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أوباما متمسك بالعقوبات..  وطهران تلوّح بإلغاء اتفاق تبادل اليورانيوم
طهرانـ  وكاالت: سعيا الحتواء 
الغضــــب التركي ومياثله غضب 
برازيلي، من جتاهل واشنطن ومن 
ورائها الدول الغربية لوساطتهما 
التي أســــفرت عن توقيع طهران 
اليورانيوم، اتصل  التفاق تبادل 
اوباما  بــــاراك  الرئيس االميركي 
برئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان شــــاكرا جهود بالده في 
هذا الصدد، اال انــــه، عبر له عن 
»القلق املستمر« لالسرة الدولية 
حيال هذا امللف، حســــب ما اعلن 

البيت االبيض.
وجاء في بيــــان ان »الرئيس 
اوباما اجرى محادثــــات هاتفية 
اردوغان.  الــــوزراء  مع رئيــــس 
ثمن الرئيس اجلهود التي تبذلها 
تركيا والبرازيل« في امللف النووي 
االيراني. واضاف بيان الرئاســــة 
االميركية ان الرجلني »شددا خالل 
محادثاتهما على القلق املســــتمر 
واالساسي لالسرة الدولية حول 
امللف النووي االيراني وكون ايران 

ال حتترم التزاماتها الدولية«.
وأوضح ان الرئيس االميركي 
قال الردوغان ايضا ان »محادثات 
ســــتتواصل حول قرار جديد في 
مجلس االمن الدولي«، وأشار الى ان 
»الرفض املستمر إليران لالجتماع 
مع مجموعة الست حول برنامجها 
النووي ورفضها االخير املتعلق 
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ال يبني الثقة«.
وفي تصريحات صحافية الحقة 
اعتبر اردوغان ان ايران قامت مبا 
عليها فيما يخص امللف النووي.

مــــن جهتهــــا، نقلــــت وكالة 
انترفاكس الروســــية لالنباء عن 

وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ دعوته ايران أمس إلرسال 
تفاصيل اتفاق تبادل اليورانيوم 
املقتــــرح اجراؤه علــــى االراضي 
التركية، إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة لالمم املتحدة بأسرع 

ما ميكن.
ونقل عن الڤــــروڤ قوله عن 
االتفاق خــــالل زيــــارة اليطاليا 
»ندعو ايران الى إرسال اقتراحها 
الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فــــي أســــرع وقت ممكــــن بحيث 
ميكن املوافقــــة على خطة تبادل 

ضد ايران ســــنصبح في حل من 
االلتزام ببيان طهران وســــيلغى 

ارسال الوقود الى اخلارج«.
من جهته، نقل وزير اخلارجية 
اإليراني منوچهر متكي عن الرئيس 
البرازيلي لويس ايناســــيو لوال 
داسيلفا ورئيس الوزراء التركي 
اردوغــــان تأكيدهما  رجب طيب 
لبالده أنــــه »ال فرصة« ألي قرار 
قد يصدر عن األمم املتحدة بفرض 
املزيد من العقوبــــات على إيران 

بسبب برنامجها النووي.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء الطلبة 

الوقود«.
إال أن الڤروڤ اعتبر أن املناقشات 
بشأن االتفاق الذي توصلت اليه 
تركيا والبرازيل يجب أال تعرقل 
املناقشــــات الدائــــرة في مجلس 
االمن الدولي بشأن جولة جديدة 
العقوبات علــــى اجلمهورية  من 

االسالمية.
في املقابل حذر النائب االيراني 
البارز محمد رضا باهونار من ان 
بالده قد تلغي اتفاقها حول تبادل 
العقوبات  اقــــرت  اذا  اليورانيوم 
وقال: »اذا اصدر الغرب قرارا جديدا 

اإليرانية )إسنا( عن متكي القول في 
طاجيكستان على هامش اجتماع 
ملنظمة املؤمتر اإلســــالمي، مساء 
أمــــس األول أن بالده ليس لديها 
مشكلة في الدخول في حوار مع 
الدول اخلمس دائمة العضوية في 
مجلس األمــــن إضافة إلى أملانيا، 
وقال: »نرحب دوما باملفاوضات«. 
في سياق اخر اعلن مدير الوكالة 
الذرية سيرغي  الروسية للطاقة 
كيريينكو أمس ان اول مفاعل نووي 
ايراني بنته روســــيا في بوشهر 
جنوب البالد »ســــيتم تشــــغيله 

بحلول اغسطس« 2010. ونقلت 
الوكاالت الروسية عن كيريينكو 
قوله »بحسب تقديرنا فإن مفاعل 
بوشهر النووي سيتم تشغيله في 
اغسطس اذا سارت االمور بحسب 

املتوقع«.
وشــــدد كيريينكــــو على ان 
التحضيرات اجلاريــــة في االمم 
املتحدة الصدار قرار بفرض عقوبات 
جديدة على طهران التي يشــــتبه 
في سعيها للحصول على السالح 
النووي ليس لها »اي تأثير« على 

مشروع مفاعل بوشهر.

روسيا تدعو إيران إلى السرعة بإرسال تفاصيل االتفاق للوكالة الدولية.. وأردوغان يعتبر أن طهران قامت بما عليها

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اعترف املغربي خالد وزاني الذي يحمل اجلنسية األميركية 
ويعيش في مدينة كانســـاس سيتي بوالية ميزوري بتقدمي 
عون مالي قيمته 23 ألف دوالر الى تنظيم القاعدة وبانتمائه 
اليه، ومتكن الشاب طبقا ألوراق القضية التي كشفت وزارة 
العدل األميركية النقـــاب عنها اول من امس من تدبير املبلغ 
عبر بيع شقة كان ميتلكها في اإلمارات العربية املتحدة وبيع 

محل صغير لقطع غيار السيارات أقامه في كنساس سيتي ثم 
حتويل جزء مما تبقى من الثمن بعد تسديد قروض عقارية الى 

حساب مصرفي في دبي لم تكشف الوزارة اسم صاحبه.
وقالت عريضـــة االتهام ان وزاني »تآمر مع آخرين إلمداد 
القاعدة باألموال واالستشارات حول عمليات إرهابية ودراسات 
تتناول ســـبل القتال في أفغانستان والعراق بناء على طلب 

من القاعدة«.

القبض على أميركي ـ عربي باع شقته في اإلمارات لدعم القاعدة

)رويترز(االميركيون الثالثة املعتقلون في ايران مع امهاتهم خالل مؤمتر صحافي لهم في طهران

)ا.پ(اجزاء من الطوربيد الكوري الشمالي الذي تقول سيئول انه اغرق سفينتها »تشيونان«

أمهات األميركيين المعتقلين 
يتوسلن إيران لإلفراج عن أبنائهن

بعد لقائهم في السفارة السويسرية في طهران

طهران ـ أ.ف.پ: التقت ثالث امهات اميركيات امس بابنائهن 
الثالث املعتقلني في ايران منذ عشـــرة اشهر بتهمة التجسس، 

وفقا ملا افاد به مراسل »فرانس برس«.
وقد وصلت االمهات الثالث الى طهران مســـاء اول من امس 
بعد ان منحتهن اجلمهورية االسالمية تأشيرة دخول اليها ملدة 

سبعة ايام »السباب انسانية«.
وقد اعتقل شـــاين باور )27 عاما( وسارة شورد )31 عاما( 
وجوش فتال )27 عاما( في 31 يوليو املاضي في االراضي االيرانية 
قرب احلدود العراقية التـــي عبروها خطأ اثناء قيامهم بنزهة 

ريفية في كردستان العراق، كما يدعون.
وتوسلت االمهات الى السلطات االيرانية لالفراج عن اوالدهن 
الثالثة، وذلك خالل لقاء صحافي عقدنه في طهران بعيد لقائهن 

معهم للمرة االولى.
وعبرت االمهات عن املهن في لقاء مسؤولني ايرانيني لعرض 
قضية ابنائهن، لكن لم يتم االعالن رسميا عن اي لقاء ولم تصدر 

طهران اي اشارة بامكانية العفو عن املعتقلني.
من جهتهـــم، قال املعتقلون الذين بـــدوا بصحة جيدة انهم 

»سعداء جدا« للقاء امهاتهم.
وقبل ســـاعات من وصول االمهات الثالث الى طهران، اعلن 
وزير االســـتخبارات االيراني حيدر مصلحـــي ان بالده تعتبر 
السياح الثالثة »جواســـيس« لكن واشنطن نفت التهمة مرارا 

وطالبت باالفراج عنهم.
وتابع »ســـنرى كيف ســـيتصرف االميركيون فيما يتعلق 
بااليرانيني االبرياء الذين خطفوا ونقلوا الى الواليات املتحدة«، في 
اشارة الى 11 ايرانيا تؤكد طهران ان واشنطن حتتجزهم بصورة 

غير قانونية بعد ان اختطفتهم او اوقفتهم في اخلارج.
ومتت زيارة االمهات برعاية من الســـفارة السويسرية التي 
تتولـــى رعاية املصالح االميركية في طهـــران مبا ان العالقات 

االميركية ـ االيرانية مقطوعة منذ 30 عاما.

المالكي يلتقي عالوي غدًا: رئاسة الوزراء
لن تخرج عن ائتالف »دولة القانون« و»الوطني«

بغدادـ  وكاالت: دعت القائمة العراقية كل الفرقاء إلى 
وضع املصلحة العامة للشعب والبالد نصب أعينهم 
وضرورة اإلسراع لتشكيل احلكومة وفقا لالستحقاق 

االنتخابي والدميوقراطي والدستوري.
وطالبت القائمة العراقيةـ  في بيان لها أصدرته 
املتحدثة الرسمية ميسون الدملوجي أمسـ  بإعادة 
النظر في قانون االنتخابات بشـــكل عام وعد ذلك 
من أولـــى مهام مجلس النـــواب اجلديد، وتعليق 
عمل هيئة املســـاءلة والعدالة حلني تشكيل هيئة 
قانونية وقضائية مســـتقلة وغير مسيسة تنظر 

في موضوعها الذي شكلت ألجله.
وأكدت متسكها بحقها الثابت في أصوات مرشحيها 
الذين مت استبعادهم انها متثل إرادة الناخبني التي 
ال يجوز التجاوز عليها بأي شـــكل من األشـــكال، 
باإلضافة إلى كونها حقا مكتســـبا للكتلة، مطالبة 
املفوضية العليا املســـتقلة لالنتخابات بأخذ هذا 

املوضوع مبنتهى اجلدية ألهميته القصوى.
جاء ذلك قبل إعالن جابر اجلابري، القيادي في 
»العراقية« أن رئيس الكتلة إياد عالوي ســـيلتقي 
غدا رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري 

املالكي لبحث تشكيل احلكومة اجلديدة.
من جهته رجح رئيس احلكومة العراقية نوري 
املالكي أن تشكل احلكومة اجلديدة بحلول نهاية 
يوليو كحد أقصى، مؤكدا ان رئاســـتها ســـتكون 
محصورة بائتالفي »دولـــة القانون« و»الوطني 

العراقي« املتحالفني.

وقـــال في حديث لصحيفة »املـــدى« العراقية 
نشـــر امس ان »عملية تشكيل احلكومة اجلديدة 
قضية محســـومة فال ميكن بأي شكل من األشكال 
أن تكون رئاســـة الوزراء خـــارج دائرة االئتالف 
الوطني وائتالف دولة القانون، هذه مســـتحيلة، 
فعلى اآلخرين أن ينســـجموا معها واالتفاق على 
املواقع التي يســـتطيعون من خاللها خدمة البلد 

دومنا تعطيل للعملية السياسية«.
وشكل االئتالفان الشيعيان حتالفا بوجه »القائمة 
العراقية« الفائزة باالنتخابات مما همش دورها في 

قيادة عملية تشكيل احلكومة.
وقال املالكي ان لقاءه املرتقب مع زعيم القائمة 
العراقية اياد عالوي يأتي مـــن اجل ترتيب مبدأ 
الشراكة واشراك القائمة في احلكومة كونها تضم 

مكونا مهما من مكونات الشعب العراقي.
وأضاف ان »مبدأ اللقـــاء مع عالوي قائم ألنه 
بالنتيجة البد أن نلتقي من أجل ترتيب مبدأ الشراكة، 
وإشـــراك قائمة عالوي يأتي وفق ضرورتني: أوال 
كونها قائمة سياسية وثانيا كونها في عمقها مكونا 
مهما وأساســـيا من مكونات الشعب العراقي وال 
ميكن أن تســـتقر األوضاع ما لم يكن هذا املكون 

موجودا في احلكومة«.
ورجح املالكي أن تتشـــكل احلكومة اجلديدة 
»خالل شهرين، أي شـــهر للتكليف وآخر لتداول 
اسماء الوزراء ولن تزيد فترة تشكيلها عن شهر 

يوليو«.

»العراقية« تدعو لتعليق عمل »العدالة والمساءلة«

سيئول تتهم بيونغ يانغ بإغراق سفينتها الحربية »تشيونان«
وكوريا الشمالية تلوّح بالحرب رداً على أي عقوبات

ســــيئول ـ رويترز: اتهمت كوريا اجلنوبية امس 
غرميتها باملسؤولية عن إغراق إحدى سفنها احلربية 
في مــــارس ومقتل 46 بحارا كانــــوا على متنها، مما 
أثار مخاوف من اشــــتعال حرب بينهما وردود فعل 
دولية منددة باستثناء الصني التي دعت الكوريتني 

الى ضبط النفس.
وأعلنت ســــيئول ان لديها أدلــــة دامغة على ان 
غواصة كورية شمالية أطلقت طوربيدا أغرق السفينة 

»تشيونان« وتسبب في مقتل البحارة.
وقال الرئيس الكوري اجلنوبي لي ميونغ باك ان 
بالده ســــتتخذ اجراءات شديدة ضد كوريا الشمالية 

ردا على الهجوم.
وقالت كوريا اجلنوبيــــة ان أجزاء من الطوربيد 
انتشلت من مســــرح احلادث قبالة الساحل الغربي 
لشبه اجلزيرة الكورية تطابق سالحا من صنع كوريا 
الشمالية حيث خلص تقرير حملققني من بينهم خبراء 
من الواليات املتحدة واستراليا وبريطانيا والسويد الى 
ان غواصة كورية شمالية هي التي أطلقت الطوربيد 

الذي اغرق السفينة.
في املقابل ذكرت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية 
لألنباء ان كوريا الشمالية اعلنت انها ستتخذ اجراءات 
قوية مبا في ذلك احلرب اذا فرضت سيئول عقوبات 

على خلفية احلادثة.
وأعلنت جلنة الدفاع الوطني في الشمال في بيان 

نقلته إذاعتها احلكومية والتقطته يونهاب ان النتائج 
التي خلص إليها اجلنوب وتلقي عليها اللوم في إغراق 

السفينة هي محض اختالق.
وجاءت اإلدانة الدولية فورية وسريعة باستثناء 
الصني التي يقول محللون انها ستبذل قصارى جهدها 
لتفادي اي إجراء قد يؤثر على استقرار جارتها وهو 

ما قد ميكن ان ميتد الى داخل األراضي الصينية.
وعبرت بريطانيا والواليات املتحدة عن تأييدهما 
لكوريا اجلنوبية في اتهامها لكوريا الشمالية وتعهد 
البيت األبيض مبناصرة سيئول »دفاعا عنها من أي 

أعمال عدوان اخرى«.
وأكد البيت االبيض ما ذهبت اليه سيئول عن وجود 
أدلة دامغة وقال ان »هذا العمل من أعمال العدوان لهو 
مثال آخر على السلوك غير املقبول لكوريا الشمالية 

وخرق للقانون الدولي«.
فيما تعهد الرئيس األميركي باراك أوباما خالل اتصال 
مع نظيره الكوري اجلنوبي مبساعدة سيئول على 

الدفاع عن نفسها ضد اي »أعمال عدوان« اخرى.
أما الصني فقد حثت الكوريتني على ضبط النفس. 
وقال املتحدث باســــم وزارة اخلارجية الصينية ما 
تشاوشو ان حكومته على علم بالتقرير مضيفا ان بالده 
ستجري تقييمها اخلاص لتحقيق كوريا اجلنوبية في 
األمر. وحث تشاوشو »اجلانبني« في شبه اجلزيرة 

الكورية على ضبط النفس.

الصين تدعو لضبط النفس وأميركا تتعهد بالدفاع عن كوريا الجنوبية

)رويترز(رجال اطفاء يطفئون النيران التي اضرمها احملتجون من »القمصان احلمر« في مول مركز العالم وسط بانكوك

ميتشل ينهي جولته في المنطقة
وال جديد حول المفاوضات غير المباشرة

القدس ـ أ.ف.پ: اختتم املبعوث االميركي للشـــرق االوســـط 
جورج ميتشل امس سلسلة جديدة من احملادثات اجراها مع قادة 
اسرائيل والفلســـطينيني في اطار مباحثات السالم غير املباشرة 

بني اجلانبني، حسبما اعلن مصدر ديبلوماسي اميركي.
واجرى ميتشل قبيل مغادرته امس محادثات مع رئيس الوزراء 
االســـرائيلي بنيامني نتنياهو غداة لقاء فـــي رام اهلل مع رئيس 

السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ولم تصدر اي تفاصيل عن مصادر رسمية اسرائيلية او فلسطينية 

حول تقدم احملادثات وال حول موعد اجلولة املقبلة مليتشل.
وذكـــرت اذاعة اجليش االســـرائيلي ان نتنياهو يعتزم تقدمي 
الئحة تتضمن »مبادرات حسن نية« الى ميتشل لكنها لن تطبق 

اال بالتزامن مع التقدم الذي يتم احرازه في املفاوضات.
ومن هذه املبادرات افراج اسرائيل عن اسرى فلسطينيني ونقل 
الســـيطرة االمنية في عدد من مناطق واحياء الضفة الغربية من 
اسرائيل الى السلطة الفلسطينية، ورفع بعض احلواجز االمنية 

االسرائيلية التي تقطع اوصال الضفة الغربية وهي باملئات.
كما تشـــمل اعطاء الضوء االخضر لشـــق طريق بطول ثالثة 
كيلومترات يربط بني رام اهلل والروابي وهي مدينة جديدة يعتزم 

الفلسطينيون تشييدها في تلك املنطقة.
لكن مكتب نتنياهو لم يتحدث عن اقتراح في هذا االجتاه بعد 

احملادثات، مكتفيا باالعالن عن انتهاء اللقاء.
وبدأت املفاوضات غير املباشـــرة في التاسع من مايو في ظل 

تشكيك واضح في جناحها.
ومن املقرر ان تســـتمر اربعة اشهر ســـيقوم خاللها املبعوث 

االميركي برحالت مكوكية بني القدس ورام اهلل وواشنطن.

الجيش يطبق على بانكوك والحكومة تتعهد بإجراء انتخابات في 4 أشهر
بانكوك ـ وكاالت:  ألقت حتذيرات 
التايلندية املخلوع  رئيس احلكومة 
اندالع حرب  تاكسني شيناواترا من 
شـــوارع في البالد بظالل من الشك 
حول صمود الهدوء احلذر الذي ساد 
العاصمة بانكوك بعد سحق اجليش 
لتمـــرد أنصار املعارضـــة من ذوي 
»القمصـــان احلمـــر« أول من أمس. 
وفيما أحكم اجليش ســـيطرته على 
بانكوك معلنا متديد حظر التجوال فيها 
وفي 23 إقليما، أعلنت احلكومة أنها 
ستمضي قدما في تنفيذ خارطة طريق 
املصاحلة الوطنية التي ستستغرق 
أربعة أشهر ستجرى بعدها انتخابات 

عامة.
وفـــي جديد املعلومـــات عن يوم 
احلسم العسكري الذي أنهى االعتصام 
أمس االول، أعلن مسؤولون تايلنديون 
املناهضني  املتظاهريـــن  أن  أمـــس، 
للحكومة أشـــعلوا النيـــران فيما ال 
يقل عـــن 35 مبنى في بانكوك خالل 
العســـكري  القمع  االحتجـــاج على 
ملظاهراتهم أمس االول والذي أدى إلى 

مقتل 14 شخصا وإصابة 88 بجروح 
في حي راتشابراسونغ التجاري وسط 
بانكوك، والذي توجد به أفخم الفنادق 
واحتلـــه املتظاهرون منذ الثالث من 
أبريل املاضي، فيما استسلم أمس ثالثة 
آخرون من كبار زعماء حزب اجلبهة 

املتحدة للدميوقراطية ضد الدكتاتورية 
وهـــم فيـــرا موســـيكابونغ ووينغ 
توجيراكارن وكوركاو بيكولتونغ، 
بينما تردد أنه جرى اعتقال أريسمان 
بونغروانغرونغ. وقبلهم استســـلم 
تســـعة من قـــادة املعارضني »حقنا 

للدماء« أمس االول.  رغم ذلك، أعلنت 
احلكومة استمرار فرض حظر التجوال 
في بانكوك و23 إقليما في تايلند حتى 
االحد املقبل. ونقلت صحيفة بانكوك 
بوســـت عن املتحدث باسم اجليش 
واملركز سانسيرن كايوكامنرد أمس 

أن الناس في املناطق التي يفرض فيها 
حظر التجوال لن يسمح لهم »مبغادرة 
منازلهم من الســـاعة التاسعة مساء 

حتى اخلامسة صباحا«.
وبالعـــودة الى بانكـــوك، فرض 
اجليش ســـيطرته أمس على وسط 
املقفرة،  بانكوك احملترق وشوارعه 
حيث لم تســـجل اي مواجهة حادة. 
وأكد املتحدث باسم اجليش سونسيرن 
كايوكومنرد »اليزال هناك ناشطون 
مســـلحون يختبئون فـــي بنايات« 
التي  بضواحي »املنطقـــة احلمراء« 
اخليت. من جهته، حذر شيناواترا من 
العواقب اخلطيرة للحمالت العسكرية 
الراهنـــة ضـــد املتظاهرين من ذوي 

القمصان احلمر في بانكوك.
ونقلت شبكة تلفزيون هيئة االذاعة 
البريطانية عن شيناواترا قوله »ان 
هذه احلمالت املكثفة من شـــأنها ان 
تخلق مشاعر استياء على نطاق واسع 
داخل البالد، االمر الذي ينطوى على 
امكانية اندالع حـــرب عصابات في 

تايلند«.

هدوء حذر يخيم على العاصمة بعد تمديد حظر التجول حتى األحد.. وشيناواترا يحّذر من حرب عصابات


