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يف احلدث العربي والدولي

بعثة خليجية حلث طهران على حل سلمي

نجاد هيدد بصفعة تأرخيية ألي عدوان مؤكد ًا التحكم اإليراين بدورة الوقود النووي
ايران تكلف وسطاء لفتح قناة حملادثات مباشرة مع الواليات املتحدة حول برنامجها النووي

املدى  /وكاالت
تقييم

دعـا االمني العـام لالمم املتحـدة كويف انـان الرئـيس
الـســودانـي عمــر البــشيــر للــسمــاح لــوفــد تـقنـي من
االمم امل ــتح ـ ــدة ب ـ ــال ـتـ ـ ــوجه ال ـ ــى دارف ـ ــور ل ــتق ـي ـيــم
احلاجـات قبل نقل قـوة االحتاد االفـريقي املفـترض
الى عـملية تقـوم بها االمم املتحـدة ،حسـب ما اعلن
املتحدث باسمه.
وقـال انــان للبـشيـر خـالل اتصـال هــاتفي انه "يـأمل
ان يرى بعـثة التقييم الـتابعة لالمم املتحـدة تنتشر
يف اسرع وقت ممكن".

تبرئة

بـرأ زعيم تـنظيـم القاعـدة اسامـة بن الدن يف رسـالة
م ــوجهــة الــى الــشعـب االمـيــركـي بـثـت علــى شـبكــة
االنتـرنت ،الـفرنـسي زكـريا مـوسوي مـن اي مشـاركة
يف اعـتــداءات احلــادي ع ـشــر مـن ايلــول ،2001واكــد
مسؤوليته الكاملة عن هذه الهجمات.

احتجاجات

ذكــرت وكــاالت االنـبــاء االيــرانـيــة امــس االربعــاء ان
مئـات الطالب قـاموا بـحركـات احتجـاجيـة الثـالثاء
يف الـعاصمـة االيرانيـة حيث جـرت مواجهـات بينهم
وبني الشرطة يف حرم جامعة طهران.
وق ــال اجلـن ــرال م ــرت ـض ــى طـالئعـي ق ــائ ــد ش ــرط ــة
طهــران :ان "نحــو اربـعني ش ــرطيــا اصـيبــوا بجــروح
طفــيفـ ــة بـحجـ ــارة رشـقهــم به ـ ــا طالب امـ ــام حـ ــرم
جامعة طهران".

تراجع

اعلـنت مـصــادر رسـميــة ان كــوريــا الــشم ــاليــة الـغت
امس االربعـاء جتارب للسـكك احلديد كـانت تقضي
بــاعــادة االتـص ــال عبــر احلــدود والـتي كــانـت تعـتبــر
مبـث ــاب ــة خـط ــوة اول ــى نح ــو تـطـبـيـع العالق ــات بـني
الكورتني اللتني ال تزاالن رسميا يف حالة حرب.

دارفور

اعلـن رئيس الـوزراء الكـندي سـتيفن هـاربر ان بالده
ستزيد بقيمة اربعني مليون دوالر كندي ( 36مليون
دوالر امـي ــركـي) م ـس ــاع ــدته ــا االن ـس ــانـي ــة مـن اجل
السالم يف اقليم دارفور بغرب السودان والذي يشهد
حربا اهلية منذ ثالث سنوات.

انتقاد

انتـقدت رئـاسة الـسلطـة الفلسـطينـية قـرار مجلس
الـن ــواب االمـي ــركـي مـنع م ـس ــاعـ ــدة الفل ـسـطـيـنـيـني
واعتبـرته انه "ال يساهـم يف اجلهود الدوليـة للتقدم
بعملية السالم".
واوضح املـتحدث بـاسم الـرئاسـة الفلسـطينيـة نبيل
ابـو ردينـة" :ان هذا القـرار غيـر مفيـد وال يسـاهم يف
اجلهود الـدولية للتقـدم بعملية الـسالم ودفعها الى
االمــام مـن اجل احالل الــسالم يف مـنـطقــة الـشــرق
االوسط".

انفراج

اعتبـرت منظمة العفو الدوليـة يف تقريرها السنوي
ان حقــوق االنسـان كـانت ال تـزال تـنتهك وتـداس يف
الع ــالـم يف سـن ــة  2005لكـن تل ــوح يف االفق "اسـب ــاب
تدفع لالمل".
وشهــد الع ــام املنـصــرم اسـتمــرار القـمع واالجــراءات
الـتعـسـفيــة واالرهــاب يف الق ــارات كلهــا .وانـتهــاكــات
حقوق االنسان منتشرة اينما كان.

مساعدة

بحـث منـسق مكـافحـة االرهـاب يف وزارة اخلــارجيـة
االميـركية هنري كـرمبتون مع املسـؤولني اللبنانيني
سـبل م ـس ــاع ــدة لـبـن ــان ملـ ــواجهـ ــة "ته ــدي ــد" شــبك ــة
القاعدة االرهابية.
وقــال كــرمـبـتــون" :ت ـشـكل شـبك ــة القــاع ــدة تهــديــدا
للـبنـان وللـواليــات املتحـدة .لقـد عبـرت مجـددا عن
رغـب ــة ال ــوالي ــات املـتح ــدة مب ـس ــاع ــدة لـبـنـ ــان عل ــى
مواجهة تهديد القاعدة".

العواصم  /وكاالت

قـال الــرئيـس االيـرانـي محمـود
احـمدي جنـاد امس االربـعاء يف
خـطــاب القــاه يف خــرمــشهــر يف
واليـة خــوزستـان احلـدوديـة مع
العــراق ان ايــران تـتحـكم بــدورة
الـوقـود النـووي بكـاملهـا وستـرد
ب "صفع ــة ت ــاريخـي ــة" عل ــى اي
عدوان.
واوضح الــرئيـس احمـدي جنـاد
ان "ايـران تـتحكم بـدورة الـوقـود
النـووي بكـاملهــا من صفـر الـى
مئـة بفـضل العلمـاء االيـرانيني
الشباب".
واضــاف "اذا تـسـببــوا بــاي ضــرر
للشعب االيراني واذا قاموا باي
عـ ـ ــدوان ف ـ ـس ـي ـتـلقـ ـ ــون صـفعـ ـ ــة
تاريخية".
مباحثات مباشرة
مـن جـ ــانــبهـ ــا ذك ـ ــرت صحــيفـ ــة
"واش ـنـ ـطــن ب ـ ـ ــوســت" نـقال عــن
مـســؤولـني اميــركيـني ومحلـلني
ايـرانـيني ودبلـومـاسـيني اجــانب
امــس االربعــاء ان اي ــران طلـبـت
عن طــريق وسـطــاء ،محــادثــات
مـبـ ــاشـ ــرة مع واشـن ـطـن بـ ـشـ ــأن
برنامجها النووي.
وق ـ ــالــت الـ ــصح ــيف ـ ــة نـقال عــن
سـعيد ليـالز املسؤول الـسابق يف
احلـكـ ــومـ ــة االيـ ــرانـيـ ــة واحملـلل
امل ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف يف ط ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
ودبلـ ــومـ ــاسـيـني ان مـ ـسـ ــؤولـني
ايـرانيني رفيـعي املستـوى طلبوا
مـن "عدد مـن الوسـطاء" متـرير
رســالــة الــى واشـنـطـن تفـيــد ان
طهـران منفتحة على محادثات
مباشرة.
وبـني هــؤالء "الــوسـطــاء" ذكــرت
الصحـيفة املـدير العـام للوكـالة

قانون

اقر مجلس النـواب االميركي بغـالبية كبيـرة مشروع
قانـون يهدف الـى منع االدارة االميـركية مـن تقدمي
مـسـاعــدات مبـاشــرة او غيــر مبـاشـرة الـى الـسلـطـة
الفلسطينية.
ومت اقـرار املشـروع الـذي قـدم بـوصفه "ضـد االرهـاب
الفلسطـيني" بغالبية  361صوتا يف مقابل اعتراض
 37وامتناع تسعة نواب عن التصويت ،وحظي بدعم
املـسؤولني اجلمهوريني والدميوقراطيني الرئيسيني
يف مجلس النواب.

حتفظ

اع ــرب رئيـس الــوزراء االردنـي مع ــروف البـخيـت عن
"حتـفظ كبيـر" على مـا ورد يف تقريـر منظمـة العفو
الدوليـة السنوي بشأن انتهاكات حلقوق االنسان يف
دول الشرق االوسط ومن بينها االردن.
وقال البـخيت ان هناك "قدرا كبـيرا من الشك حول
اهداف وابعاد هذه التقارير".
اال انه اضـاف "قـد يكـون هنـاك حـاالت محقـة فيهـا
وسنعاجلها حال معرفة التفاصيل".

تشكيك

حتـاول الواليـات املتحـدة اقنـاع شركـائهـا االوروبيني
مبـفه ـ ــوم ال ـ ــدرع امل ـض ـ ــاد لل ـص ـ ــواريخ مل ـ ــواجه ـ ــة اي
هجـم ـ ــات محـتــملـ ــة مـن ايـ ــران مــثال لـكـن الـ ــدول
االوروبيـة التي ستضطر عـندها الى استـضافة جزء
من هـذا الـنظـام ،ال تـزال تــشكك فـيه علـى مـا يـرى
خبراء.
واكـد البـنتـاغـون ان الـواليــات املتحـدة تـشـاور بـعض
حلفــائهــا االوروبـيني املـهتـمني مبـشــروع الـصــواريخ
املعـترضـة للصـواريخ لكنـه شدد عـلى ان اي قـرار لم
يـتخذ حـول اماكـن املواقع الـتي ستنـصب فيهـا هذه
الصواريخ.

فـرانك فــالتــر شتـايـنمـايـر بعـد
مـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات يف ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض مـع
نـظيـره الـسعـودي االميـر سعـود
الفـيصـل عن ارتيـاحه "لتقـاسم
اجلـانـبني وجهـة الـنظـر نفـسهـا
الـتي تؤكـد ضرورة جتـنب تسلح
نووي اليران ملنع سباق للتسلح
يف املنطقـة قد يـؤدي الى مـزيد
من عدم االستقرار".
واكــد االميـر سعــود الفيـصل ان
الـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـس ــت االع ـ ـضـ ـ ـ ــاء يف
مـجل ـ ــس ال ــتعـ ـ ـ ــاون اخلل ــيجــي
تـعتــزم ارســال وفــد الــى طهــران
لعـرض مخـاوف املـنطقـة حيـال
البــرنــامج االي ــراني لـتخـصـيب
اليورانيوم.
بعثة خليجية

ايـ ــران الـتـ ــزام ـ ــاتهـ ــا يف اجملـ ــال
النووي.
وق ـ ــالــت ال ــصحــيفـ ـ ــة ان بع ــض
ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيــني االوروب ـيــني
يـظـن ــون ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة
ستـدعم مقـترحـاتهـم اذا دعمت
روسـي ــا ق ــرارا ص ــارم ــا يف االمم
املتحدة يطلـب من ايران تعليق
تخصيب اليورانيوم.
قلق عميق
وكــانـت الــسعــوديــة واملــانـيــا قــد
اكـ ــدت ـ ــا انهـمـ ــا تـت ـ ــابع ـ ــان بقـلق
عـ ـمـ ـيـق الـ ـب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج الـ ـن ـ ـ ــووي
االيراني املثير للجدل وتعمالن
معا من اجل تسوية دبلوماسية
لهذه االزمة.
وعبــر وزيــر اخل ــارجيــة االمل ــاني

واشنطنBBC/

حث ال ــرئيـس األمــريـكي جــورج
دبل ـيـ ـ ــو بـ ـ ــوش رئ ـي ـ ــس الـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيلـي إيهــود أوملــرت علــى
استـئناف احملادثـات املباشرة مع
الفلسطينيني.
وقال بـوش إنه يعتقـد أنه مازال
بــاإلمكـان الـوصـول إلـى تـسـويـة
مع الـ ــسل ـطـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة
بقيـادة الرئـيس محـمود عـباس،
لكنه أدان حركة حماس.
ولـكــنه قـ ــال ألوملـ ــرت إن "أفـكـ ــاره
اجلريئـة" حول انسحـاب أحادي
مـن الــضف ــة الغ ــربـيـ ــة ميكـن أن
متثل خطوة هامة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال أومل ـ ـ ـ ـ ــرت إن إس ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل
"حتتفـظ بحقهـا يف االنـسحـاب
مـن ال ــضف ـ ــة الغـ ــربـيـ ــة بـيـنـمـ ــا
حتـتفـظ ب ــأراضي الـضفــة الـتي
تـضم جتمعات سكـانية رئـيسية"

يف ح ــال ــة ف ــشل احمل ــادثـ ــات مع
اجلانب الفلسطيني.
ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن إس ـ ـ ــرائـ ـيـل احـ ـتـل ــت
الضفـة الغـربيـة بعـد حـرب عـام
 ،1967وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ــت ع ـل ـ ـ ـي ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مستوطنات تعتبر غير مشروعة
وفق القـانـون الـدولي ،وإن كـانت
إسرائيل تطعن يف ذلك.
وقال بـوش إنه يعتقـد أنه مازال
بـاإلمكان الـتوصـل لتسـوية عـبر
ال ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ـ ــاوض بـ ــني إسـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل
والــسلطـة الفلـسـطيـنيــة بقيـادة
عباس.
وأضـ ــاف بـ ــوش ق ـ ــائال "أعــتقـ ــد،
ويــوافقنـي رئيـس الـوزراء أوملـرت
االعتقـاد ،إن التوصل إلى اتفاق
وضـع نه ـ ــائــي ع ـب ـ ــر الــتف ـ ــاوض
يخـدم بـأفـضل صـورة اجلـانـبني
اإلسـ ـ ــرائ ــيلــي والـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـنــي
وقضية السالم".
ومّـي ــز ال ــرئـيــس األمـ ــريكـي بـني

عبـاس ،الـذي قـال إنـه "يتحـدث
مـن أجل ال ــسالم" ،وبـني ح ــرك ــة
ح ـم ـ ـ ــاس ال ـتــي ق ـ ـ ــال إنـه ـ ـ ــا "ال
تتحدث من أجل السالم".
البـ ــد أن تعـتـ ــرف حـمـ ــاس بـحق
إســرائـيل يف الــوجــود ،وتـتخلــى
عــن اإلره ـ ـ ــاب وتـق ـبـل بـك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة
االتفاقات السابقة
وقـال بوش إنه ينـبغي أن تسـتند
أي تـسـويــة علـى خـطـة خـارطـة
الـ ـطـ ـ ــريـق لل ـ ــسالم يف ال ـ ـشـ ـ ــرق
األوسـ ـ ــط وال ـ ـتـ ــي مت االتـفـ ـ ـ ـ ــاق
عـلـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــام  - 2002والـ ـت ــي
تـ ـتـحـ ـ ـ ــدث ع ــن وجـ ـ ـ ــود دولـ ـت ــني
دميق ــراطـيـتـني تعـي ـش ــان جـنـب ــا
إلى جنب.
ومــن جـ ـ ــان ــبه قـ ـ ــال أومل ـ ـ ــرت إنه
سيــستـنفـذ كـافــة اخليــارات من
أجـل الـ ـت ـ ـ ـ ــوصـل إل ـ ـ ـ ــى اتـف ـ ـ ـ ــاق
تفـ ــاوضـي قــبل أن ي ــضع حـ ــدود
إسرائيل النهائية.

جنيف /رويترز

ق ــالت االمم املـتحــدة ان الـســودان
أخـفـق يف ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــاء بـ ـتـعـه ـ ـ ـ ــداتـه
حلقـ ــوق االن ــس ـ ــان مع اسـتـمـ ــرار
االغـتـص ــاب يف دارف ــور وم ــواجه ــة
نـشطـاء حقوق االنـسان حتـرشات
ومتتع املـســؤولني بــاحلصـانــة من
احملاكمة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مــكـ ــتـ ــب مـف ـ ـ ـ ـ ــوض االمم
املـتحدة الـسامـي حلقوق االنـسان
يف تقـرير انه بعد  18شهرا تقريبا
من تـوقـيع احلكـومـة واملـتمــردين
اتـف ـ ـ ــاق سـالم يف اجلــن ـ ـ ــوب أنـهــت
ع ــشـ ــريـن عـ ــامـ ــا مـن احلـ ــرب لـم
تـ ـصـلح اخل ـ ــرطـ ـ ــوم جه ـ ــاز االمــن
الـوطني ولم تنـشيء جلنة قـومية
حلقوق االنسان كما وعدت.
وقـال التقـرير "احلـكومـة مقـصرة
للغـايــة يف العـديـد مـن التـزامـات
حقــوق االنـســان الـتي وعــدت بهــا

حكومة برودي تنال ثقة الربملان

القاهرة/وكاالت

حتذير امريكي من تنامي القدرات العسكرية الصينية
قـواتها البـرية املنتـشرة يف املنطقـة املقابلة
لتايوان.
وجــاء يف التقـريـر ان "مـدى ووتيـرة تعـزيـز
القــدرات العــسكــريــة الــصيـنيــة بــات يـضع
الـت ــوازن ــات الع ــسك ــري ــة يف املـنــطق ــة عل ــى
احملك".
وتـ ــابع "االجت ــاه ــات احل ــالـي ــة يف عـملـي ــة
التحــديث العـسكـري الـتي تـتبعهـا الـصني
ميـكن ان تـزودهــا بقـوة قــادرة علــى تنـفيـذ
عمـليــات عــسكــري ــة يف آسيــا ،وقــد تفــرض
تهــدي ــدا للجـيــوش احلــديـث ــة الع ــاملــة يف
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــق 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 ــة".

وص ـ ـ ــدر ال ــتق ـ ـ ــري ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي مي ــثل
املراجعـة الدوريـة الثـالثـة من قبل
مف ــوض ــة حق ــوق االن ـس ــان ل ــوي ــز
اربـ ــور بعـ ــد يـ ــوم مــن ابالغ االمـني
العـام لـالمم املتحـدة الـسـودان انه
يخــالف القـانـون الـدولـي بتقـييـد
ان ـ ـشــط ـ ــة عــم ـ ــال االغ ـ ــاث ـ ــة ونـقل
االم ــدادات الـتـي ت ـشـت ــد احل ــاج ــة
اليها.
وقــال عنــان يف تقـريـره ان فـظــائع
بـيـنهــا االغـتـصــاب والـنهـب وطــرد
الـن ــاس مـن دي ــارهـم ت ــزي ــد اع ــداد
سك ــان اخملـيـم ــات امل ــزري ــة ال ــذيـن
ي ـبـلغ عـ ـ ــددهــم االن حـ ـ ــوالــي 2.5
مليون.
ويسعـى مسؤولـو االمم املتحدة يف
اخل ــرط ــوم ال ــى اقـنـ ــاع احلك ــوم ــة
بـقبــول قــوات حلفـظ سالم تــابعــة
لالمم امل ــتح ـ ــدة ب ـ ــدال مــن ق ـ ــوات
االحتـ ــاد االف ـ ــريقـي الـتــي تعـ ــانـي
نقصا يف االفراد والتمويل.

مرص تتهم فلسطينيني يف تفجريات دهب

روما /اف ب

واشنطنBBC/

مبقتضى اتفاق السالم الشامل".
ويف م ــن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة دارفـ ـ ـ ــور يف غـ ـ ـ ــرب
الـسـودان الـتي تــوصلـت احلكـومـة
وجماعـة املتمـردين الرئـيسيـة الى
اتفــاق منفـصل يف وقت ســابق من
الــشهــر اجلــاري دعــا الـتقــريــر كل
االطراف الـى احتـرام وقف اطالق
الـن ــار وط ــالـب مبح ــاسـب ــة اولــئك
امل ـســؤولـني عـن انـتهــاك ــات حقــوق
االنـ ــسـ ـ ــان ومخـ ـ ــالفـ ـ ــة الق ـ ــان ـ ــون
الدولي.
ويغـطي التقريـر الفترة مـن كانون
االول ال ــى نـي ـس ــان قـبل املـ ــوافق ــة
عل ـ ـ ــى اتفـ ـ ــاق دارفـ ـ ــور يف ابـ ـ ــوجـ ـ ــا
بنيجيريا.
وقال الـتقريـر "مثلمـا استمـر قتل
املـ ـ ــدن ـيــني واغ ـت ــصـ ـ ــاب الــن ـ ــسـ ـ ــاء
والفـتيــات ونهب قـرى بـأكـملهـا يف
دارفـ ــور اسـتـمـ ــرت كـ ــذلـك ثقـ ــافـ ــة
االفالت من العقاب".

أعلـنت وزارة الــداخـليــة املـصــريــة يف
بيــان الـثالثــاء ان فلـســطيـنيـني من
قـطاع غـزة متـورطون يف االعـتداءات
ال ـت ــي نف ـ ــذهـ ـ ــا ثالث ـ ــة ان ــتح ـ ــاريــني
مصريني يف نيسان يف دهب وتسببت
مبقتل عشرين شخصا.
وقالـت الوزارة يف بـيان لـها ان عـضوا
يف -اجملموعة االرهـابية -التي تولت
اع ــداد وتـنفـي ــذ االعـت ــداءات ي ــدع ــى
يـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــري مـح ـ ـ ـ ــارب دخـل االراض ــي
الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ــة ب ـتـ ـ ــسه ــيل مــن -
الفلـسطيـني ماجـد الديـري -وتدرب
علـى تصنيع املـتفجرات واسـتخداماالسلحة.-
واضــافت -تـاكـد اضـطالع الـعنـاصـر
املــرتـبـط ــة بهــذا الـتحــرك االرهــابـي
وهـم االشقــاء الـثالثــة مـنـيــر واميـن
ويـسري محـارب بفتح قنـوات اتصال
مـع بعــض عـن ـ ــاص ـ ــر فلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة
اصــوليـة وجنــاح الثـانـي والثــالث يف
دخول االراضي احملتلة -مـشيرة الى
ان مـنيــر محــارب قـتل -يف مــواجهــة
امنية -يف االول من ايار.
وتــابع ان -الفلـسـطيـني املـكنـى بـابـو
سـليمـان -قـام بـامــداد يســري ومنيـر

اعلــن رئ ـيـ ــس مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب
االيطـالي فـاوستـو بـرتـينـوتي ان
احلكـومـة االيـطــاليــة اليـسـاريـة
بـرئاسـة رومانـو برودي نـالت ثقة
مـجل ــس الـنـ ــواب بعـ ــدمـ ــا نـ ــالـت
سابقا ثقة مجلس الشيوخ.
ومـ ـنـح الـ ـن ـ ـ ـ ــواب الـ ـثـق ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى
احلك ــوم ــة بـت ــأيـي ــد  344ن ــائـب ــا
ومعارضة 268.
وال ـتـ ـص ـ ـ ــوي ــت عل ـ ـ ــى ال ــثق ـ ـ ــة يف
مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب ه ـ ــو املـ ـ ــرحل ـ ــة
االخـي ـ ــرة قــبل تـ ــسلـم حـك ـ ــوم ـ ــة
ب ـ ــرودي مه ـ ــامه ـ ــا بعـ ــد فـ ــوزه يف
االن ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـتـ ـ ـش ـ ـ ــريـع ـي ـ ـ ــة
االيـطــاليــة يف التــاسع والعــاشــر
م ــن نـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان .وسـ ـبـق جملـلـ ـ ــس
الـشيـوخ ان منح احلـكومـة الثـقة
بـت ــأيـي ــد  165عـض ــوا ومع ــارض ــة
155.
وك ـ ــانــت مهـم ـ ــة احت ـ ــاد الـيـ ـس ـ ــار
بـ ـ ــزعـ ـ ــامـ ـ ــة رئ ـي ـ ــس املفـ ـ ــوض ـيـ ـ ــة
االوروب ـي ـ ـ ــة س ـ ـ ــابـق ـ ـ ــا سـهـل ـ ـ ــة يف
مـجل ــس الـنـ ــواب حـيـث يـتـمــتع
بغــالـبـي ــة واسعــة ( 347مـن اصل
 629نائبا).

حـ ــذر تق ــري ــر ل ــوزراة ال ــدف ــاع االمـ ــريكـي ــة
(البـنتـاجـون) مـن ان القــدرات العـسكـريـة
املـتنــاميـة للـصني رمبـا متـثل "تهـديـدا" يف
منطقة آسيا.
وقـال التقـرير ان الـصني واصلت تـركيـزها
عل ــى ت ــايـ ــوان لكــنهـ ــا زادت االنفـ ــاق عل ــى
الـطــائــرات والــسفـن والـص ــواريخ وهــو مــا
يعـنــي بحـ ـسـب الــتقـ ــري ـ ــر انهـ ــا ميـكـن ان
متتلك قدرات عسكرية خارجية.
اض ـ ــاف ان ال ــص ــني زادت بـ  25ألف ـ ــا ع ـ ــدد

وقـ ـ ـ ــال ان مـجـلـ ـ ــس الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون
اخللــيجـي "قـ ــرر ارس ـ ــال بعـثـ ــة
الي ــران لـبحـث امل ــوض ــوع النـن ــا
كـدول يف املنطقـة مهتمـني بهذا
الـوضع بـالـذات" ،مـؤكـدا ان "كل
مـ ــا نـ ــأمـله ه ـ ــو ان احلل يـكـ ــون
حال دبلـومـاسيـا واال يـؤدي الـى
زيـ ـ ـ ــادة االوضـ ـ ـ ــاع املـ ـتـ ـ ـ ــأزمـه يف
املنطقة".
وش ــدد االمـي ــر سع ــود الفـيــصل
علـى "الــدور االوروبي االيجـابي
يف مـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ـ ـ ــة ايـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاد حـل
دبلــومــاسـي للحــد مـن انـت ـشــار
اسـلح ـ ــة ال ـ ــدم ـ ــار ال ـ ـشـ ـ ــامل يف
امل ـ ـن ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــة وعـل ـ ـ ـ ـ ــى االخـ ـ ــص
االسلحـة النـوويـة ( )...واهميـة
اجلهـود الـدبلـومــاسيـة يف جعل

انان حيمل اخلرطوم مسؤولية تواصل االغتصاب
والنهب والتهجري يف دارفور

بوش يدعو الستئناف مفاوضات السالم
وااللتزام بخارطة الطريق

موقف

اكد رئيـس الوزراء الفلـسطينـي اسماعيـل هنية" :ان
مصطلح احلرب االهليـة ليس موجودا يف قـاموسنا
الـفل ـس ـطـيـنـي" ،م ـشـ ــددا عل ــى ال ــوح ــدة ال ــوطـنـي ــة
واحلوار.
وقـال "ان الوحـدة الوطـنية هـي صمام امـان واحلوار
الـوطني هـو اللغـة الوحـيدة الـتي يجب ان تـسود يف
العالقات الفلسطينية الفلسطينية".

الـدولية لـلطاقـة الذريـة محمد
البـرادعي الذي كـان الثالثاء يف
واشنـطن الجـراء محـادثـات مع
وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة
كـوندولـيزا رايـس واالمني الـعام
لـالمم املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة ك ـ ـ ـ ــويف ان ـ ـ ـ ــان
وم ـ ـس ـ ــؤولــني يف ان ـ ــدون ـي ـ ـس ـي ـ ــا
والكويت.
انقسامات امريكية
هذا وذكرت صحيفة "فايننشال
ت ـ ـ ـ ــامي ـ ـ ـ ــز" ام ـ ـ ــس االربـع ـ ـ ـ ــاء ان
انق ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات بــني م ـ ـسـ ـ ــؤولــني
امـيــركـيـني كـب ــار تعق ــد اجلهــود
االوروبيـة لــوضع مجمـوعــة من
احل ــواف ــز القـن ــاع اي ــران ب ــوقف
نشاطاتها النووية.
وتـ ــأتـي هـ ــذه املـعلـ ــومـ ــات الـتـي
نـقـل ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـصـح ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــة عـ ــن
دبـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاسـ ـي ــني ومـحـلـل ــني يف
واش ـ ـن ـ ـ ـطـ ــن لـ ــم تــكـ ـ ـ ـ ـشـف عـ ــن
هــويـتهـم ،يف وقـت ت ـسـتعــد فـيه
لنـدن الستـضافـة اجتمـاع حول
ايران بني املدراء الـسياسيني يف
وزارة خــارجـيــة الــدول اخلـمــس
ال ــدائمــة العـضــويــة يف مجلـس
االمن فضال عن املانيا.
وقـال دبلـومــاسي للـصحيفـة ان
وزي ــرة اخل ــارجـي ــة ك ــون ــدولـي ــزا
رايـس ارادت دعم احلـوافـز الـتي
تعدها الترويكا االوروبية لكنها
واجه ــت مقـ ـ ــاومـ ـ ــة مــن نـ ـ ــائــب
الرئيس ديك تشيني.
وافـ ـ ـ ــاد دبـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس ــي اخـ ـ ـ ــر ان
انق ـس ــام ــات امـي ــركـي ــة داخلـي ــة
تــؤخ ــر التــوصل الــى اتفــاق مع
حـلفـ ـ ــاء واش ـنـ ـطــن االوروب ـيــني
الثالثة.
وذكـرت الصحيفة ايضا ان ديك
تـشـينـي يعــارض فكــرة "مكـافـأة
السلوك السيء" بعدما انتهكت

منطـقة الـشرق االوسـط خالـية
من اسلحة الدمار الشامل".
واكـ ـ ـ ـ ــد ان "اي جـهـ ـ ـ ـ ــد يف هـ ـ ـ ـ ــذا
اخل ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص يـ ـ ـنـ ـ ـبـغ ـ ــي ان ال
يستثني اسرائيل".
ويـ ـ ــؤكـ ـ ــد خ ـبـ ـ ــراء غـ ـ ــرب ـيـ ـ ــون ان
اسـرائيـل متتلك تـرسـانـة نـوويـة
تـضم اكثـر من مئتـي رأس نووي
لكن الـدولة العـبريـة لم تعـترف
يوما بامتالك سالح ذري.
حلول سلمية
يــذكــر وزيــر اخلــارجيــة الــروسي
سيرغي الفـروف قال يف الكويت
ان بالده تـدعم املقتـرح االوروبي
الهـادف الى حـل ازمة الـبرنـامج
النــووي االي ــراني وحـث طهــران
على التعاون.
وقال الفروف بعـد مباحثات مع
نـظيـره الكـويتـي الشـيخ محمـد
ال ـصـبـ ــاح -انـه جهـ ــد جـمـ ــاعـي
بـ ــدأته الـتـ ــرويك ــا االوروبـي ــة ثـم
دعـمته روسيا والـصني وانضمت
اليه الواليات املتحدة.-
واضـ ـ ـ ـ ــاف -نـحـ ــن نـع ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــد ان
الـت ــوصل ال ــى نـت ــائج لـن يك ــون
ممـكـ ـن ـ ـ ــا اال م ــن خـالل تـع ـ ـ ــاون
جـمـ ــاعـي انــطالقـ ــا مـن مـ ــوقف
موحد.-
من جــانـبه قــال الـشـيخ مـحمــد
الصبـاح ان البلـدين اتفـقا عـلى
اهمية التوصل الى حل سلميوديـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــاس ــي وس ــيـ ـ ـ ـ ــاس ــي
للقضية.-
ورفض وزيـر اخلـارجيـة الـروسي
االجابـة على سؤال بـشأن ما اذا
ك ــانـت مـ ــوسك ــو سـت ــدعـم عـمال
ع ــسك ــري ــا ض ــد اي ــران يف ح ــال
انهـ ــارت املف ــاوضـ ــات املقـت ــرح ــة
غيـر انه اكــد ان روسيـا ال تــدعم
ب ـ ـشــكل م ـبـ ـ ــدئــي -اس ــتخـ ـ ــدامالقوة.

محارب مببالغ مالية.
وقــال ان قــائــد اجملـمــوعــة -خـمـيــس
ن ـصـ ــر املالحــي سعـ ــى الـ ــى ت ــسفـيـ ــر
بـعض العنـاصر مـنهم احمـد محـمد
الكـرميـي ومحمـد عبـد العـزيـز نـافع
وع ـ ـطـ ـ ـ ــاهلل الـقـ ـ ـ ــرم (وه ــم مـ ـنـفـ ـ ـ ــذو
تـفجـيـ ــرات دهـب) الـ ــى ق ـطـ ــاع غـ ــزة
ل ـتـلقــي ت ـ ــدري ـبـ ـ ــات عل ـ ــى االسـلح ـ ــة
واملتفجرات.-
وقتل عشـرون شخصـا وجرح تـسعون
اخــرون يف الهـجمــات الـتي وقـعت يف
منتجع دهب يف  24نيسان املاضي.
وقتـل  34شخصـا يف اعتـداءات طـابـا
يف ت ـش ــريـن االول  ، 2004فـيـم ــا قـتل
حـوالى  70شخصا يف اعتداءات شرم
الشيخ يف متوز 2005.
مـن جـ ــانــبهـ ــا اسـتـنـكـ ــرت ال ــسل ـطـ ــة
الفلـســطيـنيــة امـس االربعــاء تــورط
فل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــني مــن قـ ـط ـ ــاع غ ـ ــزة يف
االع ـت ـ ــداءات ال ـتــي نف ـ ــذهـ ـ ــا ثالث ـ ــة
انـتحــاريـني مـصــريـني يف نـي ـســان يف
دهـب ،مـ ــؤك ـ ــدة انهـ ــا سـتــتعـ ــامـل مع
احلـكـ ــومـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة "بـكل جـ ــديـ ــة
للـكـ ـ ــشف ع ــن مالبـ ـ ـسـ ـ ــات احلـ ـ ــادث
ومـالحقـ ـ ــة الـ ـ ــذي ــن لع ـبـ ـ ــوا دورا" يف
االعتداءات.

افغانستان تواصل اعتامدها عىل القوات االجنبية
العواصم /القناة

اعـتبـر الــرئيـس األفغــاني حـميـد
كـرزاي ان اعـتمـاد بالده عـسكـريـا
عـلى الـقوات األجـنبيـة سيـستـمر
من خمس الى عشر سنوات.-وقال كـرزاي :ليـس لديـنا الـقدرة
علـى الـدفـاع عن بلـدنـا فجيـشنـا
وسالح اجلــو فـيه قــد دمــر خالل
احلروب املتـتالية ( )..كـان عندنا
 400طــائــرة عــسكــريــة عــام 1992

واآلن لــدينـا طـائـرتـان حـربـيتـان
للتدريب وثماني مروحيات.-
واضـ ـ ــاف ردا عل ـ ــى س ـ ــؤال ح ـ ــول
امل ـ ـ ــوع ـ ـ ــد امل ــت ـ ـ ــوقـع النـ ـ ـسـح ـ ـ ــاب
ال ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــالـف الـع ـ ـ ـ ـســكـ ـ ـ ـ ــري مـ ــن
افغــان ـسـتــان -سـيك ــون علـيـنــا ان
نطـور جيشنا ( )..لقد بدأنا هذه
الـ ــرحل ــة قـبـل اربع سـن ــوات وهـي
س ــوف ت ـسـتغ ــرق عل ــى االقل مـن
خـم ــس الـ ــى ع ــشـ ــر سـنـ ــوات ()..

فـاعتمـادنا علـى اجملتمع الـدولي
سيستمر لفترة طولية.-
وح ـ ــول العــملـي ـ ــات العـ ـسـكـ ــريـ ــة
الـعنـيفــة الـتي تـشـنه ــا منــذ ايــام
ق ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــالـف والـق ـ ـ ـ ـ ــوات
االفغــانيــة يف جنـوب افغـانـستـان
قـال كــرزاي -نحن نـواجه حتـدي
محـاربـة االرهـاب ومــا زلنـا نـدفع
ونــت ـ ـ ــالــم مــن ت ـبـع ـ ـ ــات االره ـ ـ ــاب
ومدنيونا مـا زالوا يدفعون -ثمن

ه ـ ــذه العــملـي ـ ــات يف اش ـ ــارة ال ـ ــى
مقتل عدد من املدنيني فيها.
وشـهـ ـ ـ ـ ـ ــد رب ـ ـيـع  2006اق ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــى
املـواجهــات بني طــالبـان والقـوات
االفغـ ـ ــانــيـ ـ ــة واالج ـن ـبــيـ ـ ــة مــنـ ـ ــذ
االطـاحـة بـنظـام حـركـة طــالبـان
ق ـبـل خــم ـ ــس ســن ـ ـ ــوات وق ـتـل يف
االيـ ــام االخـيـ ــرة مـ ــا ال يـقل عـن
 300شخــص بـيــنهـم ع ــدد كـبـي ــر
من مقـاتلي طـالبـان ولكـن ايضـا
مدنيون.

