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عواصمـ  وكاالت: قال القيادي في القائمة »العراقية« وزعيم »جبهة 
احلوار الوطني« صالح املطلك إن فرصة ائتالفه ما تزال قائمة في تشكيل 
احلكومة العراقية رغم إصرار رئيــــس الوزراء املنتهية واليته نوري 
املالكي على أن رئاسة احلكومة لن تخرج من االئتالفني الشيعيني. ودعا 
املطلــــك في حوار مع صحيفة »الغد« األردنية أمس، الدول التي يهمها 
اســــتقرار العراق إلى جانب األمم املتحدة إلــــى أن تقول كلمتها في أن 
القائمة »العراقية« متتلك احلق الدستوري ويجب إعطاؤها ذلك احلق، 

مشــــددا على ضرورة أال تقبل »العراقية« باملشاركة في حكومة تخرق 
الدستور ومتنع عليها حقها في أن تشكل احلكومة. ورأى املطلك، الذي 
أصدرت »هيئة املساءلة والعدالة« العراقية قرارا بإبعاده عن املشاركة 
في االنتخابات األخيرة متهمة إياه باالنتماء إلى حزب »البعث« املنحل 
والترويج ألفكاره، أن دول املنطقة باتت تستشعر خطورة عدم إعطاء 
»العراقية« حقها في تشــــكيل احلكومة مما يتسبب في إبقاء األوضاع 

متوترة في العراق واستمرار األزمة السياسية.

المطلك: »العراقية« تمتلك الحق الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة

في أول زيارة رسمية للرئيس المصري إليطاليا منذ تعافيه من العملية الجراحية

مبارك وبرلسكوني: يجب إحياء مفاوضات السالم إلقامة الدولة الفلسطينية

عدد من املتظاهرين بعد أن اعتقلهم اجليش التايلندي أمس وفي اإلطار جاتوبورن قائد للقمصان احلمر بعد استسالمه   )أ.پ(

رئيس الوزراء اإليطالي سيلڤيو برلسكوني مستقبال الرئيس املصري محمد حسني مبارك      )رويترز(

فروع بنك صادرات إيران في دبي أحد أكبر البنوك اإليرانية والتي يتوقع ان يشملها مشروع قانون العقوبات اجلديد ضد إيران )إ.ف.پ(

روماـ  أ.ش.أـ  سي.ان.ان: في أول زيارة رسمية له 
منذ تعافيه من العملية اجلراحية التي أجريت له في 
مارس، التقى الرئيس املصري محمد حســــني مبارك 
بالعاصمة اإليطالية روما، أمس برئيس الوزراء اإليطالي 
سيلڤيو برلسكوني، وتباحثا حول دفع عملية السالم 
في الشرق األوسط وامللف النووي اإليراني والصومال 

واألوضاع في السودان والعراق.
واكد الرئيس املصري محمد حسني مبارك أنه مت 
خالل املباحثات استعراض التطورات مبنطقة الشرق 
األوسط بالتركيز على جهود إحياء مفاوضات السالم 
وصوال إلقامة الدولة الفلســــطينية املستقلة، وأيضا 
الوضع بالعــــراق وملف إيران النووي واألوضاع في 
الســــودان والصومال وأفغانســــتان وجهود مكافحة 
اإلرهاب ومخاطر انتشار السالح النووي وأسلحة الدمار 
الشامل. وأضاف خالل املؤمتر الصحافي املشترك الذي 
عقده مع رئيس الوزراء اإليطالي سيلڤيو برلسكوني 
في ختام محادثاتهما امس »أن قمتنا الناجحة اليوم 
تضيف لرصيد ما حققناه من تدعيم للعالقات املصرية 
ـ اإليطالية الوثيقة باتفاقات مهمة في مجاالت التعاون 
القائمة واجلديدة، وتشاور سياسي مثمر حول كافة 

القضايا ذات االهتمام املشترك«.
بــــدوره، أكد رئيس الــــوزراء اإليطالي ســــيلڤيو 
برلســــكوني ـ في كلمته »أن الرئيس حسني مبارك 

شــــخصية عظيمــــة وتاريخية فــــي العصر احلديث 
واحلاضر، وأنه يستفيد دائما من خبرته الكبيرة على 

جميع املستويات ويستمع إلى رؤيته اإليجابية«.
وأوضح أن هناك العديد من االتفاقيات املهمة بني 
البلدين مت توقيعها بني وزراء البلدين، مشيرا إلى أنه 
سيتم تدشني مرحلة جديدة في العالقات بني البلدين 

في مجاالت الزراعة والثقافة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء اإليطالي أن إيطاليا تعد الشريك 
التجاري األول ملصر في دول االحتاد األوروبي، الفتا 
إلى أن البلدين يتعاونان في العديد من املجاالت، وأنه 
من املتوقــــع أن يزيد مجال التعاون بينهما في مجال 
الطاقــــة والزراعة والتعليــــم والثقافة ومجال البنية 

التحتية.
وتوقع رئيس الوزراء اإليطالي أن تشهد العالقات 
بني البلديــــن تطورا كبيرا، فضال عن تبادل اخلبرات 
فــــي كافة املجاالت، الفتا إلى أنــــه حتدث مع الرئيس 
مبارك حــــول زيادة التعاون وتكثيف الزيارات خالل 

الفترة املقبلة.
وأعلن سيلڤيو برلسكوني أنه سيتم اليوم في ميناء 
ڤينسيا - البندقية - تدشني املرحلة األولى من اخلط 
املالحي بينه وبني ميناء االســــكندرية، مشيرا إلى أن 
هذا اخلط املالحي سيقلل مسافة الرحلة بني البلدين 
وســــيفتح خطوط نقل البضائع مباشــــرة من مصر 

إلى أوروبا في وقت وجيز. وأوضح برلســــكوني أن 
مباحثاته مع الرئيس مبارك تناولت الوضع السياسي 
في الشرق األوســــط، خاصة آخر تطورات األوضاع 
فيما يخص املفاوضات غير املباشرة بني الفلسطينيني 

وإسرائيل.
وقال »لقد استمعت جيدا إلى وجهة نظر الرئيس 
مبارك وهو شخصية فاعلة في تلك القضية، خاصة أن 
مصر تلعب دورا كبيرا في تلك القضية اخلطيرة والوضع 

اخلطير الذي مير به الشرق األوسط حاليا«.
وتابع »وجدت أن هناك اتفاقا في اآلراء بني البلدين 
بشأن سرعة وجود حلول سريعة لهذه املشكلة اخلطيرة 
واالستمرار في احملادثات غير املباشرة بني الطرفني«. 
وأشار رئيس الوزراء اإليطالي إلى أن املباحثات تناولت 
أيضا الصراع في القرن األفريقي، الفتا إلى »أنه استمع 
إلى وجهة نظــــر الرئيس مبارك وحلوله للوضع في 
اليمن والعراق والسودان ودارفور والقرن األفريقي 

والصومال«.
وقال إن املباحثات تناولت اجلامعة اإليطالية املزمع 
إنشاؤها في القاهرة خالل السنوات املقبلة، مشيرا إلى 
أنه مت تخصيص أرض للجامعة حيث ستبدأ الدراسة 
فيها عام 2017 وســــتكون مخصصــــة للتعليم الفني 
بحيث تعتبر النواة األساسية لتدريب الشباب املصري 

وتأهيله للسفر إلى إيطاليا بصورة شرعية.

الغارديان: مجلس األمن سيفرض عقوبات قاسية ضد طهران الشهر المقبل بدعم من موسكو وبكين

إيران تسخر من مشروع العقوبات األميركية .. وتبني موقعًا جديدًا للتخصيب

استسالم زعماء »القمصان الحمر«.. وبانكوك تحترق
بانكوكـ  أ.ف.پ: اجتاحت حرائق ضخمة عددا 
من املباني الكبرى وسط بانكوك امس وانتشرت 
عمليات النهب والتخريب في العاصمة التايلندية 
بعد حملة القمع الدموية التي شنها اجليش ضد 

املتظاهرين املناوئني للحكومة.
وارتفعت اعمدة الدخان االسود في سماء املدينة 
عقب العملية العسكرية التي شنها اجليش ضد 
معقل املتظاهرين الذين حتصنوا وسط املدينة 
وادت الى مقتل خمســـة اشخاص ودفعت بقادة 

متظاهري »القمصان احلمر« الى االستسالم.
 وقالت السلطات ان متظاهرين غاضبني يرتدي 
الســـوداء ويحملون االسلحة  بعضهم املالبس 
الرشاشة، قاموا بعمليات تخريب وأضرموا النار 

في 15 مبنى على االقل.
وذكر مسؤولون عســـكريون لوكالة فرانس 
برس انه مت ارســـال مروحية حملاولة انقاذ 100 
شـــخص على االقل حوصروا في مكاتب القناة 
التلفزيونية الثالثة بعد ان اشـــعل املتظاهرون 

النار فيها.
 ووردت انبـــاء عن اشـــتعال النار في مبنى 
»سنترال وورلد« الذي يعد من اكبر مراكز التسوق 
في جنوب شـــرق اسيا، ومبنى بورصة تايلند، 

ومكتب تابع لشركة الكهرباء وأحد البنوك.

وفرضت احلكومة حظرا للتجول على بانكوك 
من الســـاعة الثامنة مساء بالتوقيت احمللي الى 
الســـاعة السادســـة صباحا في محاولة الخماد 
اندالع العنف، اال ان الســـلطات اقرت بان اجزاء 

من العاصمة التزال خارج سيطرتها.
وفرضت السلطات كذلك حظرا للتجول على 
23 مقاطعة اخرى في سائر انحاء البالد، بحسب 
بيان ملركـــز الطوارئ، وبعد نحو شـــهرين من 
التظاهرات التي بدأت سلميا ثم تخللتها حوادث 
عنف ومفاوضات لم تثمر عن اي نتيجه، سيطر 
اجليش في غضون ســـاعات قليلة على منطقة 
»القمصان احلمر« وأرغم قيادييهم على االستسالم. 
واعلن احد قادة املتظاهرين، جاتوبورن برومبان، 
بعينني دامعتني وبجواره زعيم اخر وهو ناثاوت 
سيكوا ان املتظاهرين سينهون تظاهراتهم بعد 
ســـتة اســـابيع من االعتصام اال ان هذا ال يعني 

نهاية الكفاح، ثم استسلما الى الشرطة
وقالت وكالة االنباء التايلندية ان اثنني آخرين 
سلما انفســـهما للشـــرطة ايضا وهما نيسيت 
سيثوبراي وويفوثاالنغ باتانافوثيا، وقد متكن 
ثالثة آخرون من قـــادة املعارضة من الهرب من 
موقع االحتجاج وهم اريسمان بونغريونغرونغ 

وونع توجيراكارن وسوبورن اتاونغ.

عواصمـ  وكاالت: جاء الرد اإليراني سريعا على 
تسليم واشـــنطن امس األول ملجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة مشـــروع قرار يهدف إلى توســـيع 
نطاق العقوبات على إيـــران بإعالنها بناء موقع 
جديد لتخصيب اليورانيوم في طهران خالل العام 
احلالي، وقبلها ردت بسخريةعلى املشروع، معتبرة 
انه »ال معنى له« وانها »ال تأبه« كون الرأي العام 

العاملي سيكون هو احلكم.
ويقول ديبلوماسيون غربيون ان نص مشروع 
القرار جاء نتيجة لسلســـلة من احللول الوسط 
بني الواليات املتحدة وحلفائها األوروبيني الثالثة 
الذين كانوا يسعون الى عقوبات أكثر تشددا على 
طهران، وبني روســـيا والصني اللتني ســـعتا إلى 

تخفيف هذه العقوبات.
غير ان ديبلوماسيني غربيني قالوا ان النتيجة 

النهائية هي على األرجح أفضل ما كانوا يأملونه 
بالنظر الى تصميم الصني وروســـيا على تفادي 
اإلجراءات التي قد تضر باقتصاد إيران. ويحظى 
املشروع بتأييد كل األعضاء اخلمسة الدائمني الذين 

ميلكون حق النقض في مجلس األمن.

تأييد وتحذير روسي

بدوره، أعرب وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروف امس عن مخاوف بالده إزاء تقارير عن أن 
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي يعتزمان فرض 
عقوبات أحادية اجلانب ضد إيران، باإلضافة إلى 
مشروع قرار ملجلس األمن بشأن العقوبات، يخضع 

للمناقشة في الوقت الراهن والذي تؤيده بالده.
ونقلت وكالة أنباء »ريا نوفوستي« الروسية 
لألنباء عن الڤروف قوله عقب اتصال هاتفي بينه 

وبني نظيرته األميركية هيالري كلينتون: »وردت 
معلومات بأن الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
لن يقتصرا على املوقف املشترك بشأن إيران داخل 
مجلس األمن الدولي، وانهما يريدان إضافة عقوبات 

أحادية اجلانب«.

الشهر المقبل

من جانبها، كشـــفت صحيفة الغارديان أمس 
أن مجلس األمن الدولي سيفرض عقوبات قاسية 
ضد ايران الشهر املقبل، مؤكدة ان روسيا والصني 
عارضتا منذ فترة طويلة فرض عقوبات جديدة ضد 
ايران لكن التحول في موقفيهما فاجأ الديبلوماسيني 
األميركيني والبريطانيني والفرنســـيني خاصة أن 
البيت األبيض ســـعى منذ أشـــهر لكسب موسكو 

وبكني بشأن العقوبات اجلديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن املفاوضات مع األعضاء 
العشرة املؤقتني في مجلس األمن الدولي ستستغرق 
عادة ما بني اسبوعني وأربعة أسابيع بعد إجماع الدول 
اخلمس دائمة العضوية على العقوبات املقترحة، 
وتفضل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا التوصل 
إلى قرار باإلجماع لكنها ستجد صعوبة في إقناع 
تركيـــا والبرازيل بعد رفـــض مبادرتهما األخيرة 

مع إيران.

ليست ذات مصداقية

فـــي املقابل، أعلن مســـؤول البرنامج النووي 
اإليراني علي اكبر صاحلي ان القوى الكبرى »جترد 
نفسها من املصداقية« عبر مواصلتها السعي لفرض 
عقوبات على طهران رغم العرض اإليراني ملبادلة 

الوقود النووي في تركيا.

عباس لميتشل: البد من وضع 
حد لالستفزازات اإلسرائيلية

رام اهلل ـ كونا: في اول لقاء بينهما منذ انطالق مفاوضات السالم 
غير املباشرة بني اسرائيل والفلسطينيني، سلم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس امس املبعوث االميركي اخلاص الى الشــــرق االوسط 
جورج ميتشل »رسائل عن املمارسات االسرائيلية«، جدد فيها مطالبته 

االدارة األميركية بوضع حد لالستفزازات االسرائيلية.
وقال رئيس دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية 
صائــــب عريقات في مؤمتر صحافي عقب اللقاء الذي جمع عباس مع 
املبعوث األميركي الى املنطقة الســــيناتور جورج ميتشل ان اجلانب 
الفلسطيني سلم ميتشل رسالة تضمنت االنتهاكات االسرائيلية في 
االراضي الفلسطينية. واضاف عريقات »نأمل من اجلانب األميركي ان 
يلزم الطرف االسرائيلي بالتوقف عن املمارسات االستفزازية واالعتقاالت 
واالقتحامات واالستيطان وفرض احلقائق على االرض والتصريحات 

اخلطيرة التي تصدر عن املسؤولني االسرائيليني«.
وشــــدد على ان القيادة الفلســــطينية حريصة على اجناح جهود 
املبعوث األميركي والبحث في قضايا الوضع النهائي السيما قضيتي 

احلدود واالمن وصوال الى حل الدولتني.
واوضح ان احملادثات تتم مع اجلانب األميركي وفق جدول اعمال 
متفق عليه ولذلك لم يسأل اجلانب الفلسطيني ميتشل عما يدور بينه 
وبني االسرائيليني. واكد عريقات ان اجلانب الفلسطيني يأمل استغالل 
كل حلظة خالل االشــــهر االربعة وهي املدة احملددة للمفاوضات غير 

املباشرة للوصول الى اتفاق حول احلدود.

حماس شّردت 150 فلسطينيًا في رفح
غزةـ  أ.ف.پ: اكد مركز حقوقي فلسطيني امس ان سلطة االراضي 
في احلكومة املقالة »شـــردت« مئة وخمسني فلسطينيا اثر هدمها 
منازلهم االحد املاضي في رفح في جنوب قطاع غزة، الفتا الى ان 

اعمال الهدم قد تطول 180 منزال آخرا في نفس املنطقة.
وذكر »املركز الفلســـطيني حلقوق االنسان« وهو عضو جلنة 
احلقوقيني في چنيڤ، في تقرير ميداني ان »سلطة االراضي في غزة 
هدمت االحد 20 منزال بينها خمسة منازل بنيت من االسمنت املسلح 
في حي تل السلطان في رفح مبساعدة من قوات الشرطة )التابعة 

حلكومة حماس( بدعوى انها مقامة على اراض حكومية«.
وذكر التقرير ان هدم هذه املنازل »ادى الى تشـــريد 20 عائلة 
قوامها نحو 150 شـــخصا اضطر معظم افرادها لنصب خيام على 

انقاضها.
واضاف ان سلطة االراضي هدمت منزلني اخرين قيد االنشاء غرب 
حـــي االمل في خان يونس االثنني«، وانها اوضحت ان قرار الهدم 
جاء »ضمن حملة مستمرة إلزالة التعديات على االراضي احلكومية 

التي سيطر عليها بعض املواطنني بشكل غير قانوني«.
وعبر املركز عن »قلقه العميق« جراء عمليات الهدم التي »تنتهك 
حق كل مواطن في املأوى املالئم والتي قد تستمر لتطول نحو 180 

منزال آخرا في نفس املنطقة برفح«.

تفاصيل مشروع العقوبات الجديدة على إيران
نيويورك ـ د.ب.أ ـ رويترز: مت الكشف عن 
تفاصيل مشروع قرار العقوبات اجلديد ألعضاء 
مجلس األمن في مقر األمم املتحدة بنيويورك 
بعد ساعات من إعالن وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون في واشنطن أن مضمون القرار 
ــدول اخلمس دائمة العضوية  حظي مبوافقة ال
في املجلس )الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا 

وبريطانيا والصني(، باالضافة الى أملانيا.
ويدعو املشروع املؤلف من 10 صفحات الى 
ــفن التي يشتبه بأنها  اجراء تفتيش دولي للس
ــع ذات صلة بالبرامج الصاروخية  حتمل بضائ
او النووية إليران. كما يتضمن مشروع القرار 
دعوة الدول »الى اتخاذ اخلطوات املناسبة حلظر 
فتح فروع أو مكاتب جديدة للبنوك االيرانية في 
اخلارج إذا وجد ما يدعو لالشتباه بأنها قد تساعد 

البرامج الصاروخية أو النووية إليران«.
ــروع ايضا الدول على »توخي  ويحث املش
اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك 
ــك املركزي االيراني«  ــة مبا في ذلك البن ايراني
لضمان اال تساعد تلك الصفقات البرامج النووية 

والصاروخية لطهران. ويدعو املشروع البلدان 
الى احلذر من التعامل مع سالح احلرس الثوري 
ــركات  االيراني ويقول ان بعض أعضائه والش
التي يسيطر عليها ستضاف الى القائمة احلالية 
ــركات التي تواجه جتميد االموال  لالفراد والش

وحظر السفر.
ــروع اجراء آخر هو اقتراح  ويتضمن املش
فرض حظر على االستثمارات االيرانية في مجال 

االنشطة النووية احلساسة في اخلارج.
ويدعو املشروع الذي سيكون جولة »عقوبات 
ــيع  االمم املتحدة الرابعة على ايران« ألى توس
ــالح القائم بالفعل على ايران ليشمل  حظر الس
بعض الفئات االخرى من االسلحة الثقيلة. وعلى 
ــراءات في القرار  ــم من ان كثيرا من االج الرغ
ليست ملزمة فإن ديبلوماسيني قالوا ان االحتاد 
االوروبي والواليات املتحدة سيعتبران الدعوة 
الى »احلذر« في مواجهة شركة اخلطوط املالحية 
للجمهورية االسالمية االيرانية وشركات اخرى 
مبنزلة »حظر« وسيصدران اللوائح التنظيمية التي 

تتجاوز اي إجراءات جديدة لالمم املتحدة.

أعمدة الدخان تتصاعد من الوسط التجاري لبانكوك 
بعد أن أشعل »القمصان الحمر« عدة أبنية أمس )أ.ف.پ(


