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العربية44
والعالمية

دمشق ـ هدى العبود
بحث الرئيس السوري بشار األسد أمس مع امللك األردني عبداهلل 
الثاني الذي قام بزيارة مفاجئة لدمش���ق أمس، العالقات الثنائية 

وتطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية.
ونقل بيان رئاس���ي س���وري عن اجلانبني »ارتياحهما لتطور 
العالقات بني البلدين وأهمية تطوير آليات العمل املشترك وتعزيز 
التعاون االقتصادي في مختلف املجاالت في إطار رؤية استراتيجية 

لتحقيق التكامل ومزيد من التعاون بني الدول العربية«.
وأوضح البيان أن اجلانبني بحثا بشكل خاص »اخلطوات التي 
تستهدف تغيير احلقائق على األرض وتفريغ القدس من سكانها 
العرب املسلمني واملسيحيني، وأدانا قرار اإلبعاد الذي صدر بحق 

النواب األربعة وهدم املنازل السكنية في القدس«.
وأضاف البيان أن الرئيس األس���د وامللك عبداهلل ش���ددا على 
»ضرورة العمل لبلورة موقف دولي ملواجهة سياس���ات احلكومة 
اإلس���رائيلية التي تعيق أي تقدم في اجلهود الس���لمية وتقوض 
فرص التوصل إلى الس���الم الش���امل في املنطقة«، مؤكدين على 
»ضرورة تكثيف العمل لرفع احلصار الالإنس���اني املفروض على 

غزة والضرورة امللحة لتحقيق املصاحلة بني الفلسطينيني«.
واعتبر اجلانبان، بحسب البيان، أن »املنطقة لن تشهد االستقرار 
إال بتحقيق سالم عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، 
يضمن إعادة جميع احلقوق ألصحابها الشرعيني وانسحاب إسرائيل 

من األراضي العربية احملتلة«.
من جهته أخ���رى نقل بيان ملكي أردني أن الزعيمني حثا على 
»العمل من اجل بلورة موقف دولي ملواجهة سياس���ات احلكومة 
اإلس���رائيلية التي حتول دون حتقيق تقدم في اجلهود السلمية 

وتقوض فرص حتقيق السالم الشامل في املنطقة«.
واكد الرئيس السوري والعاهل األردني »ضرورة تكاتف جميع 
اجله���ود من اجل رفع احلصار غير القانوني والالإنس���اني الذي 
تفرضه إس���رائيل على قطاع غزة، وضرورة العمل على حتقيق 

املصاحلة الفلسطينية«.
واعتبرا ان »املنطقة لن تش���هد االمن واالستقرار دون حتقيق 
سالم شامل وعادل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبا يضمن 
إعادة جميع احلقوق الى أصحابها الشرعيني وانسحاب إسرائيل 
من جميع األراضي العربية احملتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة 

على التراب الوطني الفلسطيني«.

اجلنرال ديڤيد بترايوس الرئيس االفغاني حامد كرزاي

واشنطن أ.ف.پ: افادت وثائق رفعت عنها السرية 
أم���س االول، ان الواليات املتح���دة بحثت في امكانية 
توجيه ضربة نووية الى كوريا الشمالية في 1969، لكن 
مستشاري الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك اعتبروا 
ان م���ن االفضل العدول عن تل���ك الضربة. ففي 1969، 
اسقطت كوريا الشمالية طائرة جتسس اميركية كانت 
حتلق فوق بحر اليابان، فقتل 31 ش���خصا كانوا على 

متنها. وقررت ادارة نيكس���ون آنذاك اال تقوم بعملية 
انتقامية، بل ان تواصل رحالت التحليق االستطالعية 
واملناورات البحرية. وتؤكد الوثائق التي رفعت السرية 
عنها وحصلت عليها دائرة محفوظات االمن القومي في 
جامعة جورج واشنطن، ان االدارة ناقشت مع ذلك عددا 
من الردود املمكنة مبا في ذلك ش���ن هجمات تقليدية 
ونووية. ونصت احدى تلك اخلطط التي كان اس���مها 

املرم���ز »فريدوم دروب«، على ان تس���تخدم الواليات 
املتحدة اس���لحة نووية تكتيكية لتدمير مراكز قيادة 
عسكرية وقواعد جوية وبحرية كورية شمالية. وكانت 
اخلسائر ستتفاوت »بني حوالى مئة قتيل وبضعة االف 
قتيل«، كما اوضحت مذكرة س���رية في حينه ارسلها 
وزير الدفاع ملفني ليرد الى هنري كيسنجر، مستشار 

االمن القومي لنيكسون.

وثائق تكشف تراجع نيكسون عن خطط ضرب كوريا الشمالية نوويًا في 1969

أوباما يطلع قادة أفغانستان وبريطانيا وفرنسا على تفاصيل إقالة الجنرال ماكريستال

طالبان تتوعد بالحرب أيًا كان قائد »إيساف« وتسخر من كرزاي »الدمية« 
واش���نطن � وكاالت: بع���د تأكيد ق���وات حلف 
ش���مال األطلسي في افغانس���تان »ايساف« بعدم 
تأثر خططها، بإقالة قائدها قائد القوات االميركية 
س���تانلي ماكريستال، توعدت حركة طالبان أمس 
ب���أن تواصل القتال ايا كان قائ���د القوات الدولية 
في أفغانس���تان، وذلك بعد تعيني اجلنرال ديڤيد 

بترايوس خلفا ملاكريستال.
وقال املتحدث باسم طالبان يوسف احمدي في 
اتصال هاتفي بوكالة األنباء الفرنس���ية من مكان 
مجهول »ال يهمنا من هو القائد، أكان ماكريس���تال 
ام بترايوس. موقفنا واضح. سنقاتل احملتلني حتى 

رحيلهم«.
وسخر احمدي من موقف الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي من اقالة ماكريستال وقال »عار على كرزاي، 
هذا الرئيس الدمية الذي طلب من دون اي خجل من 

الرئيس اوباما إبقاء ماكريستال في منصبه«.
م���ن جهت���ه، أطلع الرئي���س األميرك���ي باراك 
أوبام���ا الذي لم يتردد في إقالة ماكريس���تال بعد 
تصريحات صحافية تهكم فيها على نائب الرئيس 
وكبار مس���اعديه، كال من الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي ورئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
على قراره الذي اتخذه امس األول بإقالة اجلنرال 

ماكريستال.
وقال البيت األبيض في بيان له إن أوباما اتصل 
هاتفي���ا بكرزاي وكامي���رون باإلضافة إلى رئيس 
جلنة اخلدمات املس���لحة مبجلس الش���يوخ كارل 
ليفني وعضو اللجنة جون ماكني وزعيم األغلبية 
الدميوقراطية باملجلس هاري ريد ورئيسة مجلس 

النواب نانسي بيلوسي.
كم���ا اتصل اجلنرال جيمس جونز، مستش���ار 
األمن القومي بسكرتير عام حلف شمال األطلنطي 
أندرس راسموسن، واتصل أوباما بزعماء أستراليا 

وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وقال البيت األبيض إن رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون أشار إلى أن اجلنرال البريطاني نيك 
باركر س���يقوم بأعمال قائد قوات حلف الناتو في 
أفغانس���تان حتى يقر الكونغرس األميركي القائد 
اجلديد ديڤيد بترايوس، وطلب باركر من كاميرون 
طمأنة الرئيس أوباما إلى أن املهمة ستمضي كما هو 
مخطط لها وأنه على ثقة تامة في االس���تراتيجية 
املش���تركة املرس���ومة للتعامل مع كل باكس���تان 

وأفغانستان.
وأكد أوباما لكرزاي اس���تمرار التزام الواليات 
املتحدة جتاه أفغانس���تان حتى إمتام املهمة فيما 

رحب الرئيس األفغاني بتعيني بترايوس وأكد أنه 
سيتخذ كافة اخلطوات الضرورية لضمان حدوث 

نقل مسؤول للمسؤوليات.
وقد ذكر مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه 
أن بترايوس سيتخلى عن رئاسة القيادة املركزية 
إال أن أوباما لم يس���تقر بعد على بديل له في هذا 

املنصب حتى اآلن.
ميدانيا، أصبح يونيو الشهر األكثر دموية للقوات 
األجنبية في افغانستان منذ اجتياحها هذا البلد أواخر 
2001، اذ بلغت حصيلة قتالها منذ مطلع الش���هر 
79 قتيال، بحس���ب احصائية أعدتها وكالة األنباء 
الفرنسية بعد إعالن حلف شمال األطلسي امس عن 
مقت���ل 4 من جنوده أمس االول. حيث قتل في هذا 
اليوم وحده 10 جنود من القوة الدولية للمساعدة 
على إرساء االمن في افغانستان )ايساف(، بينهم 6 
في انفجار قنابل يدوية الصنع وتبادل إطالق نار 
وحادث،  يضاف الى 4 قضوا في حادث س���ير في 

جنوب البالد، كما أعلن احللف في بيانه أمس.
وببلوغ احلصيلة الشهرية في يونيو 79 قتيال 
يصبح يونيو، الذي لم ينقض بعد، الشهر االكثر 
دموية على اإلطالق بالنسبة الى القوات الدولية منذ 

8 سنوات ونصف من النزاع في هذا البلد. 

دمشق وعمان تدينان إبعاد الفلسطينيين 
وهدم المنازل في القدس المحتلة

جوليا غيالرد تطيح بكيفن رود من زعامة »العمال«
وتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في أستراليا  مجلس الشيوخ األميركي ُيقر  حزمة كبيرة

من العقوبات الجديدة على إيران

نجاد: سنعلن األسبوع المقبل عن شروطنا الستئناف المفاوضات النووية

كانبيرا � أ.ف.پ: تولت جوليا 
غيالرد منصب رئاسة الوزراء في 
استراليا امس خلفا لكيفن رود الذي 
اقصته حركة مترد مفاجئة داخل 

احلزب العمالي احلاكم.
غيالرد، احملامية السابقة البالغة 
من العمر 48 عاما، هي املرأة االولى 
التي تتولى رئاس����ة الوزراء في 
اثر فوزها  تاريخ استراليا وذلك 
الذين  العماليني  النواب  بأصوات 

اجتمعوا الختيار خلف لرود.
وانسحب رود من اقتراع على 
زعامة ح����زب العمال احلاكم قبل 
أن يقصي����ه احلزب في انتخابات 

داخلية.
وأدت غيالرد، التي كانت تتولى 
منذ 2007 مهام نائبة رئيس الوزراء، 
اليمني الدستورية في حفل اقيم بعد 
ساعات قليلة على اقصاء رود عن 

زعامة حزب العمال.
وقالت رئيسة الوزراء اجلديدة 
»طلبت من زمالئي احداث تغيير 
على صعيد القيادة، ألنني اعتقد ان 
ثمة حكومة جيدة تتوه. ومعرضة 

لهزمية في االنتخابات املقبلة«.
واضافت »لم اكن اعتزم الوقوف 

مكتوفة اليدين«.
ومضت تقول في تصريحات 
للصحافي����ني ل����دى خروجها من 
البرملان في كانبيرا »انه ش����رف 
كبير لي« رغم انها اقرت »لم انتخب 

من الشعب االسترالي«.
واكدت انها ستطلب »في االشهر 

املقبلة من احلاك����م العام الدعوة 
الج����راء انتخابات حت����ى يتمكن 
االس����تراليون من ممارسة حقهم 
االساسي واختيار رئيس وزرائهم«. 
وفاجأ ه����ذا التغيير اجلذري في 
صفوف احلزب العمالي اجلميع مبن 
فيهم اخلبراء حيث قالت اخلبيرة 
السياس����ية اليزابيث فون آكر ان 
»س����رعة حدوث التغيير مذهلة. 
باالمس في مثل هذه الس����اعة لم 
يكن هناك اي مؤش����ر ينذر مبثل 

هذا السيناريو«.
ومن املقرر تعيني وزير املالية 
واين سوان الذي يتمتع بشعبية 
كبرى بس����بب ادائه خالل االزمة 

املالي����ة العاملية، نائبا لرئيس����ة 
الوزراء.

وانتخب رود عام 2007 عقب 
عق����د كام����ل حكم في����ه احملافظ 
ج����ون هاورد الب����الد، واتاح هذا 
الس����ابق حلزبه  الديبلوماس����ي 
الظهور في موقع بارز على الساحة 
السياسية بعدما كان مغيبا عنها، 
وكانت ش����عبيته التزال مرتفعة 
قبل بضعة اشهر، لكنها تراجعت 
جراء عدد من اخليارات السياسية 
العمالية االخيرة، مثل التخلي عن 
مشروع فرض ضريبة الكربون في 
وقت تسعى كانبيرا لتصدر مساعي 
املناخي، اضافة  التغيير  مكافحة 

الى مشروع موضع جدل لفرض 
ضريبة عن االرباح الطائلة التي 

جتنيها مجموعات املناجم.
واتخذت غيالرد موقفا معارضا 
ملوقف سلفها فاعلنت تنشيط خطة 

ضريبة الكربون.
وأصب����ح رود )52 عاما( اول 
رئيس وزراء استرالي يتم اقصاؤه 
منذ 19 عاما، بعد اقالة بوب هوك 

عام 1991.
وقال رود خالل مؤمتر صحافي 
مع عائلته وقد بدا في غاية التأثر 
»انتخبني الشعب االسترالي رئيسا 
للوزراء في هذا البلد. وفعلت حقا 

كل ما في وسعي«.

طهران � وكاالت:  فيم����ا أعلن الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد امس ان بالده ستعلن االسبوع 
املقبل شروطها الحتمال استئناف املفاوضات حول 
برنامجها النووي مع مجموعة الدول الست الكبرى، 
صادق مجلس الش����يوخ األميركي بأغلبية ساحقة 
على فرض حزمة كبيرة من العقوبات اجلديدة على 
إيران به����دف إجبارها على وقف برنامجها النووي 

من خالل فرض قيود مشددة عليها.
ونقل التلفزيون الرسمي اإليراني عن جناد قوله 
ان »اجلمهورية االسالمية في ايران ستعلن االسبوع 
املقبل شروط التفاوض مع الدول التي صوتت على 

قرار ضد بالدنا«.
وبدفع من الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني، 
ص����وت 12 عضوا في مجلس االمن الدولي من اصل 
15 عضوا في التاسع من يونيو على رزمة عقوبات 
جديدة بحق طهران بسبب استمرارها في تخصيب 

اليورانيوم.
وفور تبني تلك العقوبات، دعت الواليات املتحدة 
والدول االوروبية ايران الى استئناف املفاوضات في 

شأن برنامجها النووي.
ومضى جناد قائال »انهم يتبنون قرارا ثم يدعوننا 
الى التفاوض. حس����نا، لكننا س����نفاوض في شكل 
يأسفون له بحيث ال يتجرأون بعد اليوم على ارتكاب 

خطأ مماثل«.
وخاضت ايران ومجموعة الدول الست، اي الدول 
اخلم����س الدائمة العضوية في مجلس األمن اضافة 
الى أملانيا، مفاوضات ش����اقة ومتقطعة منذ أعوام 

حول برنامج طهران النووي.
واضاف الرئيس االيراني ان »الدول التي صوتت 

على الق����رار ضد اي����ران خائفة، ألنه����ا قامت فور 
)التصويت على العقوبات( ب����اإلدالء بتصريحات 

تدعو فيها ايران الى التفاوض«.
وقال ان »هذه الدول تهدد ايران وتعتقد ان األمة 
اإليرانية تخاف.. لكن الشعب اإليراني سيبطل مفعول 

هذه التهديدات«.
من جهة اخرى، حذر قائد القوة البحرية للحرس 
الثوري االيراني األدميرال علي فدوي اميركا وحلفاءها 
مبواجهة رد فعل مناسب في حال تعرضت قواتهم 

للسفن اإليرانية في املياه الدولية.
ويس����مح قرار العقوبات اجلديد للدول الكبرى 
بإيقاف السفن اإليرانية وتفتيشها للتأكد من خلوها 

من أي مواد او عناصر حظرها القرار الدولي. 
ونسبت وكالة مهر اإليرانية شبه الرسمية لألنباء 
الى االدميرال فدوي قوله »ان أميركا وحلفاؤها ليست 
لديهم اجلرأة على التعرض للس����فن االيرانية وفي 
حال ارتكابهم هذه احلماقة س����يواجهون ردا خاصا 
جدا ومناسبا من جانب احلرس الثوري في اخلليج 

ومضيق هرمز«.
وتابع قائال ان امكانيات احلرس الثوري ال ميكن 
مقارنتها مع العش����رين عام����ا املاضية ألن املعدات 
واإلمكانيات التي ميلكها قد تضاعفت بشكل ملحوظ 
»ولدي����ه القدرة عل����ى مواجه����ة اي تهديد من قبل 

األعداء«.
وأوض����ح »ان القوة البحري����ة للحرس الثوري 
وباالعتماد على صنوفها األربعة السفن والقدرات 
الصاروخية ساحل � بحر وجو � بحر وقوات مشاة 
البحرية والقوات اخلاص����ة لديها اجلاهزية التامة 

لتنفيذ اي مهام توكل اليها«.

عائلة احللو تنتظر مصيرها املجهول وسط مخاوف من ابعادها إلى غزة من قبل السلطات االسرائيلية            )أ.پ(

عواصم � يو.بي.آي: دافع وزير 
اخلارجية اإلس���رائيلي أفيغدور  
ليبرمان عما وصفه بشرعية نزع 
اجلنسية اإلسرائيلية من األقلية 
العربية مقترحا خطة جديدة لتبادل 
األراضي املأهولة مع الفلسطينيني 
تؤدي ال���ى نقل العديد من عرب 
1948 الى دولة فلسطينية جديدة 

متنحهم جنسيتها.
ونشر ليبرمان أمس مقاال في 
صحيفة »جيروزاليم بوست« شدد 
فيه على أن خطت���ه لن تتطلب 
»انتقاال جسديا للسكان أو تدمير 
املنازل بل خلق ح���دود لم تكن 
موجودة تتعلق بالدميوغرافيا«.

وأضاف »هؤالء العرب الذين 
كانوا في إسرائيل سيحصلون اآلن 

على جنسية فلسطينية«.
املقال عنوان »خطتي  وحمل 
حلل الص���راع« وقال إن الضغط 
املتزايد من املجتمع الدولي الذي 
يدعو إس���رائيل إلى العودة إلى 
حدود عام 1967 ال أساس قانوني 
له وإن التخلي عن معظم األراضي 
التي يطالب بها الفلس���طينيون 
 � لن يحل الصراع اإلس���رائيلي 

الفلسطيني.
وأضاف »س���ينتقل الصراع 
حتم���ا إلى ما بع���د تلك احلدود 
وإلى إسرائيل«. وتابع إن املجتمع 
الدولي يدفع باجتاه إنشاء »دولة 
فلسطينية متجانسة صافية ودولة 
ثنائية في إسرائيل« مشيرا إلى ان 
ذلك حتول إلى حل دولة واحدة 

جنس���ية الدولة الثانية على أن 
الدولة األولى اجلنسية  تسحب 
منهم. وتن���اول ليبرمان احتمال 
معارضة العرب اإلسرائيليني لهذه 
اخلطوة وقال »يجب أن نس���أل 
العرب الذين يدعمون الطموحات 
الوطني���ة الفلس���طينية ل���م قد 

يرفضون هذه اخلطة«.
غير أنه دعا إلى إجراء استفتاء 
عام يش���مل جميع اإلسرائيليني 
إلى حل للمسألة وقال  للتوصل 
»اعتقد انه ميكننا طرح ذلك في 
استفتاء يش���مل جميع مواطني 
إس���رائيل وندعهم يقررون وال 
أش���ك أن س���كان دولة إسرائيل 
بغض النظر عن العرق أو الدين 
س���يظهرون نضوجا سياس���يا 
لضمان س���الم دائم هو ملصلحة 

اجلميع«.
إلى ذلك، انتقد األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون الس���لطات 
البلدية االس���رائيلية أمس األول 
ملضيها قدما في خطة لهدم منازل 
فلس���طينية في القدس الشرقية 
ووصفها بأنها غير مفيدة وغير 
قانونية. وقال املكتب الصحافي 
لبان في بيان »األمني العام لديه قلق 
عميق بشأن القرار الذي اتخذته 
بلدية الق���دس للمضي قدما في 
خطط لهدم منازل وتعزيز النشاط 
االستيطاني في منطقة سلوان«. 
»اخلطوات املزمعة تتناقض مع 
القانون الدولي ورغبات السكان 

الفلسطينيني«.

انه بهدف  ونصفي دولة وق���ال 
بناء س���الم وأم���ن دائمني يجب 
خلق قسمة سياسية حقيقية بني 
العرب واليهود يتمتع كل منهما 

بحق تقرير املصير.
وأضاف »من أج���ل حل دائم 

وع���ادل يج���ب أن يت���م تبادل 
األراضي املأهولة إلنشاء دولتني 
متجانس���تني بشكل كبير واحدة 
يهودية إسرائيلية وأخرى عربية 
إلى أن ذلك  فلسطينية«، مشيرا 
ل���ن يلغي وجود أقليات في كلتا 

الدولتني تتمت���ع بحقوق مدنية 
كاملة. واستبق ليبرمان االنتقادات 
التي قد توجه إل���ى خطته فيما 
يتعلق بعدم قانونية نزع اجلنسية 
عن العرب اإلسرائيليني املتأثرين 
بتغير احلدود والذين سيجدون 

أنفس���هم في فلسطني واستشهد 
بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم 55/153 الصادر عام 2001 الذي 
ينص على أنه حني تتخلى دولة 
عن أراضيها ملصلحة دولة أخرى 
يحصل املقيمون على تلك األرض 

بان كي ينتقد خطة بناء مستوطنات في القدس المحتلة 

ليبرمان يدعو لنزع الجنسية عن عرب 48 وترحيلهم 

كيفن رود   جوليا غيالرد

باكستان:السجن
  لـ5 أميركيين

لالتصال بإرهابيين
س��ارجودا � رويت��رز: ادانت 
محكمة باكس��تانية امس 5 طلبة 
أميركيني بتهمة االتصال مبتشددين 
عبر اإلنترنت والتخطيط لهجمات 
إرهابية وقضت بسجن كل واحد 
منهم 10 اعوام، بحس��بما افاد به 
نائب املدعي العام الباكستاني رانا 
بختيار. واحتج��ز الطلبة � وهم 
في العش��رينيات من العمر � في 
ديسمبر املاضي في مدينة سارجودا 

الواقعة وسط باكستان.
وصرح بختي��ار للصحافيني 
قائال ان اخلمس��ة أدينوا باتهامني 
لكل منهم أحدهما ملدة 10 سنوات 

واآلخر ملدة 5 سنوات.
واضاف »سيبدأ تنفيذ العقوبتني 
في وقت واحد أي انهم سيقضون 
عمليا 10 س��نوات في الس��جن. 
سنس��تأنف أمام احملكم��ة العليا 
لزيادة مدة العقوبة«. وحكم أيضا 
على املدانني بدفع غرامة تصل إجماال 
إلى 70 أل��ف روبية )821 دوالرا(. 
ودافع املدانون عن انفسهم وقالوا 
خالل احملاكمة إنه��م أرادوا فقط 
تقدمي دواء ومس��اعدات مالية إلى 
أشقائهم املسلمني في أفغانستان، 
واتهموا مكتب التحقيقات االحتادي 
االميركي والش��رطة الباكستانية 
بتعذيبهم ومحاولة تشويه صورتهم.  
ومن بني اخلمس��ة املدانني اثنان 
م��ن أصل باكس��تاني، اما الثالثة 
اآلخرون فهم م��ن أصل مصري 

وميني واريتري.


