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يف احلدث العربي والدولي

األزمة النووية بني سوالنا والريجاني اليوم

الغربيون خريوا ايران بني وقف التخصيب أو مواجهة العقوبات
املدى  /وكاالت
حتذير

ح ــذر ال ــرئـيــس ال ــروسـي فالدميـي ــر ب ــوتـني مـن وق ــوع
"صـدام حضـارات" ،منـددا بالـذين "يـوسعـون الهـوة بني
املسيحيني واملسلمني".
وحتـدث بـوتني الـذي قـام مبـداخلـة بعــد افتتـاح القمـة
الدينيـة برئاسـة بطريـرك موسكـو وعموم روسـيا للروم
االورثـوذكس الكـسيس الثـاني ،عن "االخـطار اجلـديدة
التي يواجهها العالم".
وقــال "هنـاك مـسعـى مـن اجل تقـسـيم العــالم بحـسب
اخلـطـوط االتـنيـة والـديـنيـة ،والـى تـوسـيع الهــوة بني
املسيحيني واملسلمني".
واضـ ـ ــاف "ه ـنـ ـ ــاك م ـ ــسعـ ـ ــى م ــن اجل فـ ـ ــرض صـ ـ ــدام
احل ـضـ ــارات تق ــريـبـ ــا علـ ــى الع ــالـم" ،داعـي ــا ال ــى وعـي
"النـتائج الـكارثيـة التي ميـكن ان تؤدي الـيها مـثل هذه
املواجهة".

تسلل

اعلـنـت هـيـئ ــة االذاع ــة الـب ــريـط ــانـي ــة (بـي بـي سـي) ان
نــاشــطني مـن القــاعــدة حــاول ــوا التــسلل الــى صفــوف
اجهزة االستخبارات البريطانية الداخلية (ام اي.)5
وقـ ــال فـ ــرانـك غـ ــاردنـ ــر الــصحـ ــايف يف ال"بـي بـي سـي"
املتخصص يف قضـايا االمن نقال عن مصـادر حكومية
ان نــاشـطني مـن القــاعــدة حــاولــوا حـمل جهــاز ام اي5
عل ــى جتـنـي ــدهـم وانه مت اسـتـبع ــادهـم خالل عـملـي ــة
انتقاء تستمر ستة الى ثمانية اشهر.
وحــذرت سـكتـلنــدي ــارد من ان الـتهــديــد االره ــابي بــات
حقيقيا اكثر من اي وقت مضى يف بريطانيا

مطالبة

طـالب نـواب مصـريـون بطـرد الـسفيـر االسـرائيـلي من
الق ــاه ــرة واسـت ــدع ــاء ال ــسفـي ــر امل ـصـ ــري يف تل ابـيـب
للـتعـبي ــر عن احـتجــاج الـشـعب املـصــري ازاء العــدوان
االسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
ودعم عـدد مـن النـواب هــذا االقتـراح وطـالـب البعـض
بتجميد اتفاق السالم املوقع بني البلدين.

مرونة

اعلـن علي حــسيـني تـاش املـســؤول يف اجمللـس االعلـى
لالمــن الق ـ ــومــي االي ـ ــرانــي ان اي ـ ــران تع ـت ـب ـ ــر انه مــن
الـضــروري الـتحلـي ب"مــرون ــة" يف مفــاوض ــاتهــا حــول
ملـفه ـ ــا الـن ـ ــووي وامن ـ ــا لـيـ ــس عل ـ ــى حـ ـس ـ ــاب جت ـ ــاوز
"خطوطها احلمر".
ولـم يحــدد ح ـسـيـنـي تــاش  ،طـبـيعــة هــذه "اخلـطــوط
احلـمر" ،لـكن املسـؤولني االيـرانيني الـرئيـسيني رفـضوا
ضـمنــا مبــدأ تعلـيق ايـران لـتخـصيـب اليــورانيــوم كمـا
تطالب الدول الكبرى.
وقـال "اذا كـانت تـسـويـة املـشكلــة تتجه يف طـريق عـادل
ومقـب ــول ب ــالـن ـسـب ــة الي ــران ،فـ ــان القلـيل مـن امل ــرون ــة
سـيـكـ ــون ضـ ــروريـ ــا دون جتـ ــاوز املـبـ ــادىء واخل ـطـ ــوط
احلمر".

معارك

وقعـت اشـتـبـ ــاكـ ــات عـنــيفـ ــة بـني اجلـي ــش الـتـ ـشـ ــادي
ومـتمــردين يف شـرق تـشـاد علـى احلـدود مع الـسـودان،
بحسب ما افاد مسؤوالن تشـاديان لوكالة فرانس برس
يف جنامينا.
وق ــال م ـس ــؤول ع ــسك ــري ت ـش ــادي رفــض الك ــشف عـن
هــويـته ان املعــارك "الـعنـيفــة" ب ــدأت صبــاح ــا ،من دون
اعطاء تفاصيل اضافية.
وقال مسؤول حكومي لم يشأ الكشف عن هويته ايضا
ان "اجليــش التـشــادي متكـن من اشــاعــة الفــوضــى يف
صف ـ ــوف املـتـم ـ ــرديـن واســتع ـ ــاد ع ـ ــددا مـن االسـلح ـ ــة
الثقيلـة" ،مضيفـا انه سيـتم "نشـر حصـيلة " للـمعارك
الحقاً.

مهاجرون

مت العثور على جثث  18مهاجرا غير شرعي من بلدان
جنوب الـصحراء علـى شاطـئ قرب العـيون كبـرى مدن
الصحراء الغربية.
ولقي املهـاجـرون الـذين كـانـوا يحـاولـون الـوصـول الـى
جــزر الكــانــاري االسبــانيــة ،حـتفـهم اثــر غــرق زورقـهم.
واكد سبعة نـاجني متكنوا من الـسباحة حتـى الشاطئ
ان زورقهم كان يقل  37شخصا.
ويـنتمي الـناجـون الى غـامبيـا وغانـا وغينيـا والسـنغال
وكان بينهم امراتان.

دميقراطية

دعــا الــرئـيــس الـصـيـنـي هــو جـيـنـتــاو الــى املــزيــد مـن
ال ــدمي ــوق ــراطـي ــة يف ال ـصـني ال سـيـم ــا عـب ــر تـن ـظـيـم
انتخابات دميوقراطية
واعلن الـرئيس الـصيني "يـجب علينـا ان منضي قـدما
وان نطــور نظـامـا دميـوقــراطيـا وان نـضمـن انتخـابـات
دميوقراطية طبقا للقانون".
واضــاف "ان تـطـبـيق الــدميــوقــراطـي ــة علــى م ـسـتــوى
الـسلطـة السيـاسيـة" يجب ان يقـوم على "مـبدا سلـطة
الـشـعب" وال بــد مـن "العــودة للــشعـب لتـسـييــر شــؤون
البالد".

موقف

اكـد الـرئيـس الســوري بشـار االســد ان بالده تقف "بكل
قوة الى جانب" الفلسطينيني ضد اسرائيل
واكـد االسد "وقـوف سوريـا بكل قـوة الى جـانب الـشعب
العـ ــربـي الـفلـ ـس ـطـيـنــي يف محـنــته امـ ــام آل ـ ــة القــمع
االسرائيلية".
واضـاف ان "املواقف العدوانـية االسرائيليـة واالتهامات
البـاطلـة الـتي تـوجههـا اســرائيل الـى القـوى الـوطـنيـة
علــى الـســاحــة العــربـيــة لـن تــزيــدنــا اال اصــرارا علــى
التمسك باحلقوق العربية وثباتا على مواقفنا".

لقاء

اج ــرى ف ــريق يـضـم م ـس ــؤولـني مـن االمم املـتح ــدة يف
مقـ ــديـ ـش ـ ــو محـ ــادث ـ ــات مع مـ ـسـ ــؤولـني صـ ــومـ ــالـيـني
اسـالميـني كب ــار هي االول ــى من نــوعه ــا من ــذ سيـطــرة
امليلـيشيـات االسالميـة على الـعاصمـة الصـومالـية من
ايدي امراء احلرب املدعومني من الواليات املتحدة.
ووصل فــريق االمم املـتحـدة الــى مقـديـشـو قـادمــا من
كينيـا جوا حتت حـراسة امـنية مـشددة وتفقـد مناطق
عــدة مـن املــديـنــة ي ـسـيـط ــر علـيه ــا االسالمـيــون مـنــذ
اخلـامس من حزيران عـندما هزمـوا امراء احلرب بعد
اربعة اشهر من االشتباكات الدامية.
وقــال مـســؤول اسـالمي بــارز ط ــالبــا عــدم الكـشـف عن
هـويـته "اننـا ننـاقـش معهم خـططـا الحالل الـسالم يف
مقديشو".

العواصم /وكاالت

الجـتـمـ ــاع أخـيـ ــر بـيــنهـمـ ــا قــبل
انتهاء املهلة.
ومـ ــن املـقـ ـ ـ ـ ـ ــرر أن يـعـقـ ـ ـ ـ ـ ــد وزراء
خ ــارجيــة ال ــدول اخلمــس دائمــة
الع ـضـ ــويـ ــة وأملـ ــانـيـ ــا اجـتـمـ ــاعـ ــا
تـشـاوريـا حـول األزمـة اإليــرانيـة
يف بــاريــس قـبـيل مــوعــد انـتهــاء
املهلة.

حـددت الـدول الغــربيـة  12متـوز
م ــوعـ ــدا نه ــائـي ــا إليـ ــران تلـت ــزم
خــاللــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقــف ت ـخ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــب
الـي ــورانـي ــوم ،وتق ــر امل ـش ــارك ــة يف
محـ ــادثـ ــات حـ ــول بـ ــرنـ ــامـجهـ ــا
الن ــووي ،وإال ستــواجه عقــوبــات
من قـبل مجلـس األمن الـدولي،
نقال عن دبلوماسيني.
وقـبل الكـشـف عن مــوعــد املهلــة
ال ــزمـنـي ــة احمل ــددة إلي ــران ،ق ــال
ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيـ ـ ــون إن روس ـيـ ـ ــا
والـ ـ ـص ــني ،أقـ ـ ـ ــرب م ــن أي وق ــت
مـضــى ،لــدعـم الغــرب يف إصــدار
قـرار مـن مجلــس األمن يفـرض
عقـ ـ ــوب ـ ـ ــات علـ ـ ــى إيـ ـ ــران ،حـ ـ ــال
رفــضت اجلـمهــوريــة اإلسـالميــة
صفقــة احلــوافــز الـتـي تقــدمـت
به ـ ـ ــا ال ـ ـ ــدول اخل ـم ـ ــس دائ ـم ـ ـ ــة
العضـويـة وأملـانيـا بهـدف إيقـاف
برنامج تخصيب اليورانيوم.

االجتماع احلاسم

ومـن املق ــرر أن تــشه ــد ب ــروكــسل
اليــوم األربعـاء االجـتمــاع املقـرر
بـني املفــوض األعلــى للــسيــاســة
اخلــارجيـة يف االحتــاد األوروبي،
خــافييـر سـوالنـا ،وأمني اجملـلس
األعلى لألمن القومي اإليراني،

رفض إيراني

عـل ـ ــي الريـج ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي ،نـقـال ع ـ ــن
األسوشيتد برس.
وق ــال دبلــومــاسـيــون إن ســوالنــا
سـيحث الريجـاني علـى اإليقـاف
الف ــوري لـب ــرنـ ــامج الـتخـصـيـب،
وال ـب ـ ـ ــدء يف مـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات ح ـ ـ ــول
الصفقة املقدمة للبالد.

وأكـدت املتحدثـة الرسميـة باسم
سـوالنـا ،كــريسـتينـا غــاالتش ،أن
"االحتـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ــي ي ـ ـت ـ ـ ـطـلـع
لالستماع من اإليرانيني".

مهلة الغربيني

وقـ ــال مـ ـسـ ــؤول أوروبـي آخـ ــر إن
الريـج ـ ـ ــانــي رمب ـ ـ ــا ي ـ ـ ــأتــي إل ـ ـ ــى

بـ ــروك ــسل حـ ــامال أســئلـ ــة حـ ــول
الـ ـصـفق ـ ــة ،ورمب ـ ــا يـك ـ ــون لـ ـ ــديه
اقتـراحـات مـتنــاقضـة مع حـزمـة
احلوافز.
وأكـد املـسـؤول أن سـوالنــا سيـبلغ
الريج ـ ــانــي ب ـ ــاملـهل ـ ــة ال ـ ــزم ـن ـي ـ ــة
احملـددة إليران ،وسيحـدد موعدا

مـن جانـبه اعتبـر علي الريجـاني
كـبـيـ ــر مفـ ــاوضـي املـلف الـنـ ــووي
االيـ ـ ــرانــي ان تـعل ـيـق تخـ ـص ـيــب
اليورانيوم يف ايران الذي تطالب
به القـوى الكبرى ليـس "اقتراحا
منطقيا".
واضــاف الريج ــاني الــذي يــشغل
ايـضــا منـصـب سكــرتيــر اجمللـس
االعلى لـالمن القومي حـسب ما
نقلـت عـنه وك ــال ــة مه ــر لالنـب ــاء
شبه الرسمية "لقد اعطينا رأينا
حـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـتـعـل ـ ـيـق (تـخ ـ ـ ـص ـ ـيـ ــب
اليـورانيـوم) قبـال ،وال نعتقـد انه
اقتراح منطقي".
وبـعـ ـ ـ ــد طـل ــب وزراء خـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة
مـجموعـة الثمـاني اخلمـيس من
ايران الرد على العرض مبناسبة
هـ ــذا اللق ــاء ،ق ــال الريج ــانـي ان
"حتــديــد مــوعــد لـن ي ـســاعــد يف

اإلفــــــراج عـــن املعــتـقلـــني األفغــــــان يف غــــــوانــتــــــانــــــامــــــو
كابول /ا ف ب

ق ــال م ـس ــؤول يف جلـن ــة املـص ــاحل ــة
االفغ ــانيــة امـس الـثالثــاء لــوكــالــة
فـرانس بـرس انه سيتـم االفراج "يف
االســابـيع املقـبلــة" عـن نحــو سـتني
افغــانـيــا مـن معـتقل غــوانـتــانــامــو
االميركي يف كوبا.
وقــال محمـد اكـرم املـسـؤول االداري
يف جلنـة املـصـاحلــة احلكــوميــة انه
سـيتم االفـراج عن  59مـعتقال علـى
ان تتم اعادتهم الى افغانستان.
واض ـ ـ ــاف ان "االشـخ ـ ـ ــاص ال ـ ـ ــذيــن
ســيفـ ــرج عــنهـم مـن غـ ــوانـتـ ــانـ ــامـ ــو

مـ ـتـهـ ـم ـ ـ ــون ب ـ ـ ــارتـك ـ ـ ــاب
جـ ـ ـ ـ ــرائـ ــم ب ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة
وسـ ـيـ ـ ـطـلـق سـ ـ ـ ــراحـه ــم
ب ـس ــرع ــة بع ــد ع ــودتهـم
الـى البالد" مـضيفـا انه
س ـت ـتــم اع ـ ـ ــادتهــم الـ ـ ــى
افغـانسـتان علـى دفعات
وان االم ـ ــر س ـي ـ ـســتل ـ ــزم
"اسبوعني او رمبا ثالثة
اسابيع".
وتندرج هذه اخلطوة يف
اطـار بـرنــامج للحكـومـة االفغــانيـة
يـرمي الى اعادة  96معتقال افغانيا

واشنطن تشكك بقدرة بيونك يانك
عىل رد هجومها النووي
واشنطن/اف ب

قـللـت الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة مـن قـ ــدرة
كــوريــا الـشـمــالـيــة علــى الــرد بــسالح
نـ ــووي علـ ــى اي هج ــوم قـ ــد تقـ ــوم به
واشنطن مـعتبرة انه "مجـرد احتمال
افت ــراضي بـعيــد جــدا" ودعـت بيــونغ
يانغ الى استئنـاف مفاوضات السالم
السداسية.
واقسـمت كوريـا الشـماليـة بالـرد على
اي هج ــوم ت ـشـنه ال ــوالي ــات املـتح ــدة
"بجهاز ردعها النووي القوي" متهمة
واشـنـطـن بـتــصعـيــد الـتــوتــر يف شـبه
اجلزيرة الكورية.
واعلـن النـاطق بـاسـم البـيت االبـيض

تـونـي سنـو "انـه تصـريح حـول مـا قـد
يحـصل اذا حـصل مــا لم يحـصل ،اذا
تـابعتـم ما اقـوله .انه مجـرد احتـمال
افتراضي بعيد جدا".
ودعـا املتحدث بيونـغ يانغ الى العودة
الى طاولة املفاوضات.
وقـال "ان الـواليــات املتحـدة واطـراف
املف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـس ـ ــداس ـي ـ ــة االخ ـ ــرى
بــاستـثنـاء كـوريـا الــشمــاليــة ،تفـضل
بـوضـوح عـودة كـوريـا الــشمــاليـة الـى
طاولة املفاوضات".
يـشـار الــى ان املفـاوضـات الـســداسيـة
الـتي تشارك فيها الكـوريتان واليابان
وروسيــا والــصني والــواليــات املـتحــدة
متعثرة منذ ايلول املاضي.

من غوانتانامو.
وكـ ــان الـ ــرئـي ــس االفغـ ــانـي حـمـيـ ــد

ك ــرزاي ون ـظـي ــره االمـي ــركـي ج ــورج
بوش اتفقا يف ايار  2005على اعادة
املعتـقلني االفغـان من غـوانتـانـامـو
الى بالدهم.
واعلن اكرم ايضا انه افرج يف نهاية
االسـبــوع املــاضـي عـن نح ــو ثالثـني
افغـ ــانـيـ ــا كـ ــان اجلـي ــش االمـيـ ــركـي
يـعـ ـتـقـلـه ــم يف سـج ــن يف قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة
بـاغــرام العـسكـريــة علــى بعــد نحـو
خمسني كلم شمال كابول.
واضـ ـ ـ ــاف انـه سـ ـيـفـ ـ ـ ــرج ع ــن نـحـ ـ ـ ــو
ثالثـني افغ ــانـي ــا مـن ه ــذا الــسجـن
االسبوع املقبل.

ممرضات االيدز أمام القضاء الليبي
طرابلس /ا ف ب

افـادت مــراسلـة لـوكـالـة فـرانـس بــرس ان محــاكمــة املمـرضـات الـبلغـاريـات
اخلمـس والطـبيب الفلـسطيـني املتهـمني بنقل فـيروس االيـدز الى اطـفال
ليبيني ،استؤنفت امس الثالثاء امام محكمة اجلنايات يف طرابلس.
واستؤنفت احملاكمة بحضور كل املتهمني ومحاميهم وسط اجراءات امنية
مشددة يف محيط احملكمة.
واض ــاف امل ـص ــدر ان اه ــالـي الــضح ــاي ــا جتـمع ــوا يف اخلـ ــارج رافعـني ص ــور
االطفال.
وك ــان حكـم عل ــى املمــرضــات والــطبـيب املــوقــوفـني منــذ 1999بــاالعــدام يف
السـادس من ايـار/مـايـو 2004يف بنغـازي (شمـال شـرق لـيبيـا) بعـد ادانـتهم
بتـهمــة نقـل فيـروس االيــدز اثنـاء عـملـهم يف مــستـشفـى املــدينـة الـى 426
طفال ليبيا تويف  51منهم حتى االن.
واستـأنـف املتهمـون الـذين يـدفعـون ببـراءتهـم ،احلكم امـام احملكمـة العليـا
الـلـ ـيـ ـبـ ـي ـ ـ ــة الـ ـت ــي ام ـ ـ ــرت يف  25ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون االول ب ـ ـ ــاع ـ ـ ــادة مـح ـ ـ ــاكـ ـمـ ـتـه ــم.

حل املشكلة".
واض ـ ــاف ان م ـ ــوض ـ ــوع حت ـ ــدي ـ ــد
م ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــد "ل ــن ي ـ ــط ـ ـ ـ ــرح" خـالل
مباحثاته مع سوالنا.

موعد الرد

واكــد الريجـانـي ان بالده لن تـرد
علـى عرض الـدول الكبـرى  ،قبل
السادس من اب.
ونقـل التلفـزيـون االيــراني امـس
الثالثــاء عن الريجــاني قـوله ان
"مف ـ ــاوض ـ ــات ـنـ ـ ــا مع االوروب ـيــني
سـتعق ــد االربع ــاء لكـنهــا بــدايــة
احمل ـ ـ ــادث ـ ـ ــات ول ــن يـك ـ ـ ــون ردن ـ ـ ــا
الــنه ـ ــائــي علـ ـ ــى مق ـت ـ ــرحـ ـ ــاتهــم
جاهزا قبل السادس من اب ".
وكـان الــرئيـس االيـرانـي محمـود
اح ـم ـ ـ ــدي جن ـ ـ ــاد اعـلــن ق ـبـال ان
ايـ ـ ــران ل ــن تعـ ـطــي رده ـ ـ ــا علـ ـ ــى
العرض الدولي قبل  22اب.
.
ويف الـس ــادس من حــزيــران سـلم
سوالنـا ايران عرضا باسم الدول
اخلمـس ال ــدائمــة العـضــويــة يف
مجلــس االمن ال ــدولي وامل ــانيــا،
ي ـت ـض ـمــن ت ـ ــداب ـيـ ـ ــر حتف ـي ـ ــزي ـ ــة
خـص ــوص ــا يف اجمل ــالـني الـن ــووي
والتجـاري شــرط تعلـيق طهـران
تخصيب اليورانيوم.

املهاجرون املهددون بالرتحيل
يتشبثون بالبقاء يف فرنسا
باريس Bbc-

بدأت مجموعة من عائالت املهاجرين املهددين بالترحيل
يف فــرنـســا مبـقتـضــى قــانــون الهجــرة اجلــديــد يف الـقيــام
مبحاوالت للحصول على احلق يف املكوث يف البالد.
ويح ـض ـ ــر ه ـ ــؤالء سلـ ــسل ـ ــة مــن املق ـ ــابـالت الف ـ ــردي ـ ــة مع
السلطات الفرنسية للدفاع عن حاالتهم.
وكانت احلكومة الفـرنسية املنبثقـة من تيار ميني الوسط
قد سـمحت لألطـفال بـالبقـاء يف البالد إلـى غايـة الشـهر
اجلاري ،موعد انتهاء السنة الدراسية.
ويواجه اآلالف من املهاجـرين املقيمني يف فرنسا بطريقة
غير مشروعة ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية.
ورفـض وزيــر ال ــداخلـيــة نـيكــوال ســاركــوزي نــداءات مبـنح
تأشيرات جماعية للمعنيني باألمر.
واستـقبـلت مــراكــز الـشــرطــة يف الع ــاصمــة بــاريـس امـس
املقـابالت األولـى مع األسـر املهـاجـرة ضمـن ألفي مقـابلـة
مبرمجة.
ويف مـناطـق أخرى يف فـرنسـا بدأت الـسلطـات العملـية يف
وقـت سـ ــابق .ويف ن ـظـ ــر الكـثـي ــريـن ت ـشـكل ه ــذه املـ ــرحل ــة
الفرصة األخيرة أمام هؤالء لتسوية أوضاع إقامتهم.
ويف بــاريـس ق ــالت إح ــدى النــاشـطــات مبـجمــوع ــة تتـكلف
بـتقــدمي الــدعـم للـمهــاج ــرين إن إحــدى العــائالت ع ــانت
كثيرا يف سعيها إلثبات جدارتها بالبقاء يف البالد.
وكانت نهـاية األسبـوع املاضي قـد شهدت احتجـاجات ضد
القـانـون اجلـديـد الـذي يحــرم من أقـامـوا يف فـرنـسـا ملـدة
طويلة من احلق الطبيعي يف اإلقامة بالبلد.
وقـد أعلن الوسيط الذي كلفته احلكـومة بتسهيل عملية
منح الـتأشيـرات ألقارب األطفـال األجانب ،إنـه من الوارد
بالنسـبة لألسر التي ال تتـوافر فيها الشـروط املطلوبة أن
يتم ترحيلها.
وبـ ـ ــدوره أكـ ـ ــد سـ ـ ــاركـ ـ ــوزي أن رخ ــص اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة لــن مت ــنح
للجميع.

جهود عربية ودولية الحتواء االزمة

الفلسطينيون يطالبون جملس االمن بوقف اهلجوم وارسائيل ترفض االمتثال ملطالب اخلاطفني
جدة  /غزة  -وكاالت :

ف ــي ــم ـ ـ ــا صـع ـ ـ ــدت إس ـ ـ ــرائـ ـيـل عـ ـمـل ــي ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا ض ـ ـ ــد
الفلـسـطـينـيني  ،أجــرى الــرئيـس املـصــري حـسـني
مبارك يف مـدينة جـدة االثنني مـباحثـات مع خادم
احلـرمـني الشـريفـني امللك عبـداهلل بن عبـدالعـزيـز
الحتواء األوضاع .
ي ـ ــأتــي ذلـك ف ـيــم ـ ــا رف ــض رئــيـ ــس ه ـيــئ ـ ــة األرك ـ ــان
اإلســرائـيلـي اجلـنــرال دان حــالــوتــس مهل ــة األربع
والعـشــرين سـاعـة الـتي حـددهـا خـاطفــو اجلنـدي
االسرائـيلي لكـي تلبي اسـرائيل مطـالبهم بـإطالق
سـ ـ ـ ــراح مع ـتـقل ــني فل ـ ــسـ ـط ـي ـن ـيــني يف حــني دعــت
احلكومة الفلسطينية إلى عدم املساس بحياته.
وق ــال اجلـن ــرال ح ــال ــوت ــس للــصح ــافـيـني بع ــد ان
التقـى عائلـة اجلندي جلعـاد شاليت الـذي اسر يف
 25حـزيران/يـونيـو -لن نـرضخ الي ابـتزاز وال الي
مهلة حتـددها اي منظـمة ارهابيـة ويف هذا الوضع
بالذات (حركة املقاومة االسالمية) حماس.-
واضـاف -سنقـوم بكل مـا هـو ضـروري العـادته الـى
مـنزله .ونحمل خـاطفي جلعاد وقـادتهم مسـؤولية
صحته .-وكــانت احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة قـد دعت
اجملمـوعات العـسكريـة الثالث املـسؤولـة عن خطف
اجلـنــدي اإلســرائـيلـي إلــى عــدم املــس ــاس بحـي ــاته
فيمـا اعلن متحـدث باسم جلـان املقاومـة الشعـبية
ان املفـاوضـات الـتي يجـريهـا الــوسطـاء -متـوقفـة-
بسبب رفض اسرائيل ملطالب اخلاطفني.
وقـال يـوسف رزقـة وزيــر االعالم يف احلكـومـة الـتي
تقـودها حـركة حـماس لـوكالـة فرانـس برس -نـكرر
النداءات انه يجب ان يبقى اجلندي (االسرائيلي)
حيا وان حتسن معاملته وعدم املس به-
واكـد رزقة ان -بقـاء اجلندي االسـرائيلي علـى قيد
احلياة يف مصلحة الـشعب الفلسطيني ويف صالح
احللول الدبلوماسية والسياسية لالزمة.-

مـن جانـبه قال وزيـر اخلارجـية الـروسي
سيــرغي الفــروف ان روسيـا تـسـتخـدم -
كــاف ــة القـنــوات -املـتــاح ــة لهــا لـضـمــان
االفـ ـ ــراج عــن اجلــنـ ـ ــدي االسـ ـ ــرائ ــيلــي.
ونح ـ ــاول م ــن خالل اس ــتخ ـ ــدام ك ـ ــاف ـ ــة
القنـوات املتـاحـة لنـا التـوصل الـى هـذه
النتيجة.-
ول ــم يحـ ـ ــدد الف ـ ـ ــروف القــنـ ـ ــوات ال ـتــي
يتحـدث عنهـا .اال ان الصحف الـروسية
تكهـنت بـان مـوسكــو ميكن ان تـستخـدم
اتصاالتها مع حركة املقاومة االسالمية
(حماس) التي يزعم جناحها العسكري
انـه يح ــتجـ ـ ــز اجلــنـ ـ ــدي االسـ ـ ــرائ ــيلــي
للتوسط يف ايجاد حل لالزمة.
عـلـ ـ ـ ــى صـع ــيـ ـ ـ ــد آخـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ــراق ــب
الـفل ـس ـطـيـنـي ل ــدى االمم املــتحـ ــدة انه
يـتعـني عل ــى مجلــس االمـن ال ــدولـي أن
يجبـر اسـرائـيل علــى وقف هجـومهـا يف
قــط ــاع غ ــزة واال ف ــان الــش ــرق االوســط
بأكمله سيهوي الي العنف.
واضاف السفـير رياض منـصور قائال يف
رس ــال ــة بعـث به ــا الـي ج ــان م ــارك دو ال
سـ ــابلـيـيـ ــر سفـيـ ــر فـ ــرن ــسـ ــا لـ ــدى االمم
املـتحــدة ورئيــس مجلـس االمـن للـشهــر
احلـالي ان اجمللس "ال ميكنه أن يتخلى
عـن م ـســؤولـي ــاته يف وجه هــذا الـتهــديــد املـتــزايــد
للـ ــوضع االمـنـي غـي ــر امل ـسـتق ــر واملـت ــوتـ ــر والهــش
للغاية بالفعل".
ووصلت رسـالـة مـنصــور بيـنمـا تـراجع دول عــربيـة
واسـالميــة يف االمم املـتحــدة مـشــروع ق ــرار او بيــان
محـتــمل ت ــري ــد أن يـتـبـن ــاه مـجل ــس االمـن الـي ــوم
االربعاء.

ويعـارض السفيـر االمريكي جـون بولـتون اجتمـاعا
اخـر جمللـس االمن قـائال ان اجمللـس نـاقـش االزمـة
يــوم اجلمعــة "وحتـى االن ال نـرى جـدوى الجـتمـاع
اخر".
لكـن اي دولــة عـض ــو يف مجلــس االمـن مـثل قـطــر
وهي العضـو العربي الـوحيد يف اجمللـس ميكنها ان
تدعو جللسة وتقدم مشروع قرار أو بيان.

ه ــذا و ق ــال آيف ب ــازن ــر الـنـ ــاطق ب ــاســم احلك ــوم ــة
االس ـ ــرائ ــيلــي ـ ــة يف ت ــصـ ـ ــريح حمل ــط ـ ــة "ال ســي اي"
االخبــاريــة الفــرنــسيــة امـس الـثالث ــاء ان اجلنــدي
االسرائيلي اخملطوف "على قيد احلياة".
وقال "نعـرف حتى االن ان جلعـاد شاليت علـى قيد
احلــي ـ ـ ــاة .نـع ـ ـ ــرف انـه مـ ــص ـ ـ ــاب وق ـ ـ ــد زاره ط ـب ـيــب
فلسطيني قبل ايام".

