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يف احلدث العربي والدولي

طهران تفضل التعاون على املواجهة

متقي يدعو اىل دبلوماسية مكوكية  ..وبوش يرى رد الفعل اإليراين املبدئي خطوة اجيابية
املدى  /وكاالت
قلق

اعــرب ال ــرئيــس االمي ــركي جــورج بــوش عـن "قلقه"
لعدم االستقرار السائد يف الصومال ،وقال انه يعد
ردا امـيركـيا عـلى احلـوادث االخيـرة حتـى ال يصبح
الصومال ملجأ لتنظيم القاعدة.
وقال بـوش "عنـدما يـسود عـدم االستـقرار يف مـكان
مــا مـن العــالـم ،نــشعــر بــالـقلق .ل ــذلك ثـمــة عــدم
استقرار يف الصومال".
واضـاف ان "هاجـسنا االول هـو ان نقوم بـكل ما من
شأنه منع الصومال من ان تصبح ملجأ للقاعدة".
واك ــد "ل ــذلك ن ــراقـب عـن كـثـب االح ــداث اجل ــاري ــة
هنـاك ،وسننـصرف الـى مزيـد من الـتفكيـر يف الرد
االفضل على التطورات االخيرة يف الصومال".

مشروع

اعلن السكـرتير االول للحـزب االشتراكـي الفرنسي
فــرنـســوا هــوالنــد امــس االربع ــاء ان "االشتــراكـيني
تـبـنـ ــوا بـ ــاالجـمـ ــاع مـ ـشـ ــروع" احلـ ــزب االشـتـ ــراكـي
لالنتخابـات الرئاسـية يف  2007على ان يـطرح على
االعضاء للتصويت.
وقـد كلف احلـزب االشتــراكي مكـتبه الـوطـني وضع
الصيغـة النهائية لـلمشروع ،فعقد اجتـماعا استمر
حـوالـى عـشـر سـاعــات ،يف حضـور جـميع املــرشحني
للرئاسة الذين شاركوا يف قسم كبير من االجتماع.
وقـال السكـرتيـر االول ان احلزب االشـتراكـي يعطي
من خالل هذا املشـروع "امال ويفتح افاقا" .واضاف
ان هذا املشروع "سيلزم جميع املرشحني.

تقرير

اعلنـت متحـدثـة بــاسم الـوكـالـة الــدوليــة للـطـاقـة
الذرية يف فييـنا ان الوكالة ستصدر اليوم اخلميس
تق ــري ــرا ح ــول االن ـشـط ــة االي ــرانـي ــة عل ــى صعـي ــد
التخصيب النووي.
واوضحـت املتحدثة مليسا فـلمينغ ان هذا التقرير
سـيتحـدث عن "احــدث مالحظــات املفتـشني الـذين
زاروا (موقع التخصيب االيراني) يف نطنز".
وسـيجيب هـذا التقـرير املـؤلف من ثالث صفـحات،
كـمــا ذك ــرت فلـمـيـنغ ،علــى االسـئلــة الـتـي ط ــرحهــا
مكـتـب حكــام الــوكــالــة لـتحــديــد مهـمــة املفـتـشـني
الــذين سـيعهــد علـيهم مــراقبـة االنـشـطــة النـوويـة
االيرانية.

صواريخ

اعطت وزارة الـدفاع االمـيركـية مـوافقتـها علـى بيع
الـيــابــان ص ــواريخ اعـتــراضـي ــة ومعــدات لـتحــديـث
صـواريـخ اغيـس ،مبـبلـغ اجمــالي قـدره  458مـليـون
دوالر.
وسـتـشـت ــري احلكــومــة الـيــابــانـيــة تــسعــة صــواريخ
اعت ــراضيــة بحــر-ج ــو من ن ــوع ستــانــدرد ومعــدات
لتحـديث احـدى مـنظـومـاتهـا الصـاروخيـة من نـوع
اغيس ،كـما اوضحت وكـالة الـدفاع للتـعاون االمني
يف بيـان .وال يـزال هـذا العقــد يحتـاج الـى مـوافقـة
الكونغرس االميركي.

موقف

اعـتـب ــر الـبـيـت االبـيــض ان املـ ــوقف االولـي الي ــران
حـيـ ــال العـ ــرض الـ ــذي ت ــسلـمـتـه ملعـ ــاجلـ ــة االزمـ ــة
الـن ــووي ــة "م ــشجـع" ،لكــنه ك ــرر ان اخملـ ــرج الفـعلـي
يكمن يف وقف طهران تخصيب اليورانيوم.
وقـال املتحـدث بـاسم الـبيت االبـيض تــوني سنـو ان
االدارة االميـركيـة تتـوقع سلـسلـة من الـتصـريحـات
االيرانيـة يف االيام املقبلة واضـاف "اعتقد ان االمر
مشـجع ويظهـر انـهم سيـاخـذون (اقتـراحـات الـدول
العظمى) على محمل اجلد".

استطالع

اظهر استطالع للرأي أجراه مـركز دراسات التنمية
يف جـ ـ ــامع ـ ــة ب ـي ـ ــرزيــت ان غ ـ ــال ـب ـي ـ ــة سـ ـ ــاحق ـ ــة مــن
الفلـسـطـينـيني تـؤيـد دعـوة الــرئيــس الفلـسـطيـني
مـحم ــود عبــاس الــى اج ــراء استـفتــاء شعـبي حــول
وثيقة األسرى.
واظه ـ ــر االس ـت ــطالع ان  %77مــن الـفل ـ ـس ـط ـي ـن ـيــني
يؤيدون دعوة الرئيس عباس إلجراء االستفتاء ،يف
حني عارضها .%91
وحـول الـوثيقـة نفـسهـا جـاء يف االسـتطالع ان %77
مـن الفلسـطينيـني سيصـوتون بـنعم عليهـا يف حني
ان  %13سيصوتون بال.

حرب

نـبه خـب ــراء يف القـض ــاي ــا االمـنـي ــة ال ــى ان جـن ــوب
افغـانــستــان ينــزلق الـى احلــرب يف ظل تـزايــد دعم
الـسكـان حلـركـة طــالبـان ،محـذريـن من ان الـوضع
سيتـدهـور يف حـال لم تـستعـد القـوات البـريطـانيـة
السيطرة عليه.
وقـال اميانويل راينرت مديـر مجلس سنليس الذي
له ف ــروع يف ب ــاريــس ولـن ــدن وب ــروكــسل وك ــاب ــول ان
"ماهـية عـدم االستـقرار (يف واليـة هلمنـد) انتقلت
من كــونهــا متــردا مـتفــرقــا الــى حــال ــة عنـف دائمــة
تهدد افغانستان اجلديدة حتى اساساتها".

قاضيه

اصـدر ملـك البحـريـن حمـد بـن عيـسـى آل خـليفـة
أمـرا ملكيـا يقضـي بتعيني سـيدة بحـرينيـة قاضـية
يف احملكمـة الكبـرى املـدنيـة للمـرة األولـى يف تـاريخ
البحرين ودول اخلليج احملافظة.
وق ــالت وكــال ــة انبــاء الـبح ــرين ان عــاهل الـبح ــرين
اصـدر امرا ملكيا قضى بتعـيني منى جاسم محمد
الكواري قاضية يف احملكمة الكبرى املدنية.
وقالت القـاضية "اشعر بـاالعتزاز كونـي اول قاضية
بحــريـنـيــة" مـضـيفــة "أمتـنــى ان اكــون عـنــد ح ـسـن
الظن".

ملف

اعـتـب ــر وزي ــر اخل ــارجـي ــة االمل ــانـي فـ ــرانك ف ــالـت ــر
شتــاينمـايـر ان اجلهـود الـدبلـومـاسيـة الـراميـة الـى
ايج ــاد حـل للـن ــزاع ح ــول املـلف الـن ــووي االي ــرانـي
بلغت "بالتأكيد مرحلة حاسمة".
ويف اشـ ـ ــارة الـ ـ ــى العـ ـ ــرض الـ ـ ــذي قـ ـ ــدم ـتـه القـ ـ ــوى
العظـمى ،قـال شتـاينمـاير "لـدينـا فكـرة عن الـوقت
الالزم للحصول على رد من طهران".
واعتبر شتاينماير ان لقاء وزراء خارجية مجموعة
ال ـث ـم ـ ــانــي ال ـ ــذي س ـيـعق ـ ــد يف  30 29ح ـ ــزي ـ ــران يف
م ــوسكــو ،هــو "ب ــالت ــأكيــد" مــوع ــد ميكـن ان نتــوقع
خالله ردا من طهران.

العواصم  /وكاالت

اكـ ــد وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة االيـ ــرانـي
مـن ــوشهــر مـتكـي يف تـص ــريحــات
نقلـتهـا وكـالــة االنبـاء االيــرانيـة
اليـوم االربعـاء ان طهـران تـفضل
التعـاون علـى املواجـهة وسـتدرس
ب ـ ــدق ـ ــة الع ـ ــرض ال ـ ــذي ق ـ ــدمــته
ال ــدول الكـبــرى لـتـســويــة االزمــة
النووية.
وقـال متكـي بعد لقـاء مع نظـيره
الكــازاخـسـتــانـي قــاسـم جــومــرت
تـوكــاييف الـذي يـزور طهـران "يف
املـسـألــة النـوويـة نفـضل التعـاون
على املواجهة".
واملقتـرحـات الـتي قـدمهـا املـمثل
االعـل ـ ـ ــى ل ـ ـ ـس ــي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة االحت ـ ـ ــاد
االوروبـي اخلـ ــارجـيـ ــة خـ ــافـيـيـ ــر
سـ ـ ـ ــوالنـ ـ ـ ــا تـ ـت ـ ـضـ ـم ــن اجـ ـ ـ ــراءات
حتف ـي ـ ــزي ـ ــة حلــمل ايـ ـ ــران عل ـ ــى
تعليق تخصيب اليورانيوم.
واضــاف مـتكـي ان "ســوالنــا قــدم
الينـا املقتـرحات وسنـدرسها االن
بدقة".

دبلوماسية مكوكية

وت ــابع ان "دبلــوم ــاسي ــة مك ــوكيــة
ستـسـمح ب ــالتــوصل ال ــى ارضيــة
لـلـ ـتـف ـ ـ ــاه ــم اذا ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــرت االرادة

احلسنة".
وخالل زيـارة سـوالنـا ،دعـا القـادة
االيــرانيـون الـى مـواصلـة احلـوار
"الكــمـ ـ ــال مق ـت ـ ــرحـ ـ ــات" الق ـ ــوى
الـكـبـ ــرى مع االخـ ــذ بـ ــاالعـتـبـ ــار
وجهات نظر ايران.
وردا عل ـ ــى س ـ ــؤال ح ـ ــول تـ ـ ــدخل
عــسك ــري امي ــركي مـحتـمل ضــد
ايــران اعلـن متـكي ان "الــواليــات
املـتحــدة ليــست يف مــوقع يـسـمح
لهـا بفـرض نفقـات اضافـية عـلى
دافعـي ال ـضـ ــرائـب االمـيـ ــركـيـني
ولهذا الـسبب اعلـنت استعـدادها
للتفاوض مع ايران".
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف انـه "مـ ــن امل ـ ـمـ ـكـ ــن ان
ي ــبحــث ال ــبع ــض يف ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املتحـدة عـن خيـارات اخـرى لـكن
يف الـوقت الــراهن يبـدو ان للحل
الدبلوماسي فرص جناح اكبر".

خطوة ايجابية

م ــن جـ ـ ـ ــانـ ـبـه قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــرئ ــيـ ـ ــس
االمــي ـ ـ ــركــي ج ـ ـ ــورج ب ـ ـ ــوش ان رد
الفـعل االي ـ ــرانــي املــبـ ـ ــدأي عل ـ ــى
مجمـوعـة احلـوافـز الـتي قـدمهـا
مجلـس االمن الـى طهـران حـول
بـ ــرنـ ــامـجهـ ــا الـنـ ــووي يـب ـ ــدو انه
"خطوة ايجابية".
اال ان بـ ــوش اشـ ــار ال ـ ــى ان علـ ــى

اجملتمع الـدولي ان ينتظر املزيد
مـن ال ــوقـت للـت ــأك ــد مـن ج ــدي ــة
ايران.
واضـاف بـوش انه يـريـد حل هـذه
االزمــة بــالـطــرق الــدبلــوم ــاسيــة
قـ ــائـال "علــيهـم (االيـ ــرانـيـني) ان
يختــاروا .لقــد قلت ان الـواليـات
املــتح ــدة سـتـجلــس مـعهــم عل ــى
م ـ ــائـ ـ ــدة املف ـ ــاوض ـ ــات اذا ك ـ ــانــت
لديـهم الرغـبة يف وقف تـخصيب
اليـورانيـوم بشكل ميـكن التحقق
منه".

رفــــض ســــــــوري وكــــــــويب
لإلهتامات االمريكية
هافانا /ا ف ب

توجيه التهم الى آخرين".
مــن جهــته ،اك ـ ــد نـ ـظ ـي ـ ــره الـك ـ ــوبــي
مـ ــارك ـ ــوس رودريغـي ـ ــز علـ ــى "صـلف"
واشنطن "بادعائها امتالك احلق يف
احلكـم علــى دول اخــرى" يف قـضــايــا
مثل االرهاب واالجتار بالبشر.
وكانت الـواليات املتحدة ادرجت ست
دول جديـدة من بينهـا سوريـا وايران
علـى الئحـة ســوداء لبلــدان تتـهمهـا
واشـن ـطـن ب ـ ــانهـ ــا ال تـب ـ ــذل جهـ ــودا
ملكافحة االجتار بالبشر.
واصبحت هـذه الالئـحة تـضم بيلـيز
وايـران والوس وسـوريــا واوزبكــستـان
وزميبـابـوي الـى جـانب بـورمـا وكـوبـا
وكـ ــوريـ ــا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة والـ ــسعـ ــوديـ ــة
والسودان وفنزويال.

رفـضت سـوريـا وكـوبـا ادراجهمـا علـى
الالئحـة االميـركيــة السـوداء للـدول
املـتهـمـ ــة بع ــدم بـ ــذل جه ــود ك ــافـي ــة
ملكافحة االجتار بالبشر.
وقـال نـائب وزيـر اخلـارجيـة السـوري
فـيــصل مق ــداد ال ــذي يق ــوم ب ــزي ــارة
رسـميــة الــى كــوبــا ،لــوكــالــة فــرانـس
بـرس "بــالتــأكيــد نحن ضـد االجتـار
بـالبـشـر .يبـدو ان الـواليــات املتحـدة
لــديهــا عــدة لــوائـح وتنـشــر كل هــذه
اللـوائـح لتغـطي فــشل سيــاستهـا يف
العالم".
واضــاف انه علــى الــواليــات املـتحــدة
ان تع ــالج قـضـي ــة االجت ــار ب ــالـب ـش ــر
"باحتـرام كبيـر وبهدف حلهـا ال عبر

ويقـ ـ ــول مـ ـ ــراسل بــي بــي ســي يف
واشنــطن جــونــاثــان بـيل انـه من
الـن ــادر ان تكــون لغــة احلــوار بـني
طهـران وواشنـطن مـشجعـة علـى
هذا النحو.
لكـن جونـاثان اضـاف انه ال زالت
هنـاك مـؤشـرات علـى احلـذر ،وان
الـشكــوك املتبـادلـة بني اجلــانبني
ق ـ ــد تعـ ــود بـ ــسهـ ــول ـ ــة لل ــظهـ ــور.
س ـ ـ ــوالن ـ ـ ــا يـج ـ ـ ــري امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد مــن
املباحثات

مزيد من املباحثات

غزة/اف ب

اس ـ ـت ـ ـبـع ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـفـل ـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـن ــي الـقـ ـيـ ـ ـ ــادي يف
حـ ـمـ ـ ـ ــاس اسـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـل هـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
االربعـاء احتمـال انـدالع "حـرب
اه ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" يف االراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة فـيـمـ ــا فـ ــشلـت
احملــادثــات للخ ــروج من االزمــة
الـسيـاسيـة-املـاليـة علـى خلفيـة
اع ـم ـ ـ ــال الع ــنف بــني حـ ـ ــرك ـتــي
حماس وفتح.
وقـال هـنيـة لـلصحـافـيني خالل
زيـارة مـدرسـة يف غـزة "نـريـد ان
نـوقف التـدهور احلـاصل ،نـريد
ان نحقن دمـاء ابنائـنا وشبـابنا
ون ـ ـ ــري ـ ـ ــد ان نـع ـ ـ ــزز وح ـ ـ ــدتـ ـن ـ ـ ــا

الــوطـنيــة ونــريــد ان نخ ــرج من
الـفخ املـن ـصـ ــوب لهـ ــذا ال ــشعـب
والغ ـ ــرض م ــنه هـ ـ ــو ان يق ـت ــتل
الفلسطينيون".
وقـ ـ ــال "اكـ ـ ــدن ـ ـ ــا علـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
اسـ ـتـ ـم ـ ـ ــرار احل ـ ـ ــوار ال ـ ـ ــوطـ ـن ــي
واع ـطـ ــاء اجملـ ــال اكـثـ ــر زمـنـيـ ــا
للـمــتحـ ــاوريـن حـتـ ــى ن ــصل ان
شـاء اهلل الـى الـرؤيـة املــشتـركـة
والى القواسم املـشتركة ،خاصة
ان ـنــي امل ـ ــس روح ـ ـ ــا ايجـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة
وج ــدي ــة مـن جـمــيع الفـص ــائل
بهــدف التــوصل الـى مــا يحقق
امل ـ ـصـ ـ ـ ــالـح الـعـلـ ـيـ ـ ـ ــا لـل ـ ـ ـشـع ــب
الفلسطيني".
وتلقـى الـرئيـس محمـود عبـاس

دبي/ا ف ب

الــثالث ـ ــاء مـ ـ ــوافق ـ ــة م ـنـ ـظ ـم ـ ــة
الـتحــري ــر الفل ـسـطـيـنـي ــة علــى
تنــظيـم استـفتــاء حــول وثـيقــة
تـعتــرف ضـمنــا بــاســرائـيل بعــد
رفــض حـمـ ــاس تغـيـيـ ــر نهـجه ــا
السياسي.
ويف ـت ـ ـ ــرض ان يحـ ـ ــدد ع ـبـ ـ ــاس
الـ ـي ـ ـ ـ ــوم اخلـ ـمـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــد
االستفتاء عبر مرسوم.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر صـ ــرح ع ـ ــاهل
االردن امللـك عبد اهلل الـثاني يف
مق ـ ــابل ـ ــة نـ ـش ـ ــرته ـ ــا صحــيف ـ ــة
"يـ ـ ــديع ـ ــوت اح ـ ــرون ـ ــوت" امـ ــس
االربعاء انه "قـلق" من اخلطط
احـ ــاديـ ــة اجلـ ــانـب يف لـ ــرئـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء االس ـ ـ ــرائ ـيـلــي ايـه ـ ـ ــود

اوملرت يف الشق الفلسطيني.
وقـ ــال ملـك االردن يف املقـ ــابلـ ــة
التـي نشـرت عشـية زيـارة اوملرت
الـ ـ ـ ــى عـ ـمـ ـ ـ ــان ان "اي خ ـ ـطـ ـ ـ ــوة
احاديـة اجلانـب السرائيل تـثير
قـلق ــي النه ـ ـ ــا ميـكــن ان حت ـ ـ ــرم
الـفل ـس ـطـيـنـيـني مـن حقـ ــوقهـم
الـشرعيـة املعترف بهـا دوليا ،يف
اقـ ــامـ ــة دولـ ــة مـ ـسـتـقل ـ ــة علـ ــى
ارضهم".
واض ـ ــاف ان "خـ ـط ـ ــوة اح ـ ــادي ـ ــة
اجل ــانـب كه ــذه سـتـثـي ــر شع ــورا
ب ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الفلسـطينيـني وكذلـك لدى كل
الذين يعملـون من اجل السالم
يف املنطقة".

إعتقال مشتبه به حاول اغتيال رئيس الوزراء الكندي
برامبتون /اف ب

اتهـم املـ ـشـتـبـه بهـم ال ــذيــن اوقف ــوا يف اكـب ــر
عملـية مكـافحة ارهـاب يف كندا بـالتخـطيط
ملهاجمـة البرملان فيمـا اتهم احدهم بانه اراد
اغتيال رئيس الوزراء ستيفن هاربر من اجل
الـت ــوصل ال ــى سحـب الق ــوات الكـن ــدي ــة مـن
افغانستان كما اعلن احد محاميهم .
ومــثل  15مـن  17مـ ــسلـمـ ــا بـيــنهـم خـمـ ـسـ ــة
قــاصــرين امــام محـكمــة بـضــواحي تــورونتــو
الـثالثـ ــاء بع ــد ت ــوقـيـفهـم اجلـمع ــة امل ــاضـي
النهـم ك ــان ــوا ضـمـن خلـي ــة اره ــابـيـ ــة تعـمل
بـ ـ ــوحــي م ــن عق ـي ـ ـ ــدة القـ ـ ــاعـ ـ ــدة وحتـ ـضـ ـ ــر
العتداءات يف كندا بحسب الشرطة.

ولم يـحضــر اثنـان مـن املتهـمني الـذي بـدأوا
يقـض ــون عقــوبــة بــالــسجـن بـتهـم ــة تهــريـب
اسلحة.
وت ـس ــربــت معل ــوم ــات ج ــدي ــدة ح ــول ن ــواي ــا
املشتبه بهم الذين اودعوا السجن يف انتظار
جـلســات استمـاع جـديـدة جتـري يف حـزيـران
ومت ــوز للـنـظــر يف مـطــالـبهـم االفــراج عـنهـم
بشروط.
واعلن غـاري بـاتـاسـار محــامي احـد املـشـتبه
بهـم ستـفني فـيكــاش شــانــد ( 25عــامــا) بــان
االتهامات املوجهة الى موكله "خطيرة".
وقال انهـا تشمل "ادعاءات مفادها ان موكلي
كان يـريد قطع رأس رئيـس الوزراء الكندي".

بكـني تنتـقد تـدخل واشـنطن بـاحتجـاجات تـيانـانمني
بكني /رويترز
اثيـوبيـا ويف هـذه احلـالـة سـتحتـاج الـى
موافقة الـسلطة االنتقالية الصومالية
وال اعتقـد ان الـرئيـس عبـد اهلل يـوسف
قد يوافق".
ام ــا اخلـي ــار الـث ــالـث "فه ــو ان تـت ــدخل
القوات االمـيركيـة بشكل مبـاشر ضـدنا
يف مقـ ـ ــديـ ـ ـشـ ـ ــو وسـ ـ ــاع ــتهـ ـ ــا س ـنـكـ ـ ــون
مـسـتعــدين لـتلـقيـنهــا درســا لـن تنـســاه
وسـنعـيــد مــا حــدث مـن هــزميـتهــا عــام
 "1993كما قال.
وك ـ ــان اجل ـيـ ــش االم ـي ـ ــركــي تـ ـ ــدخل يف

الـ ـص ـ ــوم ـ ــال يف  1992ل ـت ـ ــوف ـي ـ ــر االمــن
للمـسـاعـدة الغــذائيــة ثم انـسـحب بعـد
مقتل  18من عناصره يف 1993.
وق ــال ردا عل ــى م ــا عـب ــر عـنه املـتح ــدث
باسم اخلـارجية االميركية من مخاوف
مـن ان تتحــول مقـديـشــو بعــد سيـطـرة
احملاكم االسالمية عليها الى مالذ آمن
لالره ــابـيـني وتـنـظـيـم الق ــاع ــدة" ،ه ــذا
تـطـاول ووقـاحــة اميــركيــة .نحن لــسنـا
اره ـ ـ ــاب ـيــني ولــن نـ ـ ـس ـمـح الح ـ ـ ــد ب ـ ـ ــان
يخطف.

العنف يودي بحياة " "115عام ًال عام 2005
وكولومبيا االشد خطورة عىل العمل النقايب
بروكسل /اف ب

اصرار على التخصيب

وتقــول إي ــران إنهــا ســوف تــأخــذ
حـ ــواف ـ ــز الغ ـ ــرب بعـني االعـتـبـ ــار
ولكـنه ــا ت ــرفــض وقف تخـصـيـب
اليورانيوم على أراضيها.
وج ــاءت ت ـصـ ــريحـ ــات الريج ــانـي
بعـ ــد اجـتـمـ ــاع دام سـ ــاعـتــني مع
سـوالنــا متفـائلـة علـى نحـو غيـر
متــوقع ،بحــسب مــراسلــة بـي بي
سـ ــي يف طـه ـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــز
هاريسون.
وق ـ ـ ـ ــال الريـج ـ ـ ـ ــان ــي إنـه أج ـ ـ ـ ــرى
محـادثات "بنـاءة" مع سوالنا وإن
طهـ ــران سـتـعلـن مـ ــوقـفهـ ــا بعـ ــد
دراسة احلوافز.
وأضـ ـ ــاف املف ـ ــاوض االي ـ ــرانــي أن
أوروب ـ ــا ك ـ ــانــت مـحق ـ ــة ع ـن ـ ــدم ـ ــا
حـ ــاولـت اســتخ ـ ــدام املفـ ــاوضـ ــات
الــدبلـومــاسيــة حلل املــشكلـة وأن
إيـ ـ ــران م ـ ـس ــتعـ ـ ــدة الس ـت ـئــنـ ـ ــاف
احملادثات من أجل التوصل حلل
منطقي ومتوازن.
من جانبه أعرب سوالنا عن أمله
يف أن يـ ـ ـ ــأت ــي رد طـهـ ـ ـ ــران عـلـ ـ ـ ــى
العرض إيجابيا.

هنية يستبعد اندالع حرب اهلية -وعباس حيدد موعد االستفتاء اليوم

رئيـس املحـاكـم االسالميـة يـنفي عالقـته بطـالبـان وبـاألرهـاب

شـار تقـريـر اصـدره االحتـاد
ال ــدولـي للـنق ــاب ــات احل ــرة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان الـقـ ـ ـمـع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
تواجهه النقـابات اسفر عن
مـق ـ ـتـل  115شـخـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــا يف
الـع ـ ـ ـ ـ ــالـ ــم يف  2005اي اقـل
بثالثني مما سقط
يف  ،2004ل ـ ـك ـ ـ ـنــه ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
بق ـس ــوة الـن ـسـ ــاء والعـم ــال
املهاجرين.
وتعـك ــس ه ـ ــذه احل ـصــيل ـ ــة
االفـضل مما كـانت عليه يف
 2004ع ــنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا قـ ـتـل 145
شخصـا ،تـراجعــا يف العنف
يف كـ ــولـ ــومـبـيـ ــا حـيـث قــتل
سبعون نقابيا العام املاضي
مقابل  99يف 4002.

من جـانبه ،وصف املـمثل االعلـى
للـسيـاسـة اخلــارجيـة يف االحتـاد
االوروبــي خ ـ ــاف ـي ـي ـ ــر س ـ ــوالن ـ ــا رد
الفـعل االيـ ـ ــرانــي ب ـ ـ ــانه "بــنـ ـ ــاء"،
مــضيفـا انـه سيجـري املـزيــد من
احمل ـ ـ ـ ــادث ـ ـ ـ ــات مـع امل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤول ــني
االيرانيني يف االيام املقبلة.
وكـان االمني العـام جمللـس االمن
الـوطـني االيـرانـي علي الرجــاني
قـ ــال ان ايـ ــران تـ ــولـي اهـتـمـ ــامـ ــا
كـبـي ــرا بـ ــالع ــرض ال ــذي ق ــدمـته
ال ـ ـ ــدول دائــم ـ ـ ــة الـعـ ــض ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف
مجلـس االمن الـى جـانب املـانيـا
الـ ــى طهـ ــران حـ ــول بـ ــرنـ ــامـجهـ ــا
النووي.
واع ـتــبـ ـ ــر الرجـ ـ ــان ــي إن العـ ـ ــرض
ميثل اطــارا للمفـاوضـات مـشيـرا
يف الـوقت نفـسه الـى انه يحتـوي
علــى بـنــود "مـبهـمــة حتـتــاج الــى
توضيح".
ول ـ ــم ي ـع ـل ـ ــن ح ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اآلن ع ـ ــن
تفاصيل مجموعة احلوافز ،لكن
مــا رشـح حتــى اآلن يـفيــد بــأنهــا
تـشـمل منح إيـران مفـاعال نـوويـا
وكميات مـن اليورانيـوم اخملصب،
كمــا انه ــا حتتــوي علــى تخفـيف
الـعق ـ ــوب ـ ــات عل ـ ــى اجلــمه ـ ــوري ـ ــة
االسالميـة بامـدادها بقـطع غيار

ملك االردن يدعو الى إحياء خارطة الطريق

مهدداَ أميركا بدرسٍ قاسٍ

اكـد الــشيخ شــريف شـيخ احمــد رئيـس
احتاد احملـاكم االسالميـة يف الصـومال
ل ــصحــيف ـ ــة "الـ ـش ـ ــرق االوســط" ام ــس
االربعـاء ان ال عالقة له بحركـة طالبان
او بــاالرهــاب وقــال ان حــركـته "سـتلـقن
امـي ــرك ــا درس ــا" اذا تـ ــدخلـت ع ــسك ــري ــا
ضدها.
وقــال ال ـشـيخ ش ــريف ( 42عــام ــا) رجل
مقــديـشــو القــوي اجلــديــد يف حــديـثه
عـبر الهـاتف للـصحيفـة التي تـصدر يف
لنـدن "انا ال اعـرف طالـبان ولـم اتعرف
جـي ــدا علــى جتــربـتهــا حـتــى اسـتـطـيع
احلكــم" علــيه ــا م ـضــيفـ ــا "نحـن بـيـئ ــة
مختلفة عنهم".
وحـمل ال ـشـيخ شـ ــريف ال ــذي ب ـس ـطـت
مـليــشيــاتـه سيـطــرتهــا علــى العــاصمــة
الصـومـاليـة مقـديشـو بعـد اربعـة اشهـر
م ــن املعـ ـ ــارك مـع مل ـي ـ ـش ـيـ ـ ــات زع ـمـ ـ ــاء
احلـرب ،بـشــدة علـى الـواليـات املـتحـدة
الـتي وصفهـا بـانهـا "اكبـر دولـة ارهـابيـة
يف العالم".
ولم يــستـبعــد الـشـيخ شــريف ان تعـمل
واشـ ـنـ ـ ـط ــن مـج ـ ـ ـ ــددا ض ـ ـ ـ ــد احمل ـ ـ ـ ــاك ــم
االسالمـي ــة "عـب ــر ام ــراء احل ــرب وه ــذا
خيار ثـبت فشله ( )..او ان تتحرك عبر

لـط ــائ ــراته ــا الـب ــويــنغ الق ــدمي ــة
لتجري عمليـات الصيانة عليها.

وبــني الـ ـ ــدول ال 731ال ـتــي
خــضعـت لل ــدراس ــة ،تـبق ــى
كــولــومـبـيــا الــدولــة االكـثــر
خـطورة يف العـالم بـالنسـبة
الـى الـنشـاط النقـابي وهي
يف ال ـ ـ ــوقــت نـفـ ـ ـسـه ه ـ ـ ــدف
لـلف ـظـ ــاعـ ــات احلـكـ ــومـيـ ــة
واملـ ـ ـ ــاف ــيـ ـ ـ ــات واحلـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
املتمردة.
مــن جهـ ــة اخ ـ ــرى ،تعـ ــرض
اك ــث ـ ـ ـ ــر م ــن  1600نـق ـ ـ ـ ــاب ــي
لالعـتـ ــداء واعـتـقل ت ــسعـ ــة
االف اخـرون العـام املــاضي،
كـم ــا قـ ــال تق ــري ــر االحت ــاد
ال ــدولـي للـنق ــاب ــات احل ــرة،
وهو اول منـظمة نقـابية يف
العالم ( 236نقابة تابعة له
يف  145دول ـ ـ ــة) ،ومـق ـ ـ ــره يف

بروكسل.
وتـت ـضـمـن خ ــارط ــة ال ــدول
الـ ـت ــي تـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ــد اخ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــر
االنـته ــاك ــات ايـض ــا الـصـني
وبـ ـ ـ ـ ــورمـ ـ ـ ـ ــا وك ـ ـمـ ــبـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــا
والـ ـسـلفـ ــادور وغـ ــواتـيـمـ ــاال
وج ـي ـبـ ـ ــوتــي وزمي ـبـ ـ ــابـ ـ ــوي
وايران.
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن ت ـ ــراجع
ع ــدد القـتل ــى ،ف ــان االمـني
الـع ـ ـ ــام لـالحت ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدولــي
لـلنقـابـات احلــرة غي رايـدر
اعـ ـ ــرب عــن اسـفه "لـلع ــنف
ال ـ ــوح ـ ـشــي امل ـ ــرعــب" 2005
ضــد عمـال كـانـوا يـدافعـون
"عــن حقهـم يف راتـب ع ــادل
وس ـ ــاع ـ ــات عـمـل مقـب ـ ــول ـ ــة
وظروف آمنة".

قالت وكالة انباء شينخوا امـس االربعاء ان الصني تعارض "التدخل الفج" للواليات املتحدة
يف دع ــوته ــا ال ــى اج ــراء تقـيـيـم ش ــامل حلـمل ــة قـمع االحـتج ــاج ــات الـتـي وقعـت يف مـي ــدان
تيانامنني ببكني يف . 1989
ونـقلت الـوكـالـة عـن ليــو جيـانـشــاو املتحـدث بــاسم وزارة اخلــارجيـة الـصيـنيـة قـوله "الـبيـان
االمريكي انتقاد وهجوم ال أساس له على الصني".
وأصـدرت وزارة اخلارجـية االمـريكيـة بيـانا يـوم االحد الـذي وافق الذكـرى السـنويـة السـابعة
عشـر لالحتجـاجـات املطـالبـة بـالـدميقـراطيـة التـي قمعهـا جنـود صـينيـون يف حملـة دمـويـة
ودعـت الـصـني الـي اجــراء عـملـيــة اعــادة تقـيـيـم لالحـتجــاجــات الـتـي وصفـته ــا بكـني بــأنهــا
احتجاجات تخريبية.
وقـال شـون مكـورمـاك املتحـدث بـاسم وزارة اخلـارجيـة االمـريكيـة يف بيـان "الـواليـات املتحـدة
حتث الــصني علــى تقــدمي بيـان واف بـشـأن االالف الـذيـن قتلـوا او اعـتقلــوا او اختفـوا ودور
احلكومة يف املذبحة".

حتذير رويس من أخطار األسلحة االمريكية اجلديدة
موسكو /ا ف ب

صـرح وزيـر اخلــارجيـة الــروسي
سيـرغي الفـروف امـس االربعـاء
يف م ــوسكــو ان تـطــوي ــر اسلحــة
امـي ــركـي ــة ج ــدي ــدة وخـص ــوص ــا
ذخائر نووية "صغيرة" ميكن ان
تـكون له "اثـر مدمـر على نـظام
منع االنتشار النووي".
وقـ ــال الف ـ ــروف يف كلـمـ ــة امـ ــام
مـجـلـ ـ ـ ــس ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ـ ــروسـ ــي
ـدوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ان "اخل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــط
(ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
االميـركيـة بـنشـر ذخـائـر نـوويـة
قـوتهـا صغيـرة ومشـاريع تـزويـد
الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــواريـخ الـ ـب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـي ـ ـ ـ ــة
لـلغـ ــواصـ ــات تـ ــريـ ــدنـت بـ ــرؤوس
تقلـيدية وبشـكل عام الصواريخ
الـبــال ـسـتـي ــة العــاب ــرة للقــارات،
تثير القلق".

واضـاف ان "خـطط كهـذه ميكن
ان تـؤدي الى زعـزعة االسـتقرار
( )...وان يكــون لهــا اثــر مــدمــر
على منع االنتشار النووي".
واوضح ان الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
تـ ــدرس حـ ــالـي ـ ــا مع حـلف ـ ــائهـ ــا
امكانـية نشر مـواقع للمضادات
اجلـ ــويـ ــة يف اوروبـ ــا الـ ـشـ ــرقـيـ ــة

خصوصـا يف بولـندا وجمهـورية
تشيكيا.
واض ــاف الف ــروف "يعـ ــزون ذلك
حلـمــايــة اوروبــا ال ـشــرقـيــة مـن
ال ـ ـص ـ ـ ــواريـخ الـ ـب ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـسـ ـتـ ـي ـ ـ ــة
االيــرانيـة .وبــالنــسبــة لنـا هـذا
االمـر يـعنـي امكــانيــة اعتـراض
صواريخ باليستية روسية".
وذكـرت وكـالــة انبــاء ايتـار-تـاس
نقـال عن الفـروف قــوله يف هـذا
اخلـ ـص ـ ــوص ان ه ـ ــذا امل ـ ـش ـ ــروع
االميــركي يــوحي "بـخطـر نـشـر
صــواريخ ب ــاليـسـتيــة ســرا قــرب
احلدود مع روسيا".
وحـاول الفـروف طمـأنـة النـواب
الـروس بــاعالنه ان جـميع هـذه
امل ـ ـسـ ـ ــائل م ـ ــوضـع "مح ـ ــادث ـ ــات
فعلية" مع واشنطن.

