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التلويح باتاحة كل اخليارات ..واالبقاء عىل ابواب املفاوضات مفتوحة
املدى  /وكاالت

العواصم /وكاالت

خالف

اعلـنـت وزارة اخلــارجـيــة االمـيــركـيــة ان االعـضــاء
اخلـم ـس ــة ال ــدائـمـني يف مـجلــس االمـن وامل ــانـي ــا،
اجملـتــمعـني يف مـ ــوسك ــو ملـن ــاقـ ـش ــة املـلف الـن ــووي
االي ــرانـي ،لـم يـت ــوصل ــوا ال ــى اتف ــاق عل ــى ف ــرض
عقــوبــات .وقــال ت ــوم كيــسي املـتحــدث ب ــاسم وزارة
اخلـارجيـة االميـركيـة ان مسـاعد وزيـرة اخلارجـية
االمي ــركيــة نـيك ــوالس بيــرنــز شــدد علــى "ضــرورة
فــرض عقــوبــات" علــى طهــران ،لكـنه اوضح ان اي
قرار لم يتخذ وان املناقشات ستستمر.

اعتذار

طـالبـت مجمـوعـات فلـسطـينيـة مـسلحـة الـرئـيس
الـفل ـس ـطـيـنـي محـم ــود عـب ــاس "ب ــاالعـت ــذار" عـن
ادانته لعـمليــة تل ابيـب االنتحـاريـة الـتي وصفهـا
ب ــانه ــا "حقـي ــرة" .وق ــال ن ــاشــط ملـثـم يف م ــؤمت ــر
صحـايف يف غـزة "نطـالب االخ ابـو مـازن بـاالعتـذار
الـى الـشـعب الفلـسـطيـني بــاكمله ملـا بـدر مـنه من
اس ـ ـ ــاءة بحـق شع ـب ـن ـ ـ ــا " .ووقعــت ال ـب ـيـ ـ ــان جلـ ـ ــان
املق ــاوم ــة ال ــشعـبـيـ ــة وثالثـ ــة مجـم ــوع ــات تـ ــابع ــة
لكتائب شهداء االقصى املنبثقة عن حركة فتح.

إدانة

دان الـ ــرئـي ــس االمـيـ ــركـي جـ ــورج بـ ــوش العــملـيـ ــة
االنــتحـ ــاريـ ــة يف تل ابـيـب ،لـكــنه دعـ ــا كل اطـ ــراف
الـنـ ــزاع االسـ ــرائــيلـي-الـفلـ ـس ـطـيـنـي الـ ــى ضـبــط
النفس .وعبـرت فرنسـا عن "اسفها" الن احلـكومة
الفلـســطيـنيــة بــرئــاس ــة حم ــاس "لم تـتبـع مثــال"
رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محـمود عـباس عـبر
ادان ـ ـ ــة الـع ـمـل ـي ـ ـ ــة االن ـتـح ـ ـ ــاري ـ ـ ــة .واعـل ـنــت وزارة
اخلارجيـة الفرنسيـة ان فرنسيني ،احـداهما امراة
تبلغ  75سـنة واالخـر رجل يف االربعينـات ،قتال يف
الـعمليـة االنتحـاريـة يف تل ابـيب ،يف حني اصـيبت
سائحة فرنسية بجروح.

دعم

اكـ ــد الـ ــرئـي ــس االمـيـ ــركـي جـ ــورج بـ ــوش لـ ــرئـي ــس
احلـك ـ ــوم ـ ــة اللـبـن ـ ــانـي ف ـ ــؤاد الـ ـسـنـي ـ ــورة ال ـ ــدعـم
االميـركي التام للـبنان ،مطـالبا بـتحقيق كامل يف
اغـتـي ــال رئـيــس ال ــوزراء اللـبـن ــانـي ال ـس ــابق رفـيق
احلــريــري .واشــار بــوش الــى ان لـبـن ــان "ميكـن ان
يـكـ ــون منـ ــوذجـ ــا جـيـ ــدا ملـ ــا ميـكـن ان يـكـ ــون علــيه
ال ـشــرق االوســط الكـبـيــر" .وقــال "اكــدت لــرئـيــس
الوزراء ان الواليـات املتحدة تدعم بقـوة لبنان حر
وسيد ومستقل".

اعتقال

اعلـن م ـص ــدر يف الـ ــداخلـي ــة ال ــسع ــودي ــة ان ق ــوى
االمن اعـتقلـت خمـســة اشخـاص جـدد مــرتبـطني
"بـصلــة مبــاشــرة" بــاطــراف اخلـليــة املـســؤولــة عن
محــاولــة االعـت ــداء الف ــاشل يف ابقـيق (شــرق) يف
شبــاط ،كمــا صــادرت اكثــر مـن طن ونـصف الـطن
من املواد املتفجرة يف "اوكارهم" بالرياض.

استقالة

رفــض ال ـ ــرئ ـي ــس االم ـي ـ ــركــي ج ـ ــورج ب ـ ــوش فـك ـ ــرة
استقـالة وزيـر دفاعـه دونالـد رامسفـلد ،مـؤكدا ان
قـ ـ ــراره "نهـ ـ ــائــي" .وقـ ـ ــال بـ ـ ــوش ردا علـ ـ ــى اس ــئلـ ـ ــة
الصحــافيني حـول دعـوة ستـة ضبـاط متقـاعـدين
وزير الـدفاع الـى االستقـالة "انـني استمـع الى كل
اآلراء ،اال ان قـراري نهائـي ورامسفـلد يقـوم بعمل
جيد".

إعدام

طلبت النيابة العامـة انزال حكم االعدام بالرجل
الثـانـي يف تنـظيـم القـاعــدة يف اليـمن أبـو عــاصم
األهـدل خالل اجللـسـة االخيــرة من محـاكـمته يف
صـنع ــاء ،بيـنمــا حــددت احملـكم ــة الثــالـث من ايــار
املـقبل مـوعــدا للنـطق بــاحلكـم .واعلن الـسعـودي
ابـو عاصم االهـدل ،الذي اوقف يف تـشرين الـثاني
 ،2003م ــن جه ـتـه انه ب ـ ــريء م ــته ـم ـ ــا ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتح ــدة مبمــارســة ضغــوط عل ــى اليـمن الصــدار
حكم عليه.

نتائج

خلـص تقــريــر جلـنــة الـتحقـيق يف حــادث حتـطـم
املـروحيـة الذي قـتل فيه نـائب الـرئيـس السـوداني
وال ــزعـيـم اجلـن ــوبـي ج ــون قـ ــرنق يف  30مت ــوز مـن
العــام املــاضـي ،ال ــى انه جنـم عـن خـطــأ قــائــدهــا.
وجــاء يف البيــان ان اللجنـة املـشتـركـة االوغنـديـة-
الـســودانيــة التـي حققت يف ظـروف احلـادث اكـدت
ان احلادث كان نتيجة خطأ من الطيار.

حل

اعـتبر وسيط االحتـاد االفريقي ملفـاوضات السالم
يف دارفور سـليم احمـد سليم ان الـنزاع الـدامي يف
دارفــور قــد "نـضج مـن اجل احلل" علــى مــا يبــدو.
وقـ ــال يف مجلــس االمـن ال ــدولـي ان "اتف ــاق سالم
شــامل يف دارفــور بــات يف مـتنــاول يــدن ــا ،حتــى لــو
انـن ــا سـنـب ــذل م ــزي ــدا مـن اجله ــود" .وقـ ــد امهلـت
اجملـمـ ــوعـ ــة االفـ ــريقـيـ ــة والـ ــدولـيـ ــة اطـ ــراف هـ ــذه
املفاوضات حتى  30نيسان للتوصل الى حل.

وباء

اكد وكـيل وزارة املوارد احليوانـية السودانـية احمد
مـصـطفــى ح ـسـن انه مت رصــد فـي ــروس انفلــونــزا
الـطـي ــور الق ــاتل مـن ن ــوع "اتــش 5ان "1يف واليـتـي
اخل ــرط ــوم واجل ــزي ــرة يف ال ـسـ ــودان ،وان شخ ـص ــا
يـ ـشـتــبه بـ ــاصـ ــابــته بـ ــامل ـ ــرض محــتجـ ــز بـ ــاحـ ــدى
املستشفيات.

انتخابات

بعـ ــد انــتهـ ــاء عـيـ ــد الفــصح ،بـ ــدأ العـ ــد العـكـ ـسـي
العالن نتـائج االنتخـابـات الـتشـريعيـة االيطـاليـة
ويـفتــرض ان يعلـن القـضــاة اخلمـســة يف محـكمـة
التـمييـز اليـوم اخلميـس لاليطـاليني الفـائز بـها،
بعد االنتهاء من اخر عمليات التدقيق.

ارتفاع

سـجل ب ــرمـيل الـنفــط سع ــرا قـي ــاسـي ــا تـ ــاريخـي ــا
جـ ــدي ـ ــدا بلـغ  71دوالرا للـبـ ــرمــيل يف نـيـ ــويـ ــورك.
وتـسجل اسعار النفـط ارتفاعا بـسبب مخاوف من
ح ـصـ ــول نـ ــزاع عـ ـسـكـ ــري بـني الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
وايران.

فـيـمـ ــا يعـ ــد مـ ــؤشـ ــرا علـ ــى حـ ــرب
نوويـة قد تـدور رحاهـا بني أميـركا
وإيـ ــران يف مـنــطقـ ــة اخللــيج  ،لـم
يـستبعد الـرئيس األميـركي جورج
بوش توجـيه ضربة نووية إليران ،
يف وقـت صعــد الــرئـيـس اإليــرانـي
أحـ ــمـ ـ ـ ـ ــدي جنـ ـ ـ ـ ــاد مـ ــن حتـ ـ ـ ـ ــديـه
للواليات املتحدة.

الـيـ ــورانـيـ ــوم عـ ــالـ ــى الــتخ ـصـيـب
لـصـنع قـنـبلــة واحــدة مـن اجهــزة
الــط ـ ــرد امل ـ ــرك ـ ــزي الـتــي متلـكه ـ ــا
حــاليـا وعـددهــا  164.لكن ايـران
تقـول انهـا ستقـوم بتـركيب ثـالثة
االف جـه ـ ـ ــاز لـلـ ــط ـ ـ ــرد امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي
ميـكــنه ـ ــا ان ت ـنــتج م ـ ــادة ك ـ ــافــي ـ ــة
لـصنع رأس نـوويـة واحـدة يف عـام
واحد.

فق ــد ق ــال ب ــوش يف واشـن ـطـن ردا
علـ ــى سـ ــؤال حـ ــول مـ ــا اذا كـ ــانـت
خــي ـ ـ ــاراتـه تـ ـ ـش ـمـل ال ـتـخ ـ ـطــيـ ــط
لــضـ ــربـ ــة نـ ــووي ـ ــة -كل اخلـيـ ــارات
مطروحة على الطاولة .نريد حل
هــذه القـضيــة دبلــومــاسيــا ونـحن
نعمل بكل جد من اجل ذلك.
ويف املـق ـ ـ ـ ــابـل  ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــرئ ــي ـ ـ ــس
اإليراني محمود احمدي جناد ان
اجلـي ــش مـ ـســتع ـ ــد لل ـ ــدف ـ ــاع عـن
ال ـبـالد .واعلــن جنـ ـ ــاد -س ــنقـ ــطع
اي ـ ـ ــدي اي مـع ــت ـ ـ ــد وسـ ـنـجـعـل اي
معتد يندم على ذلك-.
واعتـبر الـرئيـس اإليرانـى ان عهد
الغ ــط ـ ــرس ـ ــة واالمــب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــات
العــامليـة يـسيـر نحـو الـزوال وقـال
ان صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى حتـ ـ ـ ــط ـ ــم عـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
االمبـريالـية الـعاملـية وعـلى راسـها
أميــركــا يـسـمع بــوضــوح حـسـبمــا
ذكرته وكالة االنباء االيرانية .
ونف ـ ــى احــم ـ ــدى جن ـ ــاد ان تـك ـ ــون
بالده ت ـ ـس ـتـغل ح ــصـ ـ ــولهـ ـ ــا عل ـ ــى
التـكنــول ــوجي ــا النــوويــة الغــراض
غير سلمية .
يف الـ ـسـي ـ ــاق ذاته  ،حـ ــذرت إيـ ــران
ال ــدول اخلمــس دائمــة العـضــويــة
يف م ـجــل ـ ـ ـ ـ ــس االم ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ــي
بـاالضـافـة الـى املـانيـا ممـا اسـمته
اتخـ ـ ــاذ قـ ـ ــرارات خـ ـ ــاطــئـ ـ ــة عــنـ ـ ــد
مناقشـة امللف النووي االيراني يف
موسكو.
ودعــا املـتحــدث بــاسـم اخلــارجـيــة
االيـرانيـة حميـد رضا آصفـي هذه

من جـانب آخـر أعــرب ولي العهـد
الـ ــسعـ ــودي األمـي ـ ــر سلــطـ ــان بـن
عبـدالعزيـز عن أمله يف أن تتعقل
إيـران وتـبتعـد عـن أي مشـاكل وان
تسير مبا ينفعها.
وقال األمير سلطان :ان ليس من
املـصلحة ان نوضع يف موقف ضد
ام ــتالك اي ـ ــران اسـلح ـ ــة ن ـ ــووي ـ ــة
ب ـي ـنــمـ ـ ــا اسـ ـ ــرئ ــيل مت ــتلــك تلـك
االسلحــة .ونفــى األميــر سلـطــان
صحـ ــة تق ــاريـ ــر إعالمـي ــة ب ــسعـي
الــسعــوديــة لالنــضمــام الــى نــادي
الـتـ ـسـلح الـنـ ــووي مـ ــؤكـ ــدا -انهـ ــا
ليست بحاجة اليها.
م ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه اعـل ــن ال ـ ـ ـ ــرئ ــي ـ ـ ــس
الفرنسي جاك شيراك يف مقابلة
مع صـحيفـة االهــرام املصـريـة ان
امتالك ايران السالح النووي امر
"غيــر مقبــول" ،لكـنه ابقــى البـاب
مفـتوحا الستئنـاف املناقشات مع
طهران.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــي ـ ـ ـ ـ ــراك املـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــني
االيـ ــرانـيـني الـ ــى ان "يـ ــدركـ ــوا ان
امـكـ ـ ــانــيـ ـ ــة قــيـ ـ ــام ايـ ـ ــران مـ ـ ــزودة
بـالسالح النـووي امر غـير مقـبول
يف نظر اجملموعة الدولية".
مـن جــانـبه قــال وزيــر اخلــارجـيــة
الـب ــري ـط ــانـي ج ــاك سـت ــرو امــس
االربعاء يف الريـاض انه ال يعتقد
ان الـواليــات املتحـدة قــد تتــدخل
عسكرياً ضد ايران من اجل وضع
حد لبـرنامجهـا النووي ،ولـو انها
"لم تستبعد اياً من اخليارات".

املوقف السعودي

اخليار العسكري

ال ــدول ال ــى ع ــدم اتخ ــاذ -ق ــرارات
خـ ــاطـئـ ــة تــضـ ــر بهــم -علـ ــى حـ ــد
تعـبـي ــره وح ــذر مـن ان مـض ــاعف ــة
الــضغ ــوط علــى ايــران قــد يــؤدي
الى نتائج عكسية.
ووصـف آصفــي يف ت ــص ـ ـ ــريحـ ـ ــات
صح ــافـي ــة اجـتـم ــاع مـ ــوسك ــو ب-
املهـم -وحث الــدول املـشــاركــة فـيه
علـى اعـتمـاد املـنطـق واحلكمـة يف
اثــن ـ ــاء مــن ـ ــاق ـ ـش ــته ــم ملـف بالده
النووي.

ابواب املفاوضات

واش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى ان املـلـف ال ــن ـ ـ ـ ــووي
االيـ ـ ــران ــي معـلق بــني الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة
الدولـية للـطاقـة الذريـة ومجلس
االمـن ل ــذا -يـنـبغـي عل ــى ال ــدول
ال ـ ـســت ارجـ ـ ــاعه ال ـ ــى ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة

الــدوليــة السـيمــا وان طهــران لم
تغلق ابواب املفاوضات.-
مــن جهـ ــة اخـ ــرى اعـتـبـ ــر آصفـي
الـته ــدي ــدات الغ ــربـي ــة مبع ــاقـب ــة
اي ــران اقـتـص ــادي ــا او شـن هج ــوم
عـ ـسـكـ ــري علــيهـ ــا بـ ــانهـ ــا تـنـ ــدرج
ضـمن احلــرب النفـسيـة .واضـاف
ان التهـديـدات االميـركيـة ليـست
جــديــدة وان ايــران اعـتــادت علــى
مثل هذه التهديدات وتعمل على
اح ــبـ ـ ـ ــاطـهـ ـ ـ ــا م ــن خـالل اتـخـ ـ ـ ــاذ
التدابير الالزمة.
واوضـح آصفــي ان -املــنـ ــطقـ ـ ــة ال
تتحـمل عمال عسكريـا ضد ايران
ف ـ ـ ـضـال عـ ــن ان الـعـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
املسـؤولني االميـركيـني استبعـدوا
القيام مبثل هذا العمل.

االسلحة تفجر ازمة دبلوماسية حادة
بني االردن ومحاس

وت ــصـ ـ ــاعـ ـ ــدت ال ـتــكهــنـ ـ ــات حـ ـ ــول
الهجوم االميركي منذ قال تقرير
جمللـة نيويـوركر يف الشهـر احلالي
ان واش ــن ـ ـط ــن تـفــكـ ـ ـ ــر يف خ ــيـ ـ ـ ــار
استخـدام اسلـحة نـووية تـكتيكـية
لـضرب مواقع ايران النووية حتت
االرض.
وتع ــارض روسـي ــا وال ـصـني ف ــرض
عقوبات او استخدام القوة.
وتقــول الــواليــات املـتحــدة انهــا ال
تـ ــسعـ ــى الـ ــى فـ ــرض قـي ـ ــود علـ ــى
قطـاعي النفـط والغاز االيـرانيني
النهـا ال تـرغـب يف خلق مـصــاعب
للـ ــشعـب االيـ ــرانــي .وتعـ ــد ايـ ــران
رابـع أكــب ـ ـ ــر مـ ــص ـ ـ ــدر لـل ـنـفـ ــط يف
العالم.

عمان/اف ب

توترت العالقات مجددا بني االردن
وحـم ــاس بع ــد االعالن عـن ضـبـط
كميـات من االسلحـة تعود للحـركة
وما تالهـا من تاجـيل للزيـارة التي
ك ـ ــانــت مق ـ ــررة ل ـ ــوزي ـ ــر خ ـ ــارج ـي ـ ــة
الــسلـط ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة محـمــود
الزهار الى اململكة امس االربعاء.
وقـ ــال املــتحـ ــدث الـ ــرسـمـي بـ ــاسـم
احلك ــوم ــة االردنـي ــة ن ــاص ــر ج ــودة
لـ ــوكـ ــالـ ــة فـ ــران ــس بـ ــرس ان زيـ ــارة
محـمـ ــود الـ ــزهـ ــار "تـ ــأجلـت حـتـ ــى
اشع ــار اخ ــر" ،وذلـك علـ ــى خلفـي ــة
ضبط اسلـحة "يف غـاية اخلـطورة"
من مـتفجـرات وصــواريخ ادخـلتهـا
مجـم ـ ــوع ـ ــة تـنـتـمـي ال ـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة
حماس يف االردن.
واصـدرت احلكـومــة بيـانـا يـؤكـد ان
"االجهـ ــزة االمـنـيـ ــة رصـ ــدت عـ ــدة
محـ ــاوالت مـن قــبل عـنـ ــاصـ ــر مـن
حـ ــركـ ــة حـمـ ــاس الدخـ ــال اسـلحـ ــة
مـختلفـة وتخـزينهـا علــى السـاحـة
االردنـيــة ومت بــالـفعل ضـبـط هــذه
االسلحــة مــؤخــرا وهـي فــى غــايــة
اخل ـط ــورة حـيـث شــملـت صـ ــواريخ
ومتفجرات واسلحة رشاشة".
واضـ ـ ــاف ال ـب ـيـ ـ ــان "ك ـمـ ـ ــا رصـ ـ ــدت
االجهــزة االمـنيــة نـشــاطــات لعــدد
مـن عـنــاصــر حــركــة حـم ــاس علــى
ال ـس ــاح ــة االردنـي ــة وعل ــى م ــراحل
مخـتلفــة كــان مـن ضمـنهــا الـقيــام
بـ ــاجـ ــراء اسـتــطالعـ ــات لعـ ــدد مـن
االهداف احليـوية فى عـمان ومدن
اخرى".
ومــن جهــته ،قـ ــال مـ ـسـ ــؤول اردنـي
لـفـ ـ ـ ــرانـ ـ ــس بـ ـ ـ ــرس ان "عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات
االستـطالع هــذه تــدعــو لالعـتقــاد
ب ـ ــان اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة ت ـ ــريـ ـ ــد الق ـي ـ ــام
بعمليات ارهابية يف االردن".
وعبـر البيان عـن "االسف" موضحا
انه "ب ـ ــال ـت ـ ــزامــن مع ال ـتـ ـ ــوجه ـ ــات

االيـجابـية لـدى احلكـومة االردنـية
(جتاه حمـاس)" ،ادخلت اجملمـوعة
اسلحة لتخزينها يف االردن.
واكد ان "احلكومـة االردنية ترى ان
هـذه املمارسـات تتنـاقض مع صلب
العالقــات االردنـي ــة الفل ـسـطـيـنـيــة
ومـع الـ ـت ـ ـ ــأكـ ـي ـ ـ ــدات االيـج ـ ـ ــابـ ـي ـ ـ ــة
اخمل ـ ـتـلـف ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ــدرت عـ ــن
احلكـومــة الفلـسـطيـنيـة اجلـديـدة
واش ـ ــارت ال ـ ــى ت ـ ــوجه ـ ــاته ـ ــا بع ـ ــدم
اسـتخ ــدام ال ـس ــاح ــة االردنـي ــة الي
اغـ ـ ــراض او اهـ ـ ــداف مت ـ ــس االمــن
االردني وعـدم تـدخلهـا يف الـشـؤون
الداخلية االردنية".
ك ـم ـ ــا ع ـب ـ ــر امل ـ ـس ـ ــؤول االردنــي عــن
"االس ــف" الن احل ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفلـســطيـني ــة "تتـحمـل نتــائج مــا
يقـ ـ ــوم بـه بع ــض ع ـنـ ـ ــاصـ ـ ــرهـ ـ ــا يف
اخل ـ ـ ـ ــارج يف وق ــت تـ ـتـع ـ ـ ـ ــرض فـ ـيـه
لضغوطات من اخلارج".
واضـ ـ ــاف امل ـ ـسـ ـ ــؤول "ان حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
حـم ـ ــاس بحـ ــاجـ ــة الي مـ ـسـ ــاعـ ــدة
عــربيــة ودوليــة لـتحــسني صــورتهــا
وهـذه ليـست اللحظـة املنـاسبـة لها

للتدخل يف الشؤون الداخلية لبلد
اخر".
ويف غــزة ،رفـضـت حــرك ــة املقــاومــة
االسالمـي ــة (حـم ــاس) االته ــام ــات
االردن ـي ـ ــة عــن اك ـت ـ ـش ـ ــاف اسـلح ـ ــة
ومـتفجرات خـطرة واعـتبرت ان "ال
اساس لها من الصحة".
وق ــال س ــامـي اب ــو زه ــري املـتح ــدث
باسم حـركة حمـاس يف تصـريحات
صح ــافـيـ ــة "نحـن ن ــرفـض ون ــديـن
االتهامات بحق احلركة ونؤكد انها
تلفيق ال أساس له من الصحة".
واعـرب ابـو زهــري عن اسف حـركـة
حمـاس الـشـديــد "الستخـدام هـذا
االسلـوب لـتبـريـر الغـاء زيـارة وزيـر
اخل ــارجـيـ ــة الفل ـسـطـيـنـي يف آخ ــر
حلظة".
ومــن جهـ ــة اخـ ــرى ،لـم يـ ـسـتــبعـ ــد
محـلل س ـيـ ـ ــاســي اردنــي ان يـكـ ـ ــون
"عـن ــاص ــر مـن حـم ــاس يف اخل ــارج
يعملـون +مـرتـزقـة +حلـسـاب ايـران
ويتحركون وفقا ملصاحلها".
وقال لفرانس بـرس "هذه العناصر
تطبق اجندة ايران يف املنطقة".

السامح للرئيس املوريتاين السابق
بالعودة اىل بالده
نواكشوط /اف ب

سـمح رئـيــس الــدولــة املــوريـتــانـي اعل
ول ــد محـم ــد ف ــال لل ــرئـيــس ال ـس ــابق
معاوية ولـد سيد طايع الذي يقيم يف
ق ـط ــر مـن ــذ االنـقالب ال ــذي اطـ ــاحه،
بـ ـ ــالع ـ ــودة ال ـ ــى الــبالد لـكــن ب ـ ــدون ان
يـشارك يف االنتـخابات املـقررة يف اطار
الـعمـليـة االنـتقــاليـة الـدميـوقــراطيـة
اجلارية حتى 2007.
وردا عل ـ ــى س ـ ــؤال لقـن ـ ــاة "الع ـ ــربـي ـ ــة"
الفضـائيـة يف بـرنـامج بـثه التلفـزيـون
الـوطـني املــوريتـانـي الثالثــاء ،اعتـرف
ولـد محمـد فـال بـان الـرئيـس السـابق
"ميلك حـق العيـش يف بلــده كمــواطن
حـ ــر ويف االســتفـ ــادة مـن االمـتـيـ ــازات
التـي مينحها القـانون لـرؤساء الـدولة
السابقني".
وك ـ ــان اجمللـ ــس العـ ـسـكـ ــري لـلعـ ــدالـ ــة

وال ــدمي ــوق ــراطـيـ ــة اسقــط يف آب مـن
العـ ــام املـ ــاضـي الـ ــرئـي ــس ولـ ــد طـ ــايع
بيـنمــا كــان يف زيــارة للـسعــوديــة .وهــو
يعيش يف قطر منذ نهاية آب.
واوضح رئـيس اجملـلس العـسكـري اعل
ولــد محمـد فـال ان الــرئيـس الـســابق
"ال يــستـطـيع العـمل يف الــسيــاســة يف
الـبـالد خالل امل ـ ــرحلـ ــة" االنــتقـ ــالـيـ ــة
الدميوقراطية التي تقودها اجملموعة
العسكـرية وتنـتهي بانتـخابات رئـاسية
يف آذار 2007.
وذك ــر ولـ ــد محـم ــد ف ــال ب ــان اع ـض ــاء
اجمللـ ــس العـ ـسـكـ ــري واحلـكـ ــومـ ــة لـن
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــوا يف "االسـ ـتـحـق ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
االنتخابية املقـبلة لضمان املوضوعية
الالزمـة يف عمليـة دميوقـراطية تـتسم
بالشفافية".

تكهنات الهجوم

مـن جـ ــانــبهـ ــا  ،قـ ــالـت الـ ــوكـ ــالـ ــة
الدوليـة للطـاقة الـذرية انهـا غير
قـ ـ ـ ـ ــادرة عـلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـحـقـق مـ ــن ان
بـرنـامج ايـران مـدني بحـت لكنهـا
لــم تعــثـ ـ ــر عل ـ ــى دلــيل ق ـ ــوي عــن
وجود جهود لصنع سالح ذري.

زيارة املفتشني

وم ــن املقـ ـ ــرر ان يـ ـصـل مفــتـ ــشـ ـ ــو
ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ــى اي ـ ــران ي ـ ــوم غ ـ ــد
اجلـمعــة لــزيــارة املــواقـع النــوويــة
مبـ ــا يف ذلك مـ ــوقع نـطـن ــز حـيـث
تقـول ايران انهـا قامت بـتخصيب
اليـورانيوم الـى نسبـة  3.5يف املئة
وهـ ـ ــو املـ ـ ـســتـ ـ ــوى املـ ـ ـس ــتخـ ـ ــدم يف
محطات الطاقة.
ويق ــول خـب ــراء ان اي ــران حتـت ــاج
الــى سنــوات لكـي تنـتج كـميــة من

انان يطالب لبنان برتسيم حدوده
وحل مليشيات حزب اهلل
العواصم /وكاالت

قـ ــال كـ ــويف عـنـ ــان االمــني العـ ــام
لالمم املتحـدة انه على لـبنان ان
ي ــرسم حــدوده مع ســوريــا ويحل
م ــيل ـيـ ـ ـش ـيـ ـ ــا حـ ـ ــزب اهلل ق ــبل ان
يـستطـيع الهيمـنة علـى مقدرات
البالد.
وق ــال عـنـ ــان يف تق ــري ــر حــصلـت
رويـترز علـى نسخـة منـه انه على
س ـ ــوريـ ـ ــا يف املقـ ـ ــابل ان ت ـت ـب ـن ـ ــى
عـرض بيـروت لتـأسيـس عالقـات
دبلـوماسيـة وترسيـم احلدود بني
البلدين بطول  250كيلومترا.
وأضـاف عنـان "لبنـان املوحـد مد
يــده الــى ســوريــا .وادعــو ســوريــا
لق ـب ـ ــول هـ ـ ــذا العـ ـ ــرض واتخ ـ ــاذ
اجـراءات ..خاصة اقـامة سفارات
وت ـ ــرس ـيــم احل ـ ــدود بــني س ـ ــوري ـ ــا
ولبنان".

والـتقــريــر ال ــوارد يف  23صفحــة
أعـ ـ ــده م ــبعـ ـ ــوث االمم امل ــتحـ ـ ــدة
ت ـيـ ـ ــري رود الرســن ب ـن ـ ـ ــاء علـ ـ ــى
الق ــرار رقـم  1559جمللــس االمـن
الصادر يف ايلول عام  2004الذي
طـ ــالـب بـ ــان ــسحـ ــاب كـل القـ ــوات
االجـ ـنـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان وحـل
املـيليـشيـات حتـى تهيـمن بيـروت
علـى كل البالد.هذا وفـيما أجرى
رئـي ــس ال ـ ــوزراء اللـبـنـ ــانـي فـ ــؤاد
ال ـسـنـي ــورة مـب ــاحـث ــات ه ــام ــة يف
واشنـطن مع الـرئيـس األميـركي
جـورج بــوش  ،أجبـر سـفيــر بالده
يف الواليـات املتـحدة عـلى قـضاء
إجازة قسرية يف لبنان.
وأوضحت مصادر يف واشنطن ان
ال ـسـنـي ــورة أم ــر ال ــسفـي ــر ف ــري ــد
عبـود بـقضـاء اإلجـازة القـسـريـة
ب ـسـبـب العالقــة الــوطـيــدة الـتـي

تـربطه بـالـرئيـس اللبنــاني اميل
حلود .
وبحـث ال ـسـنـي ــورة مع ب ــوش ف ــى
الـبـيـت األبـيـض قـض ــاي ــا تـتـعلق
بــاإلسـتـقالل اللـبـنــانــى السـيـمــا
انـ ــسحـ ــاب إسـ ــرائــيل مـن مـ ــزارع
شبعـا فضال عن نـزع سالح حزب
اهلل.
وكــان ال ـسـنـيــورة قــد نــاقــش فــى
وقـت س ـ ــابق ق ـضـيـ ــة ن ـ ــزع سالح
حـ ـ ــزب اهلل خـالل لق ـ ـ ــائه وزيـ ـ ــرة
اخلارجية كوندوليزا رايس.
ومـن املقــرر أن يلـتقـى الـسـنيـورة
خـالل زي ـ ـ ــارتـه إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املتحدة التى تـستغرق أربعة أيام
م ـس ــؤولـني ف ــى صـن ــدوق الـنق ــد
والـبــنك ال ــدولـيـني كـم ــا يلـتق ــى
الـسكــرتيــر العـام لـألمم املتحـدة
كوفى عنان.

مطالبة افريقية بدعم دويل جلهود السالم يف دارفور
االمم املتحدة/رويترز
حث سالم أحمد سالم كبير وسطاء االحتاد
االفـريـقي يف مبـاحثـات سالم دارفـور اعضـاء
االمم املـتح ــدة عل ــى ت ــزوي ــد بعـث ــة االحت ــاد
حلـفظ الـسالم بـالـوسـائل الـتي متـكنهــا من
تـنفـي ــذ اتفــاق هــدنــة يـت ــوقع الـت ــوصل الـيه
قـ ــريـبـ ــا يف هـ ــذه املـنــطقـ ــة امل ـض ـطـ ــربـ ــة مـن
السودان.
وقـ ــال سـ ــالــم جملل ــس االمـن الـتـ ــابـع لالمم
املـتح ــدة عـن مح ــادث ــات سالم دارف ــور الـتـي
يقــوده ــا يف العــاصـمــة الـنـيجـيــريــة ابــوجــا
وم ـض ـ ــى علــيهـ ــا عـ ــامـ ــان "مـن ال ـ ــواضح ان
ال ــوص ــول ال ــى اتف ــاق ب ــات وشــيك ــا وان ك ــان
يتطلب الكثير من اجلهد الشاق".
ويـضـطلع االحتـاد االفــريقـي مبهمــة حفـظ
الــسالم يف دارفــور بقــوة قــوامهــا سـبعــة الف
ف ـ ـ ــرد تقـ ـ ــوم بـ ـ ــدوري ـ ـ ــات يف تلـك امل ـنـ ــطقـ ـ ــة

الصحراوية الشاسعة.
وقـد سـاعـدت دول غـربيـة االحتـاد االفـريقي
لـكن مـسـاعــداتهــا تعـتبــر غيـر كــافيـة .وقـال
س ــالـم انـه يجـب عل ــى اجملـتـمع ال ــدولـي اال
ينـتظــر حتـى تــأتي قـوة لـالمم املتحـدة الـى
دارفور لزيادة مساعداته.
وقال سالم "ال جدوى من الدعوة الى سرعة
ابـ ــرام اتف ــاق اذا لـم يــتحـقق شـيء مــن اجل
االعـداد الكـايف لـبعثـة االحتـاد االفــريقي يف
ال ـســودان (امـيــس) لالضـطالع بـتفــويـضهــا
املوسع".
وقـد استـمرت اجلـولة الـسابـعة احلـاليـة من
مبـاحثـات الـسـالم بني احلكـومـة الـسـودانيـة
وجـمـ ــاعـتـي متـ ــرد يف فـن ـ ــدق صغـي ـ ــر علـ ــى
مشـارف ابـوجـا منـذ  29مـن تشــرين الثـاني.
ويـأمل االحتاد االفريقي التوصل الى اتفاق
ه ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــة بـ ـنـه ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة نـ ـيـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان احل ـ ـ ـ ــال ــي.

قوات اسرتالية اىل جزر سليامن
هونيارا /اف ب

اعلـن رئيـس الــوزراء االستــرالي
ج ـ ـ ــون ه ـ ـ ــاورد ام ـ ــس االربـع ـ ـ ــاء
ارسـ ـ ــال قـ ـ ــوات ل ـبـ ـ ـس ــط االمــن
والـنظـام يف جـزر سلـيمـان غـداة
اعمـال شغـب جنمـت عن تعـيني
رئيـس رئيس جـديد للـوزراء اثر
االنـتخــاب ــات التـشــريـعيــة الـتي
جــرت يف اخلــامــس مـن الــشهــر
اجلاري يف االرخبيل.
وقـ ــال ه ـ ــاورد لل ــصحـ ــافـيـني ان
ك ـ ـ ــان ـب ـي ـ ـ ــرا ق ـ ـ ــررت ارس ـ ـ ــال 110
عـسكــريني الـى االرخـبيل الـذي
ي ـضـم  500الف ن ـسـم ــة ويـبع ــد
 1200كــيلـ ــومـتـ ــر شـمـ ــال شـ ــرق
استراليا.
واعـل ـ ـنـ ــت رئ ـ ـي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـنـيـ ــوزيالن ــدي ــة هـيلـني كالرك

انه ــا م ـسـتعـ ــدة التخ ــاذ اج ــراء
مماثل.
وك ـ ـ ــان احمل ـتـج ـ ـ ــون ه ـ ـ ــاج ـم ـ ـ ــوا
الــثالث ـ ــاء مـ ـصـ ـ ــالح اجل ـ ــال ـي ـ ــة
الـصيـنيــة ودمــروا ونـهبــوا عــددا
م ــن احملالت ال ــتج ـ ــاري ـ ــة ال ـتــي
ميلــكه ـ ــا ص ـي ـن ـي ـ ــون ،مــته ـمــني
رجـ ــال االعـمـ ــال ب ـ ــدفع امـ ــوال
لـل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب مـ ــن اجـل ت ـ ـ ـ ـسـه ـ ـيـل
انتخـاب رئيـس الـوزراء سنـايـدر
ريني.
وانتـهت تـظــاهــرات ال ــى اعمــال
عــنف بع ــد اعالن ف ــوز سـن ــاي ــدر
ريـني علـى خـصمه جــوب رادلي
تــاوسـيـنغــا اخملـض ــرم يف العـمل
السياسي.
وط ـ ــوق  500مــن ان ـص ـ ــار دادلــي
تاوسينغا البرملان متهمني ريني

بــالتـزويــر يف االنتخـابـات الـتي
جـرت يف اخلـامـس من نـيسـان/
ابـ ـ ــريل وب ـ ــاخلـ ـض ـ ــوع ملـ ـط ـ ــالــب
اجلالية الصينية.

اال ان ري ـ ـنـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس
احلكومـة املنتهية واليتها ووزير
املـاليـة يف التـسعيـنات نفـى هذه
االتهامات.

