقراطيـة ومزدهرة تكون شريكا
قـويـا الميـركـا وجـارا مسـاملـا للهنـد
وقــوة مـن اجل احلــريـــة واالعتــدال
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يوم اسود من االحتجاجات الصاخبة حارص القمة
األمريكية - الباكستانية

طهران  /اف ب
اعلـن كـبـيـــــر املفــــاوضـني االيــــرانـيـني يف
امللف النـووي علي الريجـانـي يف تصـريح
صحــــــايف امــــس الــــســبــت ان ايــــــران "لــن
تخضع للتهـديد او االحـالة الـى مجلس
االمــن" للـحفــــــاظ علـــــى انــــشــطــتهـــــا يف
مجــــال الــبحــــوث املــتعـلقــــة بــتخــصـيـب

اليورانيوم.
وقـال الريجــاني لـدى وصـوله الــى مطـار
طهــران اتـيــا مـن فـيـيـنـــا ان "الهــدف مـن
مفـاوضاتـنا مع روسيـا واالحتاد االوروبي
هـو االبقاء واحلفـاظ على الـبحوث التي

بدأناها".
وقـد اخفقـت التـرويكـا االوروبيـة )املـانيـا
وفرنسا وبـريطانيا( يف اقناع ايران خالل
ــــــاقـــــشــــــات امـــــس األول اجلــمـعــــــة يف مــن
العـاصمـة النـمسـاويـة بـتعليـق انشـطتهـا

املتعلقة بتخصيب اليورانيوم. 
واضــاف الريجـــاني ان "جـمهــوريــة ايــران
االسـالميـة سـتحـتفـظ بحقهـا يف اجـراء
البحـوث حـول تخـصيـب اليــورانيــوم ولن
تخـضع لـلتهـديـد واالحـالـة الـى مجلـس

االمن".
وسيـبحث امللف االيــراني ابتـداء من يـوم
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طهران تدعي توصلها اىل اتفاق نسبي مع موسكو.. وروسيا تنفي ذلك
شيكاغو /اف ب

اتـهم مــواطـن اميـــركي اعـتقل
ملدة خمس سنوات يف اسرائيل
جيش الدولة العبـرية بانتزاع
اعـترافـات منـه حتت التعـذيب
وشجــب وســــــائل االســتجـــــواب
املــستخـدمـة لــديه وذلك امـام
محكمة يف شيكاغو )ايلينوي،

شمال(.
وطلـب محــامــو مـحمــد صالح
الــذي اعـتقل يف اســرائـيل اثــر
اتهـامه بتـزويـد حـركـة حمـاس
ـــــــــال واملـعـــــــــدات، الـغـــــــــاء ـــــــــامل ب
االعـتـــرافـــات الـتـي ادلــــى بهـــا
مــوكلهـم لالســـرائيـليـني النهــا
انـتــزعـت مـنه حتـت الـتعــذيـب
وال تعـتـبــــر مقـبـــولـــة يف اطـــار

القانون االميركي.
وقــال محــامـيه مــايـكل دوتـش
امــــام احملكـمـــة "مـــا حــصـل له
مـثيــر للـصــدمــة" مــشيــرا الــى
ـــــــذي تـعـــــــرض لـه الــــضـــــــرب ال
والتحـرش اجلنسي واحلـرمان
مـن النـوم وضغـوطـات نفـسيـة

اخرى اخضع لها موكله.
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 ووصف املـــدعــــون صالح بــــانه
كاذب وقـالوا انهم سيستدعون
اســـــرائــيلــيــني للــمــثـــــول امـــــام
احملكـمـــة كــشهـــود لالثـبـــات ان
ـــــــــــدا صـالح لــــم يــــتـعـــــــــــرض اب

للتعذيب.
وقـــــد امـــضــــــى صالح حـــــوالـــــى
خــــمـــــــســـــــــة اعـــــــــوام يف سـجــــن
اســــــرائـــيلــي يف الــتــــســـيعــنــــــات
ــــــرف انه ارتـكــب بعــــــدمــــــا اعــت

"جرائم" باسم حماس.
وبعد االفـراج عنه وعودته الى
الـــواليـــات املــتحـــدة اعـتـقل يف
اب/ 2004 النه نـظـم عمـليــات
لتــزويــد "ارهــابـيني" بــاملعــدات
مبساعدة مواطن اميركي اخر
ومسـؤول من حمـاس جلـأ الـى

سوريا.
وروى صـالح امـــــــام احملــكـــمـــــــة
ـــــــــــــذي تــعـــــــــــــرض لــه االذالل ال
وســخــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة اجلــــــنــــــــــــــــــود
االســــــــرائـــيـلـــيـــني حـــني طـلـــب
حـضور محام. ولـم يتمكن من
لقاء احملـامي اال بعد 13 يوما

من اعتقاله.
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 لـكن الـسـلطـات الــروسيــة نفـت التــوصل
الى هذا االتفاق.

واعلن الريجاني عن "وجود مؤشرات الى
ان بعــض الــبلــــدان مـــســتعــــدة لـتـــســــويــــة
املــــشــكلــــــة مـــن خالل الــــســمــــــاح اليــــــران
مبـواصلة بحوثها، لكـن الواليات املتحدة

تعارض ذلك بالتأكيد".
من جانبه اعـرب الرئيس الفـرنسي جاك
شـيـــراك عـن اسـفه يف مقـــابلـــة نــشـــرتهـــا
امس الـسبـت صحيفـة "احليـاة" الخفـاق
االوروبيـني وايران يف الـتوصـل الى اتـفاق
حـــــول املـلف الــنـــــووي ودعـــــا املــــســـــؤولــني
االيـــــرانــيــني الــــــى "العـــــودة الـــــى روحــيـــــة

احلوار".
وقـــال الـــرئـيـــس الفـــرنــسـي "آسـف لعـــدم
الـتــوصل الــى اي اتفــاق علــى اســاس مــا
كـان يقتـرحه االوروبـيون". واضـاف "ادعو
املــســـؤولـني االيـــرانـيـني الـــى العـــودة الـــى
روحـيـــة احلـــوار، وادراك ارادة اجملـمـــوعـــة

الدولية بأكملها".
وكــرر شيــراك التــأكيــد ان "البــاب مــا زال
مفـتـــوحـــا السـتـئـنـــاف املـنـــاقــشـــات مـتـــى
التـزمت ايــران مطـالب الـوكـالـة الـدوليـة

للطاقة الذرية".

غــد االثنني يف الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة
الذرية.

ويف حديثه عن اجتمـاع الوكالـة الدولية،
اكــد الريجــانـي ان "الـفكــرة القــائلــة بــأن
االيـــــرانــيــني ســيــتـخلـــــون عــن حقـــــوقهــم
خــــاطـئــــة، ألن اجلـمــيع يــــدعـمــــون هــــذا

احلق". 
واكــد من جهـة اخـرى ان ايـران "تــوصلت
الــــــى اتفـــــاق نــــســبــي مع الـــــروس" حـــــول
اقـتـــراح مــــوسكــــو تخــصـيـب الـيـــورانـيـــوم

االيراني على االراضي الروسية.
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