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إس����ام آباد � يو.ب����ي.آي: تبنت حرك����ة طالبان 
الباكس����تانية أمس قتل 4 رجال أم����ن وقائد حرس 
احلدود الباكستاني صفوت غيور في تفجير انتحاري 
استهدف سيارته أمس بالقرب من سوق في منطقة 
بيش����اور بش����مال غرب الباد. ونقلت وسائل إعام 
باكس����تانية عن الش����رطة قولها ان انتحاريا هاجم 
س����يارة تقل غيور، ما أدى إلى مقتله 4و من حرس 

احلدود في منطقة سادار ببيشاور. وأشارت إلى أن 
3 سيارات دمرت جراء التفجير الذي وقع بالقرب من 
س����وق جتاري كبير في بيشاور ومن مقرات حلرس 
احلدود. وقد توجه فريق متخصص باملتفجرات وفرق 
من الشرطة إلى املكان وفرض طوق أمني حول مكان 
التفجير. وتعم����ل فرق مكافحة احلرائق على إخماد 

النيران التي اشتعلت بالسيارات جراء التفجير.

»طالبان« تتبنى قتل قائد حرس الحدود الباكستاني و4 من عناصره

إيران تنفي تعرض نجاد لمحاولة اغتيال: مفرقعة نارية سببت االرتباك

عواصم � وكاالت: نفت مصادر 
إيرانية األنباء التي ترددت أمس 
بش���أن جناة الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد من محاولة 
اغتيال أسفرت عن جرح بعض 
األشخاص، فقد دحض مسؤول 
في مكتب اإلعام التابع للرئاسة 
اإليرانية املعلومات التي حتدثت 
عن تعرض جناد حملاولة اعتداء 
في همدان غربي إيران وذلك ردا 
على معلوم���ات اوردها موقع 
»خبر اوناين.إر« احملافظ وقناة 
»العربية« الفضائية، وتناقلتها 

فيما بعد وسائل اإلعام.
وقالت املصادر ان االنفجار 
ناجم ع���ن »مفرقع���ة نارية« 
القيت عل���ى حافلة كانت تقل 
صحافيني مرافقني لنجاد، كما 
نق���ل تلفزيون »برس تي ڤي« 

اإليراني احلكومي قوله إنه لم 
يقع أي هجوم، مؤكدا أن أصوات 
التي  النارية« هي  »املفرقعات 
سببت حالة الغموض واالرتباك 

في البداية.
وكانت وكالة »رويترز« قد 
نقلت عن مص���در من ديوان 
الرئيس اإليراني وقوع الهجوم 
وأنه لم يصب بأي أذى حسبما 

ذكرت الوكالة.
التقارير أن موكب  وذكرت 
أحمدي جناد كان قادما من مطار 
هم���دان عندما تعرض لهجوم 
بقنبلة يدوية تقليدية الصنع 
وأن���ه كان متجه���ا الى ملعب 
القدس حيث ألقى فيما بعد � كما 
كان مقررا � خطابا بث مباشرة 
على شاشة التلفزيون الرسمي، 
دون أي إشارة الى احلادث الذي 

لم تكن قد نقلته آنذاك اي وكالة 
أنباء او مصدر ايراني.

ان  التقارير  وأعلنت تل���ك 
املهاجم القى قنبلة يدوية قبل 
الهجوم  ان  اعتقاله، وأضافت 

أوقع عددا من اجلرحى.
ووقع االنفجار � حسب تلك 
التقارير � عل���ى بعد 100 متر 
من املوكب، وكان أحمدي جناد 
قد أش���ار هذا األسبوع إلى أن 

»صهاينة« يريدون اغتياله.
وفي خطاب���ه دعا الرئيس 
االيران���ي نظي���ره األميركي 
الى عدم تضييع  اوباما  باراك 
النووي  الوقود  فرصة تبادل 

مع ايران.
واضاف جناد »اوباما اهدر 
الفرصة التي اتيحت له العام 
املاضي لتبادل )الوقود النووي(، 

واليوم سنحت هذه الفرصة مرة 
اخرى، لذا انصحه بأال يضيعها 

مجددا«.
وتابع »رغم انه اضاع الكثير 
الف���رص بس���بب هيمنة  من 
الصهاينة عل���ى مراكز القرار 
األميركية حيث اضاع فرصة 
كبيرة الص���اح اوضاع باده 
والعاقات الدولية لكننا انطاقا 
من الثقافة االسامية ننصحه 
الفرصة  بأن يستفيد من هذه 

املتاحة حاليا«.
واك���د جناد »نح���ن ابدينا 
اس���تعدادنا للتب���ادل واعلنا 
رغبتنا الستئناف احلوار في 
النصف الثاني من شهر رمضان 
املبارك شرط ان يكون احلوار 
العدالة  مبنيا عل���ى اس���اس 
واالحترام واملواضيع املطروحة 

من قبلنا«.
وش���دد على ان »باده لن 
ترضخ للضغوط ولن تتراجع 
ع���ن حقوقها املش���روعة امام 
الضغوط والتهديدات املمارسة 
ضدها« داعيا في الوقت نفسه 
الغرب الى نبذ سياسة العصا 
واجلزرة في التعامل مع الشعب 

االيراني.
الى ذلك، اك���د وزير الدفاع 
االيراني احم���د وحيدي امس 
ان مسؤولية االمن في مضيق 
هرمز هي مسؤولية مشتركة 
بني س���لطنة عمان وايران بل 

كل دول املنطقة.
وقال ف���ي مؤمتر صحافي 
في ختام زيارته الى س���لطنة 
عمان التي استمرت يومني »ان 
استتباب االمن في مضيق هرمز 

هو ايضا مسؤولية واقعة على 
دول املنطقة برمتها«.

واشار الى انه »يجب اال نفكر 
مطلقا في ترهيب هذه املنطقة 
بالغة احلساسية وان مضيق 
هرمز هو ممر آمن لعبور جميع 

السفن«.
واوضح وحيدي انه التقى 
خال زيارته السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان حيث 
تطرق معه الى موضوع االمن 
في املنطقة ومت التأكيد على ان 
احلفاظ على االمن واستتبابه 
في منطقة اخلليج هو مسؤولية 
جميع دول املنطقة وان لكافة 
الدول مس���ؤوليات مشتركة 
للحف���اظ على االم���ن اضافة 
العاقات  الى تعزيز وتطوير 

والروابط الدفاعية.

الوزي���ر االيراني ان  وقال 
الس���لطان قابوس اكد له على 
تعزيز مكانة التعاون الدفاعي 
بني البلدين وانه مت بحث عدد 
من القضايا االقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
واشار الى ان »هناك تعاونا 
البلدين الصديقني  دفاعيا بني 
وانه بدأ منذ 10 سنوات تقريبا 
وان ه���ذه العاقات اخذت في 
النماء يوما بعد يوم وان زيارتي 
هذه للسلطنة تأتي تتويجا لهذه 
العاقات من اجل تقويتها خال 

السنوات املقبلة«.
وتابع ان موقف سلطنة عمان 
ازاء امللف النووي االيراني جيد 
حيث ان السلطنة اكدت ان »ايران 
ال تسعى لصنع قنبلة نووية كما 
اكدت ان املجال النووي االيراني 

هو مجال سلمي بحت«.
وعلى صعي���د متصل قال 
الوزير وحي���دي ان »االتفاق 
االيران���ي � التركي � البرازيلي 
املش���ترك حول امللف النووي 
االيراني هو حقيقة بناء على 
النوايا األميركية التي كانت قد 
طلبت في املاضي ان يكون هناك 
اتفاق في هذا اجلانب حتى تتم 

التسوية«.
واشار الى ان طهران »على 
اس���تعداد ملواجهة أي اعتداء 

اجنبي عليها«.
واش���اد وحي���دي بعم���ق 
الت���ي ترتبط باده  العاقات 
بس���لطنة عمان، مش���يرا الى 
»انها في افضل مراحلها وانها 
عاق���ات متميزة الس���يما في 

اجلانب السياسي«.

طهران: األمن في مضيق هرمز مسؤولية جميع دول المنطقة

واشنطن تطالب »الطاقة الذرية«
 بالتفتيش اإلجباري لمواقع سورية

لندن - رويترز: قال السفير األميركي لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يتعني بحث 
ممارسة ضغط من أجل فرض تفتيش إجباري 
خاص على سورية لتبديد املزاعم بشأن نشاطها 
النووي السري. واضاف جلني ديفيز ان »عددا 
من الدول« بدأ يتساءل إن كان الوقت قد حان 
لوضع آلية »التفتيش اخل����اص« في الوكالة 

موضع التنفيذ.
وق����ال للصحافيني في لندن »س����ورية... 
ستسعى لتجنب أي عمل جاد لكشف ما كانوا 

يفعلونه في موقع الكبر«.
وتاب����ع »موقفنا هو أننا لن نؤجل هذا إلى 
أجل غير مسمى. وال نستطيع ذلك. يتعني على 
الوكالة القيام بواجبها وهي في حاجة ألن تتلقى 
ردودا على هذه األسئلة. وإجراء حتقيق خاص 
هو أح����د األدوات املتاحة وعليه فإن هذا األمر 

في حاجة ألن يدرس«.
واكد ديفيز ان الوكالة قد تبحث فرض تفتيش 
خاص على سورية هذا العام لكنه حذر من إثارة 
قضايا أكثر من الازم في وقت واحد قائا إن 

إيران »أكبر تهديد في الوقت احلالي«.
وأشار تقرير سري للوكالة الدولية في مايو 
الى ان سورية كشفت ملفتشي األمم املتحدة عن 
بعض تفاصيل جتاربها النووية التي أجرتها 
في الس����ابق لكنها التزال متنع وصولهم إلى 
موقع في الصحراء من احملتمل أنها قامت فيه 

بنشاط ذري سري.
وقالت تقارير للمخابرات األميركية إن هذا 
املوقع الذي دمرته إسرائيل متاما عام 2007 كان 
يجري به انش����اء مفاعل نووي صممته كوريا 

الشمالية بهدف إنتاج وقود نووي.
الدولية  الوكالة  وسمحت سورية ملفتشي 
بزيارة املوقع الذي يعرف باسم الكبر أو دير 
الزور في يونيو 2008 ولكنها لم تسمح للوكالة 

بزيارة املوقع مرة أخرى منذئذ.
وتفتقر الوكالة للوس����ائل القانونية لدفع 
سورية إلى فتح مواقعها ألن اتفاقية الضمانات 
األساسية التي وقعتها سورية تغطي فقط منشأة 

ذرية معلنة وهي مفاعل أبحاث قدمي.
ويقول خبراء إنه إذا رفضت سورية االمتثال 
إلى طلب الوكالة للخضوع إلى تفتيش خاص 
فإن مجلس محافظي الوكالة قد يجدون سورية 
ف����ي حالة »ع����دم امتثال« التفاقي����ة إجراءات 

السامة.
ويعطي التفتيش اخلاص مفتشي الوكالة 
الس����لطة ألن يفتش����وا في أي مكان بعد فترة 
قصيرة من إباغ الدولة العضو وخارج املنشآت 

النووية املعلنة.
وكان����ت آخر مرة جلأت فيه����ا الوكالة إلى 
سلطات التفتيش اخلاص في كوريا الشمالية في 
عام 1993 التي التزال ترفض التفتيش وطورت 

قدرة نووية عسكرية سرا في وقت الحق.
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد عقب وصوله إلى  همدان أمس بعد ان ترددت انباء عن تعرضه حملاولة اغتيال فاشلة  )رويترز(

مصر تتهم »فصائل غزة«
باستخدام سيناء لمهاجمة إيالت والعقبة

استعادة الديموقراطية في فيجي
تتصدر قمة منتدى جزر المحيط الهادي

القاه����رة � أ.ف.پ: ذك����رت وكالة أنباء 
الشرق األوسط ان املعلومات األولية التي 
توصلت اليها اجهزة األمن في حتقيقاتها 
حول إطاق الصواريخ على العقبة وايات 
»تشير الى وقوف فصائل فلسطينية من 

قطاع غزة« وراء العملية.
ونقل����ت الوكال����ة عن »مص����در امني 
مسؤول« قوله ان »املعلومات األولية التي 
توصلت اليها االجهزة تش����ير الى وقوف 
فصائل فلس����طينية من قطاع غزة وراء 

تلك العملية«.
وأكد ان »هذا ما يتم تركيز جهود البحث 

حوله«.

وأملح هذا املصدر الذي لم تذكر الوكالة 
اس����مه الى ان الصواريخ أطلقت فعا من 
سيناء. وقال ان »مصر لن تقبل بأي حال 
من األحوال ان يستخدم اي طرف أراضيها 

لإلضرار باملصالح املصرية«.
وأكد ان »مصر تكثف اجراءاتها حاليا من 
اجل الكشف عن مابسات إطاق الصواريخ 

اخلمسة التي استهدفت« العقبة وإيات.
وعبرت حماس عن اس����تغرابها التهام 
مصر فصائل فلس����طينية من قطاع غزة 
بالوقوف وراء إطاق الصواريخ معتبرة 
ان االتهام »يعطي مبررا لاحتال لضرب« 

غزة.

وقال صاح البردويل القيادي في حماس 
في تصريح صحافي ان »ادعاء« املصدر األمني 
املصري يتناقض مع تصريحات مصرية نفت 
امس االول إطاق أي صواريخ من سيناء، 

لهذا نستغرب من هذا االدعاء«.
القي����ادة املصرية  البردويل  وطال����ب 
بالتحقيق ف����ي االتهام »ألنه يعطي مبررا 
لاحت����ال إلدان����ة مصر وض����رب قطاع 

غزة«.
وأشار الى ان »االدعاء بوقوف حماس 
وراء إطاق ه����ذه الصواريخ كاذب هدفه 
ايجاد املبرر ملزيد من العدوان على قطاع 

غزة«.

نيروب���ي � ا.ف.پ: في اقتراع احيط 
امنية مشددة تفاديا لتكرار  باجراءات 
اعمال العنف التي تلت انتخابات نهاية 
2007 وبداي���ة 2008، صوت الكينيون 
امس بكثافة حول املصادقة على دستور 
جدي���د يفترض ان يفض���ي مزيدا من 

الدميوقراطية على مؤسساتهم. 
وتش���كلت طوابي���ر طويلة مبئات 
االش���خاص امام مكات���ب االقتراع في 
نيروبي وبقية انح���اء الباد منذ فتح 
مراك���ز االقتراع لتأيي���د او رفض هذه 
الوثيقة الرامية الى اس���تبدال دستور 
الباد العائد الى استقالها من بريطانيا 

سنة 1963.
وانتشر نحو سبعني الف عن عناصر 
قوات االمن في الباد السيما منطقة وادي 
ريفت )غرب(احلساسة التي شهدت اكبر 
اعمال عنف سياسية واتنية اعقبت اعادة 
انتخ���اب الرئيس كيباكي املطعون في 

شرعيتها في 27 ديسمبر 2007.
ودعي نح���و 12.4 مليون ناخب الى 
البت في هذه الوثيقة التي دافع عليها 
الرئيس مواي كيباكي ورئيس حكومة 

الوحدة الوطنية رايا اودينغا.
وصرح اودينغا لوكالة فرانس برس 
بعدما ص���وت في دائرته بكيبيرا اكبر 
احياء االكواخ الفقيرة في نيروبي »ال 
يراودني شك في انتصار »نعم« بنجاح 
كبير واتوقع الفوز بنس���بة 70%« من 
االصوات. واقترحت الوثيقة االحتفاظ 
بنظام رئاسي لكن مع فرض قيود كبيرة 
مع امكانية اقالة الرئيس وشكا جديدا 
من الامركزية. كذلك ادرج فيها اصاح 
زراعي حاسم يهدف الى تصحيح »الظلم 
التاريخي« في مجال توزيع االراضي في 

هذا البلد الزراعي في االساس.

 الكينيون صّوتوا 
بكثافة لتغيير 

الدستور

س����يدني � أ.ش.أ: ب����دأ زعماء 
الهادي  دول منتدى جزر احمليط 
اجلنوبية امس أعمال قمة املنتدى 
في فانواتو. وذكرت وكالة كيودو 
اليابانية أن املوضوعات التي سوف 
تتصدر جدول أعمال القمة تشمل 
التنمية االقتصادية وتغير املناخ 
واستعادة الدميوقراطية في فيجي. 
يشار إلى أن فيجي لن تشارك في 
هذه القمة نظرا لتعليق عضويتها 
في املنتدى بس����بب رفضها إعادة 

تطبيق الدميوقراطية.
يذك����ر أن فانوات����و هي دولة 
تق����ع في جنوب احملي����ط الهادي 
وهي مكون����ة من أرخبيل،  وتقع 
فانواتو وعاصمتها »بورت فيا« 
ش����رق اس����تراليا بحوالي 1750 
كيلومت����را وغرب فيجي وجنوب 

جزر سولومون.


