
االربعاء
14 اكتوبر 2009 

العربية42
والعالمية

الرياضـ  يو. بي. آي: استشهد رجل أمن واصيب آخر وقتل مسلحان 
وأصيب عدد آخر خالل اشتباك بني مجموعتهم »املشبوهة أمنيا« ورجال 
أمن ســـعوديني على احلدود مع اليمن امس. وقالت مصادر مطلعة لـ 
»يونايتد برس إنترناشـــونال« ان تبادل إطالق النار الذي وقع امس 
أدى إلى مقتل اثنني من املشـــتبه بهم، واستشهاد رجل أمن سعودي 
وقالت املصادر التي فضلت عدم الكشـــف عن هويتها ردا على سؤال 
عما إذا كان املسلحان من تنظيم القاعدة أم من املهربني »ان اجلناة هم 

من املشبوهني أمنيا«. وأوضح أن »أحدهم قام بإطالق النار جتاه رجال 
األمن في املركز األمنـــي عندما طلبوا منهم التوقف« مضيفا أن اثنني 
قتال وأصيب عدد آخر من املجموعة لم يحدده وأوقف شـــخص واحد 
وال يزال البحث عن البقية جاريا. إلى ذلك أعلن املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن تبادال إلطالق النار 
وقع في منطقة الدرب على احلدود مع اليمن بني نقطة أمنية وعدد من 

»املشتبه بهم« من دون أن يحدد طبيعة هذا االشتباه.

استشهاد رجل أمن ومقتل »مشبوهين أمنيًا« في اشتباك مع قوات األمن السعودي

أحرزتا تقدماً »مهماً« في محادثات الحد من األسلحة اإلستراتيجية

موسكو »تتحفظ« .. وواشنطن: لم يحن الوقت لفرض عقوبات على إيران

مهدي كروبي

شخص تصدر عنه مثل هذه 
املزاعم. ويقول كروبي ومير 
حسني موسوي وهو مرشح 
رئاسي آخر هزم في االنتخابات 
إنه حدث تالعب في العملية 
االنتخابية لضمان فوز الرئيس 
محمود أحمدي جناد بوالية 
ثانية بينما يرفض املسؤولون 

هذا االتهام.
مــــن جهة اخــــرى، ذكرت 
صحيفة »دير شبيغل« األملانية 
أن القوات األميركية ضبطت 
في مطلع شهر أكتوبر احلالي 
الســــويس  باخرة في خليج 
فــــي البحر األحمــــر متتلكها 
شركة أملانية حتتوي على 8 
مستوعبات مليئة بالذخائر 
احلربيــــة قالت إنه كان يبدو 
أنها متوجهة مــــن إيران إلى 

سورية.
وأشــــارت الصحيفة إلى 
ان الديبلوماســــيني األملانيني 
وصفوا املسألة »باألمر احملرج« 
وقد يكونوا اعتبروها مدمرة 

ضبط باخرة ألمانية يشتبه في أنها تهّرب أسلحة من إيران إلى سورية

طهران تدعي على مهدي كروبي بشأن 
»مزاعمه« بهتك عرض محتجين

طهــــران ـ برلني ـ وكاالت: 
أقامت هيئة قضائية في ايران 
دعوى ضد رجل الدين املؤيد 
لإلصالح مهدي كروبي بشأن 
ما ردده عن هتك عرض سجناء 
من أنصار املعارضة، وفقا ملا 
ذكرته وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية. وأضافت 
الوكالة أن جلنة قضائية خاصة 
أعدت ملفا عن القضية وأرسلته 

إلى مكتب االدعاء.
وقال مدعي طهران عباس 
جعفري دولت ابادي: »كروبي 
رجل ديــــن ويجب النظر في 
أمــــام احملكمة  تصريحاتــــه 
الدين.. مت  اخلاصة برجــــال 
الناس أيضا  استدعاء بعض 

فيما يتعلق بالقضية«.
وقالت الوكالة في تقريرها 
»أحيلت دعوى قضائية أعدتها 
جلنة التحقيقات القضائية إلى 
مدعي طهران بشــــأن مزاعم 

كروبي«.
وأثــــار كروبــــي الذي حل 
باملركز الرابــــع في انتخابات 
الرئاسة املتنازع على نتائجها 
فــــي يونيو  والتــــي أجريت 
املاضي غضب احملافظني في 
أغسطس عندما قال إن بعض 
من ألقي القبض عليهم خالل 
التي اجتاحت  االضطرابــــات 
الشــــوارع عقب االنتخابات 
تعرضوا لهتك العرض وسوء 

املعاملة في احلجز.
وفي الشهر املاضي رفضت 
اللجنة القضائية ذاتها مزاعم 
كروبي ودعت إلى بحث إقامة 
دعوى ســــب وقذف ضد أي 

بشكل كبير للعالقات بني دول 
األطلسي.

وأفــــادت الصحيفــــة بأن 
اجلنــــود األميركيني صعدوا 
علــــى مــــن باخرة »هانســــا 
الســــويس  إنديا« في خليج 
فــــي بدايــــة الشــــهر اجلاري 
واكتشفوا 8 مستوعبات مليئة 
بذخائر مناســــبة لرشاشات 

كالشينكوف.
واعتبرت أن احلادثة هذه 
غير مناسبة أبدا لبرلني إذ أن 
»هانسا إنديا« مسجلة حتت 
اســــم شــــركة »ليونهاردت 
وبلومبرغ« األملانية للشحن.

ويشتبه احملققون في أن 
السالح كان جزءا من شحنة 
إيرانية متجهــــة إلى اجليش 
الســــوري أو حلزب اهلل في 

لبنان.
املســــؤولون  واعتبــــر 
االميركيون أن هذه اإلمدادات 
تعتبر خرقا لقرار مجلس االمن 
الذي مينع  الدولي رقم 1747 
شــــحن األسلحة إلى إيران أو 

منها.
إلى  وأشــــارت الصحيفة 
أنه وفقا لشركة »ليونهاردت 
وبلومبرغ« فإن الباخرة مؤجرة 
منذ ســــنوات لشركة الشحن 
»إيران شــــيبينغ الينز« التي 

متتلكها الدولة اإليرانية.
إنه بعــــد تدخل  وقالــــت 
احلكومــــة االملانية ســــمحت 
القوات األميركيــــة للباخرة 
بإكمال طريقها إلى املكان الذي 
كانت متجهة إليه وهو مالطا 

حيث مت حفظ املستوعبات.

وزيرا خارجية روسيا وأميركا سيرغي الڤروڤ وهيالري كلينتون خالل محادثاتهما في موسكو أمس         )رويترز(

ـ وكاالت: أعلنت  موســــكو 
وزيــــرة اخلارجيــــة األميركية 
هيالري كلينتون اثر محادثاتها 
في موســــكو امس مع نظيرها 
الروسي ســــيرغي الڤروڤ ان 
روســــيا والواليات املتحدة ال 
تسعيان حاليا لفرض عقوبات 

على إيران.
أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
»نوفوستي« عن كلينتون قولها 
في مؤمتر صحافي مشترك مع 
الڤروڤ بعد انتهاء محادثاتهما 
في موســــكو امــــس ان فرض 
عقوبات على إيران بسبب برنامج 
تخصيب اليورانيوم سابق ألوانه 
وان روسيا »كانت متعاونة جدا 

في العمل الذي أجنزناه معا«.
بدوره قال الڤروڤ ان موسكو 
»من حيــــث املبدأ متحفظة جدا 
على فرض العقوبات النها غالبا 

لم تؤد إلى نتائج«.
وأشار إلى أنه ميكن اللجوء 
إلى العقوبات في حال نفاذ جميع 
اخليارات األخرى وأضاف »فيما 
يتعلق بإيران فان جميع الوسائل 
السياســــية والديبلوماسية لم 

تستنفد بعد«.
 والتقت كلينتون بالرئيس 
الروســــي دميتــــري مدڤيديڤ 
ونقلت عنه قوله ان العقوبات 

ضد ايران رمبا تكون حتمية.
 واضافــــت »لكننا لم نصل 
الى هذه النقطة بعد. ليس هذا 
نتيجة توصلنا اليها. ونريد ان 
نوضح بجالء اننا نفضل ان تعمل 
ايران مع املجتمع الدولي وتفي 
بالتزاماتهــــا املتعلقة بعمليات 

التفتيش«.

حوار إستراتيجي

من جهة أخرى حتدث الڤروڤ 
عن خالفات بني بالده والواليات 
املتحــــدة ولكنه قال انه تتوافر 
لديهما رغبة مشــــتركة صادقة 

في جتاوزها.
وقال »بوسعي القول إنه توجد 
لدينا نقاط التقاء كثيرة بشأن 
التي ناقشناها. وبال  املواضيع 
ريب توجد كذلك مواضيع اليزال 
يتعني علينا تقريب املواقف منها. 

ان الواليات املتحدة تريد االن في 
املقابل تعاونا روسيا افضل على 
صعيد عدد من قضايا السياسة 
اخلارجية مثل احلرب التي تقودها 
الواليات املتحدة في افغانستان 
والدفــــاع الصاروخي ومعاهدة 

خفض االسلحة النووية.
 ازاء ذلــــك قــــال الڤروڤ ان 
روسيا استمعت خلطط الواليات 
املتحدة لنشر نظام جديد مضاد 
للصواريخ ليحــــل محل خطة 
الســــابق بوش  الرئيس  ادارة 
لنشر رادارات ثابتة وبطاريات 
مضادة للصواريخ في وســــط 
اوروبا وهي اخلطة التي اغضبت 

الكرملني.
 واضاف »نريد ان نعرف ما 
هي هذه اخلطــــط وماذا تقدمه 
وكيف سيعمل مفهومها.. كلما 
زاد ما نعرفه عن هذا املفهوم كلما 
كنا اسرع في التوصل الى ادراك 
بشأن ما اذا كان ميكننا العمل 

بشكل مشترك على مشروع«.

األسلحة النووية

من جهة اخرى، قال الڤروڤ ان 
روسيا والواليات املتحدة احرزتا 
»تقدمــــا مهما« فــــي احملادثات 
بخصــــوص اتفاق ثنائي جديد 
خلفض مخزوناتهما من االسلحة 

النووية االستراتيجية.
 ويعمل اجلانبان على التوصل 
الــــى معاهدة جديدة قبل موعد 
نهائي محدد بديسمبر لتحل محل 
اتفاقية ستارت التاريخية التي 

ابرمت اثناء احلرب الباردة.
وكانــــت كلينتون أعلنت أن 
الروسية  ـ  العالقات األميركية 
خضعت لعملية »إعادة إطالق«، 
مشيرة إلى أن واشنطن وموسكو 
متكنتا مــــن حتقيق الكثير في 

هذا االجتاه.
ونقلــــت »نوفوســــتي« عن 
كلينتــــون قولها خــــالل لقائها 
الڤروڤ في موســــكو امس إن 
»اجلانبني يســــتطيعان حاليا 
البحــــث في مواصلــــة تطوير 
الثنائيــــة والقضايا  العالقات 
الدولية املهمة واملسائل املتزايدة 

التي تواجه البلدين«.

والشيء الرئيسي الذي كشفته 
مباحثات اليوم )امس( هو توافر 
رغبة صادقة حقا لدينا إلقامة 
حوار استراتيجي بشأن مجمل 

القضايا«.
وأضاف ان هذا احلوار يجب 
أن يجري »على أساس االحترام 
الثقة ومراعاة  املتبادل ومتتني 

كل طرف مصالح اآلخر«.
بدورها وصفــــت كلينتون 
محادثاتها مع اجلانب الروسي 
بأنهــــا مثمرة.وقالــــت »كانت 
محادثاتنا شاملة ومثمرة. وهذا 
الذي بدأناه قبل  العمل  نتيجة 
بضعة أشــــهر من أجل تغيير 

عالقاتنا والتوصل إلى مواقف 
مشتركة حيث ميكن السير على 
طريق االحترام املتبادل للمصالح 
مع االعتــــراف في غضون ذلك 

بوجود اختالفات لدينا«.

الدرع الصاروخية

انها اطلعت  إلى  وأشــــارت 
الڤروڤ على رؤية واشــــنطن 
لــــدى تقييم األخطار  اجلديدة 
النابعة من إيــــران وقالت انها 
تعول على التعاون مع موسكو 

في قضية الدرع الصاروخية.
وأضافت »شــــرحنا للوزير 
واملسؤولني اآلخرين في اللقاء 

أسس تقييمنا لألخطار.. وإننا 
عرضنا هذه الرؤية اجلديدة على 
زمالئنا الروس ويقوم خبراؤنا 
اآلن بتوضيح التفاصيل وإننا 
نود مشاهدة روسيا والواليات 
املتحدة تتعاونان بشكل وثيق 
في قضية الدرع الصاروخية«.

 وساعد قرار الرئيس االميركي 
باراك اوباما بالغاء خطط لنشر 
نظام مضاد للصواريخ في اوروبا 
الشرقية على حتسني العالقات 
مع موسكو بعد ان شابها التوتر 
الرئيــــس االميركي  خالل عهد 

السابق جورج بوش.
 لكن ديبلوماسيني يقولون 

التوقيع رسمياً على إلغاء سمات الدخول بين البلدين

المعلم يدعو لتوسيع التعاون اإلستراتيجي مع تركيا ..عربيًا
دمشق ـ هدى العبود

وصف وزير اخلارجية السوري وليد املعلم انعقاد مجلس 
التعاون االستراتيجي بني سورية وتركيا بأنه »يوم تاريخي« 

مت خالله إلغاء سمة الدخول بني البلدين.
وقال املعلم في مؤمتر صحافي مشترك مع وزير اخلارجية 
التركي احمد داوو أوغلو وبحضور 20 وزيرا من البلدين في 
حلب أمس إن انعقاد مجلس التعاون االستراتيجي بني بلديهما 
»هو يوم تاريخي وهو عيد للشـــعبني، وهو منوذج متقدم 
للعالقات ونأمل أن يحذو االشقاء في املنطقة حذو هذه العالقات 

اإلستراتيجية التي تشمل مختلف اوجه النشاطات«.
وقال »ان رؤية الرئيس بشـــار األسد االستراتيجية هي 
حتقيق ربط البحار األربعة والتي تنسجم مع املوقع اجلغرافي 
والتاريخي لهذه املنطقة كما تنســـجم مع الرغبة املشتركة 
لشعوبها«. وشدد على ان التوقيع مع تركيا ال يعني اطالقا 
ان هناك ازمة مع الدول العربية »وعالقتنا مع االشقاء عالقات 
متميزة ولقد زار امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، ملك السعودية، 

دمشق منذ أيام«.

من جانبه قال أوغلو »ان مجلس التعاون االســـتراتيجي 
بني سورية وتركيا سيشكل منوذجا ورسالة موجهة الى دول 

املنطقة »مشددا على عمق العالقات السورية ـ التركية.
وقـــال إن العالقات بني البلدين »متطـــورة وننظر إليها 
كعنصر أساسي للتطور مع العالم العربي وسورية بالنسبة 
لنا هي بوابة الدخول الى العالم العربي والشرق األوسط وهذا 
ما يفرضه منطـــق التاريخ واجلغرافية ونحن نفكر بحدود 
مفتوحـــة ال حدود مغلقة لقد ذهـــب زمن احلواجز واأللغام 
وبوابات الدخول يجب ان نوحد العالم لقد كانت هذه املنطقة 

قبل مائة عام دون هذه احلواجز«.
وفي رده على وجود عناصر حزب العمل الكردســـتاني 
بني البلدين قال املعلم »نحن نعتبر ان عناصر منظمة حزب 
العمل الكردستاني منظمة ارهابية والقانون السوري يصفها 

بأنها منظمة إرهابية«.
وبشـــأن إمكانية عقد جلســـة مباحثات بني الســـوريني 
والعراقيني قال أوغلو »يوم اخلميس املقبل ســـيتوجه وفد 
وزاري تركي برئاســـة رئيس الوزراء التركي )رجب طيب 

أردوغان( إلى بغداد ونأمل ان يتم حل املشاكل العالقة ونحن 
نواصل جهود املصاحلة ونؤكد على االخوة بني الســـوريني 
والعراقيني ونقدم كل مســـاعدة ممكنة لكي يعيشوا وسط 

الرفاه واألمان«.
 وأضاف وزير اخلارجية الســـوري في رده على ســـؤال 
حول جهود استئناف املســـاعي التركية ملفاوضات السالم 
»ان ســـورية تثق في الدور التركي كالعب نزيه يسعى الى 

حتقيق السالم في املنطقة«.
 ووصف املعلم العالقات السوريةـ  االيرانية بانها »مميزة« 
في مختلف املجاالت سياسيا واقتصاديا وان ما تشهده العالقات 
الســـورية ـ التركية اليوم هو منوذج يحظى بدعم الشعبني 
التركي والسوري ونحن منفتحون على االشقاء الراغبني في 

اقامة مثل هذه العالقة.
 وعن عالقـــة تركيا بايران اعتبر اوغلو كذلك ان العالقة 
مع ايران جذرية ومتواصلة حتى اآلن في العديد من املجاالت 
معربا عن اســـتعداد بالده للقيام بنشاطات لتطويرها وهي 

وزير اخلارجية السوري وليد املعلم مستقبال نظيره التركي أحمد أوغلو في حلب أمس                )أ.ف.پ(في مستوى مطمئن للغاية.

فتح تهدد بإجراء انتخابات مطلع العام إذا رفضت حماس المصالحة

18 دولة تدعم طلب السلطة الفلسطينية عقد جلسة
استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان لمناقشة تقرير غولدستون

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الســـلطة الفلســـطينية أنها استطاعت 
تأمني ما يكفي من أصوات لعقد جلســـة استثنائية ملجلس حقوق 
اإلنســـان األممي ملناقشة مشـــروع قرار يتعلق بتقرير غولدستون 
الذي يدين إسرائيل وحركة حماس باقتراف جرائم حرب خالل حرب 
غزة األخيرة. وقال املستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس في تصريح له إن الـــدول العربية الـ 6 األعضاء في مجلس 
حقوق اإلنســـان قد وافقت على الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي 

للمجلس يوم اخلميس املقبل.
وأضاف أنه فضال عن الدول الـ 6 فإن عددا آخر من الدول قد وافقت 
مبا في ذلك الصني على عقد االجتماع وبذلك قد تأكد أن هناك ما يكفي 
من األصوات للدعوة لعقد هذا االجتماع االستثنائي املقرر أن يبحث 
في تقرير القاضي غولدستون اخلاص بجرائم احلرب اإلسرائيلية 

أثناء »العدوان« على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وقال مصدر في وزارة اخلارجية الفلسطينية في الضفة الغربية 
ليونايتد برس انترناشونال إن احلركة الديبلوماسية النشطة التي 
قامت بها الســـلطة الفلســـطينية جنحت في تأمني دعم من 18 دولة 
عضوا في مجلس حقوق اإلنســـان من ضمنها الدول العربية الست 

في املجلس، الفتا إلى أن تأمني 16 دولة يكفي لعقد اجللسة.
وذكر أن الدول التي دعمت عقد اجللسة االستثنائية هي: البحرين 
وبنغالدش وبوليڤيا والصني وكوبـــا وجيبوتي ومصر والغابون 

واندونيسيا واالردن وجمهورية ماوريتيوس ونيكاراغوا ونيجيريا 
وباكستان والفلبني وقطر والسعودية والسنغال.

ويضم مجلس احلقوق 47 دولة وبذلك تكون السلطة الفلسطينية 
بحاجة إلى 24 صوتا على األقل لضمان املصادقة على مشروع القرار 
املتعلق بالتقرير والذي يوفر أرضية ملالحقة إســـرائيل في محكمة 

الهاي الدولية.
وكانت السلطة الفلســـطينية طلبت مناقشة تقرير غولدستون 
في اجتماع اســـتثنائي بعد أن أثار طلبها تأجيله في دورته العادية 
املاضية التي اختتمت في الثاني من هذا الشهر أزمة انتقادات داخلية 

غير مسبوقة.
وقد اعلنت املتحدثة باســـم بان كي مـــون امس األول، ان األمني 
العام لالمم املتحدة يؤيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
في عزمه على طرح تقرير حول اجلرائم املرتكبة خالل احلرب على 

غزة، على مجلس حقوق االنسان.
مـــن جهة أخرى أعلن كل من املفـــوض اإلعالمي للجنة املركزية 
لفتح محمد دحالن وأمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ياسر 
عبد ربه في مؤمتر صحافي مشـــترك عقد في مدينة البيرة احملاذية 
لرام اهلل امس ان عباس ســـيدعو إلـــى انتخابات عامة في اخلامس 
والعشرين من يناير املقبل اذا لم يتم التوقيع على اتفاق املصاحلة 

مع حركة حماس قبل نهاية الشهر اجلاري.

إســـالم آبادـ  د.ب.أ: قال الرجل الثاني 
في تنظيم القاعدة في تســـجيل مصور 
بث أمس إن اجليش الباكســـتاني أصبح 
أداة في أيدي »الغزاة الصليبيني« إلنقاذ 
اجلنود األميركيني وجنود حلف شـــمال 
األطلسي )الناتو( من مصير محتوم في 

أفغانستان.
وقال أمين الظواهري في تسجيل مصور 
مدته 26 دقيقة بث امس على موقع »منتديات 
الفلوجة اإلسالمية« على اإلنترنت، انه في 
هذه اللحظة تضطلع القوات الباكستانية 
بدور محوري في »احلملة الصليبية« ضد 

اإلسالم واملسلمني.
وأضاف في الشـــريط الذي سجل في 
فترة بني 23 يوليو املاضي و21 أغسطس 
املاضي ان اجليش الباكستاني أصبح أداة 
للغزاة »الصليبيني« ضد شعبه والدول 

املجاورة والعالم اإلسالمي.
وأوضـــح الظـــواهري أن الهـــــدف الوحـــيد لهـــذه اخلطة 
هو توفيـــر احلـــماية لألمـــيركيني  والقـــــوات املتــحالفة من 

الهزمية.

وقال الظواهري ان هذه اخلطة مت االتفاق 
عليها قبل ذلك في واشنطن،  وقدمها في 
وقت الحق رئيس اجليش الباكســـتاني 
اجلنرال إشفاق برويز كياني في بروكسل 

للموافقة عليها، على حد قوله.
جدير بالذكر أن قـوات األمن الباكستانية 
صعدت خالل األشهر املاضية عملياتها ضد 
املسلحني اإلسالميني في شمال غرب البالد، 
ما دفـــع املقاتلني إلى الرد بهجمات دامية 

ضد مواقع اجليش الباكستاني.
وأســـفرت هذه الهجمات عن مقتل ما 
يزيد على أربعني شـــخصا اول من أمس 

نتيجة تفجير انتحاري.
كما احتجز مسلحون عشرات األشخاص 
داخل مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني 

في روالبيندي.
وأعلنـــت احلـــكومة قيامها بهـــجوم 
شـــامل علـــى منـــطقـــة القبـــائـــل في 
وزيرســـتان اجلنوبية في أعقـــاب الهجــمات األخيـــرة الـــتي 
قـــام بها املسلحون. ويعـــد هذا اإلقليم معــقال ملقاتلي طالبان 

والقاعدة.

الظواهري: الجيش الباكستاني يقوم بدور محوري
في »الحملة الصليبية« ضد اإلسالم والمسلمين

أمين الظواهري


