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يف احلدث العربي والدولي

امللف النووي االيراني امام الوكالة الدولية

طهران ترفض التفاوض حول ختصيب اليورانيوم و اوروبا ختشى امتالكها اسلحة نووية

املدى  /وكاالت
خطوة

اكـد الرئيس الـسوري بشـار االسد يف افتتـاح املؤمتر
العـام لالحزاب العـربية يف دمـشق ان مؤمتـر احلوار
ال ــوطـنـي بـني القـ ــادة اللـبـن ــانـيـني "ي ـشـكل خ ـط ــوة
ايجــابـيــة العــادة الـعقل" اذا كــانـت هـنــاك رغـبــة يف
ذلك لـدى االوســاط املنــاهضـة لـسـوريـا .واوضح ان
"املـشكلـة ليـست بـني سوريـا ولبنـان بل بني تـيار (يف
لـبـنـ ــان) له م ـشـكلـ ــة مع س ــوري ــا" م ـشـ ــددا عل ــى ان
"ســوريــا ولـبـن ــان بل ــدان شقـيق ــان ال ميكـن الفـصل
بينهما".

جولة

انهـى الـرئيـس االميـركي جـورج بـوش اول جـولـة له
يف جـنــوب آسـي ــا بعــد اب ــرامه اتفــاقــا ت ــاريخـي ــا مع
الهـن ــد يف اجمل ــال الـن ــووي امل ــدنـي وحـصـ ــوله عل ــى
ضمانات جـديدة من باكستان عـلى صعيد مكافحة
االرهـاب .وغـادر بــوش اسالم ابــاد يف ختـام اجلـولـة
التي شملت افغـانستان والهند وبـاكستان .واتخذت
اجــراءات امـنيــة مـشــددة خالل هــذه اجلــولــة الـتي
بدأت بزيارة مفـاجئة االربعاء الى افغـانستان حيث
تفق ــد ال ــرئـيــس االمـي ــركـي للـم ــرة االول ــى الق ــوات
االميـركيـة الـتي اطـاحت بـنظـام طـالبـان املـتطـرف
نهاية العام 2001.

دعم

اقـ ــر وزراء اخلـ ــارجـي ـ ــة العـ ــرب يف خـتـ ــام اجـتـمـ ــاع
خصص العـداد جدول اعمـال قمة اخلـرطوم ،قرارا
ي ـ ــدعــم ح ـ ــرك ـ ــة ح ـم ـ ــاس يف م ـ ــواجه ـ ــة "الـ ـش ـ ــروط
اجملحف ــة" املفــروض ــة علـيهــا ويــدعــو الــى اعـتـمــاد
مبــادرة الــسالم الع ــربيــة كــاس ــاس لتـســويــة عــادلــة
للـنـ ــزاع الع ــربـي-االس ــرائـيلـي .واك ــد االمـني الع ــام
للجـامعة العـربية عـمرو موسـى ان التزام احلـكومة
الـفلـ ـس ـط ـي ـن ـي ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة ال ـتــي كـلفــت ح ـم ـ ــاس
بتشكيلها ،مببـاردة السالم العربية "كاف الستئناف
عمـليــة الـسالم لـلتــوصل الــى تـســويــة علــى اســاس
دولتني" فلسطينية واسرائيلية.

العواصم /وكاالت

اعلـن املـتح ــدث ب ــاسـم اخل ــارجـي ــة
االيـرانيـة حمـيد رضـا آصفي امس
االحــد ان ايــران لـي ـسـت م ـسـتعــدة
للتـفاوض بـشأن انـشطـة تخـصيب
اليـورانيـوم التـي تعتـزم مـواصلتهـا
باي ثمن.
وقال آصفـي خالل مؤمتـر صحايف
ان "االبحاث النووية ستستمر ولن
ت ـط ـ ــال ـن ـ ــا الــته ـ ــدي ـ ــدات وحــمالت
الدعاية والترهيب".
وتعقـد الـوكـالـة الــدوليــة للـطـاقـة
الـذريـة اجـتمـاعـا اليـوم االثـنني يف
فـيـيـنـ ــا للــتحـقق مـ ــا اذا الـتـ ــزمـت
اي ـ ــران مبـ ــطل ــبه ـ ــا تـعل ــيق ج ـم ــيع
انشـطة البحث املرتبطة بتخصيب
اليورانيوم.

قرار الوكالة

وورد هـذا الطلـب يف قرار صـدر عن
الوكـالة يف الـرابع من شبـاط .لكن
طهـران استأنفت مـذذاك تخصيب
الـي ــورانـيـ ــوم عل ــى نـطـ ــاق مح ــدود
الغ ــراض "الـبحـث" بــضخ غ ــاز ي ــو
اف 6-يف عـشــرة من اجهـزة الـطـرد
املركزي للتخصيب.
وق ـ ــال آصفــي "عل ـ ــى الغ ـ ــرب ان ال
يـرتكـب خطـأ االعتقـاد بـاننـا نـريـد
الـتفـاوض" حـول انـشـطــة البـحث.
واض ـ ــاف "ل ـ ــدي ـنـ ـ ــا حقـ ـ ــوق وعل ـ ــى
الغربيني قبولها".
ويـرفـض الغــربيــون ان تقـوم ايـران
بـانـشطــة تخصـيب حتـى الغـراض
الـبحـث الن ه ــذه العـملـيــة ت ـسـمح
بالتوصل الى انتاج سالح نووي.

توقع باالدانه

وقـ ــد يف ـضـي االجـتـم ــاع اجل ــدي ــد
للوكـالة الى ادانـة جديدة النـشطة
ايران يف اجملال النووي.
وح ــذر آصفـي مـن انه "ل ــو ت ــوت ــرت
االجـ ــواء (يف مق ــر ال ــوك ــال ــة) ف ــان
اجل ــانـب االخ ــر ه ــو اخل ــاس ــر ولـن
تـك ـ ــون اجل ــمه ـ ــوريـ ـ ــة االسالم ـي ـ ــة
وحدها خاسرة".
وحـمل املتحـدث الـواليــات املتحـدة
م ـس ــؤولـي ــة ف ــشل املف ــاوض ــات بـني
طهـ ــران ومـ ــوسـكـ ــو حـ ــول اقـتـ ــراح
روســي ل ــتخـ ـص ـيــب ال ـيـ ـ ــوران ـيـ ـ ــوم
االيراني يف روسيا.
وق ـ ــال ان "ام ـي ـ ــرك ـ ــا ت ـ ــوت ـ ــر اج ـ ــواء
املفــاوضــات مـع روسيــا متــام ــا كمــا
فـعـلـ ــت خـالل املـف ـ ـ ـ ـ ــاوض ـ ـ ـ ـ ــات مـع
االوروبيني".
لكن بـالـواقع ان اصـرار ايـران علـى
مـواصلـة انـشطـة الـتخصـيب علـى
اراضـيه ــا ح ــال دون الـت ــوصل ال ــى
نتيجة يف املفاوضات مع موسكو.

الرياض/القناة
حل الــرئيـس الفـرنـسـى جـاك
شـي ــراك ضـيف ــا عل ــى املـمـلك ــة
العــربيــة الـسعــوديــة فــى زيــارة
ملـدة ثالثـة ايـام فـى زيـارة دولـة
لـلبحـث مع العــاهل الـسعـودى
امللك عبـد اهلل بن عـبد العـزيز

فـى عـدد مـن امللفـات الـشـائكـة
خـ ـ ــاص ـ ـ ــة وأن وجهـ ـ ــات نـ ـظـ ـ ــر
الـبلدين متـطابقة فـى العديد
م ــن املـ ـ ـ ـ ــواضـ ـيـع ال ــت ـ ـ ـ ــى تـه ــم
املـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة .وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ـ ـ ــدر
دبلوماسـى سعودى إن الرئيس
الفــرنـســى الـتقــى علــى الفــور

الربملانيون الصينيون يتصدون للتباينات االجتامعية

احتجاج

تظـاهـر آالف من عـرب اسـرائيل يف مـسيـرة سـلميـة
يف الناصـرة احتجاجـا على قيـام ثالثة اسـرائيليني
اجلـمعــة بــالقــاء مفــرقعــات داخل كـنيـســة البـشــارة
الـتـي تـ ـشـكل احـ ــد ابـ ــرز ال ـصـ ــروح املقـ ــدسـ ــة لـ ــدى
املــسيحـيني .ورفع املـتظـاهــرون الفتـات كـتب عـليهـا
"مــسلمـون ومـسـيحيـون معــا" ،كمــا هتفـوا شعـارات
تدعو العالم العربي الى التدخل.

معارضة

كــرر الــرئـيــس ال ـســودانـي عـمــر الـب ـشـي ــر معــارضـته
ارســال قــوة اجـنـبـيــة حلـمــايــة املــدنـيـني يف دارفــور،
معــربــا يف الــوقـت نفـسه عـن رغبـته يف الـتعــاون مع
اجملـمــوعــة الــدولـيــة .وق ــال "نحـن نعــارض ت ــدخال
اجنـبيـا يف دارفـور لكـننـا مـا زلنـا ملتـزمـني التعـاون
مع اجملـمـ ــوعـ ــة الـ ــدولـيـ ــة" .ووصف مـ ـشـ ــروع االمم
املتحـدة ارسـال قـوة مـن االمم املتحـدة لـتحل محل
قوة االحتـاد االفريـقي املؤلـفة من سـبعة االف رجل
يف دارفور والتي يعـرقل عملها نقص الـوسائل ،بأنه
"خطير".

متهيد

اعـتبرت الـواليات املتحـدة اجتمـاع الوكـالة الـدولية
لـلطاقة الـذرية اليوم االثـنني ملناقشـة امللف النووي
االيـراني" ،متهيدا" الجـتماع مجلـس االمن الدولي
الــذي تــسعــى ال ــى انعقــاده مـن ــذ اشهــر ،وان كــانـت
وزيرة اخلارجـية االميركيـة كوندولـيزا رايس اعلنت
ان فـرض عقـوبـات سـريعـة علـى طهــران ليـس علـى
جدول االعـمال .وذكرت صـحيفة "واشنـطن بوست"
ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة ت ــري ــد اقـن ــاع مجلــس االمـن
الدولي بان يحـدد اليران مهلة  30يـوما لكي توقف
برنامجها النووي.

إفراج

ب ــدأ االف ــراج عـن اسالمـيـني ج ــزائ ــريـني معـتـقلـني
بتـهمــة االرهــاب يف اطــار القــانــون حــول املـصــاحلــة
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة وش ـ ــوهـ ـ ــد بع ــضهــم يخ ـ ــرج مــن سجــن
س ـ ــرك ـ ــاجــي يف الع ـ ــاصـم ـ ــة اجل ـ ــزائ ـ ــري ـ ــة .واعلـنـت
السلطـات اجلزائـرية االفـراج عن الفي سجـني بناء
على اجـراءات "ميـثاق الـسلم واملصـاحلة الـوطنـية"
الذي يـهدف الـى انهـاء اعمـال العـنف التي اسـفرت
عـن سق ــوط اكـث ــر مـن  150الف قـتـيل يف اجل ــزائ ــر
منذ 1992.

محاكمة

تـدخل اول محــاكمـة يف الـواليــات املتحـدة مـتعلقـة
بــاعـتــداءات احلــادي عـشــر مـن ايلــول  ،2001حـيـث
زكريا موسـوي هو املتهم الوحـيد ،يف صلب املوضوع
اليــوم االثنـني مع بــدء الـنقــاشــات اجلــديــة االولــى
ح ــول القـضـي ــة .وسـتـنـتهـي مـحكـمـ ــة الك ـسـن ــدري ــا
الفـدراليـة بـالقــرب من واشنـطن من تـشكيـل هيئـة
احملـلفـني امل ـ ــؤلفـ ــة مـن  12ع ـضـ ــوا وسـتـ ــة اع ـضـ ــاء
بديلني وهي عملية بدأتها يف السادس من شباط.

اشتباكات

اعلن مـسؤول يف اجهـزة االستخبـارات البـاكسـتانـية
ان مـا ال يـقل عن  46نــاشطــا اسالميــا قتلـوا خالل
اشـتـبــاك ــات مع اجلـيــش الـبــاك ـسـتــانـي يف املـنــطقــة
القبليـة البـاكسـتانـية عـند احلـدود مع افغـانسـتان.
واكد مـسؤول مقـيم يف مديـنة بيـشاور (شمـال غرب
اسالم ابـاد) ان  25ناشـطا قـتلوا يف معـارك جرت يف
ميــر علـي مبنـطقـة وزيــرستـان الــشمــاليــة القـبليـة
( 250كيلــومتــرا جنـوب غـرب اسالم ابــاد) .وقتل 21
ن ــاشـط ــا اخ ــر يف م ــواجه ــات يف مـي ــران ش ــاه كـب ــرى
بلـدات شمال وزيرستـان على بعد كيلـومترات قليلة
من مير علي.

وكـانت وزيـرة اخلـارجيـة األمـريكيـة
كـ ــونـ ــدولـيـ ــزا راي ــس قـ ــد قـ ــالـت إن
الـواليــات املتحــدة غيـر مـسـتعجلـة
فــرض عقــوبــات ضــد إيــران بـسـبب
برنامجها النووي.
واسـتـبقـت رايــس نـتـيج ــة اجـتـم ــاع
مجلس األمناء يف الـوكالة الدولية
لل ـطـ ــاقـ ــة الـ ــذريـ ــة الـيـ ــوم االثـنـني
وال ــذي سـيـبحـث إمك ــانـي ــة إح ــال ــة
امللف النـووي االيراني إلـى مجلس
األمـن يف األمم املــتحـ ــدة ،ق ـ ــائلـ ــة:
"بعد صدور تقرير مجلس األمناء،
اعـتق ــد أنه يـتــوجـب عل ــى مجلــس
األمـن إجراء مـناقـشة جـدية بـشأن
اخلـ ـط ـ ـ ــوات املق ــبلـ ـ ــة ال ـت ــي يجــب
اتخاذها" .طاولة املفاوضات؟

العودة للمفاوضات

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة
الــذريــة مـحمــد البــرادعي قــد قــال
إنه يسعـى إلعادة الـفرقـاء املعـنيني
بـ ـ ــاملف ـ ــاوض ـ ــات ح ـ ــول مـلف إي ـ ــران
الـن ــووي إل ــى ط ــاولـ ــة املف ــاوض ــات
مج ـ ــددا وذلـك م ـ ــوع ـ ــد اج ـت ـم ـ ــاع
الوكالة.
وكــانت إيـران قـد طلـبت عقـد لقـاء
يضم وزراء ومسـؤولني إيرانيني مع
نـظــرائهـم مـن بــريـطــانـيــا وأملــانـيــا
وفـرنسا يف فيينـا ،وهو اللقاء الذي
مت ي ــوم اخلـمـي ــس امل ــاضـي دون أن
يتم االتفاق على أي شئ.
وقــال منـسق الــسيـاسـة اخلــارجيـة

بكني/اف ب

ب ــدأت دورة الـب ــرمل ــان الـصـيـنـي
لـلعـ ــام  2006الـيـ ــوم االحـ ــد يف
بـكـني يف ح ـضـ ــور مـ ــا يـنـ ــاهـ ــز
ال ـ ـ ـثــالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االف مـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوب
سـينكبـون على مـسألـة خفض
الـتبــاينـات االجـتمــاعيــة ،وهي
االولوية التي حـددتها اخلطة
احل ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرة (-2006
.)2010
وبعــد االسـتمــاع ال ــى النــشيــد

الـوطني ،بدأ رئيس الوزراء ون
جيـاباو خطـابه امام املـندوبني
الـ ـ ــذيــن اج ـت ــمعـ ـ ــوا يف قـ ـصـ ـ ــر
الــشعـب الكـبـيــر يف العــاصـمــة
الـصـيـنـي ــة ،لـتق ــومي حـصـيل ــة
الع ــام  2005وحت ــدي ــد اه ــداف
السنوات املقبلة.
وسـتهـيـمـن م ـســألــة الـتـصــدي
للـتبــاينـات االجـتمــاعيـة علـى
ه ــذه ال ــدورة الـ ـسـن ــوي ــة الـتـي
تـنهـي اعـم ــالهــا يف  14مــارس.

مـع امللـك ع ـب ـ ــد اهلل بــن ع ـب ـ ــد
الع ــزي ــز خالل م ــأدب ــة الغ ــداء
التـى أقامهـا العاهل الـسعودى
عـلـ ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ــرفـه ح ـ ـيـ ــث بـحـ ــث
الـ ـ ـ ـ ـ ــزع ـ ـي ـ ـمـ ــني الـ ـ ـ ـ ـسـعـ ـ ـ ـ ـ ــودى
والفــرن ـســى خـالل اللقــاء فــى
مـلف ـ ـ ــات الع ـ ـ ــراق والقـ ـض ـيـ ـ ــة
الفلـســطيـنيــة  -اإلس ــرائيـليــة
والـنصـر الـذى حققـته حمـاس
فــى االنـتخــابــات الـتـشــريعـيــة
األخـي ـ ــرة وامللـف اللـبـنـ ــانـ ــى -
ال ـس ــورى ولـبـن ــان .وأض ــاف ان
امللف الـنووى اإليرانى تطرقت
له احملـادثات حيث أن الرياض
وبـاريـس مـتفقــان علـى وجـوب
ع ـ ـ ــدم ام ـتـالك أى دول ـ ـ ــة ف ـ ـ ــى
املنـطقــة أسلحــة دمــار شــامل،
وان كانت اململكة تؤكد على أن
األمـ ــر يجـب أن يـ ـشــمل كـ ــافـ ــة
دول املـ ـنـ ـ ـطـقـ ـ ـ ـ ــة مب ـ ـ ـ ــا فـ ـيـه ـ ـ ـ ــا
إسرائيل.
وت ــابع أن الــرئـيــس الفــرن ـســى

ارسائيل تقلل من امهية العدوان عىل كنيسة البشارة
القدس -اف ب
قلل ال ــرئيـس االس ــرائيـلي مــوشـيه كــاتـســاف
ام ـ ــس االح ـ ـ ــد مــن ق ـ ـض ـي ـ ـ ــة ق ـي ـ ـ ــام ثـالث ـ ـ ــة
اســرائيلـيني بــالقــاء مفــرقعــات داخل كـنيـسـة
الـبـشــارة يف الـنــاصــرة الـتـي تـشـكل احــد ابــرز
الصروح املقدسة لدى املسيحيني.
وقـال كاتسـاف لالذاعة الـعامة االسـرائيلية ان
"ه ــذا االسـتف ــزاز خـطـي ــر لكـنه عـمل مـنف ــرد
وليس لدولة اسرائيل عالقة به".
واضــاف ان "مسـؤولي املـسيحـيني تعـاونـوا مع
الـشـرطــة لكي يـتم تفهـم البعـد الفـعلي لهـذه
القضية".
واكـد ان "اســرائيل تقــوم بحمـايـة كل االمـاكن
املقدسة ،اليهودية واملسيحية واالسالمية".
ومـسـاء اجلـمعـة قـام حــاييـم اليـاهـو حـبيـبي
(يـه ـ ـ ــودي 43 ،ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا) وزوجـ ـتـه فـ ـي ـ ـ ــولـ ـي ــت

(مــسيـحيــة 40 ،عــامــا) وابـنتـهم ــا اوديتــا (20
ع ــام ــا) ب ــال ــدخ ــول الـ ــى الكـنـي ـسـ ــة واشعل ــوا
مفرقعات خالل االحتفـال برتبة دينية ،االمر
الـذي اثـار الـذعـر يف صفـوف احلـاضـريـن ثم
تظاهرات وصدامات اوقعت جرحى.
وافـاد شهـود ان االسـرائـيليـني الثالثـة ادخلـوا
الـ ــى الكـنـي ـس ــة ع ــرب ــة اطف ــال وضع ــوا فـيه ــا
مفرقعات وقوارير غاز صغيرة.
واثـر احلـادث ،حـاصــرتهـم اجلمــوع الغــاضبـة
قبل ان تـتمكن الشـرطة من وضعهـم يف غرفة
تـابعــة للكـنيـسـة الـتي حـاصـرهــا ايضــا مئـات
املـت ـظ ــاه ــريــن .وبع ــد س ــاع ــات مـن الـت ــوت ــر،
اس ـتـ ـطـ ـ ــاعــت الـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة اجـالء الع ـ ـ ــائلـ ـ ــة
االس ــرائـيلـي ــة.وق ــررت مـحكـم ــة م ـس ــاء امــس
الـسبت متـديـد حجـزهـم االحتيـاطي ملـدة 15
يوما.

دعوة دولية ملشاركة
املرأة يف احلياة السياسية
نيويورك/وكاالت
دعـت مف ــوض ــة االمم املـتح ــدة حلق ــوق االن ـس ــان
لـويـز اربـور الـى مـشـاركــة اكبــر للمــرأة يف احليـاة
السياسية يف بالدها.
واكدت اربور على "وجوب االعتراف الكامل باملرأة
كـشــريـك متـســاو احلقــوق يف مـجتـمعــات الــدول
التي لم تنضم الى اتفاقية القضاء على التمييز
ضد املرأة".
وشــددت علـى ضـرورة "احلـث علـى مـشـاركــة اكبـر
للـن ـســاء يف ال ـش ــؤون العــامــة" م ــوضح ــة ان ذلك
ممكن مـن خالل "ضمـان منـاصـب مسـؤوليـة لهـا
يف البـرملـانــات واحلكـومـات واملـؤسـسـات الـوطـنيـة
للدفاع عن حقوق االنسان واملؤسسات االهلية".
وقالـت اربور يف املؤمتر الثـاني حلقوق االنسان يف
الـدوحـة من جهـة اخـرى "ادعـوكـم للقيـام بكل مـا
يلـ ـ ــزم لل ـت ـ ــأك ـ ــد مــن ان الع ـنـف داخل االس ـ ــرة ال
يحصل قبل التسامح ابدا".
ودعــا بـطــرس غــالي االمـني العــام الـســابق لالمم
املــتح ـ ــدة ال ـ ــذي ي ـ ــرئـ ــس االن اجمللـ ــس الق ـ ــومـي
حلقــوق االنسـان يف مصـر الـى "ضـرورة مـراجعـة
املـنـ ــاهج و الـ ــدراسـ ــات بـ ــدايـ ــة ،لـتــنقـيـ ــة مـ ــا قـ ــد
يتعارض منها مع حقوق االنسان".

بـحـ ــث أي ـ ــضـ ـ ـ ـ ــا مـع الـعـ ـ ـ ـ ــاهـل
ال ــسع ــودى م ـشـكل ــة اإلره ــاب ،
ح ـيــث أن الــبل ـ ــديــن م ـتـفق ـ ــان
علـ ــى ضـ ــرورة م ـ ــواجهـ ــة هـ ــذا
اخلـ ـطـ ـ ــر الـ ـ ــداه ــم والقـ ـضـ ـ ــاء
عليه.
وأض ــاف املـص ــدر أن اجل ــانـبـني
ســيع ـمـالن خالل امل ـب ـ ــاح ـث ـ ــات
علــى إنهــاء األزمــة اللـبنــانيــة،
وذلـك من خالل سعـى املـملكـة
لـدى سـوريـة مـن اجل التعـاون
الكــامل مـع التحـقيق الـدولـى
ف ـ ــى ق ـض ـي ـ ــة اغ ـت ـي ـ ــال رئ ـي ــس
الـوزراء اللبـنانـى األسبق رفيق
احلريري.
وأحملـت م ـصـ ــادر غـ ــربـيـ ــة فـ ــى
الـ ــريـ ــاض ان الـ ــرئـي ــس جـ ــاك
شـي ــراك سـيـنـته ــز وج ــوده ف ــى
اململكـة التى متثل قبلة جميع
املـسلـمني لـيعبـر مجـددا أسفه
للـرسوم الكـاريكاتـورية املـسيئة
للـ ــرس ـ ــول محـم ـ ــد صلـ ــى اهلل
عليه وسلم .

واألمنية لالحتـاد األوروبي خافيير
س ــوالن ــا إن إي ــران لـم تق ــدم شـيـئ ــا
جـديدا ،بينمـا أصر مسـؤول إيراني
رفـ ـيـع عـلـ ـ ـ ــى أن بـالده مـلـ ـتـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــة
بـ ــاسـتـمـ ــرار احلـ ــوار .وأوضح وزيـ ــر
خ ــارجـي ــة ف ــرن ـس ــا "فـيلـيـب دوسـيه
بالزي" ون ـظـي ــره األمل ــانـي "فـ ــرانك
والـت ــر شـت ــايـنـم ــاي ــر" أن الـت ــرويك ــا
االوروبـي ـ ــة طلـبـت مـن إي ـ ــران وقف
عـمليـات تخـصيـب اليـورانيـوم وهـو
األمـر الذي رفضته طهران .ونقلت
وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة رويـ ـت ـ ـ ـ ــرز لـالنـ ـب ـ ـ ـ ــاء ع ــن
شـتــايـنـمــاي ــر انه مت االتف ــاق علــى
استـئناف املفـاوضات مع املـسؤولني
اإليرانيني اليوم اإلثنني.
ويف الـوقـت ذاته نقـلت وكـالــة انبـاء

القاعدة حترض محاس ضد السلطة
الفلسطينية

ملفات الرشق االوسط الساخنة يف القمة الفرنسية-السعودية

مبادرات

اعلن الكرملني ان الرئيس الروسي فالدميير بوتني
اطـلع ن ـظـيـ ــره االمـيـ ــركـي جـ ــورج بـ ــوش علـ ــى آخـ ــر
املبادرات الـدبلومـاسية الـروسية يف الـشرق االوسط
املتعلقـة بزيـارة وفد من حـركة حمـاس الى مـوسكو
واملـلف ال ـنـ ـ ــووي االيـ ـ ــران ــي .واوضح الـكـ ـ ــرملــني ان
"الرئيسني ناقشـا عملية السالم يف الشرق االوسط
يف ضـوء نتـائج احملـادثـات يف مـوسكـو مع مسـؤولني
من حـركـة حمـاس الفلـسـطيـنيـة" و"تبـادال وجهـات
الـن ـظـ ــر حـ ــول املـلف الـنـ ــووي االيـ ــرانــي علـ ــى اثـ ــر
اتـ ـصـ ـ ــاالت يف مـ ـ ــوسـكـ ـ ــو وف ـي ـي ـنـ ـ ــا مع م ـ ـسـ ـ ــؤولــني
ايرانيني".

وت ـ ـ ــابـع امل ـتـح ـ ـ ــدث االي ـ ـ ــرانــي "انـه
مـوضــوع خالف بيـننـا وبني اوروبـا"
مـشيـرا الـى ان مثل هـذه االنـشطـة
"تثيـر القلق اذا كـانت سـريـة لكنهـا
ت ـتــم ب ـ ــشفـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة وحتــت رقـ ـ ــابـ ـ ــة
كاميرات" الوكالة الدولية.
ويـخـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــى االحتـ ـ ـ ـ ـ ــاد االوروبـ ــي
والواليـات املتحدة ان تـتمكن ايران
عبـر عـمليــات تخصـيب اليـورانيـوم
مـن التــوصل الــى امـتالك الــسالح
الـن ــووي وتـنفـي اي ــران ب ــاسـتـم ــرار
ذلك.

دبي اف ب
دعـ ـ ــا الـ ـ ــرجل الــثـ ـ ــانــي يف تــنـ ـظ ـيــم
القاعـدة امين الظواهري يف شريط
فيــديــو بـثتـه قنــاة اجلــزيــرة حــركــة
املق ــاومـ ــة االسالمـي ــة حـم ــاس ال ــى
"مــواصلــة الكفــاح املــسلح" والــى اال
حتــت ـ ـ ــرم "اتـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــات االســتـ ـ ـسـالم"
املـوقعـة بني الــسلطـة الفلـسـطيـنيـة
واسرائيل.ودعا الظواهري املسلمني
ايضـا الى مقاطعـة البلدان الـغربية
الـتـي ن ـشــرت رســومــا ك ــاريكــاتــوريــة
للـنـبــي محـمـ ــد اثـ ــارت مـ ــوجـ ــة مـن
الغضب يف العالم االسالمي.
وقــال الـظــواهــري مخ ــاطبــا حــركــة
حمــاس الـتي فــازت يف االنـتخــابــات
الـتــش ــريعـيـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة يف 25
كـانون الثـاني "يجب عـدم االعتراف
بــاتفــاق ــات االستـسـالم التـي وقعهــا
عـلم ــانيــو الــسلـطــة الفلـســطيـنيــة.
والبــديل الــوحيــد املتـوافـر لـكم هـو
مواصلة الكفاح املسلح حتى حترير
فلسطني واقامة دولة اسالمية".

وقــد املح الـظــواهــري صــراحــة الــى
اتفاقـات اوسلو املـوقعة يف  1993بني
مـنـظـم ــة الـتح ــري ــر الفل ـسـطـيـنـي ــة
واســرائـيل والــى خــريـطــة الـطــريق،
آخ ــر خـط ــة دولـيـ ــة لل ــسالم.وحـض
الـظـواهـري مـسـؤولـي حمــاس علـى
عدم اجللوس يف اجمللس التشريعي
الفلـسـطيـني "مـع علمـانـيني بـاعـوا
فلـسـطني" .وقــال "اعلمـوا ان هـؤالء
الـعـلـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــيـ ــني يف الـ ـ ـ ـ ـسـلـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفلـســطيـنيــة قــد بــاعــوا فلـســطني
ويـع ــت ــبـ ـ ـ ــره ــم االسـالم مـجـ ـ ـ ــرم ــني.
واحلـصــول علــى  80مقعــدا ال يبــرر
الـ ــدخـ ــول يف الـلعـبـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
لـالميركيـني".واضاف الظـواهري ان
"الـ ــسلــطـ ــة لـي ــس غـ ــاي ـ ــة يف ذاتهـ ــا،
السلـطة احلقيقـية تقضـي بتطبيق
الـشـريعــة االسالميـة علـى االرض".
واوضح ان "الـ ـ ــدخ ـ ـ ــول يف اجملل ـ ــس
نفـسـه مثل الـعلمــانيـني واالعتـراف
ب ــشـ ــرعـيــتهـم وب ـ ــاالتفـ ــاقـ ــات الـتـي
وقعوها مخالف لالسالم".

تواصل احلوار اللبناين-اللبناين باجتاه الوحدة الوطنية
بيروت -اف ب
اعلـن رئيـس اجمللـس الـنيــابـي اللـبنــاني
نبيـه بري ان احلـوار الوطـني بني الـقادة
اللـبـن ــانـيـني سـي ـسـت ــانف الـي ــوم االثـنـني
ويـسـتمـر حتـى اخلـميـس حتــى "حتقيق
الوحدة الوطنية احلقيقية".
وذك ــر ب ــري ب ــان املـ ـش ــاركـني اجــمع ــوا يف
اليـوم االول للمـؤمتـر علـى مبـدا تـشكيل
مـحكمـة دوليـة يف قـضيـة اغـتيـال رئـيس
الوزراء اللبناني السابق رفيق احلريري.
واكـ ـ ــد ان املـلفـني االخ ـ ــريـن ال ــش ـ ــائـكـني
يـجري بحثهـما وهمـا :استكمـال تطبيق
الق ــرار1559الـص ــادر عــن مجلــس االمـن
الدولي والعالقات اللبنانية-السورية.
ويـت ـضـمــن القـ ــرار 1559دعـ ــوة الـ ــى نـ ــزع

سالح حزب اهلل والفـصائل الفلسـطينية
املوجودة يف لبنان.
وقـال بري "بـالتـأكيـد استطـيع اجلزم أن
هــذا القـطـار احلـواري مـاض يف طــريقه
ان شاء اهلل الـى محطـة لبنـانيـة ،تسـمى
محطة الوحدة الوطنية احلقيقية".
واضـ ــاف "ال اريـ ــد االغـ ــراق يف الــتفـ ــاؤل
النه دائـما نريد احليـطة واحلذر يف هذا
املـ ــوضـ ــوع ،ولـكــن حقــيقـ ــة الـت ـ ــوجهـ ــات
واملنـاقـشـات الـتي سـادت االيـام املــاضيـة
جعلتنا جميعا جند جوا اخر".
وحـ ـ ــول مـ ـ ــا تـ ـ ــردد عــن احــيـ ـ ــاء املــبـ ـ ــادرة
العـربيـة الهـادفـة الـى تـسـويـة اخلالفـات
بني لبـنان وسـوريا ،قـال بري "كل مـبادرة
عـ ــربـيـ ــة مـ ــرحــب بهـ ــا ولـكـن مـنـ ــذ اآلن

تظاهرة اندونيسيه ضد الواليات املتحدة
جاكرتا  -اف ب

تـظ ــاه ــر االف املــسلـمـني امــس
االحـد بهدوء يف شوارع جـاكرتا
ض ــد ال ــوالي ــات املـتح ــدة الـتـي
وصفـوهـا ب"عــدو العـالـم" كمـا
افـ ــاد مـ ـ ــراسل وكـ ــالـ ــة فـ ــران ــس
برس.
وجتــمع اكــثـ ـ ــر مــن ســت ـ ــة االف
مـت ـظـ ــاهـ ــر مـن اع ـضـ ــاء حـ ــزب
الــتحـ ــريـ ــر الـ ــذي يـنـ ــاضل مـن
اجل اقــامــة نـظــام اخلالفــة ،يف
سـاحـة مـركـزيــة قبـالـة الـقصـر
الــرئ ــاسي ق ــريب ــة من الــسفــارة
االميركية.
وكـتـب علــى احــدى الـيــافـطــات
ال ـتــي ح ـمـلهـ ـ ــا امل ـت ــظـ ـ ــاهـ ـ ــرون
"ال ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة ،عـ ـ ـ ــدو
ـ
ال ــع ـ ـ ــال ــم" فـ ـي ــم ـ ـ ــا ردد اخ ـ ـ ــرون
"فلـسـتقـط الــواليــات املـتحــدة"
و"لتخرج من العراق".
ون ـظــم الــتجــمع يف مــن ـ ــاســب ـ ــة
سقـوط اخــر خليفـة تـركي عـام
 1924.ولــم ي ـ ـسـجل اي ح ـ ــادث
خالل الـتـظــاهــرة الـتـي انـتهـت

االسـ ـ ــوش ـي ـت ـيـ ـ ــد بـ ـ ــرس عــن وزيـ ـ ــر
اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة الـ ـ ــروســي س ـيـ ـ ــرجــي
الف ـ ـ ــروف انـه م ـ ـ ــازال مــن امل ـمـكــن
التوصل الـى اتفاق مع ايران بشأن
عـمليـات تخـصيـب اليـورانيـوم قبل
اجـتمـاع الـوكـالـة الـدوليــة للطـاقـة
الذرية.
وجـاءت هـذه الـتطــورات بعـد فـشل
احملـادثـات االيـرانيـة-الـروسيـة يـوم
األربعـ ــاء يف إحـ ــداث إجنـ ــاز كـبـيـ ــر
ب ـش ــأن اقـت ــراح م ــوسك ــو تخـصـيـب
اليـورانيـوم اإليـراني علـى أراضيهـا
لـيستـخدم يف املفـاعالت اإليرانـية.
وكــان كـبيــر املف ــاوضني االيــرانـيني
بـشــأن البـرنــامج النـووي اإليــراني،
"علي الريجـاني" قد قـال اخلميس
إن ال ــوالي ــات املـتح ــدة ته ــدد  -مـن
خـالل ضغـ ـ ــوطه ـ ــا إلح ـ ــال ـ ــة مـلف
إي ـ ـ ـ ـ ــران إل ـ ـ ـ ـ ــى مـجـلـ ـ ـ ــس االمـ ــن -
بـ ـتـقـ ـ ـ ــويـ ــض املـقـ ـتـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـ ــروس ــي
الت ــوفيـقي ،حـسـبمــا ذكــرت وكــالــة
انترفاكس الروسية لألنباء.
وقـال الريجانـي يف مؤمتـر صحفي
"إص ــرار االمـ ــريكـيـني عل ــى إرس ــال
ملف إي ــران الـن ــووي إلـ ــى مجلــس
االمـن يــظه ــر أن املقـتــرح الــروسـي
يـجـ ـ ـ ـ ــري تـقـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـضـه" .وأضـ ـ ـ ـ ــاف
الريج ـ ــان ــي أنه لــم ي ـتــم حت ـ ــدي ـ ــد
مــوعــد إجــراء جــولــة جــديــدة مـن
احملـادثـات بشـأن العـرض الـروسي.
وك ــان الريجــانـي قــد شــدد يف وقـت
سـابق علـى أن طهـران مصـرة علـى
حقـها يف تخصيـب اليورانيـوم على
أرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

بهدوء.
وجرت تظاهرات مماثلة بدعوة
مـن حـ ــزب الــتحـ ــريـ ــر يف عـ ــدة
مـ ـ ـ ــدن اخ ـ ـ ــرى يف االرخ ـب ــيل ال
سـيمــا ســورابــايــا (شــرق جــاوا)
وسـ ـي ــمـ ـ ـ ــارانـغ (وسـ ــط جـ ـ ـ ــاوا)

وميدان (شمال سومطرة).
وان ـ ــدونــيـ ـ ـســيـ ـ ــا هــي الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ـ
ـم ـ ــة االكـثـ ـ ــر اكـتــظ ـ ــاظ ـ ــا
املـ ــسل ـ
ـب ـ ــال ـ ـسـكـ ـ ــان يف الع ـ ــال ــم وتع ـ ــد
220ملـي ــون ن ـسـم ــة  %90مـنهـم
يدينون باالسالم.

فصـاعـدا اصـبح علــى اي مبـادرة عــربيـة
ان تــأخــذ يف االعـتـبــار مـضـمــون احلــوار
اللبناني  -اللبناني".
وقـد اعتبر الـرئيس السـوري بشار االسد
امـس يف افـتتـاح املـؤمتـر العـام لالحـزاب
الع ــربـي ــة يف دم ــشق ان م ــؤمت ــر احل ــوار
الـوطـني بـني القــادة اللـبنـانـيني "يــشكل
خـطوة ايـجابـية العـادة العقل" اذا كـانت
هــن ـ ــاك رغــب ـ ــة يف ذلـك ل ـ ــدى االوس ـ ــاط
املناهضة لسوريا.
واوضح االس ـ ــد يف كل ـمــته ان "املـ ـشــكل ـ ــة
ليـسـت بني ســوريــا ولـبنــان بل بـني تيــار
(يف لبنان) له مشكلة مع سوريا" مشددا
على ان "سوريا ولبنان بلدان شقيقان ال
ميكن الفصل بينهما".

رفض سوداين لقوة دولية
حلامية مدنيي دارفو
اخلرطوم /اف ب
كرر الرئيـس السوداني عمـر البشير معـارضته ارسال قوة
اجنـبي ــة حلمــايــة املــدنـيني يف دارفــور ،معــربــا يف ال ــوقت
نفسه عن رغبته يف التعاون مع اجملموعة الدولية.
وقــال البـشيــر يف احتفـال عـسكـري يف ام درمـان القــريبـة
من اخلــرطــوم "نحـن نعــارض تــدخـال اجنـبيــا يف دارفــور
لكننا ما زلنا ملتزمني التعاون مع اجملموعة الدولية".
ووصف مـ ـش ـ ــروع االمم املــتح ـ ــدة ارس ـ ــال ق ـ ــوة مــن االمم
املتحـدة لـتحل محل قـوة االحتـاد االفــريقي املـؤلفــة من
سـبعــة االف رجل يف دارف ــور والتـي يعــرقل عـملهــا نقـص
الوسائل ،بأنه "خطير".
وبــذلك دع ــا البــشي ــر اجملمــوعــة ال ــدوليــة الــى ان تــدرك
"احلــاجــة الــى احتــرام سيــادة الـشعــوب" ،مــشيــرا الــى ان
حكومته "دعمت قوة االحتاد االفـريقي منذ وصولها الى
السودان".
وقـد دعـا مجلـس االمن يف الثـالـث من شبـاط الـى اعـداد
خطـة الحالل قوة مـن االمم املتحدة يف دارفـور محل قوة
االحتاد االفريقي.
وسـيعقــد يف العــاش ــر من اذار اجلــاري ،اجـتم ــاع مجلـس
الــسالم واالمـن املـنـبـثق مـن االحتــاد االف ــريقـي للـبـت يف
مـسـألـة احـتمــال نقل قــوته للـسالم يف دارفـور الـى االمم
املتحدة.
ودارفـور غـرب الـسـودان مـسـرح حلــرب اهليــة منــذ ثالثـة
اعـوام والزمـة انـســانيـة خـطيـرة .وقــد اسفــر النــزاع منـذ
ذلك الــوقـت عـن سقــوط قــراب ــة  300الف قـتـيل بح ـسـب
تقديرات دولية ،ونزوح وجلوء  2.4مليون شخص.

