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املدى / وكاالت

اعتقال
افــــادت مــصــــادر امــنــيــــة فلــســطــيــنــيــــة ان اجلــيــش
االســرائـيلـي اعـتـقل فجــر أمــس الـثالثــاء يف قــريــة
العــرقــة بــالــضفــة الغــربـيــة والــد مـنفــذ العـملـيــة

االنتحارية التي اوقعت تسعة قتلى يف تل ابيب.
وقـالت املـصادر ان سـميح حمـد )51 عامـا( اعتقل يف

قرية العرقة قرب جنني يف شمال الضفة الغربية.
وكــان احــد ابـنـــائه، سـمـيــر الـبـــالغ 21 عــامـــا، نفــذ
العـملـيــة االنـتحــاريــة االثـنـني يف تل ابـيـب وتـبـنـتهــا
حـــــركــــــة اجلهــــــاد االسالمــي. وقــــــد اودت العــملــيـــــة
بــاالضــافــة الــيه بحـيــاة تــسعــة اشخــاص، اي اكـبــر

حصيلة لعملية دامية يف اسرائيل منذ اب .2004

مؤمتر
افتتح املـؤمتر الـعاشـر للـحزب الـشيـوعي الفـيتنـامي
أمــس الـثالثــاء يف هــانــوي، بهــدف تــأكـيــد سـيــاســة
االنفـتاح االقتـصادي للبـالد وتعيني جيل جـديد من

القادة للسنوات املقبلة.
وسـيتـنحــى رئيـس اجلـمهــوريــة تــران دوك لــونغ )68
عـامــا( ورئيـس الـوزراء فـان فـان كـاي )72 عـامــا( من
املكتب السياسي يف ختام املـؤمتر لكنهما سيستمران

بضعة اشهر اضافية يف حتمل مسؤولياتهما.
وال تزال كافـة السيناريوهات ممـكنة على ما يبدو يف
مـا يـتعلق بــاالمني العـام نـونغ دوك مـان )65 عـامـا(

الذي اضعفت موقعه قضية فساد كبيرة.
وسـيـنــتخـب املـنــدوبــون ال 1200 ايــضــا 160 عــضــوا

للجنة املركزية اجلديدة.
امـا املكـتب الـسيــاسي املــؤلف من اربعـة عـشــر عضـوا

فسيجدد نصف اعضائه.

تهديد
هــدد الــرئـيــس االيــرانـي محـمــود احـمــدي جنــاد يف
خـطــاب أمــس الـثالثــاء مبـنــاسـبــة الـيــوم الــوطـنـي
لـلجــيـــش، ان اجلــيـــش االيــــرانــي "ســيقــطع يــــد اي
معتد"، مؤكدا ان على هذا اجليش ان يكون مستعدا

ومجهزا.
وقال احمدي جنـاد خالل استعراض للجيش جنوب
العــاصمــة طهــران "يجـب ان يكــون اجليــش مجهــزا
ومـستعــدا دائمــا ويجب ان يـتقن احـدث مـا تــوصلت

اليه التكنولوجيا للرد على اي عدوان".
واضاف "ان جيش جمهوريـة ايران االسالمية القوي
هو يف خـدمة الـسالم واالمن وال يشـكل تهديـدا على
احـــد. ولـكــن يف وجه االعـــداء، فــــانه مــثل الـــشهـب.
وسـيقــطع يـــد اي معـتــد ويـتــرك االعــداء يف خــزي

وعار".

إفراج
طـالبـت منظـمة "هـيومـان رايتـس ووتش" احلـقوقـية
الــرئـيــس الفــرنـسـي جــاك شـيــراك ان يحـث نـظـيــره
ـــى اطالق ســراح زعـيـم املــصــري حــسـنـي مـبـــارك عل
ـــــور وذلــك خالل زيـــــارة شــيـــــراك املعـــــارضـــــة اميــن ن

الرسمية الى مصر اليوم االربعاء.
وقـال جــو ستـورك نــائب مـديـر فـرع الـشــرق االوسط
وشـمال افريقيا يف املنظمـة "ان الرئيس مبارك يقوم
بحملـة ملعــاقبــة امين نـور علـى حتـديـاته الـسيــاسيـة

القوية".
واضـاف "يجب علـى الـرئيـس شيـراك ان يقـول له ان
هـذا االضطـهاد يقـوض التـزام مصـر املعلن بتـطبيق
اصالحات دميـوقراطيـة ويهدد العـالقات التي تـشهد

حتسنا مع فرنسا".
وكــان قــد حكـم علــى نــور يف كــانــون االول بــالــسجـن
خمــس سنــوات مع االشغــال الـشــاقــة بتـهمــة تــزويــر

توكيالت رسمية النشاء حزبه )الغد(.
ـــــور )41 ســنـــــة( احــتل املـــــركـــــز الــثـــــانــي يف وكـــــان ن
االنتخـابـات الـرئـاسيـة الـتي جـرت يف ايلـول املـاضي،

ويعد من اشد منتقدي الرئيس مبارك.

منع
قــال مـســؤولــون بــوزارة اخلــارجيــة أمـس الـثالثــاء ان
اليـابـان قـررت االمـتنــاع عن تقـدمي معـونـات جـديـدة
للفلـســطيـنيـني عن طــريق الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة
الـتـي تــسـيـطــر علـيهــا حــركــة املقــاومــة االسالمـيــة
حـمــاس حـتــى يـتـضح ان حـمــاس ملـتــزمــة بعـملـيــة

السالم يف الشرق االوسط.
وقال اكـيرا شيبـا مساعـد السكـرتير الـصحفي لوزارة
اخلــارجيــة اليــابــانيــة ان اليــابــان الـتي قــدمت 840
ملـيون دوالر مـساعـدات الى الفلـسطيـنيني منـذ عام
1993 ســوف تــسـتـمـــر مع ذلـك يف تقـــدمي معــونــات

انسانية جديدة اذا اقتضت الضرورة.
وقــال شـيـبــا "مـــوقفـنــا هــو انـنــا نــريــد ان نـــرى هل
سـتـتـبـنــى )حـمــاس( اجــراءات سلـمـيــة وتــشــارك يف

عملية السالم."

حتد
كـشفت وزارة الـدفـاع األمــريكيـة "الـبنتـاغـون" مـذكّـرة
تــظهــر حتــديـــا لالنـتقــادات الـتـي اسـتهــدفـت وزيــر
ـــدعـــوه إلـــى ـــد، والـتـي ت ـــالـــد رامــسفــيل الـــدفـــاع، دون

استقالته.
وتــشـيــر املــذكــرة إلــى أنّ االتهــامــات الـتـي تقــول إنّ
رامـسـفيلـد ال يــولي مـواقف قــادة اجليـش األمـريـكي

ما تستحق من عناية، ليست دقيقة.
ومتّ اسـتهالل املــذكــرة بــالتـشــديــد علــى أنّ "قيــاديي
اجلـيــش األمـــريكـي مــشــاركـــون، وعلــى درجــة غـيــر

مسبوقة، يف كلّ مستويات اتخاذ القرار."
وأشارت املـذكرة الـتي ال حتمـل تاريـخا وال إشـارة إلى
من كتبهـا، إلى أنّ رامسفيلـد اجتمع 139 مع أعضاء
القـيـــادة املــشـتـــركـــة و208 مـــرة مع قـــادة الـــوحـــدات

والفروع القتالية منذ بداية عام .2005
ووجه ستـة جنـراالت سـابقـني، انضم الـيهم اجلنـرال
ويـسلـي كالرك القــائــد الـســابق لقــوات حلـف شمــال
ـــد واتهـمــوه االطلــسـي، انـتقــادات حــادة لــرامــسفـيل

بالغطرسة وجتاهل قادته امليدانيني.

انتقاد
انتقـدت إيـران، بـرنـامج إسـرائـيل النـووي "الـشــائن"،
ووصفته بـأنـه "دليل علـى خمـسـة عقـود من اخلـداع

والتكتم."
وأدلى سفيـر إيران لدى األمم املتحدة، جواد ظريف،
بــالتـصــريحــات خالل اجـتمــاع جمللــس األمن حــول
تـزايـد حـدة العـنف بني إسـرائـيل والفلـسطـينـيني يف

غزة.
ويــسعــى مجلــس األمـن جــاهــدا إلــى إيجــاد وسـيلــة

إلجبار إيران على التراجع عن أنشطتها النووية.
وحـدد اجمللـس نهـايـة نـيسـان احلـالي مـوعـدا نهـائيـا
ملوافقة إيـران على مطـالب اجمللس بـتجميد أنـشطة

التخصيب اإليرانية. 
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العواصم /وكاالت
وضعـت الــشـــرطـــة االســـرائـيلـيـــة
أمــس الـثالثـــاء يف حـــالـــة تـــاهـب
شــــديــــد خـــشـيــــة وقــــوع هجـمــــات
شـبـيهـــة بـــالعـملـيـــة االنـتحـــاريـــة
التي اودت بحياة تـسعة اشخاص
اضــــــافــــــة االنـــتحــــــاري واصــــــابــــــة
العــــشــــــرات بجــــــروح يف تل ابــيــب
امــــس األول االثــنــني، كــمـــــا افـــــاد

ناطق باسم الشرطة.
وانتـشــرت تعــزيــزات امـنيــة علــى
الــطــــرقـــــات يف محـيـــط القــــدس
وعلــــى طــــول "اخلــط االخــضــــر"
الفــــاصل بـني الــضفــــة الغـــربـيـــة
واالراضـي االسرائيلـية ويف وسط

املدن كذلك.
واضـــــاف الـنـــــاطق ان الـــشـــــرطـــــة
سـتكـثف ايـضــا عمـليـات املــراقبـة
بهـدف توقيف فلسطينيني ياتون
للعـمل بـصـــورة غيــر قــانـــونيــة يف
اســرائيل ومعـاقبـة االســرائيلـيني

الذين يستخدمونهم.
وسيـتم دفن خمسة من الضحايا
االســرائيلـيني خـالل النهــار. ولم
تصـدر اي اشـارة يف املقـابل حـول
مــــــــراســـم تــــــشـــيـــيـع اســــــــرائـــيـلـــي
وعـــاملـتـني مهــاجــرتـني مـن اصل
رومــــانـي يف الـثــــامـنـــــة واالربعـني
واخلمـسـني من الـعمـــر. ولم يـتم
بعـد حتديـد هويـة جثة الـضحية

التاسعة.
وال يـــــزال 36 جـــــريحـــــا يــتـلقـــــون
الـعالج يف املستشفـى صباح أمس
الـثالثـــاء. ووصفـت حــالـــة ثالثــة

منهم بانها "خطرة جدا".
قرار إسرائيلي

وقــــــــالـــت مــــصــــــــادر حــكــــــــومـــيــــــــة
اســـــرائــيلــيـــــة ان رئــيــــس الـــــوزراء
بــــاالنــــابـــــة ايهــــود أوملــــرت ســــوف
يجـتـمـع مع كـبــــار مـــسـتـــشـــــاريه
التخـــاذ قـــرار بــشـــأن مـــا اذا كـــان
ينبغـي السرائيل ان تشن هجوما
علــى الــسلـطــة الفلـســطيـنيــة يف

أعقاب التفجير االنتحاري.

تأهب إسرائيلي للرد على العملية االنتحارية

عريقات دان العملية.. ومحاس تربرها.. وسوالنا دعا اىل جتنب العنف
أنان يدعو السلطة الفلسطينية التخاذ موقف قوي مناهض للتفجيرات االنتحارية

تــشـجع، علــى حــد قـــوله، العـنف
بتغاضيها عن الهجوم.

ومــضــــى الـنـــــاطق بــــاسـم الـبـيـت
األبـــيــــض إلــــــــى الـقــــــــول: "لـقــــــــد
ـــــــــــــا ردود فــعــل بــعــــــــض الحــــــــظـــــن
الـفـــــصــــــــائـل الـفـلــــــســـــطـــيـــنـــيــــــــة
'اإلرهــابـيــة' مبــا فـيهــا حـمــاس
الـتي دافعـت عن عـمليـة تل أبـيب
األخـيـــــرة، بل وهـللــت لهــــا، كـمــــا
الحظنـا اإلدانة الفوريـة للعملية
مــن جـــــــانــب رئــيـــــس الــــــسلـــطـــــــة

محمود عباس." 
أمــــــا بــــــريـــطــــــانــيــــــا، فقــــــد أدانــت
الـهـجــــــــوم عـلــــــــى لــــــســــــــان وزيــــــــر
خارجيـتها جاك ستـرو الذي قال

إنه "ال معنى له وال تبرير". 
كــمـــــــا أعـلــنــت روســيـــــــا إدانــتـهـــــــا
الـشــديــدة لـلهجــوم قــائلــة إنه ال

يوجد مبرر لهذا الهجوم. 
وحث خــافـييــر ســوالنــا، مفــوض
الــسـيـــاســـة اخلـــارجـيــــة لالحتـــاد
األوروبـي "جـمـيع األطـــراف علــى
جتــنــب أي سـقـــــــوط جـــــــديـــــــد يف

دوامة عنف ال معنى لها". 
موقف أنان

ومـــن جهـــــة أخـــــرى، حــث األمــني
العام لألمم املـتحدة، كـويف عنان،
الـــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة علــــى
اتخـــــاذ مــــــوقف قـــــوي مــنـــــاهـــض

للتفجيرات االنتحارية. 
وقال عنان للـصحفيني إنه يدين
بشـدة التفجير االنتحاري، وحث
حــــركــــة حـمـــــاس علــــى أن حتــــذو
حــــــــــــذو رئـــــيــــــــــس الــــــــــسـلـــــــطــــــــــــة
الفلـسطينـية، محمـود عباس، يف

التنديد به. 
وأضــــــــــاف: "أرجــــــــــو أن يــــتــــمــكــــن
الـــــــرئـــيـــــس عـــبـــــــاس مـــن إقـــنـــــــاع
الـسـلطــة أن تتخــذ أيضـا مـوقفـا
قـويـا منـاهضـا لهـذا، وقـد دعـوته

ألن يفعل ذلك." 
وقـــال عنـــان إن من الـضــروري أال
يــتخـــــذ أحـــــد اجلـــــانــبــني إجـــــراء
يـعـــــــرض املـــــــدنـــيـــني لـلـخــــطـــــــر. 
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يف الـوجـود، األمـر الــذي أوصلهـا
إلـــــى مـــــواجهـــــة عـــــزلـــــة مـن قــبل

اجملتمع الدولي.
وكــان رئيـس الـوزراء اإلسـرائـيلي،
إيهـود أوملرت قـد قال إن إسـرائيل
ستــرد علــى الهجــوم بــالـطــريقــة

املناسبة.
وقــال أوملــرت "سـنعــرف كـيف نــرد
بـالطـريقـة والـوسيلــة املطلـوبـة..
وســـــوف نـــــواصـل العــمل بـكـــــافـــــة
الوسائل املـتاحة لـوقف مثل هذه

األعمال."
إدانة أمريكية

ويف معــــــرض إدانــتـه للــتـفجــيــــــر
االنـتحــاري قــال الـبـيـت االبـيـض
إن املـســؤوليـة عـن منـع مثل هـذه
الـهـجـــمـــــــــات تـقـع عـلـــــــــى عـــــــــاتـق

السلطة الفلسطينية. 
وقــال شــون مكــورمــاك، املـتحــدث
باسم وزارة اخلارجيـة األمريكية،
إن الــتفجـيـــر يــظهـــر "الـطـبـيعـــة
احلـقة" حلـكومـة ترأسـها حـماس

الفلــسـطـيـنـيـــة، محـمــود عـبــاس،
الـــــذي يقـــــود حـــــركـــــة فــتح الـتـي
خـســرت االنتخـابــات التـشــريعيـة
األخيـرة أمام منـافستهـا حماس،

أدان الهجوم االنتحاري.
فقـد قـال املفـاوض الفلـسـطيـني،
وعـــضـــــــو اجمللــــس الــتــــشـــــــريعــي،
صــائب عـريقــات "إننـي أدين هـذا
الـهجـــوم بـــاإلنـــابـــة عـن محـمـــود
عبـاس، أبـو مــازن، كمــا كنـا نــدين
دائمـاً الـهجمـات الـتي تــستهـدف
مــــــــــــدنــــيــــني، ســــــــــــواء أكــــــــــــانــــــــــــوا

فلسطينيني أو إسرائيليني."
وقف العنف

وأضــــــاف عـــــــريقــــــات "مـــثل هــــــذه
الهجمـات تضـر مبصـالح الـشعب
الـفلـــســطـيـنـي.. ونــــدعــــو كــــافــــة
الـفلــــســـطــيــنــيــني إلـــــى االلــتـــــزام

بوقف العنف."
وتــــواصل حــــركــــة حـمــــاس، الـتـي
تلـتــــزم بــــالهــــدنــــة مع إســــرائــيل،
رفضهـا االعتـراف بحق إســرائيل

الفلـســطيـنيــة اجلــديــدة بـقيــادة
حــــــركـــــــة املقــــــاومـــــــة اإلسالمــيــــــة

"حماس".
مـن جهـته، قـــال املـتحـــدث بـــاسـم
حـركـة حمـاس، سـامي أبـو زهـري،
إن للفلسطينيني حق الدفاع عن
أنــفــــــــــــســهــــــم ضـــــــــــــــد االحــــــتــالل

اإلسرائيلي.
تبريرات حماس

وقــــال أبــــو زهــــري "نحـن نــضـمـن
حق شعبـنا الفلـسطيـني بالـدفاع
عن نفـسه، وهـذه العـمليـة تـعتبـر
بــالتــأكيــد رد فعل طـبيـعيــاً علــى
اجلــرائم الـصهيــونيــة املتــواصلـة

ضد شعبنا الفلسطيني."
وأضـاف أبو زهري قـائالً "يتحمل
االحتالل اإلسـرائـيلي مـســؤوليـة
اسـتمـــرار اعتـــداءاته.. إن شعـبنــا
يف حـالـة دفـاع عـن النفـس ويحق
له اســتخـــــدام كـــــافـــــة الـــــوســــــائل

املتاحة."
عـلــــــــــى أن رئــــيــــــــس الــــــــسـلـــــطــــــــــة
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وقــالـت املـصــادر ان قــادة اجلـيــش
يــريــدون احلـصــول علــى الـضــوء
االخضر لشـن هجوم قد يتضمن
استهـداف زعمـاء حـركـة املقـاومـة
االسالميـة )حمـاس( السيـاسيني
الول مــــرة مـنــــذ تــــولـي احلــــركــــة

قيادة السلطة الفلسطينية.
غـــيــــــــــر أن مـــــــســــــــــؤولـــني بــــــــــوزارة
اخلـــــــارجـــيـــــــة ســـيـــــسـعـــــــون إلـــــــى
الــتـخفـــيف مــن حـــــدة رد اوملـــــرت
خــشـيـــة أن يـــؤدي إلــــى تقـــويــض
اجلهـــود التـي تقــودهــا الــواليــات
املـتحـــدة لعـــزل حكــومــة حـمــاس
دبلـومــاسيـا ومــاليـا إلـى أن تـنبـذ
الـعـــنـف وتـعـــتــــــــرف بــــــــالــــــــدولــــــــة

اليهودية.
وقـــــــال مـــــســـــــؤول بـــــــاحلـكـــــــومـــــــة
االسـرائيليـة "الشعـور السائـد هو
أنه قــد يكـــون من الـســابق ألوانه

القيام برد شامل."
املواقف الفلسطينية

االنفجــار االنـتحــاري الـــذي وقع
يف وســط تل أبـيـب قـــد أثـــار ردود
فـعل مـتـنــــاقــضــــة بـني الــــزعـمــــاء

الفلسطينيني.
ففــيــمـــــا نـــــدد رئــيــــس الــــسلــطـــــة
الـوطـنيـة الفـلسـطيـنيـة، محمـود
عــبـــــاس بـــــالـهجـــــوم االنــتحـــــاري،
قـالت حـركـة حمـاس، التي تـرأس
احلـكومـة الفلسـطينيـة احلالـية،
إن الهجــوم، الــذي أعلـنت حــركــة
اجلهـــاد اإلسالمـي مــســـؤولـيـتهـــا

عنه، له مسوغاته.
وقـــــال املــتحـــــدث بـــــاســم اجلهـــــاد
اإلسالمـي، خــــالــــد الـبــطـــش، إنه
بــــصـــــــرف الـــنــــظـــــــر عـــن مـــنـفـــــــذ
الـهجــــوم، فـــــإن للـفلـــســطـيـنـيـني
احلـق يف مـقــــــــــاومــــــــــة االحــــتـالل
اإلســــــــــــــــــــــرائـــــــــيـــلـــــــــي لـــألراضـــــــــي

الفلسطينية.
وهـــــــذه هــي املـــــــرة األولـــــــى الــتــي
يـنجح فـيهــا فلـسـطيـني بـتنـفيـذ
هجــوم انـتحــاري داخل إســرائـيل
مــــنــــــــــذ تــــــــشــكــــيـل احلــكــــــــــومــــــــــة
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ميدل ايست اونالين/جلزائر
ندد الرئيس اجلزائري عبد العزيز
ـــــادة ـــــوتـفلــيقـــــة مبـــــا وصـفه بـ"اب ب
الهـويـة" اجلـزائـريـة الـتي ارتكـبتهـا

فرنسا بني عامي 1830 و.1962 
ــــوتـفلــيقــــة يف حــــديــث مع وقــــال ب
الـتـلفــزيــون الــرسـمـي اجلــزائــري
"لقـد نفـذ االسـتعمـار عـمليـة ابـادة
ــــــاريخــنــــــا ولغــتــنـــــا لهـــــويــتــنـــــا وت

وتقاليدنا". 
واوضح بوتفيقة الذي كان يتحدث
ــــاللـهجــــة العـــربـيـــة اجلـــزائـــريـــة ب
اخملتلـطــة بتعـبيـرات فـرنــسيــة "لم
نعد نعلـم ما اذا كنـا امازيغ )بـربر(
ام عرب ام اوروبيني ام فرنسيني". 

وكان الـرئيس اجلزائري أدان بشدة
مــرات عــدة عــام 2005 االسـتعـمــار
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بوتفليقة يواصل 
هجومه العنيف ضد فرنسا

و"جــرائــمه" بعــد الـتـصــويـت علــى
قـانون فـرنسي يف شبـاط يشيـر إلى

"الدور االيجابي" لالستعمار. 
وقــال بــوتفلـيقــة يف اب املــاضـي انه
"ال خيـار امـام الفـرنـسيني سـوى ان
يـعتـرفـوا بـانـهم مـارسـوا الـتعــذيب
ــــادة بــني 1830 و1962 والقــتل واالب
)...( وارادوا القـضــاء علــى الهــويــة
اجلـزائرية" بـطريقة "لـم نعد معها
ال بـربر وال عـرب وال مسلـمني، ولم
يعـــد لـــديـنــــا ثقـــافــــة وال لغـــة وال

تاريخ". 
ورغـم الغــاء الـبـنــد االشكــالـي فــان
اقـرارالقانـون الفرنـسي اعاق مـسار
"اتفــاقـيــة الـصــداقــة" بـني فــرنــســا
واجلــزائــر الـتي كــان من املـفتــرض
ان يتـم التــوقـيع علـيهــا عــام 2005

ولم توقع حتى االن.
ويــسـتـنــد بـــوتفلـيقــة إلــى الــشــارع
اجلــزائــري الــذي أعــطــى إشــارات
قــويــة للــرئـيــس عـن رفـضه تــوقـيع
املعــاهــدة قـبل اعـتــذار "مــسـتعـمــر
ـــــــى جـــــــرائــم األمـــــس األمـــــس" عـل
وإهـــانـــات الـيـــوم الـتـي يـــريـــد مـن
ورائها تـسفيه نضـاالت املاليني من

أبناء الشعب اجلزائري.
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واشنطن تسعى ملعاقبة طهران.. ورفسنجاين حيذر
واخلليجيون قلقون

واشنطن / وكاالت 
فــيــمــــــا أكــــــدت إيــــــران مـــــــواصلــــــة
عـــمـلـــيــــــــات الـــتـخــــصـــيـــب، أعـلـــن
املـــتـحـــــــدث بـــــــاســـم اخلـــــــارجـــيـــــــة
األمـيـــركـيـــة شـــون مـــاكـــورمـــاك أن
الـواليـات املتحـدة تتـوقع -إجـراءا
دبلــــومــــاسـيــــا قــــويــــا- مـن جــــانـب

مجلس األمن الدولي ضدها. 
وقال مـاكورمـاك يف لقائه الـيومي
بــــــالــــصحــــــافــيــني أن اســتــمــــــرار -
االستجـابة الـسلبيـة- من النـظام
االيــــــرانـــي للــنــــــداءات الــــــدولــيــــــة
سـيستتبعه ممـارسة املزيـد واملزيد
مــن الــــضغــــــــوط علـــــــى الــنـــظـــــــام
االيــراني سـواء مـن خالل -فـرض
عقـــــوبـــــات أو جتــمــيـــــد أصـــــول أو
فــــــرض قــيـــــــود علــــــى الــــــسفــــــر أو
بــــــــاســـتـــــصــــــــدار قــــــــرار مـــن األمم

املتحدة-. 
وأضـــــــــاف أن مـــــــســـــــــاعـــــــــد وزيـــــــــرة
اخلــارجـيـــة للــشــؤون الــسـيــاسـيــة
نـيكــوالس بـيــرنــز سـيقــوم بــزيــارة
إلـــــى مـــــوسـكـــــو ملــنـــــاقــــشـــــة املـلف
االيــــرانــي مع املـــســــؤولـني الــــروس
وذلك يف اطـار مـسـاعـى الـواليـات

واعـــرب جـيـــران ايـــران يف اخللـيج
مــرارا عـن قلقهـم من بــرنـــامجهــا
الـنـــووي قـــائلـني أنهـم ســيكـــونـــون
أول املـــتـــــضـــــــــرريـــن اذا وقـعـــت اي
مــشـكلـــة ســـواء كـــانـت تــســـربـــا يف
مفــاعل أو هجـومـا عـسكـريـا علـى

منشات نووية. 
وقـــــال عــبـــــد الـــــرحــمــن العــطــيـــــة
االمـــني العـــــــام جمللــــس الـــتعــــــاون
اخللـيجـي للـصحـفيـني يف اليـمن
ان اخللـيجـيـني يــشعــرون بــالـقلق

من برنامج ايران النووي. 

يتحـدث مـن خالل متــرجم انه ال
يعـــتقــــــد ان الــــــواليــــــات املـــتحــــــدة

ستهاجم ايران. 
وأضــاف -نحـن علــى يقـني من أن
أمـــيــــــــركــــــــا لـــن تــــــــدخـل يف هــــــــذه
الــــــــورطــــــــة... لــكـــن اذا تـعــــــــرضـــت
)ايـــــــران( لـلـعـــــــدوان... فـلـلـحـــــــرب

تبعاتها.- 
ــــــــــــابـع -الـــــــضــــــــــــرر لـــــن يـلـحـق وت
بـاجلمهـورية االسـالمية االيـرانية
وحــــدهــــا بل ســيلـحق بــــاملـنــطقــــة

وباجلميع.- 
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املتحـدة لـبنـاء اجمــاع دولي يكـون
من شـأنه ارسـال رسـالـة قـويـة إلـى
احلكـومـة االيــرانيـة مفـادهـا أنهـا
ستـتعــرض ملــزيــد مـن العــزلــة عن
اجملتـمع الـــدولي لـــو لم تــستـجب
لـــــدعـــــوات الــتعــــــاون اليجــــــاد حل

لألزمة. 
وأشـــار مـــاكـــورمـــاك إلـــى أن زيـــارة
بـيـــــرنـــــز إلـــــى روسـيـــــا تـــســتهـــــدف
مـنـــاقــشـــة القـــرارات الـتـي يـنـبغـي
اتـخــــــــاذهــــــــا لـــتـــبـــنــــــــى اجــــــــراءات
دبـلوماسية قـوية ضد ايران خالل
األســـابـيـع القـــادمـــة مــــرجحـــا أن
يـقـــــــوم مـجـلـــــس األمــن الـــــــدولــي
مبـنـــاقــشـــة املـلف االيـــرانـي خالل
اجــتــمـــــاعـه املقــبـل عقـــب تقـــــدمي
الـوكـالـة الـدوليــة للطـاقـة الـذريـة
لتقريرها عن ايران إلى اجمللس. 
وكـــان الـــرئـيــس االيـــرانـي االسـبق
أكبـر هــاشمي رفـسنجـاني قـد أكـد
ان إيـــران سـتــسـتـمـــر يف تخـصـيـب
الـيورانيـوم على الـرغم من تـنامي
اخملـــــــــاوف مـــن عـــمـل عــــــســكـــــــــري
أمــــريـكـي ضــــد بــــرنــــامـج طهــــران

النووي. 
وقـــــال رفــــســـنجـــــانــي الـــــذي كـــــان

نيودلهي /القناة  
قــــــالـــت الهــنـــــــد انهــــــا لــن
تقـــدم الـتـــزامـــا صــــريحـــا
للــواليــات املـتحـــدة بعــدم
إجـــــــراء جتـــــــارب نـــــــوويـــــــة
جــــديــــدة يف إطـــــار اتفــــاق
الــتعـــــاون الـــــذري املـــــدنـي

التاريخي بينهما. 
ورفـضـت الهـنــد الـتــوقـيع
علــــــى معـــــاهـــــدة احلــظـــــر
الــــــــشــــــــــامـل لـلــــتـجــــــــــارب
النـوويـة ووصـفتهـا بـانهـا
تنطوي على متييز لكنها
اعلـنــت وقفــــا مـن جــــانـب
واحــد للـتجــارب النــوويــة
بعــــد ان اجــــرت جتــــاربهــــا

الذرية يف عام .1998 
واستـكمل اتفــاق التعـاون
ــــــــدنـــي خـالل ــــــــووي امل الـــن
زيارة الرئيس جورج بوش
للهند يف الشهر املاضي. 
وقــــالـت وزارة اخلــــارجـيــــة
الـهـــنــــــــديــــــــة يف بـــيــــــــان ان
مـــــســـــــودة االتفــــــاق الــتــي
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رفض هندي ملعاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية

املاضي. 
ويـتعـني علــى الكـوجنـرس
ان يــــوافـق علــــى تـــشـــــريع
بـالـتصـديق علـى االتفـاق
وقـالـت الهنـد ان اي قـرار
من الكـوجنـرس بتعـطيله
سـيــــؤثــــر علــــى الـعالقــــات
الــتــي قــــــد طـــــــرأ علـــيهــــــا

حتسن بني البلدين. 
ومبــــــــــــــــوجــــــب االتــفــــــــــــــــاق
ستتلقى الهـند املتعطشة
للــطـــاقــــة تقـنـيـــة نـــوويـــة
امـيركيـة تشـمل مفاعالت
ووقــــــودا نــــــوويـــــــا مقـــــــابل
فـصـل منـشــآتهــا النــوويــة
العـسكـريــة عن الـسلـميـة
وفـتـح بعـــض محــطــــاتهــــا
الـــذريـــة امـــام الــتفـتـيــش

الدولي. 
واوضـحت الـهنــد بـــالفعل
ان االتفـــاق لـن يحـــد مـن
بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا لـلــتـــــسـلـح

النووي. 
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وضعـت منــذ ذلك الـــوقت
تـقـــتـــــــرح ان يـــتـــم تـعـلـــيـق
االتفــاق اذا اجــرت الـهنــد

اختبارا لقنبلة نووية. 
وقــــــــــــــــال الــــــبــــــيــــــــــــــــان -يف
املنــاقشـات املبـدئيـة حـول
هـــــــذه العــنــــــاصــــــر ابـلغــت
الـهنــد الــواليــات املـتحــدة
بــــــالفـعل بـــــان مـــثل هـــــذا
الــــشـــــرط ال مـكــــــان له يف
ـــــــــــــائـــــي االتــفـــــــــــــاق الـــــثـــــن

املقترح.- 
وقال -الهـند ال تلـتزم اال
مبــــــــــــــا ورد يف الـــــبـــــيــــــــــــــان
املـــشـتــــرك الــصــــادر يف 18
متـــوز هــــو انهــــا ملـتـــزمـــة
بــوقف الـتجــارب النـوويـة
مـن جــانـب واحــد.- وكــان
هــــــــذا اتـفــــــــاق مـــن حـــيـــث
املـــبــــــــدأ حــــــــول الـــتـعــــــــاون
النــووي مت التــوصل الـيه
ــــــــــــس خــالل زيــــــــــــــــارة رئــــــي
الـوزراء مـامنـوهـان سـينغ
ـــــــــواشـــنـــــطـــن يف الـعـــــــــام ل
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BBC/ القاهرة 
اصــدرت الــسلـطــات املـصــريــة
امـرا بـحبـس 52 شخـصـا ملـدة
15 يــــومـــــا للــتـحقــيق مـعهــم
بــشـــأن احــــداث العــنف الـتـي
شهـدتهـا مــدينــة االسكنـدريـة
بعــد أن وجهت إلـيهم تهـم  بث
دعـــــايـــــات مــثــيـــــرة  وجتــمهـــــر
وإتالف عـمـــدي للـمـمـتـلكــات
اخلــاصــة والعــامــة  ومقــاومــة

السلطات وحيازة سالح .  
ــــــطـــــــــــات ان وقـــــــــــالـــت الــــــــسـل
الــتحقـيقــات جتــري بــالـفعل

مع 50 شخص اخرين. 
ويف الــوقـت ذاتـه نقلـت وكــالــة
انــبـــــاء رويــتـــــرز عــن مــصـــــادر
أمـنيـة مـصـريـة ان الـسلـطـات
ــــى زكــــريــــا ألقــت القــبــض عل
الــسيـد زكـريــا عنــد محـاولـته
دخـول كـنيـســة بحي الــزيتـون
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السلطات املرصية حتاول احتواء أحداث االسكندرية
عقلي. 

واطـلقــت الـــشــــرطــــة قــنـــــابل
ـــدمـــوع لــتفــــريق ــــة لل مــســيل
اجلـــانـبــني بعــــد ان القــــى كل
منهـما احلجـارة على الـطرف

اآلخر، واشتبكا بالعصي. 
وشــــارك عـــــدد يقــــدر بــنحــــو
ثالثـــــة آالف فـــــرد يف جــنـــــازة
نـصـحي عـطـا جـرجـس، وكـان
يــبـلغ مــن العــمــــر 78 عــــامــــا،
والــذي قـتل طعـنــا بــالــسكـني
علــى يــد شخـص قــام بــطعـن
خـمــســة أشخــاص آخــريـن يف

هجمات على كنيستني. 
وقــد ردد املــشـيعــون هـتــافــات
تــطــالــب احلكــومــة بـتــوفـيــر
احلمـايــة للـكنـائـس، وبــإنهـاء
ما وصـفوه بـاالضطهـاد الذي
يـــتـعـــــــــرض لـه االقـــبـــــــــاط يف

مصر. 
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طبية وشهود. 
وقــد جتــددت أعـمـــال العــنف
خالل أحــد الــشعــانـني عـنــد
االورثـوذكـس حيث قـال شهـود
ــــــدلـعــت إن االشــتــبــــــاكــــــات ان
مـجـــــــــددا أمـــــــــام كـــنـــيـــــــســـــــــة
القـــــديــــســيــني، وهــي إحـــــدى
كنائـس ثالث تعرضـت لهجوم

اجلمعة. 
وأصــــيــــب الـعـــــــــشــــــــــــرات مــــن
اجلــانـبني يف هــذه املــواجهــات
التي متت أثنـاء تشييع جنازة
مـواطن قبـطي طـعن اجلمعـة
يف أحــــــــــــــــــدى كــــــنــــــــــــــــــائـــــــــــــس

االسكندرية. 
وصـرحت وزارة الـداخليـة بـأن
االتهــــامــــات بــطعــن القــتــيل
وشن اعتداء آخر عـلى كنيسة
ثــانيــة يف اليــوم نفـسـه وُجهت
إلـــى رجـل يعـــانـي مـن مـــرض
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يف القــاهــرة ومـعه سكـني بعــد
أيــــــــــــــــــام مــــــن اعــــــتــــــــــــــــــداءات

االسكندرية. 
ويف وقــت الحق نـقلـت وكــالــة
انباء الشرق االوسط املصرية
عــن مــصــــدر امــنــي مـــســــؤول
قــوله ان الــرجل اعـتــرف بــأن

غرضه كان السرقة. 
وكـان مـواطـن مصـري ثـان قـد
تــوفــى متــأثــرا بجــراحه الـتي
أصـيـب بهــا يف أعـمــال العـنف
الـطــائفي الـتي تـسـببـت فيهـا
هجمـات وقعـت اجلمعـة علـى
كنائس لالقـباط وأسفرت عن
مـقـــتـل قـــبــــطـــي وإصـــــــــابـــــــــة

العشرات بجروح. 
ــــويف املــــواطــن مــصـــطفــــى وت
مـشعـل، البـالـغ من الـعمـر 47
عـــامـــا، مـتـــأثـــرا بجـــراحه يف
املــسـتــشفــى بحــسـب مـصــادر
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االمم املتحدة/رويترز
حــذر االمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف عنــان
من ان القتـال يف تشـاد حيث يحـاول متـمردون
االطــاحــة بــاحلكــومــة قــد يكــون له اثــار علــى

املنطقة.
وقــال عنــان عن الـصـراعـات يف وسـط افــريقيـا
"اذا حــدث تصـاعـد اخـر يف تـشـاد فـان ذلك قـد
يـزعزع املـنطقـة كلهـا ليـس تشـاد وحدهـا ولكن
جمهـورية افـريقيـا الوسـطى ايـضا. انـه نوع من
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أنـــان حيـــذر مـن تـصـــاعـــد القـتـــال يف تــشـــاد
وقــال املتحـدث بـاسـم االمم املتحــدة استفــاني
دوجـــاريـتــش ان شحـنـــات االمم املــتحـــدة مـن
االغذيـة تعـرقلت يف خـمسـة مخيمـات تشـادية
لكـنهــا اكـتـملـت بـنجــاح يف خـمــســة مخـيـمــات

اخرى.
وقــال عنـان انه اثـار تـورط الـســودان يف الصـراع
يف تـشاد. وقـال "اذا اتضح حقـا وجود ادلـة على
ان قــوات اتـت مـن اجلــانـب االخــر حلــدود بلــد
اخــر فــان اجمللــس ال ميكـنه الــوقــوف ســاكنــا."
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االثــار املـتعــاقـبــة الـتـي شهــدنــاهــا يف مـنـطقــة
الــبحـيـــرات العــظـمـــى."واضـــاف عـنـــان قـــوله
للــصحفـيـني "يـنـبغـي حقــا ان نفـعل كل مــا يف

وسعنا للحيلولة دون انتشاره."
ويــسعــى الــرئيــس التـشــادي ادريـس ديـبي إلــى
كــسب املعـونـة اليقـاف زحف املـتمــردين الــذين
يقــول ديـبـي ان الــســودان يــســانــدهـم. وقــالـت
بعض االنبـاء ان املتمـردين يعملـون من قـاعدة

يف منطقة دارفور السودانية.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

NO (647)Wed. (19) April
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