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بيروت ـ احمد عزالدين
اعلن البرملانيون العرب التضامن مع مصر والسودان في التمسك 
بحقوقهما التاريخية في مياه النيل، واعتبار مياه النيل قضية امن 
قومي لألمة العربية، والطلب من البرملانات العربية دعوة حكوماتهم 
توحي���د املوقف املتصلب بالتضامن مع مصر والس���ودان. وبحث 
املجتمعون خالل اللقاء الذي مت في مجلس النواب اللبناني في تطورات 
قضية مياه نه���ر النيل في ضوء االجتماع الذي عقدته بعض دول 

املنبع أخيرا مستثنية مصر والسودان. كما اجمع البرملانيون العرب 
على التضامن الكامل مع الشعبني الشقيقني املصري والسوداني في 
التمسك بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل. ودعا املجتمعون 
إلى »اعتماد احلوار الهادئ باعتباره الوسيلة الوحيدة حلل املشاكل 
املتعلقة بتقاسم موارد األنهار واملياه في املنطقة العربية وما يجاورها 
م���ن أقطار واإلفادة منها، خصوصا تلك التي تنبع من مياه األنهار 

املارة أو الصابة في الدول العربية«.

برلمانيون عرب يتضامنون مع مصر والسودان في موضوع مياه النيل

إيران توقّع اتفاقاً للتبادل النووي.. وواشنطن ستواصل مساعيها لفرض العقوبات 
 أردوغان يدعو لوقف بحث العقوبات على طهران ومدڤيديڤ ينتقد إعالنها مواصلة التخصيب بنسبة 20٪.. وفرنسا: االتفاق ال يسوّي جوهر المشكلة

جناد يرفع عالمة النصر قبل التوقيع على اتفاق تبادل اليورانيوم مع تركيا والبرازيل )ا.پ(

أهم بنود االتفاق الثالثي حول تبادل الوقود النووي
طه��ران � وكاالت: عب��ر وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي عن شكره وتقديره 
للجهود التي ساهمت بها البرازيل وتركيا في 
التوصل الى االتفاق الثالثي الذي مت التوقيع عليه 
أمس بني الدول الثالث حول تبادل اليورانيوم 
االيراني مع الوقود النووي في االراضي التركية. 
وذكرت وكالة انباء »مهر« االيرانية ان وزير 
اخلارجية متكي تال البيان املشترك املوقع بني 
ايران وتركيا والبرازي��ل حول بنود االتفاق 
العشرة. وتقضى املادة االولى، طبقا للبيان، ان 

الدول الثالث تؤكد على التزامها بعدم انتشار 
االس��لحة النووية. وتنص املادة الثانية على 
تأكيد الدول الثالث على تنفيذ هذا االتفاق في 
اجواء ايجابية وبناءة وبعيدا عن املواجهة لبدء 
مرحل��ة جديدة من التعاون والتعامل. وتنص 
املادة الثالثة على ان تبادل الوقود النووي يعتبر 
خطوة انط��الق التعاون في مختلف مجاالت 
التكنولوجيا النووية الس��لمية. واستنادا الى 
امل��ادة الرابعة فان تبادل الوقود يعتبر حركة 
الى االمام وبناءة وبداية للتعاون مع الشعوب، 

ومثل هذه احلركة يجب ان تؤدي الى التعاون 
االيجابي والتعاون النووي السلمي، وتفادي اي 
مواجهة ومن بينها البيانات والتصرفات املتسمة 
بالتهديد التي تلحق الضرر بحقوق ايران وان 

يكون التعاون النووي بديال عنها.
وكانت املادة اخلامسة اهم فقرة باالتفاق 
وتنص على االحتفاظ بعدد 1200 كيلوغرام من 
اليورانيوم املنخفض التخصيب في تركيا كامانة 
والتي ستكون في ملكية ايران، وان تشرف 

عليها ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب ع����ن »مخاوف جدية« 
بشأن االتفاق وقال انه اذا التزمت 
ايران به فإن ذلك سيمثل »بعض 

التقدم«.
اال انه قال »انه حتى لو حدث 
ذلك، فإن واشنطن لديها مخاوف 
بش����ان الوتيرة الكلية للبرنامج 
النووي وحقيقة ان طهران قالت 
انها ستواصل تخصيب اليورانيوم 

الى نسبة 20 %«.
بدوره اعتبر الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ أن استمرار ايران 
في تخصيب اليورانيوم أمر يبعث 
على القلق، وأن هناك الكثير من 
األس����ئلة حول االتفاق وطالب ب� 
»فترة توقف« في املشاورات بشأن 

ايران لتقييم املوقف.
م����ن جهته����ا، أعلن����ت وزارة 
اخلارجية الفرنس����ية ان االتفاق 
الثالثي ال يس����اهم في تس����وية 
النووي  البرنامج  جوهر مشكلة 
االيراني ومواصلة طهران تخصيب 

اليورانيوم.
بدورها، قالت املتحدثة باسم 
كاتري����ن آش����تون املمثلة االعلى 
للش����ؤون اخلارجية والسياسة 
األمنية باالحتاد األوروبي أن آشتون 
»علينا انتظار معرفة كل تفاصيل 
االتفاق، هذا االتفاق رغم أنه خطوة 
ايجابية على الطريق الصحيح اال 
أنه ال يتعامل بالكامل مع مسألة 

البرنامج النووي اإليراني«.

بشأن برنامج إيران النووي بعد 
اتفاق املبادلة.

أما وزي����ر اخلارجية اإليراني 
منوجه����ر متكي فق����ال إن تركيا 
ستكون ملزمة بإعادة اليورانيوم 
اإليراني منخفض التخصيب »على 
الفور ودون شروط« إذا لم ينفذ 

االتفاق.
وبعد أن اصبحت الكرة النووية 
ف����ي ملعب ال����دول الغربية، جاء 
اول رد فعل عليه من اس����رائيل 
اي����ران »بالتالعب«  اتهمت  التي 
بتركيا والبرازيل عبر »التظاهر 
بقبول« التس����وية ح����ول تبادل 

اليورانيوم.

ساعة وقع وزراء خارجية الدول 
الثالث االتفاق بحضور الرئيسني 
اإليران����ي محم����ود احمدي جناد 

وداسيلفا واردوغان.
وينص خصوص����ا على قيام 
اي����ران بارس����ال 1200 كل����غ من 
التخصيب  اليورانيوم الضعيف 
)3.5%( ال����ى تركي����ا ملبادلته في 
مهلة اقصاها سنة ب� 120 كلغ من 
الوقود العالي التخصيب )%20( 
الالزم ملفاعل االبحاث في طهران، 
كما اعلن الناطق باسم اخلارجية 

االيرانية رامني مهمانبرست.
واضاف ان اقتراح الدول الثالث 
سيرس����ل في مهلة اس����بوع الى 

بدوره اعتب����ر أردوغان انه ال 
يرى حاج����ة ألن يفرض مجلس 
األمن عقوبات على إيران، في حني 
وضع الرئيس البرازيلي االتفاق 
الن����ووي في خانة ال����� »انتصار 

للديبلوماسية«.
خالفا لذل����ك أعلنت الواليات 
املتحدة انها لن توقف او تبطىء 
جهودها لفرض عقوبات قاس����ية 

على ايران.
البيت  وقال املتحدث باس����م 
االبيض روبرت غيبس ان االتفاق 
»ال يغير اخلطوات التي نتخذها، 
مبا في ذلك فرض عقوبات، لتحميل 
ايران املسؤولية عن التزاماتها«.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وق����ال ان »م����كان تخزي����ن 
اليورانيوم سيكون تركيا حتت 
اش����راف ايران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
واكد انه في حال وافقت الدول 
الكبرى على هذا االتفاق فان »ايران 
سترس����ل في غضون شهر واحد 
1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف 

التخصيب الى تركيا«.
وم����ن جانب����ه دع����ا الرئيس 
اإليران����ي محم����ود أحمدي جناد 
القوى الكبرى الست التي تبحث 
فرض مزيد من العقوبات الدولية 
على بالده إلجراء محادثات جديدة 

طهران � وكاالت: ضوء خافت 
بدأ يظهر في نهاية نفق اخلالف 
النووي االيراني مع الغرب، بعد 
اإلعالن عن توقيع إيران والبرازيل 
وتركيا أمس اتفاقا بش����أن تبادل 
الوقود النووي، في حني تفاوتت 
ردود الفع����ل الدولية بني مرحب 

ومشكك وداع للتريث.
ومبوجب االتفاق وافقت إيران 
على مبادلة مخزونها البالغ 1200 
كيلوغرام من اليورانيوم منخفض 
التخصيب بوق����ود نووي عالي 
التخصيب ميكن اس����تخدامه في 
مفاع����ل لألبح����اث الطبية، حيث 
أعلن رامني مهمانبرست املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية ان 

التبادل سيجري في تركيا، .
وس����يجري ذلك حتت إشراف 
الذرية  الدولي����ة للطاقة  الوكالة 
إال ان مهمانبرست اعلن من جهة 
أخرى ان بالده ستواصل التخصيب 

بنسبة %20. 
االتف����اق التاريخ����ي جاء بعد 
وساطة اللحظة االخيرة التي قام 
بها الرئيس البرازيلي ايناس����يو 
لويس ل����وال داس����يلفا الذي زار 
طهران لهذه الغاية، وعزز من فرص 
جناحها زيارة اخرى مفاجئة قام 
بها رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان بعد أن اعلن سابقا 

عن الغاء هذه الزيارة. 
وبعد مفاوضات استغرقت 18 

»يديعوت«: إسرائيل تعتزم تسليم السلطة 
المسؤولية األمنية لمناطق في الضفة

رام اهلل � وكاالت � أعل���ن كبي���ر املفاوض���ني 
الفلس���طينيني صائب عريقات امس ان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس سيلتقي غدا املبعوث 
االميركي جورج ميتش���ل وليس اليوم كما اعلن 

سابقا.
وأكد عريقات ان اللقاء سيبحث »قضايا الوضع 
النهائي مع اسرائيل، غير أننا سنركز حاليا على 
موضوعات احلدود واألمن من أجل ترسيم دولتني 

على حدود العام 1967«.
واضاف ان »م���ا بيننا وبني اجلانب األميركي 
في املفاوضات غير املباش���رة هي قضايا الوضع 
النهائي التي تش���مل الالجئني واحلدود والقدس 
واملعتقلني واملياه والتي س���تحل وفق الشرعية 
الدولية والقانون الدولي مبا يقود الى انهاء االحتالل 
االسرائيلي ألرضنا حتى اقامة دولتنا الفلسطينية 

املستقلة«.
وحول اعالن مس���ؤولني اسرائيليني عن نية 
اسرائيل االستمرار في مشاريع البناء في القدس 
الش���رقية قال عريقات ان اسرائيل »اذا استمرت 
في االس���تيطان وهدم البيوت وتهجير السكان 
وفرض احلقائق عل���ى االرض فإنها بذلك تكون 
حكمت على املفاوضات بالدمار قبل ان تبدأ« مشددا 
على »وجود التزامات على اسرائيل يجب عليها 

احترامها«.
واضاف »ان اجلانب االسرائيلي امام خيارين 
اما السالم او االستمرار في االستيطان وال ميكن 

إلسرائيل اجلمع بني األمرين في الوقت نفسه«.

وفي س���ياق متصل ذكر تقري���ر صحافي أن 
إس���رائيل تعتزم تسليم املس���ؤولية األمنية في 
مناطق واس���عة من الضف���ة الغربية إلى أجهزة 
األمن الفلسطينية في إطار »مبادرات حسن نية« 
قبل ب���دء املفاوضات غير املباش���رة بينها وبني 

الفلسطينيني.
وأفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« امس بأنه 
يتوقع أن يبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك 
املبعوث األميركي اخلاص إلى الشرق األوسط جورج 
ميتشل باخلطوات التي ستنفذها إسرائيل. ونقلت 
الصحيفة عن مسؤولني أمنيني إسرائيليني قولهم 
إن القيادة السياسية اإلسرائيلية العليا وضمنها 
نتنياهو صادقت على اخلطوات التي استعرضها 
باراك في املداوالت أمس ويتوقع إخراجها إلى حيز 

التنفيذ في الفترة القريبة.
لكن إسرائيل تشترط أن يكون بإمكان قوات من 
جيشها الدخول إلى املناطق اخلاضعة للسيطرة 
األمنية الفلس���طينية في حال حدوث »مطاردات 
س���اخنة« مثل دخول فلسطينيني نفذوا هجمات 

ضد أهداف إسرائيلية إلى هذه املناطق.
وركزت »يديعوت أحرونوت«، على أن إسرائيل 
ستسمح للسلطة الفلسطينية بشق شارع يربط 
مدينة رام اهلل باملدينة الفلسطينية اجلديدة اجلاري 
بناؤها وحتمل اسم »الروابي«، وأنه في إطار ذلك 
سيتم إخالء منطقة ضيقة بطول 2.8 كيلومتر في 
عمق الضفة ويسيطر عليها املستوطنون ليتسنى 

شق الشارع 

تايلند: وفاة زعيم للقمصان الحمر عباس يلتقي ميتشل غداً
والحكومة تطلق عملية عسكرية إلخالء وسط بانكوك

العراق: القضاء يرد قرارات »المساءلة« باجتثاث 9 فائزين
و»دولة القانون« يتحفظ على نتائج إعادة الفرز

بغداد � وكاالت: تنتظر الكتل السياسية 
العراقية عودة االنطالق الرسمي للمفاوضات 
الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، بعدما 
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات تطابق 
نتائج العد والفرز اليدوي للعاصمة بغداد 
مع النتائج السابقة، مبا يعني بقاء القائمة 
العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق 

إياد عالوي في املركز األول.
في هذا الصدد، شن القيادي في قائمة 
»العراقية« أسامة النجيفي هجوما عنيفا 
على رئيس الوزراء نوري املالكي، معربا 
عن اس���تغرابه من وصف املالكي ملطالب 
»العراقية« بتشكيل احلكومة املقبلة بأنه 

مضيعة للوقت.
وقال النجيف���ي � في تصريح لراديو 
»سوا« األميركي � إن »العراقية« لن تتعاون 
مع القوائم التي ال تعترف بحقها في تشكيل 

احلكومة.
وأش���ار القيادي في قائم���ة العراقية 
إل���ى أن أي لقاء بني زعي���م تكتل »دولة 
القان���ون« ن���وري املالكي وع���الوي لن 
يختلف عن اللقاءات األخرى لقادة القوائم 

االنتخابية.

وحذر النجيفي من استمرار اخلالفات 
بني القوائم االنتخابية مع اقتراب انعقاد 
مجلس النواب اجلدي���د، داعيا إلى عقد 
القضايا  اجتماعات مكثفة حلسم جميع 

املتعلقة بتشكيل احلكومة.
وفيما اعتبر محللون النتائج التي ثبتت 
فوز ع���الوي متثل صفعة للمالكي، الذي 
كان قد أكد وجود تزوير في االنتخابات، 
وس���عى بالفعل الس���تباق األحداث عبر 
محاولة تكوين حتالف مع االئتالف الوطني 
العراقي، يبقى اختيار ش���خصية رئيس 
الوزراء املقبل يش���كل عقبة أمام اإلعالن 

النهائي عن تشكيل االئتالف.
من جهة أخ���رى، رد القضاء العراقي 
أمس ق���رارات هيئة املس���اءلة والعدالة 
القاضية بإقصاء 9 من املرش���حني وقبل 

طعوناتهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة املساءلة 
والعدالة علي الالمي ل� »كونا« ان احملكمة 
التمييزية قبلت طعون املرش���حني ال� 9 

وردت قرار الهيئة.
وأوضح الالمي انه بات بإمكان املفوضية 
املستقلة العليا لالنتخابات ان حتيل أسماء 

الفائزين الى احملكمة االحتادية للمصادقة 
عليها، مؤك���دا ان الهيئة حتترم قرارات 

القضاء العراقي.
وتابع: ان الهيئة ستقوم رغم ذلك بنشر 
الوثائق التي اس���تندت إليها في اجتثاث 
املرشحني ال� 9، مضيفا: »هذا ليس نهاية 
املطاف، وسنالحق اي شخص يثبت انتماءه 
للبعث وان أصبح عضوا في مجلس النواب 

في حال ورود أدلة جديدة«.
إال أن وزي���ر النفط العراقي حس���ني 
الشهرس���تاني عضو قائمة ائتالف دولة 
القانون أكد أن ائتالفه له حتفظات على 
مجمل عملية إعادة العد والفرز ألصوات 

الناخبني في بغداد.
وقال الشهرستاني في تصريح لوكالة 
األنب���اء األملانية »نح���ن احلقيقة قدمنا 
300 طعن إلى املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات في العراق حول عملية إعادة 
العد والفرز ونتائج االنتخابات لكن املشكلة 
أن املفوضية هي اخلصم واحلكم وهي التي 
جتري عملية العد والفرز وهي املسؤولة 
عن اخللل وهي التي تنظر في هذه األمور 

جميعا«.

وأضاف »نحن لدينا حتفظ على مجمل 
عملية العد والفرز وأداء املفوضية وبطريقة 
عملية إعادة العد والفرز وخاصة عندما 
قررت املفوضية أال تفتح سجالت الناخبني 
ملطابقتها مع عدد األصوات في الصندوق 
لكن املفوضية رفضت هذا املطلب، فكان 
واضحا أمامن���ا أن هناك نية مبيتة على 
عدم السماح لنا مبعرفة حقيقة ما صوت 

العراقيون به لقائمة دولة القانون«.
ميدانيا، توعد اللواء قاسم عطا الناطق 
باس���م قيادة عمليات بغداد أمس ان عمر 
القيادة اجلديدة التي اعلنتها دولة العراق 
االسالمية سيكون »قصيرا جدا« مقارنة 
بفترة زعيمها السابق ابوعمر البغدادي 

ووزيره ابو ايوب املصري.
واعلن عطا � في مؤمتر صحافي � اعتقال 
اثنني من كبار قادة دولة العراق االسالمية 
احدهم جزائري واآلخر س���عودي. وقال 
اللواء عطا ان »اخللية االس���تخباراتية 
املشكلة ملطاردة عناصر التنظيم تعهدت 
بان جتع���ل فترة حكم ابو بكر البغدادي 
والقادة اآلخري���ن قصيرة مقارنة بفترة 

ابوعمر البغدادي وابو ايوب املصري«.

عمليات بغداد تعلن اعتقال قياديين في »القاعدة«

)ا.ف.پ( أحد عناصر »القمصان احلمر« يسير رافعا يديه بني االطارات احملترقة في وسط بانكوك 

)رويترز( شرطي عراقي يحاول تفكيك لغم أرضي قرب حقل الرميلة النفطي في البصرة 

ودعت السلطات املتظاهرين 
الى مغادرة املنطقة طالبة من 
الصليب األحمر املساعدة على 
إجالء املعتصمني غير املسلحني 

النس���اء واالطفال  وخاص���ة 
واملسنني، الراغبني في اخلروج 

من املنطقة.
وقالت في بيان ان »احلكومة 

ستساعد هؤالء املتطوعني على 
تنظيم عودتهم الى منازلهم لكن 
الذين سيبقون س���يعتبرون 
مخالفني للقان���ون وقد يحكم 
عليهم بالسجن سنتني«، مضيفة 
»كما انه���م يجازفون بحياتهم 
الهجمات اإلرهابية في  بسبب 

املوقع«.
بدوره حث احد قادة القمصان 
احلمر وين���غ توجي���راكارن 
املتظاهرين على »احلفاظ على 
العالية« معتبرا  معنوياته���م 
انهم »س���ينتصرون قريبا«، 
وقال »احلكومة مصممة على 
قتل أولئك الذين يحاربون بدون 
أسلحة، ان ابهيسيت يريد املزيد 

من القتلى«.
وأب���دى بعضه���م تصميما 
على »القتال حتى املوت« بعدما 
نصبوا أسالكا شائكة وإطارات 
حول املنطقة البالغة مساحتها 
بضعة كيلومترات مربعة. لكن 
املياه والكهرباء  إمدادات  وقف 
واملواد الغذائي���ة الذي قررته 
الس���لطة منذ اجلمعة يجعل 
من وض���ع املتظاهري���ن أكثر 

صعوبة.

النق���ل الع���ام متوقف���ة، فيما 
تواصلت أعمال العنف في محيط 
احلي الذي يحتله املتظاهرون 

املعارضون للحكومة.

بانك���وك � وكاالت: فيم���ا 
تواصلت أعمال العنف املتفرقة 
في بانكوك حيث خسر »القصمان 
احلمر« اجلنرال سيه دنغ الذي 
توفي بع���د 4 أيام من إصابته 
بجروح بالغة، قررت احلكومة 
التايلندية إطالق عملية عسكرية 
لتفريق املتظاهرين وذلك بعد 
انقضاء املهلة الزمنية املمنوحة 
له���م إلخالء وس���ط العاصمة 

التجاري.
وتواصلت امس أعمال العنف 
املتفرقة في عدد من أحياء بانكوك 
السيما بعد إعالن وفاة أحد قادة 
املعارضة متأثرا بجروح أصيب 
بها اخلميس املاضي، كما لزم 
آالف املتظاهرين املتحصنني في 
وسط بانكوك دقيقة صمت في 
ذكرى اجلنرال الذي كان يشرف 

على العمليات األمنية.
القمصان  ق���ادة  وقال احد 
احلمر جاتوبورن برومبان »لقد 
كان جنراال لكنه قاتل من اجل 

الدميوقراطية الى جانبنا«.
وسجلت حركة محدودة جدا 
صباح امس في بانكوك حيث 
بقيت املدارس مغلقة ووسائل 


