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معارضون  يحرقون اإلطارات تحت رصاص القناصة  )أ.پ(

كابولـ  رويترز: قتل 6 جنود اجانب تابعني 
حللف شمال االطلسي )الناتو( بينهم خمسة 
أميركيني في هجوم على دوريتهم نفذه انتحاري 
بسيارة ملغومة في كابول امس.وذكرت قوة 
املعاونة األمنية الدولية في أفغانستان )ايساف( 
التي يقودها الناتو في بيان ان »ســــتة جنود 
دوليني قتلوا واصيب كثيرون آخرون بانفجار 

سيارة مفخخة قادها انتحاري قرب قافلة لقوة 
ايساف وســــيارات مدنية كانت تعبر طريق 
داروملان«.واضافــــت ان »مدنيني افغانا قتلوا 
الداخلية  واصيبــــوا ايضا«.واعلنــــت وزارة 
االفغانيــــة ان 12 مدنيا أفغانيا قتلوا وأصيب 
47 آخرون في الهجوم.وقال املتحدث باســــم 
الوزارة زماراي بشاري لرويترز  «أحدث التقارير 

تشــــير الى مقتل 12 مدنيا واصابة 47 آخرين 
في هذا الهجوم االرهابي«.وتبنت حركة طالبان 
املسؤولية عن الهجوم.وصرح متحدث باسم 
طالبان لرويترز بأن احلركة مسؤولة عن الهجوم 
وانها اســــتخدمت عربة »ڤان« ملغومة.ووقع 
الهجوم بالقرب مــــن مبنى البرملان في كابول 

بحسب ما افادت الشرطة االفغانية.

هجوم انتحاري لطالبان يقتل 5 جنود أميركيين في كابول

أردوغان يخيّر طهران: تسليم اليورانيوم خالل شهر أو العزلة.. والوكالة الدولية تطالبها بتعهّد مكتوب 

مشروع إلعادة احتالل قطاع غزة وتعيين حاكم عام له

واشنطن: توصلنا مع روسيا والصين لمسودة عقوبات على إيران 

إسرائيل تخطط لهدم حي البستان
 وتمهل سكانه شهرًا لمغادرته

بانكوكـ  رويترز: تبادلت احلكومة التايلندية 
ومعارضوها من »القمصان احلمر« أمس وضع 
الشروط إلنهاء املواجهات احملتدمة في وسط 

العاصمة التجاري.
فقد رهنت احلكومة التفاوض مع »احلمر« 
بإنهاء حتركهــــم االحتجاجي، رغم إعالن قادة 
االحتجاجات قبولهم عرضا قدمه مجلس الشيوخ 
في البالد بالتوســــط حلل الصراع الدائر في 
بانكوك، والذي أسفر عن مقتل 37 شخصا خالل 

5 أيام من االشتباكات الدموية.
وفي نفس السياق، رفضت احلكومة امس 
عرضا للحوار تقدم به رئيس مجلس الشيوخ 
وقبله احملتجون في إشارة الى تصعيد حكومي 
نحو موجة جديدة من القتــــال. وقال الوزير 
التايلندي ساتيت ووجننوجنتوي إن حكومة 
بالده لن تدخل في محادثات يتوسط فيها مجلس 
الشــــيوخ إال إذا أنهى املعارضون من أصحاب 

القمصان احلمراء جتمعهم احلاشد.
وأضاف الوزير في كلمة أذاعها التلفزيون 
الوضــــع وأصبح عنيفــــا مبهاجمة  »تصاعد 
املجموعات املســــلحة واإلرهابيــــني احلكومة 

والضباط واملدنيني«.
وكان احملتجون قد وافقوا في وقت سابق 
امس على املشاركة في محادثات يتوسط فيها 
رئيس مجلس الشيوخ إلنهاء أعنف أزمة سياسية 

في البالد منذ 18 عاما.
وقال أحد زعماء احملتجني »ذوي القمصان 
احلمراء« ناتاوت سايكوا في مؤمتر صحافي 
»وافقنا على جولة جديدة من احملادثات التي 
اقترحها مجلس الشيوخ ألننا لو تركنا األمور 
تســــير على هذا النحو فال أحــــد يعلم كم من 

األرواح األخرى ستزهق«. 
وكانــــت مجموعة مــــن 64 عضوا مبجلس 
الشيوخ املؤلف من 150 عضوا قد اقترحوا إجراء 
احملادثات وعرضوا الوساطة مع احملتجني وحثوا 

على وقف إطالق النار بني اجلانبني.

 الحكومة: القوات تحرز تقدمًا

ميدانيا، تؤكد احلكومــــة ان قواتها حتقق 
تقدما إلنهاء االحتجاجات وتقول انها في حاجة 
ملزيد من الوقت.وأوضح املتحدث باسم احلكومة 
العسكرية  العملية  ان  بانيتان واتاناياجورن 

لعزل مكان جتمع احملتجني احملصن حترز تقدما 
إال أن القــــوات قد تكون بحاجة لبعض الوقت 

لكبح االحتجاجات، بحسب قوله.
وقال في كلمة أذاعهــــا التلفزيون انه »في 
بعض املناطق خفت التوترات ولكن في مناطق 
أخرى القتال مستمر واجلماعات املسلحة مازالت 

تهاجم ضباط األمن«.
وحتيط القوات بآالف املتظاهرين املناهضني 
للحكومة في املوقع الذي يعتصمون فيه منذ 6 
أسابيع بوسط بانكوك في حني دارت مناوشات 
بني جنود مسلحني ببنادق ومحتجني في عدد 

من الطرق الرئيسية بالعاصمة.
واليزال ما يقدر بـ 5 آالف محتج من أصحاب 
القمصان احلمراء محتشدين في منطقة تسوق 
راقية على مساحة 3 كيلومترات مربعة في إطار 
حترك بــــدأ في منتصف مارس بهدف اإلطاحة 

باحلكومة وإجراء انتخابات.
وانتهت امس االول مهلة منحتها السلطات 
للمحتجني ملغادرة املنطقة. لكن املهلة انقضت 
دون اتخاذ أي إجراء. وأعلنت عطلة عامة حتى 

يوم اجلمعة املقبل.

الرياض: عملية استخبارية حررت طفلتين 
ألمانيتين خطفتا في شمال اليمن منذ سنة

عواصمـ  وكاالت: حررت القوات السعودية 
أمس طفلتني أملانيتني محتجزتني في شــــمال 
اليمن منذ حوالي السنة بعد عملية امنية نفذتها 

بالتنسيق مع السلطات اليمنية.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان 
»ان االجهزة االمنية املختصة وبعد التواصل 
مع االجهزة النظيــــرة في اجلمهورية اليمنية 
الشقيقة متكنت من استعادة طفلتني أملانيتني 

في املنطقة احلدودية بني البلدين«.
والطفلتان كانتا في عداد مجموعة من الغربيني 
خطفوا قبل 11 شــــهرا تقريبا في شمال اليمن. 
واتهمت احلكومة اليمنية املتمردين احلوثيني 

بخطف املجموعة لكن احلوثيني نفوا ذلك.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة األنباء 
السعودية الرسمية، مت إشعار السفارة االملانية 
في الرياض بتحرير الطفلتني اللتني اخضعتا 

للفحوصات الطبية الالزمة.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية 
اللواء منصور التركي لوكالة فرانس برس ان 
وضع الطفلتني الصحي جيــــد وانهما ادخلتا 
املستشــــفى للحصول على أي عالج طبي قد 
حتتاجانــــه.واذ اكد انهما فعال ضمن مجموعة 
الغربيني املختطفني في شمال اليمن قال انه ال 
توجد معلومات حول باقي افراد املجموعة. وأكد 
اللــــواء التركي الحقا أن عملية التحرير كانت 
استخباراتية »بدوافع انسانية«، نافيا ان تكون 

أي قوات سعودية اجتازت احلدود اليمنية.
وأشار الى ان العملية االمنية واالستخباراتية 
السعودية بشأن املجموعة املختطفة لم تنته.

وتنتظر السلطات االملانية تسلم الطفلتني 
اليوم. وقــــد توجه وزيــــر اخلارجية االملاني 
غيدو فسترفيليه بالشكر للسلطات السعودية 
واكد »التزام )أملانيــــا( التام لالفراج عن باقي 

الرهائن الذين ال يزال وضعهم يشــــكل مصدر 
قلق كبيرا«.

والطفلتان كانتا من بني تســــعة اشخاص 
هم ســــبعة أملان وبريطاني وكورية جنوبية، 
خطفوا فــــي يونيو في محافظة صعدة، اال ان 
صنعاء اكدت بعد ايام من خطفهم مقتل اثنني 
من الرهائن االملان والرهينة الكورية اجلنوبية. 
وبقي مصير االملان اخلمسة والبريطاني املتبقني 

مجهوال منذ ذلك احلني.
وينتمي الرهائن الى الهيئة العاملية للخدمات 
الطبية التي تعمل في صعدة منذ 35 عاما، وهي 

جمعية مسيحية تابعة للكنيسة املعمدانية.

واألملان اخلمسة هم عائلة واحدة وبالتالي 
اليزال والدا الطفلتني وشقيقهما )او شقيقتهما( 
مخطوفني.لكن املتحدث باســــم العائلة القس 
رينهارد بوتشكي رجح ان يكون الطفل الصغير 
قد توفي.وقال لوكالة فرانس برس بعد االعالن عن 

عملية التحرير ان »هناك شخصا ناقصا«.
وأضاف في اتصال هاتفي من رادبول )جنوب 
شــــرق املانيا( »نستخلص من ذلك ان الصبي 
لم يعد على قيد احلياة«، مشيرا الى انه على 

اتصال دائم مع وزارة اخلارجية.
وأوضــــح انــــه ال يعرف شــــيئا عن وضع 

االهل.

عواصــــم ـ وكاالت: فــــي اطار 
املتواصلة  العربدة اإلســــرائيلية 
فــــي القــــدس احملتلة وســــعيها 
احلثيث ملواصلة تهويد العاصمة 
املقدسة، سلمت بلدية القدس أمس 
االول أهالي حي البستان جنوب 
املسجد األقصى رسالة حتذيرية 
أمهلتهم فيها حتى منتصف الشهر 
املقبل ملغــــادرة منازلهم في احلي 
متهيدا لهدمها واقامة مستوطنات 

اسرائيلية مكانها.
مــــن جهتهــــا وصفــــت حركة 
»حماس« أمس قرار بلدية القدس 
اإلسرائيلية هدم حي البستان بأنه 
»إرهاب دولة« ميارس ضد الشعب 

الفلسطيني.
وقال املتحدث باسم »حماس« 
فوزي برهــــوم في تصريح »هذه 
االنتهــــاكات واإلجراءات تأتي في 
ظل مفاوضات عبثية بني السلطة 
الفلسطينية واالحتالل ونتيجة 
االنحياز الدولي واألميركي لإلرهاب 

اإلسرائيلي«.
وطالب برهوم مبوقف عربي 
ودولي سريع وفاعل لوقف »هذه 
اجلرائم وحماية الشعب الفلسطيني 
ومقدساته« داعيا السلطة إلى »إعادة 
حســــاباتها في مهزلة املفاوضات 
والتنسيق مع االحتالل وأن تتجه 
باجتــــاه مربع الوطن وحمايته ال 

ملربع العدو«.

ورأى أن »غياب الظهير العربي 
الفلســــطيني وتعزيز  للشــــعب 
صموده أعطى غطاء غير مباشر 
لالحتالل لالســــتمرار في جرائمه 

بوضح النهار«.
الزيارات  ووصــــف برهــــوم 
املتكررة للمبعوث األميركي للشرق 
األوسط جورج ميتشل للمنطقة 
بـ »الشــــكلية وال قيمة لها« قائال 

»نحن ال نعول عليها ســــوى أنها 
تأتى في إطار الهدف املشترك بني 
اإلدارة األميركية واالحتالل وهو 
استمرار املفاوضات للتغطية على 

جرائم االحتالل«.
في سياق آخر، كشفت صحيفة 
»معاريف« اإلســــرائيلية أمس ان 
جيش االحتالل االسرائيلي وضعا 
خططا العادة احتالل قطاع غزة مبا 

في ذلك تعيني حاكم عســــكري له 
للبقاء هناك فترة طويلة.

وقالــــت الصحيفة في موقعها 
االلكتروني »ان قادة في هذا اجليش 
اضافــــة الى مســــؤولني كبار في 
الشرطة العسكرية التقوا مؤخرا 
العســــكرية  لوضع هذه اخلطط 
اضافة الى اختيار حاكم عسكري 

لقطاع غزة«.

عواصم ـ وكاالت: توالت ردود 
الفعل املتباينة الى حد التناقض 
حول إعالن ايران توقيعها اتفاق 
تبادل اليورانيوم بوساطة برازيلية 
ـ تركية، ففي وقت اعتبر الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي االتفاق 
»خطوة ايجابية«، أعلنت وزيرة 
اخلارجيــــة االميركيــــة هيالري 
كلينتون ان أميركا توصلت الى 
اتفاق مع روســــيا والصني حول 
مشروع قرار يفرض عقوبات على 
ايران بســــبب برنامجها النووي. 
وقبــــل ذلك كانــــت الصني أعلنت 
ترحيبهــــا بالتوقيع على االتفاق 
الــــذي يقضي بتبــــادل 1200 كلغ 
من اليورانيوم االيراني منخفض 
التخصيب بـ 120 كلغ من اليورانيوم 

الغربي في تركيا. 
من جهته حذر رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغانـ  أحد 
عرابــــي االتفاقـ  طهران أمس من 
أنها ستكون وحدها اذا لم تسلم 
اليورانيوم لتركيا في غضون شهر 
حســــب بنود االتفاق. وفي نفس 
الســــياق أعلن مجلس الشورى 
اإليراني عن دعمــــه اتفاق تبادل 
الوقود النووي الذي وقع بني إيران 
والبرازيل وتركيا، في الوقت الذي 
طلبت فيه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من طهــــران تأكيدا خطيا 

موافقتها على التبادل.
وقالت املتحدثة باسم الوكالة 
جيل تودور ان »الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذريــــة تســــلمت نص 
اإلعالن املشترك بني ايران وتركيا 

234 من أعضاء املجلس أشــــادوا 
باالتفاق باعتباره انتصارا إليران 
على الواليات املتحدة.وقالوا في 
بيان ان أميركا مع عدد من الدول 
األوروبية األعضاء في مجلس األمن 
»الذين يقفــــون اآلن أمام اختبار 
آخر بإمكانهم اعتماد اتفاق طهران 
كفرصة إلصالح بعض إجراءاتهم 
العدائية الســــابقة واتخاذ مسار 
منطقي للتعاون الن اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية أظهرت من خالل 
هذا االتفاق احلد األقصى من حسن 

نواياها ومرونتها«.

الصين ترحب وإسرائيل تتأنى

أما الصني فقد رحبت باالتفاق، 
خالفا للدول الغربية التي قابلته 
باالرتيــــاب، وقال الناطق باســــم 
اخلارجية الصينية ما تشاوتشو 
»ندعم هــــذا االتفاق ونعلق عليه 
أهمية«، مضيفا »نأمل ان يساهم 
ذلك في تشجيع حل سلمي للمسألة 

النووية اإليرانية«.
من جانبهــــا، عكفت احلكومة 
اإلســــرائيلية على التشاور للرد 
على االتفاق.وأصدر رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو امس 
األول تعليمــــات لوزرائــــه بعدم 
التصريح بشأن هذه املسألة الى 
ان ترد عليها إسرائيل رسميا كما 
أوضح مكتبه.وبدأ نتنياهو امس 
بإجــــراء محادثات مع ابرز وزراء 
حكومته لتحضير رد إســــرائيل 
على االتفــــاق النووي، كما أفادت 

مصادر رسمية.

والبرازيل«.وأضافت »في إطار ما مت 
عرضه هناك، ننتظر اآلن من ايران 
مذكرة خطية تؤكد فيها موافقتها 
على البنود الواردة في اإلعالن«، 
وهو ما تعهــــدت طهران بتقدميه 
خالل أسبوع بحسب املتحدث باسم 

خارجيتها رامني مهمانبرست.
إال أن املتحدث طالب برد سريع 
من الدول الـــــ 6 الكبرى )أميركا 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني 

إضافة الى أملانيا(، على االتفاق. 
وقال املتحدث ان ايران ستبلغ 
خالل هذا األسبوع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بعرضها الذي يقدم 

بضمانة من تركيا والبرازيل.
وأشــــار مهمانبرســــت خالل 
مؤمتره الصحافي األسبوعي الى 
ان اإلعالن املشترك من عشر نقاط 
الذي وقع امــــس األول بني ايران 
والبرازيل وتركيا في شــــأن هذا 

االقتراح »يلحظ ان نبلغ الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ضمن مهلة 
أسبوع: سنقوم بهذا األمر خطيا 

عبر القنوات التقليدية«.
وأضــــاف »ننتظــــر ان يبدي 
اعضاء مجموعة ڤيينا )الواليات 
املتحدة وفرنسا وروسيا والوكالة 
الذرية( سريعا استعدادهم« للقيام 
بالتبادل الذي تقترحه طهران.وتابع 
مهمانبرســــت قائــــال ان »االتفاق 

الذي سيجري توقيعه بني ايران 
ومجموعة ڤيينا، في حال مت ذلك، 
ســــيمهد لتعاون نووي أوســــع 
وسيبدل املناخ« بني ايران والدول 
الكبرى.وأضاف انه »في مناخ من 
التعاون، ينبغي وضع اخلطوات 
غير البناءة وقضية العقوبات جانبا 

للسماح بتعاون أكبر«.
من جهتها قالت وكالة األنباء 
اإليرانيــــة الرســــمية )ارنــــا( ان 

)أ.ف.پ( أمهات األميركيني الـ 3 احملتجزين في إيران يتحدثن لإلعالم قبل مغادرتهن لرؤية أوالدهن  

)أ.ف.پ( شباب فلسطيني يتنقلون من بيت لبيت إلى جنني خالل حملة مقاطعة منتجات املستوطنات اإلسرائيلية  

صورة أرشيفية المرأة مينية تسير بجوار مبنى حكومي هدم في مواجهات صعدة األخيرة  )أ.ف.پ(

ديبلوماسي أميركي لـ »األنباء«: 
االتفاق خطوة لمنع عسكرة »النووي«

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
عقد وكيل وزارة الخارجية االميركية ويليام بيرنز 
اجتماعا مغلقا مع نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي 
ايفانوف في مقر الوزراة اول من امس. ووصف مصدر 
في الخارجية االميركية لــــ »األنباء« االجتماع الذي 
شاركت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون 
في جانب منه على نحو لم يكن مجدوال او معلنا من 
قبل بانه »بالغ االهميـــة«. وقال المصدر »اعتقد اننا 
نرغب في ان نقول العضاء مجموعة 5+1 ان الخطوة 
االيرانية االخيـــرة بالموافقة على المبادرة التركية ـ 
البرازيلية يجب ان تؤخذ في االعتبار كخطوة اولى في 
مسار متعدد الخطوات ينتهي باالتفاق على ضمانات 
تحول دون دخول البرنامج النووي االيراني الى الدائرة 
العسكرية وليست خطوة اخيرة تهدف الى وقف الزخم 

الحالي المتجه الى فرض العقوبات«.
وقـــال المصدر ان االيرانيين يعتقدون ان قبولهم 

االتفاق كان من قبيل المناورة الديبلوماسية. 
وأقر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بان الخطوة 
االيرانية تؤثر سلبا على جهود الواليات المتحدة ودول 

اخرى فرض عقوبات دولية على ايران. 
واوضح ذلك بقوله »سيصبح من الصعب اآلن حمل 
تركيـــا والبرازيل وربما دول اخرى من االعضاء غير 
الدائمين في مجلس االمن على الموافقة على العقوبات. 
وطبقا لمعلوماتي فان ديبلوماسيينا يبحثون اآلن مع 
دول 5+1 الخطوة التالية على اساس ان تلك الخطوة 
ينبغي ان تكون داخل اطار تطوير الموقف االيراني 
وجعله اكثر شموال وقربا من وقف انشطة التخصيب 

بصورة كاملة«.

رئيس وزراء الصومال 
متمسك بمنصبه

 رغمًا عن الرئيس 
مقديشوـ  أ.ف.پ: يتمسك رئيس 
الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد 
شارمركي مبنصبه معارضا رغبة 
الرئيس شريف شــــيخ احمد في 

تشكيل حكومة جديدة.
وقال رئيس الوزراء شارمركي 
خالل مؤمتر صحافي في مقديشو 
»ما زلــــت رئيس وزراء الصومال 
شرعا«.وكان الرئيس شريف شيخ 
احمد اعلن امس االول عزمه على 
تعيني رئيس وزراء جديد، في حني 
ان شارمركي لم يعلن استقالته ولم 
تتم اقالته.وجرى التصويت على 
حجب الثقة عــــن رئيس البرملان 
الشيخ آدن محمد نور بعدما انتقد 
بحدة رئيس الوزراء، وقد استقال 

بعدها من مهامه.
وتابــــع رئيس الــــوزراء قائال 
»ان اعالن الرئيس شــــريف شيخ 
احمد عن تشكيل حكومة جديدة 

مؤسف«.

الحكومة التايلندية تشترط إنهاء االحتجاجات للتفاوض مع »القمصان الحمر«


