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�سانتياغو/ اف ب
وه����ذا البلد ال����ذي اعترب منوذج����ا اقت�صاديا 
خ����الل العق����د املا�ص����ي يف ام����ركا الالتينية، 
يخ����رج منهكا من 12 �صهرا من النمو ال�صلبي 
ال����ذي خفف����ت م����ن حدت����ه �صيا�ص����ة اجتماعية 
مت�ص����ددة نالت مبوجبه����ا با�صليه اول رئي�صة 
يف ت�صيل����ي �صعبية قيا�صية ت����راوح بني 75 

و80 باملئة.
غر انه مبوجب الد�صت����ور ال ميكن للرئي�صة 
املحبوبة من مواطنيها لب�صاطتها وان�صانيتها 
و"اختالفه����ا" اله����ادئ يف جمتم����ع حماف����ظ، 

الر�صح لوالية ثانية على التوايل.
ومل يتمك����ن الدميقراطي امل�صيح����ي ادواردو 
ف����ري )67 عام����ا( املر�ص����ح التوافقي الئتالف 
من اربعة احزاب من الو�صط وو�صط الي�صار 

احلاك����م من����ذ 1990، م����ن االف����ادة م����ن ارث 
با�صلي����ه وال يف ت�صخي�����ص امل�صتقبل رغم انه 
كان توىل رئا�ص����ة البالد من 1994 اىل العام 

.2000
ويف املقاب����ل ي�صع����ر بين����را ال�صتين����ي الذي 
يعترب اغن����ى رجل يف ت�صيل����ي وقدرت جملة 
ان  دوالر،  ملي����ار   1،2 ب�����  ثروت����ه  فورب�����ص 
فر�صت����ه قد حانت وجنح يف جت�صيد فكرة ان 

اليمني مل يعد يخيف.
وبح�ص����ب ا�صتطالع����ات الراأي فان����ه �صيتقدم 
عل����ى ف����ري يف ال����دور االول بع�ص����ر نقاط او 
اكرث ث����م يفوز ب����ال م�صاكل يف ال����دور الثاين 
املقرر يف 17 كانون الثاين/يناير بن�صبة 49 

باملئة مقابل 32 باملئة ملناف�صه فري.
ووعد بينرا الذي خ�صر يف الدور الثاين يف 

2005 امام با�صليه، بعدم امل�صا�ص باملكا�صب 
االجتماعية التي قررتها احلكومات االخرة 
او اعادة النظر يف التوجه االقت�صادي احلذر 
لت�صيل����ي الذي كان حم����ل ا�ص����ادة املوؤ�ص�صات 

املالية الدولية يف اوج االزمة.
وينتظ����ر ان تنهي ت�صيل����ي العام بنمو بن�صبة 
ناق�����ص 2 باملئة غر انه����ا تتوقع زيادة النمو 
حمف����زا   2010 يف  باملئ����ة   5 اىل   4 بن�صب����ة 
منتجاته����ا.  اه����م  النحا�����ص  ا�صع����ار  بزي����ادة 
وميث����ل النحا�ص الذي تعد ت�صيلي اكرب منتج 

عاملي له، 45 باملئة من �صادرات البالد.
 9،7 اىل  البطال����ة  ن�صب����ة  ارتف����اع  م����ع  لك����ن 
ب�����  امللق����ب  بين����را  وع����د  باملئ����ة يف 2009، 
روح  ت�صيل����ي" با�صتنها�����ص  "برلو�صك����وين 
املب����ادرة التي تراجعت على ح����د راأيه نتيجة 

�صيا�صة اربع حكومات من و�صط الي�صار.
كم����ا وع����د امللياردير الذي ين�ص����ط يف العديد 
واالع����الم  الط����ران  منه����ا  املج����االت  م����ن 
والعق����ارات واملجال����ني النق����دي وال�صح����ي، 
باح����داث "ملي����ون فر�ص����ة عم����ل جدي����دة" ما 
ميث����ل اب����رز اولويات����ه ا�صاف����ة اىل الت�صدي 

النعدام االمن.
ال�صعي����ف احلظ����وظ، مارك����و  املر�ص����ح  ام����ا 
انريكيز-اومينام����ي )36 عام����ا( امل�صتقل ذو 
اال�صراك����ي  والنائ����ب  االعالم����ي  احل�ص����ور 
ال�صاب����ق وجن����ل نا�ص����ط م����ن اق�ص����ى الي�صار 
قتل يف عه����د الدكتاتورية، فقد حرك ال�صاحة 
ال�صيا�صي����ة م����ن خ����الل ط����رح نف�ص����ه كمر�صح 

لفرة ما بعد الدكتاتورية.
وبع����د اخ����راق كب����ر ل����دى اع����الن تر�صح����ه 

تراجع����ت ن�صبة نوايا الت�صويت لهذا املر�صح 
اىل 18 باملئ����ة. وق����د يك����ون انتق����ال ا�صوات 
ناخبيه الذي����ن ينتمون اىل الي�ص����ار واليمني 
ع����ى ح����د �ص����واء، حا�صم����ا يف حتدي����د هوية 

الفائز يف الدور الثاين.
و�صيمث����ل انتخ����اب بينرا ع����ودة لليمني اىل 
احلكم عن طري����ق االنتخاب����ات للمرة االوىل 
من����ذ 51 عاما ومن����ذ حكم الرئي�����ص خورخي 

الي�صاندري.
ث����م حكم البالد الو�صط����ي ادواردو فري االب 
ث����م اال�صراك����ي �صلف����ادور الين����دي قبل حكم 
الطوي����ل  بينو�صي����ه  اوغو�صت����و  الدكتات����ور 
)1973-1990( ال����ذي �صج����ل خالل����ه 3100 
قتيل ومفقود. غ����ر عهد بينو�صيه بداأ ميحي 

من الذاكرة يف ت�صيلي رغم تعبئة الي�صار.

ت�سيلي ت�ستعد لالنعطاف ميينا للمرة االوىل منذ اعادة ار�ساء الدميقراطية 
ت�ستعد ت�سيلي لالنعطاف 

ميينا بعد 20 عاما من حكم 
و�سط الي�سار منذ نهاية 

الدكتاتورية، يف انتخابات 
عامة جتري غدا الحد 
ويعد املقاول امليلياردير 

�سيبا�ستيان بينريا الوفر 
حظا فيها خلالفة الرئي�سة 

ال�سرتاكية مي�سال 
با�سليه.

 تظاهرة �ضد قمة �ملناخ.. )�أ. ف. ب(

حممد مزيد
اأوباما.. وال�سالم

الت�صريحات التي قالها الرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما قبيل وبعد ت�صلمه 
اإذ  لبقًا،  مفوهًا  يعد  ال��ذي  الرجل  توا�صع  عن  تنم  لل�صالم  نوبل  جائزة 
اأن اعرافه  اأال ي�صتحقها.. ونعتقد  لكنه يخ�صى  يت�صلم اجلائزة  اإنه  قال: 

با�صتحقاق غره لها يدل على لباقة �صيا�صية اأي�صًا.
اأ�صبابهم  اجلائزة  ا�صتالمه  وث��م  تر�صيحه  من  الأوب��ام��ا  املعار�صني  ل��دى 
ملخ�صها، اأن اأمريكا هي التي تقود احلروب �صد الدول واحلكومات املارقة 
ودليلهم حربها �صد اأفغان�صتان والعراق، واأن اأوباما يف نظر املعار�صني 
مل يفعل �صيئًا خالفًا ل�صابقيه �صوى اأنه متحدث لبق يف البديهيات ويعد 
كثرًا ولن تكون لوعوده فر�ص للتحقيق، اأي انه ير�صم بالكالم اأحالمًا ال 

ميكنها ان ترجل اىل اأر�ص الواقع.
تلقي  قد  اجلائزة،  ت�صلمه  اأثناء  حديثه  من  فقرة  اىل  هنا  االإ�صارة  يجب 
ال�صوء على فل�صفة الرجل، فقد قال: انه معجب بغاندي ومارتن لوثركنغ، 

مبا ميثل غاندي رمزًا يف فل�صفة �صيا�صة الالعنف.
والعامل كما نعتقد يحتاج اىل الالعنف يف اإدارة �صوؤونه بعد تفاقم م�صاكل 

املناخ واالنبعاثات الغازية التي ولدت االحتبا�ص احلراري.
التي  الفتاكة  االأمرا�ص  على  للق�صاء  عاجلة  و�صيلة  اىل  العامل  ويحتاج 
اأ�صبحت مثل الوباء كاأنفلونزا اخلنازير، ويحتاج العامل اىل �صدود لوقف 
اىل  وذاك  هذا  قبل  ويحتاج  الت�صحر،  لوقف  عمالقة  واآب��ار  الفي�صانات 

قلوب نظيفة تتعامل مع االأحداث مبنطق وم�صوؤولية.
نرى ان اأوباما الذي اأثار جداًل يف �صيا�صته اخلارجية قد يكون م�صتحقًا 
اأ�صلوبه يف االإعالن  اأنها خليقة به.. واحدة منها  للجائزة الأ�صباب نعتقد 
عن ف�ص االإ�صكاالت مع احلكومات التي ال ترغب بها وا�صنطن من خالل 

اتباع �صيا�صة "التفاهم" و"احلوار" و"الف�صاء الدبلوما�صي".
وقد راأينا ذلك يف الدعوة املوجهة اىل اإيران ب�صرورة التخلي عن منطق 
احلرب وعدم مواجهة برناجمها النووي ب�صربها الذي يعني دمارًا كبرًا 

للعامل اىل اأ�صلوب املفاو�صات واإعطاء الفر�ص.
اجلداول  وفق  العراق  من  االن�صحاب  على  باالإ�صرار  اأي�صًا  ذلك  وراأينا 

املر�صومة يف االتفاقية االأمنية بني وا�صنطن وبغداد.
�صحيح ان ما قاله الرئي�ص االأمريكي مل يتحقق على اأر�ص الواقع ولكن 
جعل  اىل  ي�صعى  الرجل  ان  على  ت��دل  املراقبون  يقراأها  التي  املعطيات 
ر�صمت  التي  امل�صوهة  ال�صورة  من  ب��داًل  العامل  قلوب  اىل  قريبة  اأمريكا 
بيد من �صبقه.. وهنا البد من التاأكيد على ان دور اأمريكا يف الق�صاء على 
الدكتاتورية يف العراق قد �صاهم يف الق�صاء على نظام �صمويل كان يهدد 

ال�صالم العاملي، كما �صبق له ان احتل جرانه وهدد �صواه.
املن�صفني  ف��اإن  كثرة  اأ�صئلة  ت��رك  ق��د  اأفغان�صتان  اح��ت��الل  ك��ان  م��ا  واإذا 
ي�صجلون الأمريكا ت�صحياتها يف الق�صاء على نظام طالبان الظالمي الذي 
ما زال يهدد العامل بالتفجرات واملفخخات. نعتقد ان ال�صالم الذي ت�صعى 
اأمريكا اإليه برئا�صة اأوباما يف غر مكان من العامل يحتاج اىل وقفة تاأمل.. 

قد يخالف الفكرة التي جاء بها فوكوياما يف كتابه نهاية التاريخ.

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

كوبنهاغن/ اف ب
توا�صلت اخلالفات ب�صاأن اتفاق عاملي حول 
املناخ يف موؤمتر املناخ بكوبنهاغن اخلمي�ص 
يف ح���ني �صج���ل تق���دم م�ص���اء يف بروك�ص���ل 
حي���ث اعلن االوروبيون ق���رب التو�صل اىل 
اتف���اق ب�صاأن تقدمي م�صاع���دة عاجلة للبلدان 

الفقرة.
غر ان ق���ادة االحتاد االوروب���ي املجتمعني 
يف قم���ة لبح���ث مفاو�صات قم���ة كوبنهاغن، 
مل يتو�صلوا اىل اتف���اق اخلمي�ص كما كانوا 
ياأمل���ون، ح���ول امل�صاع���دة البالغ���ة قيمته���ا 
نحو �صتة مليارات ي���ورو والتي ت�صكل احد 

الرهانات الهامة يف مباحثات كوبنهاغن.
ومع ذل���ك ف���ان الرئا�صة ال�صويدي���ة لالحتاد 
االوروبي اعرب���ت عن التف���اوؤل مثل العديد 
من الوف���ود، حول امكاني���ة االعالن اجلمعة 
عقب القم���ة االوروبي���ة عن الت���زام االحتاد 

االوروب���ي بتموي���ل دع���م البل���دان النامي���ة 
مل�صاعدتها على جعل اقت�صاداتها اقل تلويثا 

والت�صدي الآثار االحتبا�ص احلراري.
وقال���ت فرن�ص���ا ان االتفاق يف متن���اول اليد 
البل���دان  )م���ن  بل���دا   17" ان  اىل  م�ص���رة 
اعلن���ت  فرن�ص���ا،  بينه���ا   )27 ال  االع�ص���اء 
ارق���ام م�صاهماتها" يف جل�ص���ة مغلقة م�صاء 

اخلمي�ص.
وق���ال رئي�ص ال���وزراء ال�صوي���دي فريدريك 
راينفيل���ت "لكنن���ا نري���د ان تتح���رك باق���ي 
ال���دول" يف ا�ص���ارة اىل البل���دان ال�صناعية 
املتح���دة  الوالي���ات  وخ�صو�ص���ا  االخ���رى 
والياب���ان. وا�صاف "لن نح���ل م�صاكل املناخ 

مبفردنا".
واعربت الرئا�ص���ة ال�صويدية عن معار�صتها 
فكرة رفع ف���وري الهداف خف����ص انبعاثات 
الغ���ازات امل�صبب���ة لالحتبا����ص احلراري يف 

االحت���اد االوروب���ي بن�صب���ة 30 باملئ���ة يف 
موؤمت���ر كوبنهاغ���ن، وذلك ب�صب���ب �صعف ما 
تقرح���ه الوالي���ات املتحدة وباق���ي البلدان 

النامية بهذا ال�صاأن.
وحثت منظمة غرينبي�ص املدافعة عن البيئة 
اوروب���ا على ان تك���ون اكرث طموح���ا وذلك 
م���ن خ���الل اخ���راق اعالم���ي يف بروك�ص���ل 
حيث متكن العديد م���ن نا�صطيها من تخطي 
الوف���ود  و�ص���ول  اثن���اء  االمني���ة  املراقب���ة 
ليج���دوا انف�صه���م ام���ام مدخ���ل ق���ادة الدول 
حيث دع���وا االحت���اد االوروب���ي اىل "انقاذ 

كوبنهاغن".
ويف العا�صم���ة الدمناركي���ة وبع���د فو�ص���ى 
كبرة حول م�صروع ن�ص دمناركي اعتربته 
بع����ص البل���دان النامية موؤيدا ج���دا للبلدان 
الغني���ة، يتخن���دق اجلمي���ع ب�ص���كل متف���رق 
ب�ص���اأن توزي���ع املجه���ود الواج���ب القيام به 

لوقف ارتفاع حراة االر�ص.
وقال���ت دي�صيما ويليامز ممثل���ة رابطة دول 
الرابط���ة  ان  اخلمي����ص  ال�صغ���رة  اجل���زر 
�صت�ص���ع �صريع���ا "مقرح���ا عل���ى الطاول���ة" 
مذكرة بان اجلزر مهددة يف وجودها ب�صبب 
ارتفاع م�صتوى املحيط���ات. وطالبت بجعل 
خف�ص ارتفاع ح���رارة االر�ص ب 1،5 درجة 

مئوية هدفا.
م���ن جهته ق���ال امل�صت�ص���ار العلم���ي لغرانادا 
اليك����ص بينغر "على حد علمي فان جمموعة 
ال 77 )ائت���الف دول نامي���ة( لديه���ا اربع���ة 
ن�صو����ص )ال�صني وجن���وب افريقيا والهند 
ورابط���ة اجل���زر ال�صغ���رة( اجلمي���ع يقدم 
م�صاهمت���ه، وات�ص���ور ان البل���دان امل�صنع���ة 

تفعل ذلك اي�صا".
وا�صاف "�صنعد خال�صة نقدمها اىل )مايكل 
زامي���ت( كوتاج���ار" رئي����ص فري���ق العم���ل 

املكل���ف تقدمي مق���رح ن�ص ي�ص���كل حم�صلة 
جلميع الطروحات يف االيام املقبلة.

م�صاهم���ات  كاف���ة  ب���ني  امل�ص���رك  والقا�ص���م 
البل���دان النامية هو الرف����ص التام للم�صا�ص 
بربوتوك���ول كيوتو ال���ذي ي�ص���كل "حاجزا 
امل�صوؤول���ة  ال�صم���ال  بل���دان  ب���ني  ع���ازال" 
ث���اين  انبعاث���ات  "تاريخي���ا" ع���ن مراكم���ة 

اك�صيد الكربون يف اجلو وباقي الكوكب.
واغتنم حتالف البلدان النامية منا�صبة ت�صلم 
باراك اوبام���ا جائزة نوبل لدع���وة الرئي�ص 
بروتوك���ول  االن�صم���ام اىل  االمرك���ي اىل 
كيوت���و. وق���ال من���دوب ال�ص���ودان لومومبا 
�صتاني�صال����ص ديا-بينغ ال���ذي تراأ�ص بالده 
جمموع���ة 77 "ان ال�صالم واالم���ن العامليني 
ال ميك���ن �صمانهم���ا اذا مل ت�ص���ارك الواليات 
املتحدة يف الق�صاء على هذا التهديد اخلطر 

للب�صرية".

والوالي���ات املتح���دة الت���ي مل ت�ص���دق عل���ى 
بروتوك���ول كيوت���و، ج���ددت تاأكي���د عزمه���ا 
عل���ى عدم الت�صديق علي���ه. ورف�ص مبعوثها 
اخلا����ص ت���ود �صت���رن فك���رة "التعوي�ص" 

للبلدان النامية.
وق���ال "نح���ن نقر متام���ا بدورن���ا التاريخي 
يف تلويث اجل���و لكني ارف����ص قطعيا فكرة 

االدانة او التعوي�ص".
ن�ص���ت م�ص���ودة اتف���اق اوىل ح���ول التغير 
املناخ���ي على حتديد �صق���ف ملتو�صط ارتفاع 
ح���رارة االأر�ص يراوح ب���ني 1،5 و2 درجة 
مئوي���ة ب���دون البت ما ب���ني الرقم���ني، وفق 
الوثيق���ة الت���ي ح�صلت وكال���ة فران�ص بر�ص 

على ن�صخة عنها اجلمعة يف كوبنهاغن.
وجاء يف الوثيقة الواقعة يف �صبع �صفحات 
والت���ي   8،30 ال�صاع���ة  اجلمع���ة  موؤرخ���ة 
�صت�صكل قاع���دة للمفاو�صات "على االطراف 

ان تتع���اون لتجن���ب تغي���ر مناخ���ي خطر 
.. م���ع اعرافه���ا ب���ان زيادة متو�ص���ط درجة 
ح���رارة االأر����ص بالن�صب���ة اىل م�صتويات ما 
قبل احلقب���ة ال�صناعية يج���ب ان ال تتخطى 

)2 درجة مئوية( )1،5 درجة مئوية(".
وكان���ت جمموعة ال���دول ال�صناعية الكربى 
الثم���اين واالقت�صاديات الك���ربى يف العامل 
اتفقت يف متوز يف الكويال يف ايطاليا على 
حتدي���د االحتبا�ص بدرجت���ني مئويتني فوق 

م�صتويات ما قبل احلقبة ال�صناعية.
غر ان مئة دول���ة نامية ت�صغط مببادرة من 
دول اجلزر ال�صغ���رة املهددة مبا�صرة بفعل 
ارتف���اع م�صتوى املحيط���ات يف حال ذوبان 
اجللي���د ب�صكل كبر، من اجل حتديد ال�صقف 
ب����1،5 درجة مئوي���ة، ما يفر����ص تخفي�ص 
انبعاثات غ���ازات الدفيئ���ة يف العامل بن�صبة 

85% بحلول 2050 بالن�صبة اىل 1990.

خالفات ب�ساأن املناخ بكوبنهاغن .. واتفاق على م�ساعدة البلدان الفقرية بربوك�سل

برو�سبرييداد / اف ب
ه���دد م�صلح���ون ام����ص اجلمع���ة بقتل 
ح���واىل خم�صني رهين���ة يحتجزونهم 
منذ اخلمي�ص يف ح���ال �صنت ال�صرطة 
هجوم���ا عليه���م. وخط���ف 15 م�صلحا 
ينتمون اىل ع�صاب���ة حملية اخلمي�ص 
م���ا ال يق���ل ع���ن 75 �صخ�ص���ا بح�ص���ب 
ال�صرط���ة بع���د مهاجمته���م مدر�صة يف 
مقاطعة اغو�صان ديل �صور يف جزيرة 

مينداناو )جنوب(.
واطل���ق اخلاطف���ون الحقا �ص���راح 18 
رهين���ة ه���م 17 تلمي���ذا وا�صت���اذ بع���د 

احتجازهم ثماين �صاعات.
ثم اطلقوا �صراح ع�صرة رهائن اخرين 
اجلمع���ة عل���ى م���ا اف���ادت املفاو�ص���ة 
جوزيفينا باج���اد مو�صحة انهم ت�صع 
ن�ص���اء وول���د. وق���ال قائ���د اخلاطف���ني 
اون���دو بري���ز ملرا�صل وكال���ة فران�ص 
املفاو�ص���ة  يراف���ق  كان  ال���ذي  بر����ص 
اىل موق���ع احتج���از الرهائ���ن النائي، 
حاول���ت  اإن  الرهائ���ن  اقت���ل  "�ص���وف 
ال�صرطة انقاذهم". وحدد اوندو الذي 
ظهر منتع���ال حذاء مطاطي���ا و�صرواال 
ق�صرا وقمي�صا قدميا ويحمل بندقية 
هجومية، مهل���ة ا�صب���وع لل�صرطة من 
اج���ل تنفي���ذ مطالب���ه. وتطال���ب ه���ذه 
الت���ي  املحلي���ة  االجرامي���ة  الع�صاب���ة 
ت�صم 15 عن�صرا، با�صقاط تهم بالقتل 
والغاء مذك���رات توقيف �صادرة بحق 
عنا�صرها ونزع �صالح ع�صابة عائلية 

معادية لها.
تق���وم  الع�صاب���ة  ان  باج���اد  وقال���ت 
بعملي���ة خطف الرهائن ملن���ع ال�صرطة 
من اعتق���ال بع�ص عنا�صرها ال�صادرة 
بحقهم مذكرات توقيف يف ق�صية قتل 

اربعة من عنا�صر ع�صابة مناف�صة.
ووقع���ت العملية يف ظ���ل موجة عنف 
�صدي���دة يف جن���وب الفيليب���ني حي���ث 
تواج���ه الق���وات احلكومي���ة حركت���ي 
مت���رد ا�صالمي���ة و�صيوعي���ة وتنت�ص���ر 

امليلي�صيات امل�صلحة.
ووقع اخر اعمال العنف هذه واكرثها 
دموية يف 23 ت�صرين الثاين/نوفمرب 
حني ق���ام م�صلحون يعمل���ون حل�صاب 
حاكم اقلي���م ماغينداناو يف مينداناو، 

بقتل 57 مدنيا. 
ومت توقيف خم�صة من اع�صاء جماعة 
احلاك���م ان���دال امبات���وان االب املتهم 
بالوق���وف خل���ف املج���زرة املرتبط���ة 
على ما يبدو بخ�صومات �صيا�صية بني 
عائلت���ني حمليتني، وبينه���م احد ابناء 
احلاك���م. وهاجم م�صلح���ون اخلمي�ص 
قافل���ة تنق���ل ادل���ة اثب���ات عل���ى عالقة 
باملج���زرة، ب���دون ان ي�صف���ر الهج���وم 
عن �صحايا. وكان���ت حكومة الرئي�صة 
جلماع���ة  �صمح���ت  اروي���و  غلوري���ا 
امبات���وان بت�صكيل ميلي�صي���ا م�صلحة 
ملكافح���ة  ا�صراتيجيته���ا  اط���ار  يف 
النا�صطني  اال�صالمي���ني  االنف�صالي���ني 

يف جنوب البالد.

م�س��لحون يه��ددون بقت��ل رهائن 
بروك�سل/ اف بيحتجزونهم يف الفيليبني

 اك����د االحت����اد االوروبي جم����ددا ا�صتع����داده لدعم 
"اي حت����رك" يف جمل�����ص االمن الدويل يف حال 
ا�صتم����رت اي����ران يف ع����دم التع����اون م����ع اال�ص����رة 
الدولي����ة، وفق م�صودة ن�ص طرحت ام�ص اجلمعة 

عن قادة االحتاد يف بروك�صل القرارها.
جاء يف الن�ص ال����ذي ت�صلمت وكالة فران�ص بر�ص 
ن�صخ����ة عن����ه ان االحت����اد االوروب����ي "�صيدعم اي 
حت����رك يقوم ب����ه جمل�ص االم����ن ان وا�صلت ايران 
ع����دم التعاون م����ع اال�ص����رة الدولية يف م����ا يتعلق 

بربناجمها النووي".
ومبوازاة تاكيد االحتاد االوروبي على انه "يبقى 
عل����ى ا�صتعداد ملعاودة احلوار مع طهران من اجل 
التو�ص����ل اىل ح����ل بالتفاو�����ص"، فه����و ي�صر اىل 
ان "ا�صتم����رار اي����ران يف عدم الوف����اء بالتزاماتها 
الدولي����ة وع����دم االهتم����ام ال����ذي تبدي����ه ملوا�صلة 

املفاو�صات، ي�صتدعيان ردا وا�صحا".
واخرا يبدي االحتاد "ا�صتعداده التخاذ التدابر 
ال�صرورية ملواكبة هذه االآلية يف جمل�ص االمن".

والن�����ص ال����ذي و�صع����ه وزراء خارجي����ة االحتاد 

الثالث����اء، يطلب من الق����ادة االوروبيني النظر يف 
االج����راءات التي ميكن تطبيقها بهذا الهدف خالل 
اجتماعهم الر�صمي املقب����ل املقرر يف نهاية كانون 

الثاين/يناير يف بروك�صل.
وقام ال�صفراء االمرك����ي والربيطاين والفرن�صي 
لدى االمم املتحدة اخلمي�ص يف نيويورك بت�صديد 
ال�صغ����ط على ايران من خ����الل تهديدهم بال�صروع 
يف مطل����ع 2010 بعملية جديدة يف جمل�ص االمن 
لفر�����ص عقوبات ا�صافية عليها اذا ما ا�صتمرت يف 

انتهاك واجباتها الدولية.

وم����ن املق����رر ان جتتم����ع ال����دول ال�ص����ت الك����ربى 
املكلفة امللف النووي االيراين )ال�صني والواليات 
املتحدة وفرن�صا وبريطانيا ورو�صيا واملانيا( قبل 

نهاية العام ال�صتعرا�ص الو�صع.
و�صب����ق ان ا�ص����در جمل�����ص االم����ن ال����دويل اربعة 
ق����رارات بح����ق اي����ران ن�ص����ت ثالث����ة منه����ا عل����ى 
عقوب����ات، لرف�صه����ا تعلي����ق ن�صاط����ات تخ�صي����ب 
يف  الك����ربى  ال����دول  ت�صتب����ه  الت����ي  اليوراني����وم 
اخفائه����ا اهداف����ا ع�صكري����ة فيما توؤكد اي����ران على 

انها حم�ص مدنية.

وزير الدفاع االملاين االحتاد االوروبي يدعم التحرك االممي ب�سان امللف النووي االيراين
يقوم بزيارة مفاجئة 

الفغان�ستان 
برلني/ الوكال ت

 قام وزير الدفاع االملاين كارل-
تيودور ت�صو غوتنربغ ليل اخلمي�ص 
اجلمعة بزيارة مفاجئة الفغان�صتان، 

على ما اعلن متحدث با�صم وزارته 
ام�ص اجلمعة. ورافق الوزير يف 

الزيارة خرباء �صيا�صيون يف جمال 
الدفاع، بح�صب امل�صدر ذاته الذي 

مل يذكر املزيد من التفا�صيل. وتاأتي 
هذه الزيارة يف وقت يقوم جدل 

كبر يف املانيا ب�صاأن �صربة جوية 
دامية للحلف االطل�صي يف افغان�صتان 

كانت ادت اىل ا�صتقاالت يف اعلى 
امل�صتويات بربلني. وكان الوزير 

اعترب اال�صبوع املا�صي ان تلك 
ال�صربة املثرة للجدل يف الرابع من 
ايلول/�صبتمرب قرب قندز يف �صمال 
البالد حيث ينت�صر جنود املان، "مل 
تكن منا�صبة". وذلك الهجوم الذي 

خلف بح�صب احللف االطل�صي 142 
قتيال بينهم الكثر من املدنيني، كان 

امر به قائد املاين يف افغان�صتان 
بعد �صرقة طالبان �صاحنتي �صهريج 

مليئتني بالبنزين. وتن�صر املانيا 
حاليا نحو 4300 جندي يف 

افغان�صتان وهي ثالث م�صاهم 
باجلنود بعد الواليات املتحدة 

وبريطانيا يف القوة الدولية البالغ 
عديدها نحو 110 اآالف جندي.

نيقو�سيا / اف ب
 ق���ام جمهولون ليل اخلمي�ص اجلمعة ب�صرقة رفات الرئي�ص 
القرب�ص���ي ال�صاب���ق تا�صو����ص بابادوبولو����ص املتوفى قبل 
�صن���ة من قربه قرب نيقو�صيا، على ما اعلن التلفزيون العام 

قاطعا براجمه االعتيادية.
واو�صح���ت وكال���ة االنب���اء القرب�صي���ة ان حار�ص���ا مكلف���ا 
با�ص���اءة �صمع���ة كل يوم عن���د �صريح الرئي����ص ال�صابق يف 
مق���ربة دفترا جنوب غرب العا�صمة نيقو�صيا، اكت�صف عند 

الفجر تدني�ص القرب و�صرقة الرفات.
وتوجهت عائلة بابادوبولو�ص على الفور اىل املوقع وكذلك 
رئي����ص ال�صرطة ميخالي����ص بابايورغيو ال���ذي ي�صرف على 

التحقيق، على ما افادت الوكالة.
ون���دد اندرو����ص كيربيان���و رئي����ص ح���زب اكي���ل ال�صيوعي 
احلاك���م به���ذه اجلرمي���ة الت���ي اقرف���ت ع�صية ذك���رى وفاة 

بابادوبولو�ص.

وق���ال "ال ادري اي �صن���ف من النا�ص ميكن ان يرتكبوا مثل 
ه���ذه اجلرمية الفظيعة وي�صرقوا رفاتا" م�صيفا "لي�ص لدي 

ما اقوله اكرث من ذلك".
كما ا�صتنك���ر ماريو�ص غارويان الزعيم احلايل حلزب ديكو 
)و�ص���ط ميني( الذي كان بابادوبولو����ص يتزعمه هذا العمل 

وو�صفه بانه "جرمية م�صينة حاقدة".
وبح�ص���ب الوكالة، ف���ان القدا�ص املقرر ال�صب���ت يف كني�صت 
دفت���را �صيق���ام يف موع���ده. وت���ويف الرئي����ص ال�صابق يف 
12 كانون االول/دي�صم���رب 2008 اثر ا�صابته ب�صرطان يف 
الرئة. وكان بابادوبولو�ص املولود يف كانون الثاين/يناير 
1934، هزم قبل ذلك بت�صعة ا�صهر يف انتخابات رئا�صية فاز 

فيها ال�صيوعي دميري�ص خري�صتوفيا�ص.
وع���رف خالل عه���ده الذي ا�صتم���ر خم�ص �صن���وات على انه 
مدافع مت�صلب عن الق�صية القرب�صية اليونانية يف مواجهة 

حماوالت ت�صوية م�صاألة تق�صيم اجلزيرة.

�س��رقة رفات الرئي�س القرب�س��ي ال�س��ابق تا�س��و�س 
بابادوبولو�س من قربه

مو�سكو/ الوكالت 
 نقل���ت �صحيف���ة فيدومو�صتي الرو�صي���ة ام�ص اجلمعة عن م�ص���در دبلوما�صي ان 
الرئي�ص���ني الرو�ص���ي دمي���ري مدفيدي���ف واالمرك���ي ب���اراك اوباما ق���د يوقعان 
اتفاق���ا جدي���دا خلف����ص تر�صانتيهما النوويت���ني يوم 18 او 19 كان���ون االول يف 
عا�صم���ة اوروبية. واو�ص���ح امل�صدر القريب من اخلارجي���ة الرو�صية "ان توقيع 
اتف���اق جديد ملعاهدة خف�ص اال�صلحة اال�صراتيجية ميك���ن ان يتم ملنا�صبة زيارة 

مدفيديف الوروبا يوم 18 او 19 كانون االول ".
وي���زور الرئي����ص الرو�ص���ي كوبنهاغ���ن يوم���ي 17 و18 كان���ون االول/دي�صمرب 

للم�صاركة يف املرحلة النهائية من موؤمتر االمم املتحدة حول املناخ.
كم���ا ي�ص���ل الرئي�ص االمرك���ي اىل العا�صم���ة الدمناركية ي���وم 18 كانون االول/

دي�صمرب الختتام املوؤمتر.
ويلتق���ي الرئي�ص���ان اث���ر ذل���ك "لي����ص يف كوبنهاغ���ن ب���ل يف عا�صم���ة اوروبي���ة 
اخ���رى" لتوقي���ع االتفاق اجلديد الذي �صيحل حمل معاه���دة �صتارت1 املربمة يف 
1991 والت���ي انته���ى مفعولها يف اخلام����ص من كان���ون االول/دي�صمرب، بح�صب 

ال�صحيفة.

قريبا .. وا�سنطن ومو�سكو  قد توقعان 
اتفاق خف�س اال�سلحة النووية


