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يف احلدث العربي والدولي

غزة حتت القصف اجلوي االسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية ادانت العملية االنتحارية ..وحكومة محاس تربرها
املدى  /وكاالت
غرق

لقي  48شخـصا على االقل حتفهم اثـر غرق سفينة
نــزهــة ك ــان علــى مـتـنه ــا نح ــو  150شخـصــا قـبــالــة
شـاطىء البحـرين وقام خفـر السـواحل البحـرينيني
مبـسـاعــدة البحـريــة االميــركيـةي بـانقـاذ املـنكــوبني
وسح ـبــب اجل ـثــث .وق ـ ــال ق ـ ــائـ ـ ــد خف ـ ــر ال ـ ـسـ ـ ــواحل
الـبح ــرينـي العـقيــد يــوسف الـغتـم للـصحــافـيني ان
عدد النـاجني من احلـادث بلغ  63شخصـا بينهم 12
اصيبوا بجروح ،يف حني مت انتشال  48جثة.

هجوم

قـتل ثالثــة اســرائـيلـيـني يف هجــوم انـتح ــاري نفــذه
فلـسطيني عـند مدخل مـستوطنـة كيدوميـم بشمال
الـضف ــة الغــربـيــة .وق ــال سكــان مـن امل ـسـتــوطـنــة ان
القتـلى االسـرائيلـيني هم مـستـوطن وزوجتـه وامرأة
شـابـة .واعلـنت كتـائب شهـداء االقصـى املنـبثقـة عن
ح ــرك ــة فـتح م ـس ــؤولـيـته ــا عـن ه ــذه العـملـي ــة الـتـي
نفـذها "االستـشهادي احـمد مشـارقة ( 24عـاما) من
وحـدة الـشهيـد حمـود اشتيـوي" الـذي قتله اجلـيش
االس ــرائـيلـي يف مخـيـم بالط ــة يف م ــديـن ــة نـ ــابلــس
شمال الضفة الغربية قبل شهرين.

مغادرة

غادرت وزيـرة اخلارجـية االميـركية كـوندوليـزا رايس
مـقر الرئاسـة الفرنسيـة بعد لقاء مع الـرئيس جاك
شيــراك دام ســاعــة ونـصف الـســاعــة يف اطــار جــولــة
اوروبـيـ ــة خ ـص ـصـت اسـ ــاسـ ــا لـ ــدرس املـلف الـنـ ــووي
االي ــرانـي .ورافق شـي ــراك رايــس ال ــى م ــدخل قـص ــر
االلـي ــزيه حـيـث اســتقلـت سـي ــارة دون ان ت ــدلـي ب ــاي
تصريح للصحافيني.

تنبيه

نبهت اللجنة الربـاعية الدولية للشرق االوسط الى
ان تـسـلم حكـومـة بـرئـاسـة حـركــة حمـاس الـسـلطـة،
"سـيكــون له ت ــأثي ــر اكيــد علــى املـســاع ــدة املبــاشــرة"
املق ــدم ــة لـلفل ـسـطـيـنـيــني ،وذلك يف بـي ــان ص ــدر يف
بـروكـسل .واذ كـررت الـشـروط الـتي حــددت حلمـاس
مـن ــذ  30ك ــان ــون الـث ــانــي جله ــة ض ــرورة االعـت ــراف
بـ ــاسـ ــرائــيل والـتـخلـي عــن العــنف ،قـ ــالـت الـلجـنـ ــة
الــرب ــاعيــة انهــا "الحــظت بـقلق كـبي ــر ان احلكــومــة
اجلديدة لم تلتزم" باحترام هذه الشروط.

فوز

اعلنـت اللجنـة االنتخـابيـة املركـزية االسـرائيلـية ان
ح ــزب ك ــادمي ــا ال ــذي يـت ــزعــمه ايه ــود اومل ــرت ف ــاز يف
االنـتخـب ــات الـت ـشـ ــريعـي ــة بـ 29مـقع ــدا ،اي مبـقع ــد
اضـايف عن النتـائج السـابقة ،بعـد فرز كـافة االوراق.
وحصل كـادميا على  29مقعدا من اصل  ،120وحزب
العـمل على  20وحزب شـاس  12والليكود (ميني) 12
مقعــدا وحــزب اســرائيـل بيـتنــا  11مقعــدا واالحتــاد
الـ ـ ــوط ـنــي-احلـ ـ ــزب الـ ـ ــوط ـنــي الـ ـ ــدي ـنــي  9وحـ ـ ــزب
املــتق ـ ــاع ـ ــديــن  7والــيه ـ ــودي ـ ــة امل ـ ــوحـ ـ ــدة لل ـت ـ ــوراة 6
وميريتس  5واللوائح العربية 9.

سعادة

اعـرب الـرئيـس االميـركي جـورج بـوش عن "سعـادته"
و"امتنانه" لالفـراج عن الصحافيـة جيل كارول التي
استعادت حـريتها يف بغداد بعد حـوالى ثالثة اشهر
من االعـتقـال .وقـال "انــا ممنت جــدا لالفـراج عـنهـا
واشك ــر ال ــذيـن سع ــوا ب ــدأب لالف ــراج عـنه ــا ،ونحـن
سعــداء النهــا عل ــى قي ــد احليــاة" .ولـم يحــدد بــوش
اجلهـة الـتي تــدين لهــا جيل كـارول بـاالفــراج عنهـا.
وكـان الـظهــور االول جليل كـارول بعـد االفــراج عنهـا
يف مكـتب طـارق الهــاشمـي رئيـس احلــزب االسالمي
العراقي .

انسحاب

تفـاعل اخلالف بني رئـيسـي اجلمهـوريـة اميل حلـود
واحلكـومـة فـؤاد الـسنيـورة يف اخلـرطـوم ،ليـؤدي الـى
ان ــسحـ ــاب وزراء االكـثـ ــريـ ــة الـنـيـ ــابـيـ ــة مــن جلـ ـسـ ــة
احلك ــوم ــة بع ــد م ـش ــادة كالمـي ــة مع حل ــود .وق ــالـت
مـص ــادر االكثــريــة الـني ــابيــة ان هــذا االنــسح ــاب لن
يهــدد مـصـي ــر احلكــومــة او احل ــوار اللـبـنــانـي الــذي
يواصل مناقشة ما تبقى من مسائل خالفية.

موافقة

اعلــن اجملل ــس الـ ــدسـتـ ــوري الفـ ــرنـ ـســي انه اع ـطـ ــى
موافقته علـى قانون عقـد الوظيفـة االول الذي كان
وراء انـدالع تظـاهـرات واضطـرابـات واسعـة الـنطـاق.
ولم يــرفق اجمللـس الـذي تقـضي مهـمته الــرئيـسيـة
مبــراقبــة تطـابق القــوانني الـتي يقـرهــا البـرملـان مع
ال ــدسـت ــور ،ق ــراره ب ــأي حتفــظ .ويفـتح ه ــذا الق ــرار
ال ـط ـ ــريق امـ ــام الـ ــرئـي ــس جـ ــاك شـيـ ــراك الصـ ــدار
القـانــون .واعلـنت الـرئـاســة الفـرنــسيـة ان الــرئيـس
شيــراك سـيلـقي كـلم ــة تبـثهــا االذاعــة والـتلفــزيــون،
حول قانون عقد الوظيفة االول.

تضليل

دانـت روسـيـ ــا مـ ــا اعـتـب ـ ــرته "ت ــضلــيال" مـن جـ ــانـب
الــواليــات املـتحــدة الـتي اتـهمـتهــا مبـســاعــدة نـظــام
الـرئـيس العـراقـي السـابق صـدام حسـني ،معتبـرة ان
ذلـك يه ــدف ال ــى "ص ــرف االنـتـب ــاه" عـن "م ـشـكالت
ت ــزداد تفــاقـمــا" ي ــواجههــا االمـيــركـي ــون يف العــراق.
وقالـت وزارة اخلارجـية الـروسيـة يف بيـان "ال ميكنـنا
اال ان نـصــاب بخـيبــة امـل حيــال ممــارســة ممــاثلــة،
فخلفهـا سـواء اردنـا ذلك او ال ،دافع بـالغ الـوضـوح:
صـرف االنتـباه عـن مشكـالت حقيقيـة تزداد تـفاقـما
يف عراق ما بعد احلرب".

حق

ج ــدد وزي ــر اخل ــارجـي ــة االي ــرانـي مـنـ ــوشه ــر مــتكـي
الت ــأكيــد علــى حق ايــران بــامـتالك "بــرنــامج نــووي
سلـمي" واقترح رسميا انشاء "كـونسورسيوم اقليمي"
لـت ـس ــوي ــة م ـس ــأل ــة تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم .وق ــال ان
الكــون ـســورسـيــوم سـيـضـم "دوال مـن املـنـطقــة تــريــد
تطـوير انشطتـها املدنية" وسـيكون "بضمانـة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية".

هجوم

اعلنت الـسلطات االفغـانية واالميـركية والكـندية ان
سبعـة مدنيني احدهم مسؤول حكومي محلي قتلوا
يف ش ــرق وجـنـ ــوب افغ ــان ـسـت ــان ،حـيـث ادت عــملـي ــة
انـتحـاريـة ايـضـا الـى جـرح سـبعـة مــدنيـني وجنـدي
كـن ــدي .وق ــال ق ــائ ــد ش ــرط ــة والي ــة لغـم ــان (ش ــرق)
محمـد غـول مـاالتـار ان اربعـة اشخـاص هـم مسـؤول
يف الواليـة واحد مـساعـديه وحارسـان شخصـيان له
قـتل ــوا يف مكـمـن نـصـبه مـتـم ــردون مفـتــرضــون مـن
طالبان يف الوالية املذكورة.

العواصم /وكاالت
القـدس (رويتــرز)  -شنت طـائـرات حـربيـة اسـرائـيليـة
ضـربـات جـويـة يف قطـاع غـزة يف السـاعـات االولـى من
صبـاح امس اجلمعة بعد ان قتل نشط فلسطيني يف
هجــوم انتحـاري اربعـة اســرائيلـيني قـرب مــستــوطنـة
يه ـ ــودي ـ ــة يف ال ــضفـ ـ ــة الغ ـ ــرب ـيـ ـ ــة يف هجـ ـ ــوم وصفــته
احلك ــوم ــة اجل ــدي ــدة حل ــركـ ــة املق ــاومـ ــة االسالمـي ــة
(حـ ـمـ ـ ـ ـ ــاس) بـ ـ ـ ـ ــانـه "رد طـ ـبـ ـيـع ــي عـلـ ـ ـ ـ ــى اجلـ ـ ـ ـ ــرائ ــم
االسرائيلية".
مسؤولية الهجوم
وأعلـنت كتـائب شهـداء االقصـى التـابعـة حلـركـة فتح
الـتي يتـزعمهـا الـرئيـس الفـلسـطينـي محمـود عبـاس
املسؤولية عن التفجير الذي وقع بعد يومني من اداء
حكـومـة فلـسـطيـنيـة جـديــدة بقيــادة حمــاس اليـمني
الــدستـوريـة وفـوز حـزب كـدميـا الــذي يتـزعـمه ايهـود
اوملــرت رئـيـس وزراء اســرائـيل املــؤقـت يف االنـتخــابــات
ببـرنامج يـدعو الـى وضع احلدود الـنهائـية السـرائيل
يف اراضـي الضفة الغـربية اذا اسـتمرت عملـية السالم
مع الفلسطينيني مجمدة.
وذكـر مسـؤولـون ووسـائل اعالم اسـرائـيليـة ان املهـاجم
الفلسطيني كان يرتـدي زي يهودي متدين واستوقف
سيـارة علــى الطـريق بـالقــرب من مـدخل مـستــوطنـة
يهوديـة يف الضفة الغربـية يوم اخلميـس وفجر نفسه
بعد ان دخل السيارة.
وكـ ــان هـ ــذا هـ ــو أول تـفجـيـ ــر انــتح ـ ــاري فلـ ـس ـطـيـنـي
يستهدف اسرائيليني يف أكثر من شهرين.
ادانة فلسطينية
من جـانـبه دان مصـدر مسـؤول بـاسم رئـاسـة الـسلطـة
الفلسطينـية امس اجلمعـة العملية االنتحـارية التي
استهــدفت مـستـوطـنني يف الـضفـة الغــربيـة واسفـرت
عن مقـتل اربعة مـنهم يف حني امتـنع وزير االعالم يف
احلكومة الفلسطينية اجلديدة عن االدانة.
وافـادت وكـالــة االنبــاء الفلـسـطيـنيـة وفــا ان "مصـدرا
رسـميـا مـسـؤوال دان بـاسم الـرئـاسـة العـمليـة" مـؤكـدا
عل ــى "علــى ضــرورة االلـتــزام ب ــالهــدنــة ،الـتـي وافقـت
عليها جميع الفصائل".
من نـاحـيته امـتنع وزيـر االعالم الفلـسطـيني يـوسف
رزقة احد مـسؤولي حركـة املقاومة االسالمـية حماس
عن االدانة او الدعم.
وصــرح رزقــة لــوكــالــة فــرانــس بــرس ان مــا "حــدث يف

حلقوقنا االساسية" من قبل اسرائيل.
خيار السالم
واكــد "نحـن يف حمــاس مع الــسالم ونــريــد وضع حــد
الراقة الـدماء .نـرى سالما احـاديا مـنذ اكـثر مـن عام
ومن دون مقابل من جانب الطرف االسرائيلي".
وقـال ايضا ان "رسـالة حمـاس والسلطـة الفلسطـينية
الــى الع ــالم هـي الت ــاليــة :ال تـطـلب ــوا من ــا االعتــراف
بحق اســرائيل يف الـوجـود او انهـاء املقـاومـة طـاملـا لم
حت ــصل ـ ــوا مــن ج ـ ــانــب االس ـ ــرائــيل ـيــني عل ـ ــى تـعه ـ ــد
باالنسحاب من اراضينا واالعتراف بحقوقنا".
واضاف "لقـد تعبنـا واحبطـنا مـن املقاربـة العنصـرية
للغـرب جتاه الـصراع الـذي يعتبـر فيه الفلـسطيـنيون
ادنى (من االسرائيليني)".
واوضح "اذا استمـر االسرائـيليون يف مـهاجمتـنا وقتل
شعـبنــا وت ــدمي ــر بيــوته وفــرض عقــوبــات ومع ــاقبـتنــا
ب ـشـكل جـم ــاعـي وسجـن ال ــرج ــال والـن ـس ــاء عـن ــدم ــا
يحـاولون الـدفاع عن حـقوقهم فـاننا سـنحتفظ بحق
الرد بجميع الوسائل املتاحة".
وختم بـالقـول "انه افـضل وقت لـصنع الـسالم اذا اراد
العالم السالم".

هنيه اكد ان حماس مع السالم وتريد وضع حد الراقة الدماء..
وانه يرى سالماً احادياً دون مقابل من اجلانب االسرائيلي
ال ــضف ـ ــة الغـ ــربـي ـ ــة نحـن نـن ـظـ ــر الـيـه علـ ــى ان زوال
االحـتالل ي ــزيل مـثل ه ــذه العـملـي ــات ،ن ــرى ان بق ــاء
االحــتالل هـ ــو الـ ــذي يـ ـسـبـب مــثل ه ـ ــذه العــملـيـ ــات
االستـشهـاديــة التـي من اهـدافهـا االســاسيـة مقـاومـة
االحتالل".
موقف حماس
واعلن رئـيس الـوزراء الفلـسطيـني اسمـاعيل هنـية ان
الفل ـسـطـيـنـيـني اصـبح ــوا "محـبـطـني ومـتعـبـني مـن
املقـاربـة العـنصـريـة للغـرب" جتــاه الصـراع يف الـشـرق
االوسـط ،وذلـك يف مقـ ــال له ن ـشـ ــرته امــس اجلـمع ــة
صحيفـة "الغارديـان" البريـطانـية بعنـوان "سالم جيد
او ال سالم".
واعتـبر يف مـقاله ان االحـادية االسـرائيلـية تـؤدي الى
الـصراع وتـساءل مـا اذا كان الـسياسـيون الغـربيون "ال

القاهرةBBC/
انتقدت املنظمة العربية حلقوق
االن ـ ـس ـ ــان جتـ ـ ــاهل ال ـ ــسلـ ـط ـ ــات
األردنيـة لغـالبيـة الشكـاوى التي
قـ ـدّمـته ــا املـنـظـمـ ــة خالل الع ــام
 2005أو عــدم الـتعــاطـي بجــديــة
معهـا ال سـيمـا ضــد التعـسف يف
استخـدام السلطـة أو االضطهاد
أو التعذيب يف السجون.
جـاءت هذه االنـتقادات يف تقـرير
املنــظمــة الــسنــوي (فــرع األردن)
الذي أطلقه مـؤخراً مدير الفرع
احملامي هاني الدحلة.
وقـال الدحلـة إن املنظـمة وجّهت
للحكـومــة ستـة وتـسعـني شكـوى
ع ـ ــام  2005ب ـ ــزي ـ ــادة ال ــثلــث عــن
الـع ـ ـ ــام ال ـ ـ ــذي س ـبـقـه .غــي ـ ـ ــر أن

وت ــتعـلق غـ ـ ــال ـبــيـ ـ ــة الـ ـ ـشـكـ ـ ــاوى
بـالتعـسف يف استخـدام السلـطة
والتعــذيب يف الـسجـون ،بحـسب
رئـيـس املـنـظـمــة العــربـيــة الــذي
حتـ ـ ــدث ع ــن أربع حـ ـ ــاالت وفـ ـ ــاة
أثـناء محـاولة تـوقيف مـشتبهني
بهم أو داخل السجون.
وحتدث أيضا عما وصفه بتزايد
خطيـر يف دائرة املـوقوفـني إداريا
بدون محاكمة حتى وصل العدد
إل ـ ـ ـ ـ ــى  1000مـع ـ ـتـقـل .وتـق ـ ـ ـ ـ ــول
الـسلـطــات األردنيــة إنهــا أوقـفت
ع ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرات املـ ـ ـ ـشـ ـتـ ـبـه بـه ــم م ــن

ي ــذك ــر ان وزي ــر اخل ــارجـي ــة االمل ــانـي فـ ــرانك-ف ــالـت ــر
شتاينمر طالب احلكومة الفلسطينية اجلديدة التي
شكـلتها حـركة حـماس تلبـية مطـالب االسرة الـدولية
واال فان املساعدات ستقطع عنها يف حال لم تفعل.
وذكـر شتـاينـمر خـالل زيارة الوسـلو مـن ان املسـاعدات
املـبــاشــرة مـن قـبل االحتــاد االوروبـي مــرتـبـط ــة بعــدة
مطالب وجههـا الى حمـاس وهي االعتراف بـاسرائيل
والتخلـي عن العـنف واحتـرام االتفـاقـات املـوقعـة بني
اسرائيل والفلسطينيني.

الربادعي يؤكد خطورة الوضع يف الرشق االوسط

انتقاد التعسف يف استخدام السلطة والتعذيب يف األردن
احلكـومـة لـم تتعـامل "سـوى مع
إح ــدى ع ـشـ ــرة شك ــوى وأهــملـت
البقية" ،حسبما أضاف الدحلة.

يخـجل ــون مـن سـي ــاســتهـم اخمل ــزيـ ــة الق ــائـمـ ــة عل ــى
مكيالني".
وقال ان الغرب يزيد من املطالب على حماس منذ ان
فـازت احلـركـة بــاالنتخـابــات الفلـسـطيـنيـة يف كـانـون
الـثــانـي املــاضـي يف حـني ان ايــة مـطــالـب مم ــاثلــة لـم
توجه كمـا قال الى االسـرائيليني يف االنتخـابات التي
جرت الثالثاء.
وقــد فــاز حــزب كــادميــا الــذي يتــزعمـه رئيـس الــوزراء
ب ــال ــوك ــال ــة ايه ــود اومل ــرت يف ه ــذه االنـتخ ــاب ــات الـتـي
خاضهـا على اسـاسا تـرسيـم حدود اسـرائيل الـنهائـية
ع ـ ــام  2010ب ـ ــدون ال ـت ـن ـ ـســيق م ـ ـســبقـ ـ ــا مع ال ـط ـ ــرف
الفلسطيني.
واضـاف ان "احاديـة اوملرت هي ارضيـة لصراع" مـشيرا
الـى ان املشكـلة يف الشـرق االوسط ليـست العالقة مع
هــذا الفــصيـل الفلـسـطـينـي او ذاك ولكـنه ــا "التـنكــر

اللجنة الرباعية
مـن جـ ــانـب آخ ـ ــر اعلـن م ـصـ ــدر رسـمـي يف عـمـ ــان ان
الع ـ ــاهل االردنــي امللـك عـب ـ ــد اهلل الـث ـ ــانـي دع ـ ــا ال ـ ــى
اسـتـمــرار امل ـســاعــدة الــدولـيــة لـلفل ـسـطـيـنـيـني ،لــدى
اسـتقبــاله يف عمـان املـوفـد اخلــاص للجنـة الـربـاعيـة
للشـرق االوسط (االحتاد االوروبي والـواليات املتحدة
وروسيا واالمم املتحدة).
واض ـ ــاف امل ـصـ ـ ــدر ان "عل ـ ــى اجمل ـتــمع ال ـ ــدولــي ع ـ ــدم
الــتخلـي عـن الــشعــب الفل ـسـطـيـنـي يف الــوقـت الــذي
يعاني فيه من نسب عالية من الفقر والبطالة".
شروط املساعدات

املـتـ ـش ـ ـدّديـن يف إطـ ــار إجـ ــراءات
احـتـ ــرازيـ ــة ملــنع وقـ ــوع هجـمـ ــات
إرهابية.
يف السياق نـفسه فكّكت األجهزة
األمنيـة عشـر تنظـيمات إرهـابية
مفـتـ ــرضـ ــة مـنـ ــذ م ــطلـع العـ ــام
احلـ ـ ـ ــال ــي واعـ ـتـقـل ــت خ ــمـ ـ ــسـ ـ ـ ــة
وأربعـني مـتهـم ــا ،مـن بـيـنهـم 20
أردنيــا ،بحــسب مـصــادر مـطلّعــة
على ملف اإلجراءات الوقائية.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ف ـ ــرع ع ـمّ ـ ــان الــتـ ـ ــابع
للـمـنـظـم ــة العــربـيــة أســس عــام
 1990لـيـنـضـم إلــى سـبعــة فــروع
ت ــدور يف فلك هــذه الهـيئ ــة غيــر
احلـك ـ ــوم ـي ـ ــة ال ـتــي ت ــتخ ـ ــذ مــن
القاهرة مقرا لها.

عمليات التعذيب والقتل واالغتصاب يف دارفور تقلق بوش

الدوحة/اف ب

اكـ ـ ــد االم ــني العـ ـ ــام للـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة
الـدوليـة للطـاقة الـذرية محـمد
الـبـ ــرادعـي ان ف ـ ــرض عقـ ــوبـ ــات

عل ـ ـ ــى اي ـ ـ ــران س ـيـك ـ ـ ــون "فـك ـ ـ ــرة
سيئة".
واضـ ــاف الـبـ ــرادعــي يف جلـ ـسـ ــة
للمؤسسة القطرية التي تشرف
عل ــى امل ــديـن ــة الــتعلـيـمـي ــة وه ــو
مـجـ ـمـع جـ ـ ـ ــامـع ــي لـ ـت ـ ـ ـشـجـ ـيـع
الـبحث الـعلمـي والتـكنـولــوجي،
ان "الـعق ـ ــوب ـ ــات فـك ـ ــرة س ـي ـئ ـ ــة.
ونـحـ ــن ال نـ ـ ـ ـ ــواجـه تـهـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدا
وشيكا".
وقـد رفضـت ايران طلـب مجلس
االمـ ــن تـعـل ـ ـيـق ان ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـط ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا
لــتخ ـصـيـب الـيـ ــورانـي ـ ــوم خالل
مهلة شهر.
واضـ ــاف الـبـ ــرادعــي مخـ ــاطـبـ ــا
الـ ــطل ـبـ ـ ــة املـ ـ ـشـ ـ ــاركــني يف هـ ـ ــذا
املنتدى ان "رسـالتي اليران هي:
اجملموعة الدولية تفقد صبرها

وعليك تزويدنا مبعلومات".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ان "الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران احلــق يف
اســتخـ ــدام ال ـطـ ــاقـ ــة الـنـ ــوويـ ــة
لغايات سلمية".
واعـتب ــر الب ــرادعي ان "مـن غيــر
املقـبــول الـتـفكـيــر يف اسـتخــدام
اسلحة نووية".
وح ـ ـ ـ ــذر ق ـ ـ ـ ــائـال "ارى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق
االوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط يف وض ــع ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــغ
اخلطورة".
واوضح "اقتـرح تـغييـر الطـريقـة
الـتي نـتع ــامل بهــا يف م ــا بيـننــا
وندير مسائل االمن الشامل".
وتتـهم الــواليــات املـتحــدة ايــران
ب ــال ــسعـي ال ــى امـتالك ال ــسالح
الن ــووي حتت غـط ــاء البــرنــامج
النـووي املــدني ،وهـذا مــا تنـفيه
اجلمهورية االسالمية.

معركة كالمية ساخنة بني حلود ..ووزرائه

واشنطن/وكاالت

أعـ ــرب الـ ــرئـي ــس األمـيـ ــركـي جـ ــورج بـ ــوش عــن قلـقه
العـميق ممــا أسمـاه -عـمليــات التعــذيب واالغـتصـاب
والقـتل الـتـي تـتـم ح ــالـيـ ــا بحق امل ــواطـنـني يف إقلـيـم
دارفور السوداني.-
وق ـ ــال ب ـ ــوش ف ـ ــى ت ــصـ ـ ــريحـ ـ ــات للـ ـصـحفــي ــني عقــب
اجتمـاعه فـى البيـت األبيض مع الـرئيـس النيجـيري
أولسـيجون أوبـاساجنـو أنه من الضـرورى أن -يجتمع
املتمـردون معا ويـتفاوضـون مع احلكومـة السـودانية-
مشـددا على أن اجملتمع الدولي سـيقوم ببذل اجلهود
لضمان حتقيق السالم يف السودان.
وكــان ال ــرئيـس بــوش قــد بحـث مع الــسك ــرتيــر العــام
حلـلف النـاتـو جـاب دى هـوب شـيفيــر خالل لقــائهمـا
هنـا يف العـشـريـن من الـشهـر احلــالي امكـانيـة ايجـاد
اســت ـ ــرات ــيجــي ـ ــة لــتـ ـ ــدخل احلـ ـ ــزب يف اقل ـيــم دارف ـ ــور
السـوداني وهو مـا ترفـضه احلكومـة السـودانية بـشدة
وتقــول أن ت ــدويل القـضـيــة لـن يــسهـم يف حل الـنــزاع
باالقليم.
وتق ــول ال ــوالي ــات املــتحـ ــدة أن اقلـيـم دارف ــور ي ــشه ــد
عـملـيــات ابــادة جـمــاعـيــة أدت ال ــى مقـتل األالف مـن
األه ــالـي ومـن ثـم فق ــد أوقفـت م ــؤخ ــرا ارس ــال ق ــوات
أميركية ملراقبة الوضع هناك.
وأك ــد بـ ــوش أن -الع ــالــم الغ ــربـي عـ ــازم علـ ــى تق ــدمي

املـســاعــدة لـتـســويــة األزمــة يف دارفــور -مـشــددا علــى
ضــرورة -وقف أعمـال االبــادة اجلمــاعيــة التـى حتـدث
فى االقليم.-
علـى صعيـد أخر أشـاد بوش بقـيام نيـجيريـا باعـتقال
الـرئيـس الليبيـري السـابق تشـارلز تـايلور الـذي هرب
من بالده وتـوجه الـى نـيجيـريـا علـى خلفيـة اتهـامـات
بارتكاب حرائم حرب.
وكـانت نـيجيـريـا قـد اعـتقلت تـايلـور وأعـادته األربعـاء
إلـى ليـبيـريـا مـرة أخـرى حـيث مـن املتــوقع أن ينـتظـر
محـاكـمته فـى هــولنـدا بـتهمــة ارتكـاب جــرائم حـرب.

بيروتBBC/
ن ـشـبـت م ـش ــادة كالمـيــة حــادة بـني يف
اجـتـمـ ــاع احلك ــومـ ــة اللـبـن ــانـي ــة بـني
الوزراء.
وقــد بثـت قنــاة املنــار التـابعـة لـ"حـزب
اهلل" اللـبـن ــانـي اجلل ـس ــة الـتـي وقعـت
فـيهــا امل ـشــادة الـكالمـيــة والـتـي دامـت
دقائق معدودة.
وق ـ ــد ان ـ ــسحــب وزراء األك ـث ـ ــري ـ ــة مــن
اجلل ـ ـسـ ـ ــة بع ـ ــد أن ح ـ ــاول ال ـ ــرئ ـيـ ــس
اللـبـنــانـي امـيل حلــود  -وقف الــوزيــر
مروان حمادة -عن الكالم.
وظهـر حلـود علـى شـاشـة املنـار يصـرخ
بوجه حماده طالبا منه اجللوس.
وك ـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــر يـ ـش ـي ـ ــر إل ـ ــى اخلالف
العلـنـي ال ــذي وقع يف مــؤمت ــر القـمــة
الع ــربـي ــة األخـي ــر بـني حل ــود ورئـيــس
احلكومة اللبناني فؤاد السنيورة.
وخـرج بعد ذلك الـرئيس حلـود وأدلى

دعوة االمارات العربية الهناء املامرسات التعسفية
ضد العامل الوافدين
ميدل ايست اونالين -نيويورك
دبي  -حثت منظمة هيومن رايتس ووتش،
احلكـومـة االمـاراتيـة علـى العـمل من اجل
حتــسني ظ ــروف عيـش الـعمــال الــواف ــدين
"الـذين يـعامـلون وكـأنهم لـيسـوا بشـرا" ،ما
تسبب بتحركـات احتجاجية قام بها اخيرا
عمال آسيويون يعملون يف امارة دبي.
ودعـت هـيــومـن رايـتــس ووتــش الـتـي قــالـت
اسـتـن ــادا ال ــى تق ــاري ــر صح ــافـي ــة ان "880
حــادثــة وف ــاة وقعـت يف م ــواقع الـبـنــاء عــام
 ،"2004حكومـة "االمارات للقيـام بخطوات
عـاجلـة النهـاء املمـارسـات التعـسفيـة بحق
العــم ـ ـ ــال وال ـتــي ادت الـ ـ ـ ــى اطالق ش ـ ـ ــرارة
االضطـرابــات االخيـرة يف صفــوف العمـال
الوافدين يف دبي".
ويف البيـان الـذي صـدر يف نيـويـورك ،قـالت

سـارة لي ويـتســون التي تـديــر قسـم الشـرق
االوسط وشمال افريقيا يف هيومن رايتس
ووتش "يستـفيد العمـال يف دبي من احدى
اكـبـ ــر طفـ ــرات الـبـنـ ــاء يف العـ ــالـم ،لـكــنهـم
يعاملون وكأنهم ليسوا بشرا".
واضـ ــافـت "لـي ــس مــن الغـ ــريـب أن يـتـمـ ــرد
بعـض هؤالء العمـال احتجاجـا على ذلك.
اما املفـاجئ حقـا فهو ان حـكومـة االمارات
العـربية املتحدة ال حتـرك ساكنا حلل هذه
املشكلة".
وكــان عمـال ورشـة "بــرج دبي" الــذي يتـوقع
ان يـكـ ــون االط ـ ــول يف العـ ــالـم ،بـ ــدأوا قــبل
عـشرة ايـام حركـة احتـجاجـية اسـتكملـوها
باضراب عن العمل لم يستمر اال يومني.
وبح ـســب صحــيفـ ــة "خلــيج ت ــامي ــز" الـتـي
اسـتـن ــدت ال ــى افـ ــادات شه ــود عـي ــان ،ع ــاد

عــم ـ ــال ورش ـ ــة ب ـ ــرج دبــي ،وع ـ ــددهــم 2500
شخــص ،الـ ــى عـمـلهــم بعـ ــدمـ ــا ه ـ ــددتهـم
ال ــشـ ــرطـ ــة وامل ــسـ ــؤولـ ــون يف هـيـئـ ــة العــمل
بالترحيل.
وكان عمال آخرون بـدأوا اضرابا مماثال يف
ورشة توسيع مطار دبي.
واضـاف الـبيــان "ان احلكـومــة ال تبـدي أي
اس ـتـع ـ ـ ــداد لـاللــت ـ ـ ــزام احلـق ـيـقــي ب ـ ـ ــوقـف
االسـاءات املـنهجيـة الـى العمـال ،مبـا فيهـا
ع ـ ـ ــدم دفع اجـ ـ ــوره ــم لفــتـ ـ ــرات ط ـ ـ ــويلـ ـ ــة،
وحـرمـانهـم من الـرعـايــة الطـبيــة املالئمـة،
الـى جـانـب الظـروف املـزريـة التـي يعيـشهـا
معظمهم".
وقـ ــالـت املـن ـظـمـ ــة ان العـمـ ــال الـ ــوافـ ــديـن
يـشكلـون  %90من اليـد العـاملـة يف القـطاع
اخلاص يف االمارات.

بـتـص ــريح ن ــاري اتهـم فـيه األكـث ــري ــة
ب ــأنهــا "أكـثــريــة وهـمـيــة" تــسعــى إلــى
النيل من "رأس املقاومة".
ك ـمـ ـ ــا اتهــم حل ـ ــود وزي ـ ــر الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة
بــالــوكــالــة ووزيــر الــشبــاب والــريــاضــة
أحمــد فتفـت التـابع لـكتلـة املـسـتقبل
(كتلــة سعـد احلـريـري) بــأنه "شغـلته
أن يسب الناس".
يـ ــذكـ ــر أن حلـ ــود اخــتلـف مع رئـي ــس
الوزراء اللبنـاني فؤاد الـسنيورة خالل
القمة العربية يف اخلـرطوم حول بند
يف بـيـ ــان القـمـ ــة مـتـعلـق بـ"املقـ ــاومـ ــة
اللبنانية".
وقـد دعم حلـود الـبنـد يف حني طـالب
الـ ـسـنـي ـ ــورة بعـ ــدم ح ـص ـ ــر املقـ ــاومـ ــة
بـ"حزب اهلل".
ويأتي هذا اخلالف لـيفاقم اخلالفات
احلــادة القــائمــة يف لـبنــان ويعــزز من
االنقـسـام حـول قـضـايـا بـارزة كـسالح

حزب اهلل.
كـم ــا ي ــأتـي وســط اسـتـم ــرار "احل ــوار
الــوطني" الـذي فـشل حتـى اآلن بحل
املشاكل العالقة.
وتـط ــالـب ال ــوالي ــات املـتح ــدة ،ومعه ــا
اسـرائـيل ومجلـس األمن الـدولـي من
خـالل الـقـ ـ ـ ـ ـ ــرار  1559ب ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــزع سـالح
"امليـليــشيــات" يف لـبنــان ،مبــا يف ذلك
حزب اهلل واملنظمات الفلسطينية.
ويــؤيــد هــذا املـطـلب عــدد مـن القــوى
السياسية يف لبنان.
كمـا تعتبـر قوى األكـثريـة النـيابـية أن
والي ــة حل ــود املـم ــددة غـي ــر ش ــرعـي ــة،
وتطالبه باالستقالة.
مــن جهــته يـ ــرى حلـ ــود أن األكـثـ ــريـ ــة
الـني ــابيــة لـم تعــد تــسعــى إلــى كــشف
احلقـيق ــة بل تــري ــد "رأس املقــاومــة".
ويـ ـصـ ـ ــر عل ـ ــى إك ـم ـ ــال واليــته ح ـت ـ ــى
نهايتها.

عرشات القتىل يف زلزال هز ايران بقوة
 bbcطهرانقـتـل  40شخ ـص ـ ــا عل ـ ــى االقل وجـ ــرح
اكـثــر مـن  300آخــريـن بعــدمــا ضــرب
زلـزال بقـوة  5.5درجـات حلـقته ثالث
ه ــزات ارت ــدادي ــة مـنــطق ــة ل ــورسـت ــان
شرق ايران.
وبلغت قوة احدى الهزات ست درجات
على مقياس ريختر.
وذك ــرت وس ــائل االعالم االي ــرانـي ــة ان
مـركـز الـزلـزال كـان يف منـاطق القـرى
اجلـبلـي ــة الـ ــواقع ــة جـن ــوب ب ــروج ــرد
وشمال دورود.
وقال شهود عيان يف منطقة دورود ان
الهزات االرضيـة التي وقعت يف الليل

احدثت فوضى بني السكان.
وقـال محـافظ مـنطقـة دورود لـوكـالـة
االن ـبـ ـ ــاء االيـ ـ ــران ـيـ ـ ــة ان امل ـبـ ـ ــانــي يف
االري ــاف اصيـبت بــاضــرار وان الـتيــار
الكهربائي قد انقطع.
وافــاد الـتلفــزيــون االيــرانـي ان اكـثــر
مــن  40قـ ـ ــريـ ـ ــة تـ ـضـ ـ ــررت مــن جـ ـ ــراء
الهـ ـ ــزات ،وال ــبع ــض م ــنهـ ـ ــا تـ ـضـ ـ ــررت
كثيرا.
وك ــان اكـث ــر مـن  40الـف شخــص ق ــد
لقـوا حتفهم يف الـزلزال الـذي ضرب
بام يف ايران عام 2003.
ويف ع ــام  2004ض ــرب زل ــزال م ــديـن ــة
كيـرمـان وحصـد اكثـر من  400قـتيل.

