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املدى / وكاالت

تعهد
اعلـنـت ادارة الـــرئـيــس االمـيـــركـي جـــورج بـــوش انهـــا
تـعتــزم ضمــان احتــرام معـاهــدة جنـيف بــالكــامل يف
معـــــاملـــــة املعـتـقلـني فـيـمــــا يـنــظــــر الـكـــــونغــــرس يف
االجـراءات االستثنائـية املتخذة حملـاكمة االشخاص

الذين يشتبه بتورطهم يف االرهاب يف غوانتانامو.
ويف نفــس الـيـــوم الـــذي بـــدأ فــيه مـجلــس الــشـيـــوخ
االميــركـي عمـليــة تـشــريـعيــة طــويلــة حلل مـســالــة
االجراءات القانـونية يف "احلرب ضـد االرهاب"، نشر
البـنتـاغـون مـذكـرة تـامـر بــاحتـرام مـادة اســاسيـة يف

معاهدة جنيف تتعلق باسرى احلرب.

تفجيرات
اسفـرت سبعة تفجيـرات وقعت يف وقت واحد تقـريبا
واسـتهــدفت قـطــارات ومحـطـات يف مــدينـة بــومبـاي
غـــــرب الهـنــــد عــن مقـتـل 163 شخــصـــــا علـــــى االقل

واصابة اكثر من 400 بجروح.
وعبــر قــادة العــالـم عن ادانـتهـم واستـنكــارهـم لهــذه
الـتفجـيــرات، مــؤكــديـن انـه ال ميكـن الي قـضـيــة ان
"تبــرر قتل ابـريـاء" بعـد تــوجيه الـسـلطــات الهنـديـة

اصابع االتهام إلى "مجموعة ارهابية".
واكــــــد مــــــديــــــر شــــــرطــــــة بــــــومــبــــــاي، ا. ان. روي، ان
الـتفجيـرات وقعت يف سـاعـة الـذروة خالل 20 دقيقـة

تقريبا، يف العاصمة املالية للهند.
واستهدفت ستة تفجيـرات محطات قطار مكتظة او
قـــطــــــارات يف احــيــــــاء مــــــاتـــــــونغــــــا وخــــــار ومــــــاهــيــم
وجـــوغــشـــاوري وبـــوريفـــالـي وبهـــايـنـــدار يف بـــومـبـــاي
وضــواحيهـا. ووقع الـتفجيـر الـســابع يف متـرو انفـاق

يف حي خار.

عالقات
صــرح النـاطق بــاسم وزارة اخلــارجيـة الـســودانيـة ان
الـسـودان وتـشـاد مــستعـدتــان الستـئنـاف عالقــاتهمـا
الـدبلـومـاسيـة التي قـطعت مببـادرة من جنـامينـا يف
نـيسان اثـر اتهامـها اخلرطـوم بدعم محـاولة انقالب

ضد الرئيس ادريس ديبي.
والـتقــى وزيــر اخلــارجـيــة الـتــشــادي احـمـــد عالمـي،
نـظيـره الـســوداني الم اكـول، اثـر وسـاطـة قــامت بهـا

ليبيا بني البلدين.
وقال الناطق باسم اخلارجية جمال محمد ابراهيم
"اكـد اكـول وعالمـي انهمـا مــستعــدان ملنـاقـشـة كـافـة
القـضــايــا الــسيــاسيــة واالمـنيــة املـتعلقــة بــالـبلــدين
وللعمل يف سبـيل عودة  العالقـات الدبلـوماسيـة إلى

طبيعتها".

حتويالت
وصل إلــى حــســاب رئــاســة الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة
خـمسون ملـيون دوالر مت حتويـلها من قبل اجلـامعة

العربية.
وقال مسؤول كـبير يف السلطة الفلسطينية ان "هذه
االموال هـي جزء مـن اموال الـسلطـة املوجـودة لدى
اجلـامعـة العـربيـةالتي حـولت من قـبل بعض الـدول

العربية"
واضـــاف ان "اجلهـــود الـتـي بـــذلهـــا رئـيــس الــسلـطـــة
الفلـسـطيـنيــة محمــود عبـاس مع عــدد من اجلهـات
االقـليـميــة والـــدوليــة جنحـت اخيــرا يف كـســر دائــرة
احلصـار املــالي املفـروض علـى الـشـعب الفلـسـطيـني

والسلطة الفلسطينية منذ عدة اشهر".

خيبة
اعلـنـت املــتحــــدثــــة بــــاسـم ممــثل االحتــــاد االوروبـي
االعلــى للــسيــاســة اخلـــارجيــة خــافـييــر ســوالنــا ان
املبـاحثات التي جـرت يف بروكسل مع الـوفد االيراني

حول امللف النووي "مخيبة لالمال".
وقـالـت املتحـدثـة كـريـستـينـا غـاالش "االجـتمـاع كـان
مخـيـبـــا لالمـــال"، بعــد ســاعـــات علـــى اللقــاء الــذي
شـارك فيه سـوالنـا وممثلـون عن بـريطـانيـا وفــرنسـا
واملـانيـا وروسيـا، اربع من الـدول السـت الكبــرى التي

قدمت عرض التعاون لطهران يف 6 حزيران.
واضــافت ان سـوالنــا "يبقــى مصـممـا علـى الـوصـول
إلــــــى حل مـــتفــــــاوض علــيـه للــمــــشــكلـــــة الــنـــــوويـــــة

االيرانية".

حظر
صـــــادق اجمللـــس الــــوطـنـي الــبحــــريـنـي )الـبــــرملــــان(
بغـرفـتيه علـى تعـديل لقـانـون "االجتمـاعـات العـامـة
واملـــسـيــــرات والــتجــمعـــــات" تقــــدمــت به احلـكــــومــــة
ويـتـضـمـن عقـــوبـــات بـــاحلـبـــس والغـــرامـــة ملـنـظـمـي

املسيرات غير املرخصة.
والقـانـون اجلـديـد يـحظـر الـتظـاهـر قــرب املطـارات
واملــستــشفيـات والـبعثـات الـدبلـومــاسيــة واملنـظمـات

الدولية واالماكن احملظورة امنيا.

معارك
افــادت مصـادر طـبيـة ان 100 شخـص يف االقل قتلـوا
واصـيـب 200 بجـــروح يف مقــديــشـــو يف املعــارك الـتـي
دارت االحــــد واالثـنـني بـني مـــسـلحـي املــيلـيـــشـيــــات
االسالمية ومقـاتلي عبدي حـسن عوال قيـديد، اخر
زعـيـم حــــرب معــــاد لقـــوات احملـــاكـم الــشـــرعـيــــة ظل

متحصنا يف العاصمة الصومالية.

شراكة
تـــوصلـت اوروبـــا وغـــرب افـــريقـيـــا إلـــى شـــراكـــة غـيـــر
مسبوقـة يف محاولة لـوقف تدفق الالجئـني االفارقة
إلــى ابــواب جنــوب اوروبــا وخـصــوصــا اسبــانيــا، لـكن

الغموض ال يزال يحيط بتطبيقها ومتويلها.
وتعهــد وزراء 75 دولــة اوروبيــة وافــريـقيــة شــاركــوا يف
مـؤمتـر يف الـربـاط حــول الهجـرة والـتنـميـة بـاقـامـة
"شـراكـة وثيقـة" الدارة مـشكلـة تـدفق املهـاجــرين من

دول غرب افريقيا إلى اوروبا.
وجــــاء يف "اعالن الـــربـــاط" الـــذي اعـتـمـــد يف خـتـــام
االجتـماع "نـتعهد بـاقامـة وتنميـة شراكـة وثيقـة بني
بلـداننـا للعـمل بطـريقـة مشـتركـة واتبـاع نهج شـامل
ومـتــــوازن وبــــراغـمــــاتـي وعــمالنــي يحـتــــرم احلقــــوق
االسـاسيـة للمهـاجريـن والالجئني وكـرامتهم، حـيال

ظاهرة طرق الهجرة التي تطال شعوبنا".

ذريعة
اعتـبر رئيس الـوزراء الفلسطـيني اسماعـيل هنية ان
طلب االفراج عـن اجلندي االسـرائيلي الـذي خطف
يف 25 حزيـران ليـس سوى "ذريعـة" لعملـية ضـد غزة

"مخطط لها منذ اشهر" من قبل االسرائيليني.
وكـتـب هـنـيــة "االجـتـيــاح احلــالـي لغــزة لـيــس ســوى
اجلهـد االخيـر الـذي يبـذل حملـو نتــائج االنتخـابـات

احلرة والعادلة التي جرت يف مطلع السنة".
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بومباي/اف ب 
مت تعـــــزيـــــز االجـــــراءات االمــنــيـــــة
االربعـاء يف وسائـل النقل الهنـدية
غـداة االعتـداءات التـي استهـدفت
قــطــــارات ومحــطــــات يف بــــومـبــــاي
)غـــرب( ومحـيــطهـــا واسفـــرت عـن
سقــوط مــا ال يقل عـن 183 قتـيال
و485 جريحا وفق حصيلة جديدة

اعلنتها الشرطة.
واعلنت حـال التـأهب القـصوى يف
العـــــاصــمـــــة نــيـــــودلهــي ومـــــديــنـــــة

العواصم / وكاالت
واصل اجلـيــش اإلســـرائـيلـي أمــس
األربعــــاء قــصـفه اجلــــوي والـبــــري
لـبـنــــى حتـتـيــــة يف لـبـنــــان ومــــواقع
حلزب اهلل بعـد ساعـات قليلـة على
أسـر جنـديني إسـرائيـليني مـن قبل
احلــزب، علــى مــا أفــادت الـشــرطــة

اللبنانية.
ــــــذي يحـلق وقــــصف الـــطــيــــــران ال
ــــــى علــــــو مــنـخفـــض بـكــثــــــافــــــة عل
ومتــوسط فــوق املنــاطق اللـبنــانيـة
احملــاذيــة إلســرائـيل مــواقع حلــزب
اهلل فــضالً عـن جـــســــر يف القــطــــاع

الغربي من جنوب لبنان.
وأطـلقـت املــــدفعـيـــة اإلســـرائــيلـيـــة
أيـــضـــــاً عــــشــــــرات القـــــذائـف علـــــى

محيط عدة بلدت حدودية.
وأضـــاف املـصـــدر ذاته أن الـطـيـــران
اإلســـرائيـلي قـصف عــدة بلــدات يف
القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وتعـرضت مزارع شبعا التي حتتلها
ــــــــذ 1967 لـقـــــصـف إســــــــرائـــيـل مـــن

مدفعي وجوي.
ـــــــاســـم اجلـــيــــــش ـــــــاطـق ب وأعـلـــن ن
اإلســرائيـلي "طــائــراتنــا ودبــابــاتنــا
ومـدفعيتنـا تقصف داخل األراضي

اللبنانية".
قصف لبناني

ــــــــــش وكـــــــــــــان مـــــــصـــــــــــــدر يف اجلـــــي
االسـرائيلي قد أفـاد ان عشرات من
صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون
سقطت صـباح الـيوم االربعـاء على
مـنــطقـــة اجللــيل االعلـــى )شـمـــال
اســرائـيل( علــى طــول احلـــدود مع

لبنان موقعة اربعة جرحى.
ــــــــات الـقـــــصـف ــــــــرافـقـــت عـــمـلـــي وت
ومــصـــدرهـــا لـبـنــــان مع اشـتــبكـــات

باالسلحة االوتوماتيكية.
وقـد بــدأت عنـد الـسـاعــة التــاسعـة
واســتهــــدفـت غــــرب اجللــيل حـتــــى

ساحل املتوسط.
واوضـح املــــــصـــــــــــدر ذاتـه ان احـــــــــــد
اجلرحـى اصيب بـجروح مـتوسـطة
امــا الـثالثــة االخــرون فــاصــابـتهـم

طفيفة.
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اشتعال اجلبهة اللبنانية اإلسرائيلية

صـــــــواريخ حــــــزب اهلل تـــنهــــــال عـىل اجللـــيل وإرسائـــيل تــــــرد 
بقصف البنى التحتية اللبنانية

الـقــــــســـــــــام وقـــتـل فـــيـهـــــــــا ســـتـــــــــة
فلسطينيني يف االقل.

وقالت كتائـب القسام يف بيان "ردنا
علــــى هــــذه اجملــــزرة الــصهـيــــونـيــــة
الـبـــشعـــة ســيكـــون قـــاسـيـــا ومـــؤملـــا
للعـدو الـصهيــوني وسنـجعل قيـادة
العــــدو تعــض اصــــابع الـنــــدم علـــى

جرميتهم النازية".
قرار عربي

هـذا وقـد وزعـت قطـر مـشـروع قـرار
معـدال جمللـس االمن التـابع لالمم
املتحدة يـطالب باالفراج بال شرط
عـن جـنـــدي اســـرائـيلـي مخـطـــوف
وكــــــــذلــك االنــــــسـحــــــــاب الـفــــــــوري

السرائيل من غزة.
وتـــضــمــنــت احــــــدث نــــــسخــــــة مــن
املــشـــروع الـــذي اقـتـــرح اول مـــرة يف
اجمللـس املــؤلف من 15 عـضـوا يـوم
اخلميس املاضي عـدة بنود جديدة
أمـال بكــسـب تـــأيـيــــد أوسع بعـــد ان
عـبــــر بعــض اعــضــــاء اجمللـــس عـن
انـــتقــــــادهـــم للــمــــشــــــروع بــــــوصـفه

متحامال على اسرائيل.
غـيـــر ان الــسفـيـــر االمـــريكـي جـــون
بــــولـتــــون قــــال ان مـــشــــروع القــــرار
مـازال مـعيبـا وان واشنـطن مـازالت
تـــرى انه ال حــاجــة الــى اي حتــرك

جمللس االمن بشأن القرار.
وطالب مشروع القرار اسرائيل بأن
ــــــى ــــــوقـف فــــــورا عــــــداونـهــــــا" عـل "ت
املـــدنيـني الفلـسـطـينـيني وتـسـحب
قــــــواتهـــــا مــن غـــــزة وتـــطـلق ســـــراح
املــــــســــــــؤولـــني الـفـلــــــســـــطـــيـــنـــيـــني

احملتجزين.
واضـاف املـشـروع اجلـديـد تعـبيـرات
ــــــد" الطـالق عـــن "الـقـلـق الـــــشــــــدي
صـــواريـخ علـــى اســـرائـيل مـن غـــزة
وادانة "كل اعـمال العـنف واالرهاب
والـتــــدمـيــــر" ومــنهــــا خــطف وقــتل
مدني يف االونـة االخيرة يف الضفة
الغـربيـة. ويـدعــو املشـروع الـسلطـة
الفلــسـطـيـنـيــة الـــى اتخـــاذ "جهــود
فــــوريــــة ومـتـــــواصلـــــة النهــــاء هــــذا
العنف ومن ذلك اطالق الصواريخ

على ارض اسرائيلية."
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اطالق عـــشـــــريـن قـــــذيفـــــة دبـــــابـــــة
ومــــــدفعــيــــــة علــــــى محــيـــط قــــــرى
لـبنــانيــة متــاخمــة ملــزارع شـبعــا يف

جنوب شرق لبنان.
وبحــسب الـشــرطــة اللـبنــانيــة فــان
مــواجهــات وقـعت يف الــوقـت نفــسه
بـني اجليش االسـرائيلي ومقـاتلني
مـنـتــشـــريـن يف لـبـنــــان علـــى طـــول
احلـدود اللـبنـانيـة-االسـرائـيليـة ال

سيما يف القطاع الغربي.
القسام تتوعد

مـن جـــانـبهـــا تـــوعـــدت كـتـــائـب عـــز
الــديـن القـســـام اجلنــاح املــسلح يف
ــــــة حــــــركــــــة املـقــــــاومــــــة االسـالمـــي
)حــمــــــاس( أمــــــس االربعــــــاء ب "رد
قــاس ومــؤلـم لن يـسـلم مـنه احــد"
على الغارة اجلوية التي استهدفت
حــي الـــــشــيـخ رضــــــوان يف شــمــــــال
مــدينـة غـزة الـتي جــرح فيهـا علـى
مـــــا يــبــــــدو محــمـــــد ضــيف قـــــائـــــد
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واصيب اربعة اشخاص بجروح.
وسقـــطــت الـــصـــــواريـخ يف اجللـــيل
االعلـــى فـيـمـــا نـــزل الـــسكـــان الـــى

املالجىء.
ــــــتــــــنب اي جــهـــــــــــــــــة اطــالق ــــــم ت ول

الصواريخ.
مــن جهـــــة اخـــــرى افـــــادت مــصـــــادر
امـنـيــة ان حــزب اهلل قـصف مــواقع
للـجيـش االســرائيـلي الــذي يحـتل
مــزارع شـبعــا الــواقعــة علـــى املثـلث
احلــــــدودي بــني لــبــنــــــان وســــــوريــــــا

واسرائيل.
مدفعية حزب اهلل

واوضحـت ان مــــدفعـيــــة حــــزب اهلل
اطلـقت حــوالــى الـســاعــة العــاشــرة
ثالثـني قـــــذيفــــة وصــــاروخـــــا علــــى
ـــــــا ـــــــة يف رمـــت مـــــــواقـع اســـــــرائـــيـلـــي
والـسمـاقـة يف مـنطقـة مـزارع شبعـا

احملتلة منذ .1967
ــــــر ورد اجلــيـــــش االســــــرائـــيلــي عــب
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واوضحـت "مت نقـل االسيـــرين الــى
مكان آمن".

هجوم إسرائيلي
ويف اســرائـيل قــال نــاطق عــسكــري
اسـرائـيلي لـوكـالـة فــرانس بـرس ان
اجلـيش االسـرائـيلي يـشن هجـومـا
بريا وجويا يف االراضي اللبنانية.

ــــــاطق ان "طــــــائــــــراتــنــــــا وقــــــال الــن
ودباباتنـا ومدفعيتنا تقصف داخل
االراضـي اللبنـانيـة" مـؤكـدا ان هـذا
الـهـجــــــــوم اطـلـق بــــــســـبـــب وجــــــــود
"احـتمـال كـبيــر" يف ان يكـون حـزب

اهلل اسر جنديني اسرائيليني.
واتـــى االعالن عـن اســر اجلـنــديـني
بـعد سقوط عشـرات الصواريخ من
نــوع كــاتـيــوشــا وقـــذائف الهــاون يف
شــمــــــال اســــــرائـــيل الــتــي اطـلقــت
حوالـى الساعـة التاسعة بـالتوقيت
احمللـي مـن جـنــــوب-غــــرب لـبـنــــان
بحسب مـصدر عسكـري اسرائيلي.
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وقــــد نــــزل الـــسـكــــان الــــى املالجـئ.
ــــــطـــــيـــــــــــران وافـــــــــــاد شـهـــــــــــود ان ال
االســــرائــيلـي حـلق فــــوق املـنـــطقــــة

باجتاه لبنان.
ويف لـبـنــــان اكــــد مــصــــدر امـنـي ان
حــــزب اهلل قــصف مـنــطقــــة مــــزارع
شـبعـــا عـنـــد املـثلـث احلـــدودي بـني

لبنان وسوريا واسرائيل.
أسر جنديني إسرائيليني

من جانبه اعلن حزب اهلل اللبناني
أمـــس االربعــــاء انه اســـر جـنـــديـني
اســرائيلـيني فـيمـا شهــدت منـطقـة
احلـــدود االســـرائـيلـيـــة-اللـبـنـــانـيـــة
تــــصعــيــــــدا خـــطــيــــــرا مـع سقــــــوط
صواريخ يف شمـال اسرائـيل وتبادل

للقصف املدفعي.
واعلـن اجليش االسـرائيلي ان ثـمة
"احـتمــاال كـبيــرا" بــان يكــون حــزب
اهلل اسر جنديـني اسرائيليني أمس

االربعاء.
وقـــال مـتحـــدث عـــسكـــري لـــوكـــالـــة
فـرانـس بــرس "ثمـة احـتمـال كـبيـر
ــــــــان يــكــــــــون حــــــــزب اهلل خـــــطـف ب
جنديني"، مشيرا الى ان اجلنديني
اســــرا "يف االراضـي االســــرائــيلـيــــة"

واقتيدا الى لبنان.
لـكن الـشـرطـة اللـبنــانيـة افـادت ان
اجلــنــــــديــني اســــــرا داخل االراضــي
اللبـنانـية يف مـنطقـة عيـتا الـشعب
ـــــــــة- ـــــــــانـــي قـــــــــرب احلـــــــــدود الـلـــبـــن
االســـرائيـليــة حـيث تــوغـلت وحــدة
من اجلـيش االسـرائيلـي قبل ظهـر

أمس االربعاء.
ولم يحـدد حـزب اهلل املـنطقـة التي

اسر فيها اجلنديني. 
وافـاد تلفـزيـون املنـار التـابع حلـزب
اهلل ان "املقاومة االسالمية )الذراع
املـــسـلحــــة حلــــزب اهلل( تـعلـن اســــر

جنديني اسرائيليني".
وجــاء يف بيــان حلــزب اهلل "تنـفيــذا
للـوعـد الـذي قـطعـته علـى نفـسهـا
بتحـريـر االسـرى واملعـتقلني قـامت
املقاومـة االسالميـة باسـر جنـديني
اســــــرائـــيلــيــني عــنــــــد احلــــــدود مع

فلسطني احملتلة".
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اإلرهاب يضع اهلند حتت حالة التأهب القصوى

BBC/لندن
يف اول زيــــــــارة لــــــــرئـــيــــــس
جــزائــري إلــى بــريـطــانيــا
مـنــــذ حــصــــول اجلــــزائــــر
علــــــى اســـتقـاللهــــــا عــــــام
1960 حتــــــدث الــــــرئــيـــــس
عبـد العزيـز بوتفلـيقة يف
مـؤمتـر صـحفي مـشتـرك
ـــــــــــــــوزراء ـــــــــــس ال مــع رئــــــي
الـبـــريـطـــانـي تـــونـي بلـيـــر
عــن الـعالقــــــات القــــــويــــــة
الـتي تـربـط بني اجلـزائـر
وبــــريــطــــانـيــــا وعــن أوجه

التعاون بينهما. 
ــــــــــــارة وقـع ــــــــــــزي وخـالل ال
بـــــوتـفلــيـــــة وبلــيـــــر عـــــددا
كـبيــرا من االتفـاقــات من
بـيــنهـــــا اربعـــــة اتفـــــاقـــــات
للـتعــاون القـضــائي، لـكن
اجلـــــــانــبــني لــم يـــــــوقـعـــــــا
اتفاقـية أو مـذكرة تفـاهم
لـتـــرحـيل خـمــســـة عــشـــر
جـــــزائـــــريـــــا معــتـقلــني يف
بريـطانيـا بتهمـة التورط
يف انـشـطــة ارهـــابيــة إلــى
اجلـــزائــــر، مقــــابل تـعهـــد
اجلـزائـر بعـدم تعـريـضهم
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مكافحة اإلرهاب عىل طاولة مباحثات بلري وبوتفليقة

وقطـارات يف احيـاء مـاتـونغـا وخـار
وماهيـم وجوغيـشواري وبـوريفالي
وبهـــــايــنـــــدار وبـــــومــبــــــاي نفــــسهـــــا
وضـواحيها فيمـا استهدف انفجار

سابع قطار انفاق يف حي خار.
ويف نـــــيــــــــــــودلـهـــــي، اعـلـــــن وزيــــــــــــر
اخلـــــارجــيـــــة شـــيفـــــراج بـــــاتـــيل ان
الـــشــــرطــــة اقــــامـت مـنــــذ مـــســــاء
الثالثـاء حواجـز وقامـت بتفتـيش
عـدد مـن الفنــادق بحثــا عن ادلـة،
فـيما يسعـى اخلبراء لتحـديد نوع

املتفجرات التي استخدمت.
ووجـهت اصــابع االتهــام فــور وقــوع
االعـتــــداءات الـــــى االنفــصــــالـيـني
ــــــون ــــــذيــن يـقــــــاتـل االسـالمــيــني ال
القــــــوات الهــنـــــديـــــة يف كــــشــمــيـــــر
الهــنــــــديــــــة، وهــم الــــــذيـــن نفــــــذوا

اعتداءات سابقة.
وهـي اعـنف اعـتـــداءات تـــشهـــدهـــا

الهند منذ سنوات.
وسـبق ان شهـدت مــدينـة بــومبـاي
العـاصمـة املـاليــة للهنـد عـددا من
االعتداءات بـالقنابل ووقعـت فيها
عــــــام 1993 سلــــــسلــــــة تـفجــيــــــرات
اسفـرت عن نحـو 250 قـتيال واكثـر

من الف جريح.

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

بـــــومــبــــــاي ومت تعـــــزيـــــز اجـــــراءات
املـراقبة يف القطارات واحملطات يف
اوتــــار بــــراديـــش، اكـثــــر الــــواليــــات

الهندية اكتظاظا بالسكان.
ويف مـــــوازاة الــتـــــدابــيـــــر االمــنــيـــــة،
ــــــا عــن اســتــمــــــر الــتـحـقــيـق بـحــث
مرتكبي االعتداءات التي لم تعلن
اي جهــة حـتــى االن مــســؤولـيـتهــا

عنها.
ووقعـت سـتـــــة انـفجـــــارات يف وقـت
يــشهـــد زحمــة كـبيــرة يف محـطــات

ـ ـ

العواصم/ وكاالت
يـجــــتــــمـع يف الـعــــــــــــاصــــمــــــــــــة
الفــــــرنـــــســيــــــة بــــــاريـــــس وزراء
خــــــارجــيــــــة الــــــدول اخلــمــــس
دائـمـــة العـضــويـــة يف مجلــس
األمـن إضــــافــــة إلــــى أملــــانـيــــا،
وذلك ملـنـــاقــشـــة آخـــر اقـتـــراح
تـقــــــــــدّمــــــــــوا بـه إلــــــــــى إيــــــــــران
لتـشجيعهـا علـى التخـلي عن

برنامجها النووي. 
ومـــن املـــتــــــــوقـع ان يــــطـلـعـهـــم
مـسـؤول الـسيـاسـة اخلــارجيـة
لالحتــــاد األوروبـي خــــافـيـيــــر
ســـــوالنــــــا علـــــى آخـــــر جـــــولـــــة
محــــــادثــــــات لـه مع مــــســــــؤول
املـلف الـنـــووي اإليـــرانـي علـي

الرجاني. 
وكــــــان االحتــــــاد االوربــــــى قــــــد
وصف نـتئـــاج تلك احملــادثــات
الــتــــــى جــــــرت الـــثالثــــــاء فــــــى
بــــــــــروكــــــــسـل بــــني ســــــــــوالنــــــــــا
والريـجـــــــانـــــــى بــــــشـــــــأن املـلـف
النووى االيرانـى بأنها مخيبة

لآلمال. 
إال أن متحـدثة بـاسم االحتاد

الكويت/القناة  
قـالت وكـالـة األنبـاء الكـويـتيـة
أن احلكـومـة الكـويـتيــة وافقت
على مـشروع قـانون يـقلل عدد
الـدوائــر االنتخــابيــة يف البالد

الى خمس. 
وتلـبي هذه اخلـطوة املطـالبات
الـــشعـبـيـــة الجـــراء اصالحـــات
انـتخـــابـيـــة. وهـــذا االمـــر كـــان
محـــــور أزمـــــة بــني احلـكـــــومـــــة
والبـرملـان انتهـت بحل مجـلس
االمة الكويتي السابق يف ايار.
ويقــول أعـضــاء معــارضــون يف
الـبــرملــان ان هـــذه االصالحــات
سـتقـي العـملـيــة االنـتخــابـيــة

اإلصالحيون ينجحون يف ختفيض عدد الدوائر االنتخابية
وقدمت احلـكومة مـشروع قرار
بخفـض الــدوائــر االنـتخـــابيــة
الــى 10 بــدال مـن .25 غـيــر ان
هـــــــــــذا االجـــــــــــراء لــــم يـــــــــــرض
االصالحــيــني الـــــذيــن اصـــــروا
علـى ان عـدد الـدوائـر يجب ان
يكــون خـمـســـة جلعل مــراقـبــة

االنتخابات اسهل. 
وقدم بعـض اعضاء البرملان يف
مجلــس االمــة الــســـابق حـتــى
طـلــبـــــــا لــم يـــــســبـق لـه مــثــيـل
الســـتجــــــواب رئــيـــــس الــــــوزراء
الـشيخ نـاصـر احملمـد الـصبـاح
بشـأن مشـروع القـانون مـوضع
ـاخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. 

من شراء االصوات. 
وقـالت وكـالة االنـباء الكـويتـية
مجـلس الـوزراء الكـويـتي وافق
علـي مـــشــــروع قــــانــــون بـــشــــأن
تقــــســيــم دولـــــة الـكـــــويــت الــي
خــمـــــس دوائــــــر انـــتخــــــابــيــــــة.
وأحــــالـت احلـكــــومــــة مـــشــــروع
القــانــون الـــى أميـــر البـالد كي
يقـره قبل ارسـاله الـى البـرملـان

للتصويت عليه. 
ويأتي الـتحرك قبل يـوم واحد
من اجـتمــاع البـرملـان اجلـديـد
ـــــــــــــــــذي يــهـــــــيـــــــمـــــــن عــلـــــــيــه ال
ـــــــــــــــــون مـــــــن اجــل االصــالحـــــــي

انتخاب رئيسه. 

ـ
ـ

نيويورك / رويترز
شــددت شــرطـــة نيــويــورك اجـــراءات االمن يف
شبكـة متـرو االنفـاق بعـد ان انفجـرت قنـابل
يف قــطــــارات ركــــاب مــــزدحـمــــة ومحــطــــات يف
مـــومبــاي بــالـهنــد لـتقـتل زهــاء 160 شخـصــا

وتصيب املئات بجراح.
ووصف مـــتحــــــدث بــــــاســم الــــشــــــرطــــــة هــــــذه
االجـراءات ومنـها زيـادة الدوريـات ومزيـد من

تشديد التدابري األمنية يف مرتو انفاق نيويورك
عـمليـات تفـتيـش عـشــوائيــة للحقــائب بـانهـا

على سبيل االحتياط.
وقـــال الــســـارجـنـت كـيفـني هـــايـــز "ال يـــوجـــد

تهديد محدد تلقيناه لنيويورك."
وكـانـت نيـويـورك ظـلت يف حـالـة تـأهـب منـذ
احــــداث 11 مــن أيلــــول وعــــززت مـن تــــدابـيــــر
االمـن بعــد احــداث مـثل تفـجيــرات قـطــارات

مدريد عام 2004 ولندن منذ عام.

اإليرانيون يرفضون وقف التخصيب وواشنطن
هتدد بالعودة ملجلس األمن

اليورانيوم. 
وكــان اإليــرانـيــون قــد رفـضــوا
الـــثـالثـــــــــاء وقـف تـخـــــصـــيـــب

اليورانيوم.
من جـانـبهـا حـذرت الـواليـات
املـــتحــــــدة ايــــــران مـــن ان وقف
تخصيب الـيورانيوم غير قابل

للتفاوض.
وقـــــال املــتحـــــدث بـــــاســم وزارة
اخلـــارجـيـــة االمـيـــركـيـــة شـــون
ماكـورماك يف مـؤمتر صـحايف
ان "مجـمـــوعـــة خـمــســـة زائـــد
واحد حازمة جدا يف الشروط
املـطــروحــة علــى االيــرانـيني"،
واضــاف مخــاطبــا االيــرانـيني
"اوقفـوا كل االنـشطـة املتصـلة

بالتخصيب".
وتــابع ان "مـجمــوعـــة خمـســة
زائد واحـد قالت انهـا ردا على
ذلـك ستــوقف اي حتــرك عبـر

مجلس االمن الدولي".
والحـــــــظ انـه "يف غـــــيــــــــــــاب رد
واضح من جــانب االيـرانـيني"
فان القـوى الكبـرى نبهـت إلى
انهـــــا "علــــى اســتعــــداد كـــــامل

للعودة إلى مجلس االمن".

قــــالـت ان االحتــــاد االوربــــى ال
يـزال مـتمـسكـا بــالتـوصل إلـى

حل عن طريق التفاوض. 
وكـان علي الريجـاني قـد صرح
قـــبـل أيــــــــــام بــــــــــأنـه "يـــنـــــظــــــــــر
بـايجـايبـة" إلـى العـرض الـذي
تقـــدمــت به القـــوى العـظـمـــى
حلل ازمــة الـبــرنـــامج الـنــووي

االيراني. 
لـكــن الريـجـــــــانــي قـــــــال انـه ال
يجــوز اخضـاع ايـران إلـى اجل
محـدد لكي تـرد علـى العـرض،
واملـــتعـلق بـــــوقـفهـــــا انــــشـــطـــــة

تخصيب اليورانيوم. 
وكــــانـت الـــــدول الغــــربـيــــة قــــد
امـهلــت طهـــران إلـــى 15 متـــوز

لكي ترد على العرض. 
وكـان مـديـر الـوكـالـة الــدوليـة
للـــطــــــاقــــــة الــــــذريـــــــة محــمــــــد
الــبــــــرادعــي قــــــد حــــــذر مــن أن
اجملـتـمع الـــدولـي بــــدأ "يفقـــد
صـبــره" بــسـبـب تــأخـــر طهــران
بـــــالـــــرد علـــــى العـــــرض الـــــذي
يهـــــدف إلــــــى دفع إيـــــران إلـــــى
وقـف نـــــشـــــــاطـــــــات تـخــــصــيــب

تـعــــــــرضـه لـلـــتـعــــــــذيـــب او
االنتهاكات. 

واصــدرت منــظمــة العفــو
الــدوليــة بيـانــا مبنــاسبـة
زيـارة الـرئيـس اجلـزائـري
إلـى بـريـطــانيـا دعـت فيه
حكومـات العالم إلى عدم
ـــــــــــــرحـــــيــل أي شــخــــــــص ت
بالقـوة إلى اجلـزائر ممن
قــد يتعـرضـون لـلتعــذيب
او ســــوء املعــــاملــــة بغــض
النـظــر عـن أي ضمــانــات
دوبلـمـــاسـيـــة قـــد حتــصل
علـــيهـــــا مــن الـــــسلـــطـــــات

اجلزائرية. 
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والرئيس اجلـزائري على
تعاونهما بهذا الشأن. 

وكــــانـت بــــريــطــــانـيــــا قــــد
رحلـت بالفعل جـزائريني
يـــــشــتــبـه يف عالقـــتهــمــــــا
ــــــــاالرهــــــــاب مـــنـــتـــــصـف ب
الـــشهـــر املـــاضـي وقـــامـت
الـــسلــطــــات اجلــــزائــــريــــة
بـاستجـوابهمـا لعـدة ايام
قبل ان تطلق سـراحهما.
ومبـــــــوجــب االتـفـــــــاقــيـــــــة
ـــــــــــــة حلــقـــــــــــــوق االوروبـــــي
االنـــســـــان يحــظـــــر علــــى
بــــريــطــــانـيــــا تــــرحــيل أي
شخـــص قـــــد يــــشــتــبه يف
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للتعذيب. 
وكـانت هذه االتفاقية هي
مـا تـطمح بـريطـانيـا إلـى
ـــــــــــارة حتـقــــيـقـه خـالل زي
بــوتفلـيقــة، اال ان جل مـا
حتقـق بحــــســب الــبــيــــــان
الــــصـحـفــي هـــــــو تـــــــوصـل
الـــطــــــرفــني إلـــــــى اتفــــــاق
بشأن اطـار عمل لترحيل
مـن ميثلـون تهـديـدا علـى
األمـــــــن الــقــــــــــــــــــومـــــــي يف

بريطانيا. 
إال أن بـلــيـــــــر أعـــــــرب عــن
امــــلــــه يف ان يـــــــــــــــــــــســــهــــل
الـــتعـــــاون املــتـــــزايـــــد بــني
الـبلــديـن مـن قـــدرة بالده
علـــــى تـــــرحـــيل مــن قـــــال
ــــــــــون يف انـهــــم يــــتــــــــســــبــــب
مــشـكالت يف بـــريــطـــانـيـــا

إلى اجلزائر. 
وقـــــــــال انـه مــــن املـهــــم أن
يــــــــــــــــــدرك اجلـــــــمـــــــيــع ان
اجلـــــزائـــــر وبـــــريــطـــــانــيـــــا
تــواجهــان نفـس املــشكلــة
ــــــــاالرهــــــــاب املـــتـعـلـقــــــــة ب
العـاملـي. ووجه شكـره إلـى
الـــسلــطــــات اجلــــزائــــريــــة
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حزب اهلل يأسر جنديني إسرائيليني.. وكتائب القسام تهدد برد
قاسٍ.. وواشنطن تتصدى ملشروع قرار عربي


