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إيران تلوح باالنسحاب من املعاهدة النووية

بوش يدعو العامل اىل التعامل اجلدي مع التهديدات اإليرانية ..ودول اخلليج
تطالب بتطمينات

املدى  /وكاالت
أزمة

عقـد رئيـس الــسلطـة الـوطـنيـة الفلـسـطيـنيــة محمـود
عباس ورئيـس الوزراء اسماعـيل هنية اجتمـاعا يف غزة
بـحثــا فـيه سـبل اخل ــروج من االزمــة امل ــاليــة والــسمــاح
بوصول االموال الى الفلسطينيني.
وقـال هـنيـة يف مـؤمتـر صحـايف اثــر اللقـاء "متـكنــا من
جمـع االموال ( )..املشكلـة بقيت يف كيفيـة ادخال هذه
االموال الى داخل االراضي الفلسطينية".
واتهـم الــواليــات املـتحــدة واســرائـيل بــامل ـســؤولـيــة عـن
االزمـة املـاليـة الفلـسطـينيـة ،وقـال "ان مـشكلـة الـشعب
الفلـسـطيـني هـي مع اخلـارج الـذي يـريــد ان يحـاصـر
وان يقتل حقوق الشعب الفلسطيني".

تهديد

افـادت الصحيـفة املـاليـة الروسـية "فـيدومـوستي" نقال
عن مـصادر قريـبة من الكـرملني ان روسيا املـستاءة من
انـتقــادات ن ــائب ال ــرئيــس االميــركـي ديك تــشيـني قــد
"ترد" بحرمان الشركات االميركية عقودا ضخمة.
وكتـبت الـصحـيفــة ان "مــوسكــو ميـكن ان ت ــرد يف شكل
يـتجــاوز الـضغـط ال ـسـيــاسـي للــواليــات املـتحــدة عـبــر
ح ــرم ــان اوس ــاط االعـم ــال االمـي ــركـي ــة عق ــودا تـن ــاه ــز
قيمتها مليارات عدة (من الدوالرات)".

توعد

تـوعـد القـائـد العـسكـري حلــزب العمــال الكــردستــاني
جميل "كوما" باييك ايران بحرب عصابات.
وق ــال ب ــايــيك "يـحق لـن ــا شـن هجـمـ ــات علـ ــى الق ــوات
االيرانيـة .نحن معتدى علـينا .لو لـم يهاجمونـا ملا كنا
ردينا".
ومـنذ اعتقـال عبداهلل اوجالن عـام  1999يف تركيـا صار
ج ـمــيل ب ـ ــاي ـيــك الق ـ ــائ ـ ــد املــي ـ ــدانــي حلـ ـ ــزب العــم ـ ــال
الـكردسـتانـي ،هذا احلـزب اليسـاري الذي يقـاتل تركـيا
من ــذ اكث ــر من عـش ــرين عــامــا بهــدف احلـصــول علــى
اسـتقالل منطقـة جنوب شـرق االناضـول ذات الغالـبية
الكردية.

تخصيب

قــال النــاطق بــاسم وزارة اخلــارجيـة االيــرانيـة حـميـد
رضــا آصـفي أمـس االحــد ان ايــران لن تـعلق تخـصـيب
اليـورانيـوم وان اي قــرار من االمم املتحـدة بهـذا املعنـى
سـي ــدفعهــا الــى اعــادة الـنـظــر بـتع ــاونه ــا مع الــوكــالــة
الدولية الطاقة الذرية.
واوضـح "تعليق (تخصيب اليورانيوم) او توقيفه موقتا
ليس مطروحـا ابدا ،وعلى مـجلس االمن (الدولي) اال
يقوم بخطوة قد تضعه يف موقع صعب الحقا".

العواصم /وكاالت

قلق

وصف قـادة الدول االعـضاء الـست يف مجلـس التـعاون
اخلل ــيجــي املـلف الــن ـ ـ ــووي االي ـ ـ ــرانــي ب ـ ـ ــانـه "مقـلق"،
مـطالبـني طهران ب"تـطمينـات اكثر" جلـيرانهـا العرب،
بحسب ما جاء على لسان احد الوزراء املشاركني.
وقــال وزيــر اخل ــارجيــة االم ــاراتي الــشيـخ عب ــد اهلل بن
زايـ ــد آل نهـيـ ــان الـ ــذي تـ ــرئ ــس بالده حـ ــالـيـ ــا مـجل ــس
الـتعــاون اخللـيجـي "ال شك ان امللـف النـووي االيــراني
ملـف مهــم وملـف مقـلق لـلجـمــيع لـي ــس فقــط ل ــدول
املنطقة بل جلميع العالم".

ترحيب

رحب السفير االمـيركي يف االمم املتحدة جـون بولتون
ب ــاسـتع ــداد ال ـسـ ــودان للـمـ ــوفقـ ــة عل ــى ق ــوة مـن االمم
امل ــتحـ ـ ــدة حلف ــظ ال ـ ــسالم يف دارف ـ ــور ،ب ـ ــدال مــن ق ـ ــوة
االحت ـ ــاد االف ـ ــريق ـبــي امل ـن ـتـ ــش ـ ــرة يف ه ـ ــذه امل ـنـ ــطق ـ ــة
السودانية.
وكـ ــان ال ــسفـيـ ــر االمـيـ ــركـي يـ ـشـيـ ــر الـ ــى ت ـصـ ــريحـ ــات
املـســؤولني الـسـودانـيني الــذين قـالـوا انـهم مـسـتعـدون
االن للموافقة على مجيء قوة من االمم املتحدة.
واضـاف بــولتـون ان مـوافـقتـهم "اشـارة مــشجعـة جـدا،
وهي النتـيجة االيجـابية االولـى التفاق الـسالم" الذي
وقع يف ابوجا.

نفي

نفـى البيت االبـيض نفيـا قاطـعا ان يكـون بورتـر غوس
اسـتق ــال مـن مـنـصـبه م ــدي ــرا ل ــوك ــال ــة االسـتخـب ــارات
امل ــرك ــزي ــة االمـي ــركـي ــة (سـي اي ايـه) النه خ ـسـ ــر ثق ــة
الرئيس االميركي جورج بوش.
وق ــالت مـســاع ــدة النــاطق ب ــاسم الـبيـت االبيـض دانــا
بيرينـو للصحافيني "من غير الصحيح بتاتا" ان بورتر
غوس خسر ثقة الرئيس االميركي.
واستقـال مـديـر الـسي اي ايه بـورتـر غـوس من منـصبه
اجلـمعــة بعــد اقـل من سـنتـني من تــولـيه رئــاســة هــذه
الـوكـالـة الـتي اهتـزت جـراء هجمـات احلـادي عشـر من
ايلـول  2001واجلـدل احلـاصل حـول مكـافحـة االرهـاب
واحلرب يف العراق.
ولــم يعــط غ ــوس او ال ــرئـيــس ب ــوش اي تـب ــريـ ــر له ــذه
االستقالة التي لم تكن متوقعة بتاتا.

مساعدة

اعلن مكتب رئيـس السلطـة الفلسطـينية انهـا تسلمت
العـشــرة ماليني دوالر الـتي وعـدت مـوسكــو بتقـدميهـا،
وهي االولـى الـتي حتـصل عـليهــا منـذ اوقفـت البلـدان
الغــربيـة مـسـاعـداتهـا ،بعـد وصـول حـركــة حمـاس الـى
السلطة.
واوضـح مكـتـب محـم ــود عـب ــاس ن ــسخ ــة مـنه ان ه ــذه
االمـوال مخـصصـة لـتسـديـد الـديـون ومتـويـل مشـاريع
يف قطاعي الصحة والتعليم.
واضـاف ان االموال لـن متر عبـر الوزارات الفلـسطيـنية
على رغم موافقة وزارة املالية على دفعها.

اجتماع

انه ــى اعـضـ ــاء مجلــس االمـن اجـتـم ــاع ــا غـي ــر رسـمـي
عقدوه ملنـاقشة القـرار حول ايران ،مـن دون ان يتمكنوا
مــن ايج ـ ــاد حل الب ـ ــرز نق ـ ــاط اخلالف ،حــت ـ ــى ل ـ ــو ان
واضـعي القـرار يـأملـون يف طـرحه للـتصـويـت االسبـوع
املقبل.
وقــال الـسـفيــر الفــرنــسي جــان-مــارك دو ال ســابلـييــر
الـذي تـشــارك بالده يف اعــداد القـرار الـذي يـطلـب من
طهــران جتميـد بـرنـامجهـا النـووي ،ان "املنــاقشـات قـد
احـرزت تقـدمـا ،لكـن النقـاط االسـاسيـة بـاقيـة ويـتعني
علينا القيام بأمور كثيرة".

مخاوف خليجية

ق ــال ال ــرئـيــس االي ــرانـي محـم ــود
احـم ـ ــدي جن ـ ــاد أم ــس االح ـ ــد ان
معاهدة حظر االنتشار النووي ال
قيمة لها اذا هددت حقوق ايران.
ونقـلت وكــال ــة االنبــاء الـطــالـبيــة
(ايـسنـا) عن الـرئـيس قـوله خالل
م ـ ــؤمت ـ ــر ي ـ ـش ـ ــارك فــيه ق ـ ــادة مــن
مـيليشيـا الباسـيج االسالمية "اذا
كـان تــوقيع معـاهـدة يهـدد حقـوق
االمــة فال صالحيـة لهـا بـالنـسبـة
لالمة".
واملح مـسـؤولـون ايــرانيـون بـارزون
الـ ــى ان ايـ ــران قـ ــد تـن ــسحـب مـن
معـاهــدة حظــر االنتـشــار النـووي
اذا اعـتبـرت ان دوال اخـرى حتـاول
استخـدامها للحـد من برنـامجها
النووي.

رفض إيراني

ورفـضت ايـران أمـس االحـد دعـوة
االمني العـام لالمم املتحـدة كـويف
انـان لـدخـول واشنـطن محـادثـات
مباشرة مع ايران حول برنامجها
النووي املثير للجدل.
وص ـ ـ ـ ــرح الـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق ب ـ ـ ـ ــاس ــم وزارة
اخلـارجيـة االيـرانيـة حـميـد رضـا
آصفي للـصحافيـني "من الواضح
ان كل هــذه االزمــات املفـتعلــة من
صــنع ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة ال ـتــي
تعارض ايران مستقلة .ولذلك ال
ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ض ـ ـ ــرورة الج ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــذه
احملادثات مع الواليات املتحدة".
وقال اصفي "ان الواليات املتحدة
ليـست مسـتعدة حلـوار قائـم على
املسـاواة .يـريـدون حشـد االخـرين
الـى جانـبهم من خالل التـرهيب.
لـذلـك نعتقـد ان الظـروف ليـست
م ـتـ ـ ــواف ـ ـ ــرة للـ ـ ــدخـ ـ ــول يف حـ ـ ــوار
يحترم" رغبات ايران.
وك ــان ان ــان ص ــرح يف مق ــابل ــة مع
تلفــزي ــون "بي بـي اس" االمي ــركي
ان عـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة
االنضمـام الى احملـادثات اجلـارية
ب ـ ــني اي ـ ـ ـ ـ ـ ــران وغ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــن

قلق روسي صيني جتاه مشروع قرار دولي قد يقود لفرض عقوبات ضد طهران
احلكومات.
وقـ ـ ـ ــال "اذا كـ ـ ـ ــان اجلـ ـمـ ـيـع  --كـل
املشاركني والـالعبني االساسيني -
 مـتـ ــواجـ ــديـن حـ ــول ال ـطـ ــاولـ ــة،اعــتق ـ ــد انه مـن املـمـكـن اخل ـ ــروج
بـ ــاتفـ ــاق ميكـن ان يهـ ــدأ مخ ــاوف
اجلميع".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـط ـعـ ـ ــت ال ـعــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـدبلوماسية بني ايران والواليات
امل ــتحـ ـ ــدة م ـنـ ـ ــذ عـ ـ ــام  1980بعـ ـ ــد
ح ـص ــار ال ــسف ــارة االمـي ــركـي ــة يف
طـهران يف عـام  1979واحتـجاز 25

اميركيا ملدة  444يوما.
وتـصــر اي ــران علــى ان تــطلع ــاتهــا
النـوويــة سلـميــة .اال ان واشنـطن
ت ـ ـتـهـ ــم طـهـ ـ ـ ـ ــران بـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــدام
بـرنــامجهـا املــدني كـغطــاء النتـاج
اسلحة نـووية كما انهـا تسعى الى
دفع االمم املــتح ـ ــدة ال ـ ــى حت ـ ــرك
حاسم بشأن ايران.
دعوة بوش
من جـانبه دعا الـرئيس االمـيركي
جـورج بـوش اجملـتمع الــدولي الـى
"الــتع ـ ــامـل بج ـ ــدي ـ ــة ك ـبـ ـ ــرى" مع

سالم دارفور حيفز اخلرطوم
عىل قبول قوات دولية

دعوة

ش ــدد رئـيــس ال ــوزراء االردنــي مع ــروف الــبخـيــت عل ــى
ض ــرورة قـي ــام اجملـتـمع ال ــدولـي مب ـس ــاع ــدة اجل ــانـبـني
الفلـسـطيـني واالســرائيـلي علــى استـئنـاف املفـاوضـات
ال ـسـيــاسـيــة بـيـنهـم ــا علــى اســاس م ــرجعـيــات عـملـيــة
السالم وخاصة مبادئ خارطة الطريق".
وشــدد البخـيت "علـى ضــرورة ايصـال املـسـاعـدات الـى
الشعب الفلسطيني".

الغراض انتاج سالح نووي.

اخلرطوم/اف ب

اش ــارت اخل ــرط ــوم أمــس االح ــد
الــى احـتمــال قبــولهــا نـشــر قــوة
تـ ــابعـ ــة لالمم املــتحـ ــدة حلفــظ
ال ـ ـ ـسـالم يف دارفـ ـ ـ ــور حتـل مـحـل
الـق ـ ـ ــوات ال ــتـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة لـالحتـ ـ ـ ــاد
االف ـ ـ ـ ــريـق ــي وذلــك يف اعـق ـ ـ ـ ــاب
الـت ــوقــيع عل ــى اتفـ ــاق سالم مع
احلركات املتمردة يف املنطقة.
وصـرح جمـال ابـراهيـم املتحـدث
ب ــاسـم اخل ــارجـي ــة ال ـس ــودانـي ــة
لـوكـالـة فـرانس بـرس "احلكـومـة
ستـقيـيم مــا اذا كــانـت ستـحتــاج
الـى مـسـاعـدة القـوات االجنـبيـة
ورمبـا تقـرر الـطلـب بنـشـر قـوات
دولية".
واضــاف "اال ان مثل هـذا القـرار
ه ـ ـ ــو م ــن حق احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ()...
واالمـر االكيـد انه لن حتـضر اي

قــوات اجنـبيـة الـى الـســودان من
دون موافقة احلكومة".
ومع انه لم يكشف عما اذا كانت
احلكــوم ــة ستـطـلب نـشــر قــوات
دولية لتحل محل قوات االحتاد
االف ـ ــريقـي ،اال ان ت ـص ـ ــريح ـ ــات
املـتح ــدث ت ـشـي ــر الـ ــى تلـيـني يف
امل ـ ــوقف احلـكـ ــومـي حـ ــول هـ ــذه
املسألة.
ويف رد فـعل علــى الـتـص ــريحــات
ال ـ ــس ـ ــودانــيـ ـ ــة قـ ـ ــال الـ ـ ــسفــيـ ـ ــر
االمــي ـ ـ ــركــي يف االمم امل ـتـح ـ ـ ــدة
جـون بـولتـون "نحن نـعتبـر ذلك
اش ـ ـ ــارة مـ ـ ـشـجـع ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدا ،وهــي
الـنـتــيج ـ ــة االيجـ ــابـيـ ــة االولـ ــى
التفـ ــاق الـ ــسالم" ال ـ ــذي وقع يف
ابوجا.
وج ــاء ه ــذا الـت ـطـ ــور يف اعق ــاب
ت ــوقـيـع احلك ــوم ــة ال ـس ــودانـي ــة

وحـ ـ ــركـ ـ ــة حتـ ـ ــريـ ـ ــر ال ـ ــسـ ـ ــودان،
الفـصـيل املـتـم ــرد ال ــرئـي ـسـي يف
ال ـســودان ،اتفــاق سالم اجلـمعــة
النهاء النزاع املـستمر منذ ثالث
سنوات يف دارفور.
لـكـن حـ ــرك ـ ــة العـ ــدل واملـ ـسـ ــاواة
رفــضت تــوقـيع االتفــاق وك ــذلك
الفصيل الثاني يف حركة حترير
ال ـ ـس ـ ــودان الـ ـ ــذي يق ـ ــوده ع ـب ـ ــد
الواحد محمد احمد النور.
وكـ ـ ــان مـجلـ ــس االم ــن طلــب ان
تـت ــوجه مهـمــة حتـضـيــريــة الــى
دارفـ ــور لــتقـيـيـم حـ ــاجـ ــات قـ ــوة
االمم املتحدة املقبلة.
واسفـ ــر الـنـ ــزاع الـ ــذي بـ ــدأ قــبل
ثالث سنــوات يف منـطقـة دارفـور
غــرب السـودان عن سقـوط نحـو
 300الف قتيل وتـشريد اكثر من
مليوني شخص.

عمان /اف ب

الطالعه على كل احلقائق".
واضـ ـ ـ ـ ــاف "نـ ـ ـ ـس ـ ـتـغـ ـ ـ ـ ــرب رف ـ ــض
احلكومـة الفلسـطينيـة املشـاركة
يف الوفـد الننـا نريـد ان نطلعـها
علـ ـ ــى اخـ ـ ــر مـ ـ ــا ت ـ ـ ــوصلــت ال ــيه
الـ ـ ـتـحـقـ ـ ـيـق ـ ـ ـ ـ ـ ــات واحلـق ـ ـ ـ ـ ـ ــائـق
واالعـتـ ــرافـ ــات وعــملـيـ ــة ضـبــط
االسلحة واملتفجرات".

وعـلـق الـ ـن ـ ـ ــاطـق ال ـ ـ ــرسـ ـم ــي انـه
"كـانت هنـالك سلسلـة جتاوزرات
مـن عـنــاصــر مـن حـم ــاس خالل
السنوات املاضية".
وقـال ان االردن "سيـكشف املـزيـد
من الـتفــاصيـل" وبني ان "مـا مت
ضـبــطه ي ـشـكل خ ـط ــورة كـبـي ــرة
وتهديدا لالمن الوطني".

دمشق /اف ب
دعـ ــا الـ ــرئـي ــس الـ ـسـ ــوري بـ ـشـ ــار
االس ـ ــد الـ ــشعــب الـ ــس ـ ــوري ال ـ ــى
"ال ـ ـ ـشـجـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة وال ـ ـص ــمـ ـ ـ ــود" يف
مواجهة "الهجمة الغربية".
ونقلـت وكــالــة االنـبــاء الـســوريــة
(سـ ـ ــانـ ـ ــا) عــن االسـ ـ ــد ق ـ ـ ــوله ان
"الغرب يريد منا يف هذه املرحلة
ان نك ــون جـبـن ــاء يف حـني ن ــؤك ــد
علـى الصـمود الـذي يعتـبر نـوعا
مـن انواع الـشجاعـة" مشيـرا الى
ان "حتـ ــدي الـهجـم ـ ــة الغـ ــربـيـ ــة
مبع ــانـيه ــا اخملــتلف ــة الـثق ــافـي ــة
وغيرهـا هو شجاعة وان الصمود
بــاملـعنــى الــسيــاسي هــو شجــاعــة
ايضا".
وتـ ـتـع ـ ـ ــرض دم ـ ـ ـشـق ل ـ ـضـغ ـ ـ ــوط
متـزايدة من الـدول الغربيـة منذ
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـتـحق ــيق الـ ـ ــدولــي يف

ح ـ ــادث اغ ـتــي ـ ــال رئ ـيـ ــس
الـوزراء اللبنـاني االسبق
رفــيق احلـ ــريـ ــري الـ ــذي
اعقبه انـسحـاب اجلـيش
الـ ـسـ ــوري مـن لـبـنـ ــان يف
نهـ ــايـ ــة نـيـ ـسـ ــان/اب ـ ــريل
 5002حتــت ضـغـ ــط مــن
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة
وفرنسا وبريطانيا.
واسـ ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــرض االسـ ـ ـ ـ ـ ــد
االح ـ ــداث الـتــي اعقـبـت
غـزو العـراق مـؤكـدا "أننـا
ك ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـق وان
اس ـتــم ـ ــرار ه ـ ــذا املـ ـ ــوقف
ال ـصـ ــامـ ــد واملـتـمــثل ب ــشجـ ــاعـ ــة
الـ ــشعـب ســيجـعلـنـ ــا اكـثـ ــر قـ ــوة
وقدرة على املواجهة".
وقـد عــارضت سـوريـا بـشـدة غـزو
العراق .وتتهمهـا واشنطن بترك

مركز عاملي ملكافحة اإلرهاب
الرياض  /اف ب

وافق قـ ـ ــادة الـ ـ ــدول ال ـ ـســت يف
مـجل ــس الــتع ـ ــاون اخللــيجـي
الذين عقدوا يف الـرياض قمة
اس ـت ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة ،علـ ـ ــى اق ـتـ ـ ــراح
الـبح ــريـن اسـتـض ــاف ــة امل ــرك ــز
العاملي ملكـافحة االرهاب الذي
تقـ ــرر انـ ـش ـ ــاؤه خالل مـ ــؤمتـ ــر
دول ــي عقـ ـ ــد يف الـ ـ ــريـ ـ ــاض يف
2005.
وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ـ ــارج ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
االمـاراتي عبـد اهلل بن زايد ال
نهيـان ،ان "البحـرين اقتـرحت
اسـتضـافـة مقـر املـركـز العـاملي
ملكـافحـة االرهـاب  ...وان قـادة
مجلـس التعـاون وافقـوا" علـى
االقتراح.
واضـ ـ ــاف الـ ـ ــوزيـ ـ ــر االمـ ـ ــاراتــي
الــذي تـتــولــى بالده الــرئــاســة
ال ــدوري ــة جمللــس الـتع ــاون ،ان
املـ ـشـ ــاركــني يف القـمـ ــة كـلفـ ــوا
وزراء ال ـ ــداخلـيـ ــة "الــبحـث يف
وس ـ ـ ــائـل اق ـ ـ ــام ـ ـ ــة امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز يف
ال ــبحـ ـ ــري ــن" خالل اج ـت ـمـ ـ ــاع

سـيعق ــدونه يف  23ايــار يف ابــو
ظبي.
وتق ـ ــرر ان ـ ـش ـ ــاء ه ـ ــذا امل ـ ــرك ـ ــز
العـ ــاملــي خالل مـ ــؤمتـ ــر دولـي
ملـكـ ـ ــافح ـ ــة االرهـ ـ ــاب عق ـ ــد يف
شـباط  2005يف الريـاض ،بناء
عل ــى اقتــراح الـسعــوديــة الـتي
تتصـدى النصـار زعيم تـنظيم
القاعدة اسامة بن الدن.
وس ـيـ ـ ـشـجـع امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ت ـب ـ ـ ــادل
املعلــومــات وبــرامـج مك ــافحــة
االرهـاب والتعـاون يف مالحقـة
اجملـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات االره ـ ـ ـ ــابـ ـي ـ ـ ـ ــة
ومـكـ ــافحـ ــة االيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــة
املتطرفة.
وق ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــارك ــت يف م ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر
الـ ــريـ ــاض ط ـ ــوال اربعـ ــة ايـ ــام
وفــود مـن  50بل ــدا ومنــدوبــون
عن منظمات دولية واقليمية.
ويـ ـ ـض ــم مـجـل ـ ـ ــس الـ ـتـع ـ ـ ـ ــاون
اخلـل ـ ـيـجـ ــي الـ ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ــة
واالمـ ــارات الع ــربـي ــة املـتح ــدة
والكويت وقطر وعمان
والبحرين.

شرياك حيمي دوفيلبان ضد املطالبني باستقالته
باريس /القناة

أب ــدى ال ــرئـي ــس الف ــرنـ ـسـي ج ــاك شـي ــراك
تأيـيده الـكامل لـدومينـيك دو فيلبـان وسط
نـداءات لــرئيـس الــوزراء بتقــدمي استقــالته
بـسـبب مـؤامـرة مـشتـبه بهــا لتـشـويـه سمعـة
س ــاس ــة مـن ــاف ـسـني بـيـنهـم وزي ــر ال ــداخلـي ــة
نيكوال ساركوزي.
وقــال مـصــدر مق ــرب من الــرئــاســة لــوكــالــة
(رويـتـ ــرز) لـي ــس مـن الـ ــوارد اجـ ــراء تعـ ــديل
وزاري.

وأضاف األمـور واضحة بـالنسـبة للـرئيس..
لـ ــديه ثق ــة ك ــامل ــة وت ــام ــة يف دومـيـنــيك دو
فيلبان وحكومته.
وقالـت صحيفـة لومـوند الـسبت أن شـيراك
أجـ ــرى مح ــادثـ ــات مع س ــارك ــوزي اجلــمع ــة
مثيرة احتمال أن يحل محل دوفيلبان.
واوضح املـصــدر ان هــذه احملــادث ــات لم تـكن
سوى االجتماع االسبوعي املعتاد بني رئيس
الدولة ووزير الداخلية.
وكـان دو فيلبـان الذي تقـوضت سلطـته بعد
ان مـنـي بهــزميــة يف الــشهــر املــاضـي ب ـشــأن

قلق روسي صيني

ويقـ ـ ــول م ـ ـ ــراسل بــي بــي ســي يف
االمم املـتحـدة ان الـصـني وروسيـا
اعـربتـا عـن قلقهمـا جتـاه مشـروع
القــرار ،الــذي قــدمـته بــريـط ــانيــا
وفـرنسـا ويحـظى بـدعم الـواليات
املـتحدة ،النه قد يؤدي الى فرض
عقــوب ــات عل ــى طه ــران او القـيــام
بعـمل عسكـري ضدهـا اذا لم تقم
بوقف تخصيب اليورانيوم.

األسد يؤكد مواصلة التصدي للحرب املعنوية

األردن يتهم محاس بتهديد أمنه الوطني
اعلـن الـنـ ــاطق ال ــرسـمـي ب ــاسـم
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة االردن ـيـ ـ ــة ان االردن
"ي ـ ـس ــتغـ ـ ــرب رف ــض احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الفلـسطـينيـة املشـاركة يف الـوفد
الفلـسطينـي الى عمـان وال يزال
ي ـت ـم ـن ـ ـ ــى . 3ان تـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه
احلـكـ ــومـ ــة ممــثلـ ــة يف الـ ــوفـ ــد"،
مــوضحــا انه سيـصل الــى عمـان
االربعاء.
وقـ ــال نـ ــاصـ ــر اجلـ ــودة ان االردن
"تلـقى رسالة من رئـيس السلطة
الفل ـسـطـيـنـي ــة محـم ــود عـب ــاس
يـ ــؤكـ ــد فــيهـ ــا ان احلـكـ ــومـ ــة لـن
تشارك يف الوفد".
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ان "االردن
سيـسـتقبل ويـتبــاحث مع الـوفـد
الـ ــذي سـيــصل الـ ــى عـمـ ــان يـ ــوم
االربـع ـ ـ ــاء".وق ـ ـ ــال ج ـ ـ ــودة "ك ـن ـ ـ ــا
ح ــريـصـني ان نـتـفق عل ــى ق ــدوم
وفــد سـيــاسـي امـنـي فل ـسـطـيـنـي

ته ـ ــدي ـ ــدات ال ـ ــرئ ـيـ ــس االي ـ ــرانــي
محـم ــود احـم ــدي جن ــاد ان عل ــى
صعيد امللف النووي او اسرائيل.
ويف مقابلة مع صحـيفة "بيلد ام
س ــونتــاغ" االمل ــانيــة الـتي صــدرت
أمـ ــس االحـ ـ ــد ،جـ ـ ــدد الـ ـ ــرئ ـيـ ــس
االم ـ ـيـ ـ ـ ـ ــركـ ــي غـ ـ ـ ـ ــداة لـقـ ـ ـ ـ ــاء مـع
املسـتشارة االملـانية انغـيال ميركل
القــول ان كل "اخليــارات يجب ان
ت ـ ـطـ ـ ـ ــرح" مبـ ـ ـ ــا فـ ـيـهـ ـ ـ ــا اخلـ ـيـ ـ ـ ــار
العـسكـري مع التـشديـد علـى انه
يفضل "احلل الدبلوماسي".

واض ـ ـ ـ ــاف ان الـع ـ ـ ـ ــال ــم "يـج ــب ان
ي ــتع ـ ـ ــامـل بج ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ك ـبـ ـ ـ ــرى" مع
ته ـ ــدي ـ ــدات ال ـ ــرئ ـيـ ــس االي ـ ــرانــي
"بالقضاء على اسرائيل خصوصا
وان االمـر يـتعلـق بتهـديــد محـدد
ضـ ــد حلـيـف للـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
واملانيا".
وجتـرى يف مجلـس االمن الـدولي
مداوالت دبلومـاسية مكـثفة حول
الـرد الـدولي الـذي يجـب اعتمـاده
امــام رفـض ايــران الق ــاطع تعلـيق
ن ـش ــاط ــات ن ــووي ــة ق ــد ت ـسـتخ ــدم

مــن جـ ـ ــان ــبهـ ـ ــا طـ ـ ــال ـب ــت الق ـمـ ـ ــة
التشاورية السـنوية لدول مجلس
التعاون اخلليجي التي عقدت يف
الـريـاض إيـران بــالشفـافيـة بشـأن
ملفها النووي.
وأعـرب وزيـر اخلـارجيـة االمـاراتي
الـ ـ ـش ــيخ ع ـبـ ـ ــداهلل بــن زايـ ـ ــد عــن
حــاجــة دول اجمللـس لـلمــزيــد من
الـت ـطـمـيـن ــات اإلي ــرانـي ــة يف ه ــذا
الـشــان وإظهــار اجلــانب اإليــراني
امل ــزي ــد مـن ال ــشف ــافـي ــة ملع ــاجل ــة
املـلف ال ـنـ ـ ــووي نـ ـ ــاف ـيـ ـ ــا يف هـ ـ ــذا
ال ـ ـص ـ ـ ــدد وج ـ ـ ــود اي ـ ـ ــة وس ـ ـ ــاط ـ ـ ــة
خلــيجـيـ ــة للــتق ــريــب يف وجه ــات
النظر بني إيران وأميركا.
يـذكـر أن االجـتمـاع غيـر الـرسـمي
ال ـ ـ ـ ــذي عـق ـ ـ ـ ــده مـجـل ـ ـ ــس االم ــن
ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة مـ ـشـ ــروع قـ ــرار بـ ـشـ ــأن
البرنـامج النـووي االيراني انـتهى
دون الوصول الى اتفاق.
واوضـح سـفـ ـ ـ ـ ـ ــراء شـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ــوا يف
االجـتماع انه شهد خـالفات هامة
يف وجه ــات النـظــر حــول مـشــروع
القــرار املقتـرح لـلتعــامل مع هـذا
امللف.
ومــن امل ـن ـتـ ـظ ـ ـ ــر ان يل ــتقــي وزراء
خــارجيـة الــدول دائمـة الـعضـويـة
يف مجلـس االمـن ،وهي الـواليـات
امل ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدة وروس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـصـ ــني
وبـريطـانيـا وفـرنسـا ،يف نيـويـورك
االثنـني بهـدف الـتبـاحـث مجـددا
حول ذات امللف.

ق ــان ــون لـت ــوظـيف ال ـشـب ــان ق ــد اضـط ــر الن
يصـدر بشكل يـومي تقريبـا نفيا ملـزاعم بانه
ضـلل البـرملـان واالمـة بـشـأن حتـقيق امـر به
ق ــبل ع ـ ــامــني يف فـ ــس ـ ــاد م ـ ـش ـت ــبه بـه عل ـ ــى
مستوى عال.
ونفي دو فيلـبان نفيا قاطعـا انه امر باجراء
حتـريـات حـول سـاركـوزي منــافسه مـن نفس
احلــزب خلــوض االنـتخــابــات الــرئ ــاسيــة يف
عام  2007او اي سـاسة اخـرين بشـأن مزاعم
بان لهم حـسابـات سريـة مرتبـطة بفـضيحة
رشى.

وتـف ــيـ ــض وسـ ـ ـ ــائـل االعـالم الـفـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــة
بـ ــالـتـكهـنـ ــات بـ ــان دو فــيلـبـ ــان كـ ــان يـ ــريـ ــد
استخـدام الفـضيحـة لـلقضـاء علـى طمـوح
ساركـوزي للمنـافسـة علـى الرئـاسة وهـو ما
نف ــاه دو فــيلـب ــان ب ـش ــدة .وق ــدم س ــارك ــوزي
شكـوى رسميـة وطلب مـن القضـاة اكـتشـاف
من الذي يقف وراء حملة التشويه.
واجـرى سـاركـوزي محـادثـات مع دو فـيلبـان
الكثر من ساعة وقد يلتقي به أحد القضاة
الـ ــذيــن يحـققـ ــون يف املـ ــؤامـ ــرة بـ ــاعـتـبـ ــاره
شاهدا.

املق ــاتلـني الع ــرب يـنــتقل ــون ال ــى
العراق عبر اراضيها.
ووصف بـ ــش ـ ــار االس ـ ــد احلــمل ـ ــة
ال ـتــي ت ـتـع ـ ـ ــرض لـه ـ ـ ــا س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
ب"احلرب املعنوية".

مبعوث سالم ياباين إىل
رسيالنكا ملنع جتدد احلرب
األهلية
كوملبوCNN/

يف أح ـ ــدث محـ ــاولـ ــة ملــنع جتـ ــدد احلـ ــرب
األهليـة يف ســريالنكـا الـتي تـشهـد مـوجـة
متـناميـة من أعمـال العنف ،وصل مـبعوث
الــسالم الـي ــاب ــانـي ي ــاس ــوشـي أك ــاشـي إل ــى
ك ــوملـب ــو ،لـعق ــد مـب ــاحـثـ ــات مع ال ــرئـيــس
السريالنكي ماهنيدا راجاباكسي.
وحسـبما ذكرت االسوشـيتد برس نقال عن
الـسفــارة اليـابــاينـة يف ســريالنكـا فــإن من
املقـرر أن يلتقي أكـاشي مع راجابـاكسي يف
كــوملبـو ،وسـوف يـسعــى لعقـد اجـتمــاع مع
قيادة متمردي التاميل يف شمال البالد.
وتـأتي زيـارة أكـاشي وسـط استمـرار مـوجـة
مـن أعـم ــال العـنـف خلفـت أكـث ــر مـن 150
قتـيال منـذ نـيسـان ،مهـددة الهـدنـة الـهشـة
التي تسود البالد منذ عام . 2002
وقــد أرجــأت محــادثــات الــسالم الـتي كــان
مـن املقــرر عقـدهـا الـشهـر املــاضي بـسـبب
سلـسلـة مـن الهجمـات بـاستخـدام األلغـام
األرضـيــة ،وبـسـبـب أعـمــال قـتل لـم يعــرف
مرتكبوها.
وس ـ ــاءت األمـ ـ ــور بعـ ـ ــد هج ـ ــوم ان ــتح ـ ــاري
لـشخـص يــشتـبه يف انـتمــائه لـلمـتمــردين
علــى قــاعــدة للـجيـش يف ك ــوملبــو ،وكــذلك
بعـد شـن احلكـومـة لـضـربـات جـويــة علـى
ق ــواع ــد للـمـتـم ــرديـن الـت ــامـيل اسـتـم ــرت
يومني.
وتعـد زيـارة أكـاشـي الثـانيـة عـشــرة له منـذ
أن عـينـته بالده مـبعــوثــا لـس ــريالنكــا عــام
 ، 2002وذلــك وفـقـ ـ ـ ـ ــا مل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول بـ ـ ـ ـ ــوزارة
اخلارجية اليابانية.
وتعد اليابان أكبـر مانح دولي للمساعدات
لسريالنكا التي تلقت مليار دوالر أمريكي
من املساعدات من طوكيو منذ عام 2003.

