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موظفون �أمام مفاعل نووي

متابعة اخبارية: 
لأزمة  حلول  الأوروب��ي��ون  يطرح  الب�ساطة  بهذه 

اأثينا:«على اليونان بيع جزرها لت�سد الديون«. 
باإ�سرابات  ال��ي��ون��اين  ال�����س��ارع  يلتهب  فبينما 
اأملان  �سا�سة  يقرتح  هناك،  احلياة  �سلت  متتالية 
بيع اجلزر ل�سداد الديون، وياأتي ذلك بعد اأيام من 

خطة تق�سف جديدة.
وتتبع اليونان �سيا�سة اقت�سادية �سبه راأ�سمالية 
مع وجود قطاع عام كبري والذي ي�ساهم بحوايل 
ن�سف الناجت القومي الإجمايل للجمهورية، فيما 
تلعب ال�سياحة، وكذلك النقل البحري، دورا مهما 

يف جلب العائدات.
ف��ا���س��ح��ا يف  امل��ال��ي��ة ك�سفت خ��ل��ا  ل��ك��ن الأزم�����ة 
يف  العام  العجز  فاإجمايل  القت�سادية،  ال�سيا�سة 
امليزانية و�سل اإىل 12.7 % اأي مبعدل اأكرث اأربع 

مرات مما ت�سمح به قواعد منطقة اليورو.
اأوروبا  تطول  ان  واحتمال  الزمة،  تك�سف  واثر 

البنوك  ازم��ة  من  خا�ص  عن  تبحث  بالكاد  التي 
يبحثون  العجوز  القارة  قادة  زال  ما  المريكية، 
عن حلول؛ حلفاء �سيا�سيون للم�ست�سارة الملانية 
اجنيا مريكل قالوا ام�ص الول ان على اليونان 
املاأهولة  غ��ري  ج��زره��ا  بع�ص  ب��ي��ع  يف  التفكري 

خلف�ص ديونها.
�سحيفة بيلد اليومية الملانية نقلت عن جوزيف 
الدولة  على  ان  قولهما  �سيفلر  وفرانك  �سارمان 
اليونانية بيع ن�سيب من كل ما متلك من ا�سول 

لتوفري املال. 
ان  فيه  املقرر  من  وقت  يف  تاأتي  التطورات  هذه 
يلتقي رئي�ص الوزراء اليوناين جورج باباندريو 
ازمة  ملناق�سة  ال�سبوع  هذا  الملانية  امل�ست�سارة 
باباندريو  حكومة  اأع��ل��ن��ت  فيما  ب���اده.  دي���ون 

بالفعل خطة تق�سف �سارمة ملواجهة الزمة.
»ايها  بيلد  ل�سحيفة  الرئي�سي  ال��ع��ن��وان  وج���اء 
اليونانيون املفل�سون بيعوا جزركم والكروبول 

اتت  انها  ال  الت�سريحات،  غرابة  ورغم  اي�سا«. 
اكرب  هو  بلد  يف  ال�سيا�سيني  كبار  من  اثنني  من 
يف  ب��ارز  ع�سو  ف�سارمان  اأوروب���ا.  يف  اقت�ساد 
و�سيفلر  امل�سيحي  الدميوقراطي  مريكل  ح��زب 
الحرار،  الدميوقراطيني  حزب  عن  برملان  ع�سو 

ال�سريك ال�سغر يف حتالف ميني الو�سط.
ام�ص  الربيطانية  الذاع���ة  لهيئة  الث��ن��ان  واك���د 
على  ما  ح��ول  نقا�ص  فتح  يريدان  انهما  اجلمعة 
اليورو  ودع���م  نف�سها  مل�����س��اع��دة  فعله  ال��ي��ون��ان 
املتدهور. وقال �سارمان ان من يواجه الفا�ص 
ون�سح  لدائنيه.  ليدفع  لديه  ما  كل  يبيع  ان  عليه 
تلتقي  عندما  مالية  مب�ساعدة  تعد  ب���األ  م��ريك��ل 

باباندريو يف برلني.
وح�سب نتائج ا�ستطاع ن�سرت اخلمي�ص املا�سي 
يرى 86 يف املئة من الملان انه ل يجب ان ي�ساعد 

الحتاد الوربي اليونان يف ازمة ديونها.
اثمن  من  بع�سا  ي�سم  »ايجه«  بحر  ان  و�سحيح 

ا�سول الباد، اذ هناك نحو 6 الف جزيرة منها 
اثرياء  اثرى  معظمها  وميلك  ماأهولة،  فقط   227

العامل.
عن  اعلنت  اليونانية  احلكومة  كانت  ذل��ك،  قبل 
للخروج  التق�سف  اج����راءات  م��ن  ج��دي��دة  حزمة 
ال�سرائب  رفع  بينها  من  القت�سادية،  ازمتها  من 
وبع�ص  العام  القطاع  موظفي  روات��ب  وخف�ص 
احلكومة  وت���رف���ع  اخل���ا����ص.  ال��ق��ط��اع  م��وظ��ف��ي 
�سهر  يف  الثانية  للمرة  ال��وق��ود  على  ال�سرائب 
واحد، كما تلغي العاوة ال�سنوية التي يتقا�ساها 

املوظفون.
القيمة  �سريبة  رف��ع  الج�����راءات  ه��ذه  وت�سمل 
الر�سوم  يف  باملئة   20 بن�سبة  وزي���ادة  امل�سافة 
واملنتوجات  وال��ت��ب��غ  ال��ك��ح��ول  على  امل��ف��رو���س��ة 

الفاخرة. 
الزمة  باباندريو  جورج  ال��وزراء  رئي�ص  وقارن 
الراهنة ب�«حالة حرب«، قائا ان على اثينا تفادي 

اىل  م�سريا  الثمن،  كان  مهما  الفا�ص«  »كابو�ص 
او  دفع رواتب موظفيها  الباد عن  احتمال عجز 

تقاعدهم.
ونظمت النقابات اليونانية ا�سرابات يف خمتلف 
انحاء الباد احتجاجات على الجراءات اجلديدة، 
كما حذرت من ان الغاء العاوة ال�سنوية �سيكون 

مبثابة »اعان حرب«.
كما قال وزير القت�ساد لوكا كات�سيلي ان اجراءات 
احلكومة يجب ان تكون »عادلة اجتماعيا«. ومن 
اليونانية  التجارية  املوؤ�س�سات  ترد  ان  املحتمل 
فيها  ترى  التي  اجلديدة  ال�سرائب  على  بغ�سب 
قد يوؤدي اىل  ال�سرائية  القدرة  عبئا ا�سافيا على 

تفاقم امل�سكلة بدل حلها.
�سابق،  وق����ت  يف  وع�����دت،  احل��ك��وم��ة  وك���ان���ت 
الذي بلغ 12.7 باملئة،  بتخفي�ص عجز موازنتها 
حددته  الذي  الق�سى  احلد  ا�سعاف  اربعة  وهو 
تخفي�ص  اليونان  وت��ري��د  ال��ي��ورو.  منطقة  دول 

العام  خ���ال  ب��امل��ئ��ة   8.7 ح����وايل  اىل  ع��ج��زه��ا 
اجلاري، كما حتاول تخفي�ص ديونها التي تناهز 

300 مليار يورو.
لكن متظاهرين يونانيني ا�ستبكوا مع ال�سرطة يف 
العا�سمة  يف  كبرية  تظاهرات  خال  اماكن  عدة 
واأطلقت  الج���راءات.  تلك  على  لاحتجاج  اثينا 
باجتاه  ل��ل��دم��وع  امل�سيل  ال��غ��از  قنابل  ال�سرطة 
ت�سببوا  الذين  املتظاهرين  من  احلجارة  را�سقي 

با�سرار لبع�ص البنايات.
وخ���رج���ت ال��ت��ظ��اه��رات ���س��م��ن اإ����س���راب نظمه 
امل��ت��ظ��اه��رون ه��و ال��ث��ال��ث م��ن ن��وع��ه خ��ال �سهر 
احتجاجا على الإجراءات التق�سفية التي اأعلنتها 

احلكومة موؤخرا. 
ويبدو ان احلكومة تتعاطف مع الغ�سب ال�سعبى 
انها  غري  ال��روات��ب  وخف�ص  ال�سرائب  رف��ع  ازاء 
ترف�ص الرتاجع عن اى من هذه الجراءات التى 
بها  املثقلة  الديون  خلف�ص  �سرورية  انها  تقول 

حلول غريمنطقية الزمة اثينان�����واف�����������������������ذ

»اأي�����ه�����ا ال����ي����ون����ان����ي����ون امل���ف���ل�������س���ون ب���ي���ع���وا اأرا�����س����ي����ك����م ل�������س���د ال�����دي�����ون«

مو�سكو/ وكاالت
اأطلق معار�سون ومدافعون عن حقوق الن�سان يف رو�سيا عري�سة على النرتنت 
املبادرة  الوزراء فادميري بوتني. وكتب مطلقو هذه  با�ستقالة رئي�ص  للمطالبة 
على موقع »بوتينافوت�ستافكو.ار يو« )بوتني - ا�ستقالة( انه »ل ميكن اجراء اي 
ا�ساح يف هذا البلد طاملا ان بوتني يف ال�سلطة«، معتربين ان رو�سيا »يف ماأزق 

تاريخي«.
وبني املوقعني ايلينا بونر ارملة اندري �ساخاروف احلائز جائزة نوبل لل�سام 
غاري  لل�سطرجن  العامل  بوكوف�سكي وبطل  ال�سابق فادميري  الرو�سي  واملن�سق 

كا�سباروف والنائب ال�سابق لرئي�ص الوزراء الليربايل بوري�ص نيمت�سوف.
وجاء يف العري�سة التي جمعت اكرث من 600 توقيع يف يوم واحد ان »م�سروع 
»الرئي�ص دميرتي« مدفيديف هو جمرد ن�سخة تهدف اىل  الذي ينفذه  التحديث 

ادخال تغيريات �سطحية مع الحتفاظ بطبيعة النظام املت�سلط«. 
للمطالبة  اذار   20 يف  لتظاهرات  املعار�سة  تعد  وق��ت  يف  العري�سة  واطلقت 
ال�سرق  »اق�سى  وفاديفو�ستوك  كالينينغراد  يف  �سيما  ول  بوتني،  با�ستقالة 

الرو�سي«.

حملة على االنرتنت 
للمطالبة با�ستقالة بوتني

بكني/ اف ب
على  قوية  بلهجة  اجلمعة  ام�ص  ال�سني  ردت 
املتحدة بخ�سو�ص و�سع  الوليات  انتقادات 
ح��ق��وق الن�����س��ان وم�����س��ت��وى ال��ي��وان متهمة 
وا�سنطن يف كا احلالتني بالتدخل ال�سيا�سي 
العاقات  فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  �سوؤونها  يف 

الثنائية ا�سا�سا توترا.
ويف اقل من 24 �ساعة رف�ست بكني انتقادات 
م�سدر  ي�سكان  م��و���س��وع��ني  يف  وا���س��ن��ط��ن 
البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  يف  م�ستمر  خ���اف 
ا�سهر  منذ  توترا  اخرى  جهة  من  ت�سهد  التي 
اثر بيع ا�سلحة امريكية لتايوان واللقاء بني 
الرئي�ص المريكي باراك اوباما والدالي لما 
ال�سني  من  ال�سادرة  املعلوماتية  وهجمات 

�سد حمرك البحث غوغل.
جمل�ص  ن�سر  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال11  ولل�سنة 
و�سع  حول  م�سادا  تقريرا  )حكومة(  الدولة 
حقوق الن�سان يف الوليات املتحدة ردا على 
تقرير وزارة اخلارجية المريكية حول و�سع 

حقوق الن�سان يف العامل.
واعترب هذا الن�ص، الذي ن�سرته وكالة انباء 
ال�سني اجلديدة، ان الوليات املتحدة »ن�سبت 
نف�سها جمددا القا�سي العاملي يف جمال حقوق 

الن�سان«.
واتهم التقرير امل�ساد الوليات املتحدة »التي 
و�سع  ح��ول  بالتهامات  مليئا  تقريرا  تن�سر 
حقوق الن�سان يف 190 دولة بغ�ص الطرف 
حقوق  جت����اوزات  تغطية  حتى  او  وجت��ن��ب 

الن�سان على ارا�سيها«.
وا�ساف ان الوليات املتحدة »ت�ستخدم حقوق 
ال�سوؤون  يف  للتدخل  �سيا�سية  اداة  الن�سان 
دول  �سورة  وت�سويه  اخ��رى  ل��دول  الداخلية 
ال�سرتاتيجية  م�ساحلها  ومتابعة  اخ���رى 

اخلا�سة«.
وات��ه��م��ت ال�����س��ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، التي 
عام  العاملية  القت�سادية  الزمة  منها  انطلقت 
2008، بانها ت�سببت »بكارثة يف جمال حقوق 
»ن�سبية  حرية  �سحافتها  منح  عرب  الن�سان« 

احلريات  و«ت�سييق  م�ساحلها«  بخدمة  عما 
الفردية« مع الجراءات المنية التي فر�ستها 

منذ اعتداءات 11 ايلول/�سبتمرب.
ون�����س��ر ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر غ����داة ا����س���دار وزارة 
تقريرها  اخل��م��ي�����ص  الم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سنوي حول و�سع حقوق الن�سان يف العامل 
والذي اعتربت فيه ان �سجل ال�سني يف جمال 
حقوق الن�سان ل يزال �سيئا وقد تدهور يف 
بع�ص املناطق ل �سيما يف �سينجيانغ، القليم 
امل�سلم يف �سمال غرب الباد الذي �سهد ال�سنة 

املا�سية مواجهات اتنية.
وجاء يف التقرير المريكي ان »اداء ال�سلطات 
وقد  �سيئا  يبقى  الن�����س��ان  ح��ق��وق  جم��ال  يف 

تدهور يف بع�ص املناطق«.
على  ال�سديد  قمعها  »كثفت  بكني  ان  وا�ساف 
ال�سعيدين الثقايف والديني« لاقليات التنية 
يف  عنف  اع��م��ال  �سهد  ال���ذي  �سينجيانغ  يف 
امل�سلمة  التنية  الويغور،  بني   2009 �سيف 
ت�سكل  التي  الهان  واتنية  بالرتكية،  الناطقة 

غالبية يف ال�سني.
ق�سية  بخ�سو�ص  بكني  التقرير  انتقد  كما 
ب�سبب  ذات����ي،  بحكم  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��ت��ي��ب��ت 
»الرقابة احلكومية امل�سددة«. وقال يف جانب 
اآخر انه يف جممل انحاء الباد »تزايد اعتقال 

وقمع النا�سطني يف جمال حقوق الن�سان«.
التقرير،  ه��ذا  على  رده���ا  م��ن  �ساعات  وق��ب��ل 
رف�ست ال�سني بلهجة �سديدة اي�سا »ت�سيي�ص« 
م�ساألة قيمة اليوان غداة الدعوة التي وجهها 
ال��رئ��ي�����ص الم���ريك���ي ب����اراك اوب���ام���ا اىل ان 
مع  جتان�سا  »اكرث  اليوان  �سرف  �سعر  يكون 

ال�سواق«.
»داو جونز نيوز واير« لانباء  ونقلت وكالة 
القت�سادية عن نائب حاكم امل�سرف املركزي 
ال�سيني �سو نينغ قوله على هام�ص الجتماع 
ت�سيي�ص  على  ن��واف��ق  »ل  للربملان  ال�سنوي 

م�ساألة �سعر �سرف اليوان«.
لي�ص م�سدر  اليوان  ان �سعر �سرف  وا�ساف 

اخللل يف التوازن التجاري الدويل.

بلد   ي�سعى  ان  على  كذلك  نوافق  »ول  وتابع 
ا�سارة  يف  اآخ���ر«  بلد  م�ساكله  يحل  ان  اىل 
�سمنية اىل العجز التجاري الكبري للوليات 

املتحدة.
ويف  لل�سني  التجاريون  ال�سركاء  وي�سغط 
مقدمهم الوليات املتحدة باجتاه اعادة تقييم 
�سعر �سرف اليوان الذي يعتربونه اقل بكثري 
�سعر  ان  ي��وؤك��دون  وه��م  الفعلية.  قيمته  م��ن 
ال�سادرات  مينح  لليوان  املنخف�ص  ال�سرف 
ال�سينية ميزات تناف�سية على �سادرات باقي 
الدول ما �ساهم يف جعل ال�سني العام املا�سي 
امل�سدر الول يف العامل على الرغم من الزمة 

العاملية وتراجع التجارة الدولية.
غري ان ال�سني تدافع عن موقفها بالتاأكيد على 
انها تريد املحافظة على »ا�ستقرار« عملتها يف 
بالنهو�ص  حمدقة  تزال  ل  التي  ال�سكوك  ظل 
اخلرباء  من  العديد  لكن  العاملي،  القت�سادي 
القت�ساديني يتوقعون زيادة قيمة اليوان يف 

ال�سابيع املقبلة.

بكني ترف�ض انتقادات وا�سنطن يف ملفي حقوق االن�سان وقيمة اليوان الرئي�ض الفرن�سي يلتقي 
براون وكامريون يف لندن 

لندن / الوكاالت 
اأكدت احلكومة الربيطانية ام�ص اأن الرئي�ص الفرن�سي نيكول �ساركوزي �سيجري 
حمادثات يف لندن اليوم مع رئي�ص الوزراء الربيطاين غوردون براون وزعيم 

حزب املحافظني املعار�ص ديفيد كامريون.
ال�ستعدادات  على  �سريكز  و�ساركوزي  براون  اجتماع  ان  �سرتيت  دوننغ  وقال 
لقمة الحتاد الوروبي املقبلة يف بروك�سل املزمعة يف وقت لحق من هذا ال�سهر 

وهو اجتماع يتوقع مرة اأخرى اأن يهيمن عليه امللف القت�سادي.
وقال متحدث با�سم رئي�ص الوزراء الربيطاين »انهما يريدان البقاء على ات�سال 

قبل اجتماعات القمة يف بروك�سل«.
اىل  ال�ستماع  يف  يرغب  الفرن�سي  الرئي�ص  اأن  املرجح  من  ان��ه  معلقون  وق��ال 
وجهات نظر كامريون الذي رمبا يحل مكان براون يف احلكومة ل�سيما مع قرب 

موعد اجراء النتخابات العامة.
با�ستياء ب�سبب حترك كامريون  �ساركوزي �سعر  اأن  تقارير حتدثت عن  وكانت 
ب�سحب حزب املحافظني من الئتاف مع احلزب ال�سعبي الوروبي الذي ميثل 

التكتل الرئي�سي الذي ينتمي اىل تيار ميني الو�سط يف الربملان الأوروبي.
ال�ساحيات  ل�ستعادة  للمحافظني  خططا  اأي�سا  رف�سوا  الفرن�سيون  وك��ان 
كانوا  التي  ل�سبونة  معاهدة  على  النهائي  الت�سديق  اعقاب  فى  بروك�سل  من 

يعار�سونها ب�سدة.
ال اأن وزير اخلارجية يف حكومة الظل وليام هيغ الذي ينتمي حلزب املحافظني 
انتهج اأ�سلوبا اأكرث دفئا حيال ق�سية الحتاد الأوروبي يف كلمة األقاها يف وقت 

�سابق هذا الأ�سبوع.
رائدا«  »دورا  ال�سلطة  اىل  و�سولهم  حالة  يف  املحافظون  يلعب  باأن  هيغ  ووعد 

يف اأوروبا.
واأ�سار املعلقون اىل اأن ت�سريحاته اعتربت حماولة لطماأنة زعماء مثل �ساركوزي 
وامل�ست�سارة الملانية اجنيا مريكل باأن املحافظني ل يريدون اعادة فتح »املعارك 

القدمية« التي ن�سبت خال حقبتي الثمانينيات والت�سعينيات.
ورغم اأن هيغ اقرتح امكانية زيادة التعاون الع�سكري مع فرن�سا ال اأنه ا�ستغل 
مقابلة �سحافية للت�سديد على خطط املحافظني ب�ساأن الن�سحاب من وكالة الدفاع 

الأوروبية وهي هيئة توؤيدها فرن�سا ب�سدة.

 �سيئول / الوكاالت 
متخ�س�سان  اأمريكيان  م�سوؤولن  قام 
الدول  على  القت�سادية  العقوبات  يف 
التي تطور برامج اأ�سلحة نووية بزيارة 
اإىل �سول اجتمعا خالها مع م�سوؤولني 
كوريني يف وزارتي اخلارجية واملالية 
؛ من اأجل مناق�سة املوقف احلايل على 
والعقوبات  النووية  الق�سية  �سعيد 
املفرو�سة على كل من كوريا ال�سمالية 

واإيران يف هذا ال�سدد. 
كوريا  م�سدرا  اأن  كوريا  رادي��و  وذك��ر 

جنوبيا اأو�سح اأن كا من دانيال غا�سر 
امل�سوؤول يف وزارة اخلزانة الأمريكية 
قد   ، اخلارجية  ب��وزارة  مول  و�ستيفن 
اإج��راءات عملية  بحثا يف �سول اتخاذ 
الدولية  ال��ع��ق��وب��ات  تقوية  ت�ستهدف 
امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى اإي�����ران ال��ت��ي تطور 
ح�سبما قال برناجما نوويا . من جانبه 
من  الأ�سا�سي  ال��ه��دف  اإن  غا�سر  ق��ال 
بالتعاون  ���س��ول  مطالبة  ه��و  ال��زي��ارة 
التام من اأجل ال�سغط على اإيران ب�ساأن 

امللف النووي . 

وا�سنطن و�سيئول تناق�سان العقوبات 
�سد بيونغ يانغ وطهران

الهور / الوكاالت 
على  �سخ�سا   39 اإن  الباك�ستانية  ال�سرطة  تقول 
القل قتلوا ام�ص يف هجومني انتحاريني وقعا يف 

مدينة لهور �سرقي الباد.
وا�ستهدف احد الهجومني احد ال�سواق املزدحمة، 
بينما ا�ستهدف الآخر حيا مكتظا بال�سكان. وتقول 
ال�سلطات الباك�ستانية اإن املهاجمني ا�ستهدفا اآليات 

ع�سكرية يف احلالتني.
وقد ا�سيب جراء الهجومني 25 �سخ�سا على القل. 
الهجومني.  ع��ن  م�سوؤوليتها  جهة  اي��ة  تعلن  ومل 
وكانت لهور قد �سهدت يف ال�سهر الخرية عددا 

قد  الق���ل  على  �سخ�سا   13 ال��ه��ج��م��ات.وك��ان  م��ن 
نفذته  انتحاري  هجوم  يف  املا�سي  الثنني  قتلوا 
الباك�ستانية  للمخابرات  مبنى  على  طالبان  حركة 
احلكومة  يف  ال���ع���دل  وزي����ر  امل���دي���ن���ة.وق���ال  يف 
لل�سحفيني:  الباك�ستاين  البنجاب  لقليم  املحلية 
�سهود  يل  وق��ال  قريب،  بتزامن  انفجاران  »وق��ع 
يقودان  ك��ان��ا  ان��ت��ح��اري��ان  نفذهما  الهجومني  اإن 
للقوة  عائدة  اآليات  بها  �سدما  ناريتني  دراجتني 

المنية التابعة للجي�ص.«
ووقع النفجار الول قرب �سوق )RA( يف منطقة 
ت�سم مقرات عائدة للجي�ص والجهزة المنية، اما 

الهجوم الثاين فقد وقع بالقرب من دوار )�سدار(.
لعنا�سر  �سورا  الباك�ستاين  التلفزيون  وعر�ص 
المن و�سيارات ال�سعاف وهي تهرع اىل موقعي 

النفجارين.
وكانت حركة طالبان باك�ستان قد هددت بعد هجوم 
انتحاري  اآلف  ث��اث��ة  ب��اط��اق  امل��ا���س��ي  الث��ن��ني 
اجلي�ص  ي��وق��ف  مل  م��ا  وعر�سها  ال��ب��اد  ط��ول  يف 
تكف  مل  وم��ا  احل��رك��ة  على  هجومه  الباك�ستاين 
التي  اجلوية  غاراتها  تنفيذ  عن  املتحدة  الوليات 
ت�ستهدف قادة طالبان يف املنطقة املحاذية للحدود 

مع افغان�ستان.

تايبه / رويرتز
جيو  ماينغ  ال��ت��اي��واين  الرئي�ص  ي��واج��ه 
لثقة  ج��دي��دا  اخ��ت��ب��ارا  ال�سني  م��ن  امل��ق��رب 
توترا  تثري  ان��ت��خ��اب��ات  قبل  فيه  ال�سعب 
ال�ستقالة  وعقب  العام  نهاية  يف  وجترى 
وتهديد  التايواين  العدل  لوزير  املفاجئة 

وزير ال�سحة بال�ستقالة.
العام  يف  امل�ساكل  من  بعدد  منيت  وبعدما 
متاأخر  وق��ت  يف  ما  حكومة  قبلت  املا�سي 
العدل  وزي���ر  ا�ستقالة  اخلمي�ص  ي��وم  م��ن 
حول  خ��اف  ب�سبب  ت�سينغ-فينغ  وان���غ 
عقوبة العدام وحثت وزير ال�سحة ياونغ 
بعدما  من�سبه  البقاء يف  على  ت�سيه-ليانغ 
لها  اخ��ت��اف��ات  ب�سبب  ت��رك��ه  ي���اوجن  طلب 

عاقة باأق�ساط التاأمني.
احلكومة  �سكل  تغيري  اأن  حمللون  وي��رى 
الثقة يف  تقوي�ص  اىل  �سيوؤدي  التايوانية 
وينتمي  تايوان  يحكمون  الذين  القوميني 

ال��ي��ه��م م��ا ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ات حم��ل��ي��ة تعترب 
مقيا�سا لل�سباق النتخابي لعام 2012 .

وخ�سارة القوميني يف نهاية العام �ستوؤدي 
التايوانية  ال���س��ه��م  ���س��وق  ج��م��ود  اىل 
واأ����س���واق ال��ع��م��ات ال��ت��ي ا���س��ت��ف��ادت من 
ا�سارات على حت�سن العاقات بني تايوان 
القوة  وال�سني  الت�سدير  على  تعتمد  التي 
القت�سادية الكبرية رغم عقود من العداوة 

بينهما.
واأج������رى م���ا حم���ادث���ات ت��اري��خ��ي��ة حول 
توىل  اأن  منذ  ال�سني  مع  والنقل  التجارة 

الرئا�سة التايوانية يف 2008 .
متحدثة  وه��ي  ���س��و-غ��ون��غ  ت�سني  وق��ال��ت 
انه يجب  التايواين  القومي  با�سم احلزب 
على الناخبني تذكر �سيا�سات احلزب الفعالة 
فيما يتعلق بتغيريات احلكومة خال وقت 
اأي  ان  يقولون  حمللني  لكن  النتخابات 

تغيري �سري�سل ا�سارة خطرية للناخبني.

واجالء  �سحايا  �سقوط 
�سدود  ت�سقق  يف  املئات 

بكازاخ�ستان 
  املاتي / اف ب

مئات  اج���اء  مت  ان��ه  ك��ازاخ�����س��ت��ان  �سلطات  اعلنت   
ت�سقق  بعد  املاتي )جنوب(  ال�سخا�ص من قرى قرب 
امطار  هطول  عن  ناجم  ثلوج  ذوب��ان  ب�سبب  �سدود 

غزيرة، م�سرية اىل �سقوط »قتلى«.
اىل  اخلمي�ص  اغ��ا���ص  ك��ي��زي��ل  ���س��د  يف  ف��ج��وة  وادت 
اآلف  ث��اث��ة  ح���واىل  فيه  يقيم  م��وق��ع  يف  في�سانات 

�سخ�ص مت اجاء عدد منهم.
قتلى  »هناك  بيان  الطارئة يف  وقالت وزارة احلالت 

يجري التحقق من عددهم ومن هوياتهم«.
جيلبولك  اخرى  قرية  �سكان  اجاء  مت  انه  وا�سافت 

جزئيا بعد ت�سرب مياه يف �سد.

هافانا / اف ب
غولريمو  ال��ك��وب��ي  امل��ن�����س��ق  ن��ق��ل   
منذ  الطعام  ع��ن  امل�سرب  فارينا�ص 
كارا  �سانتا  يف  منزله  يف  يوما   15
العناية  وح���دة  اىل  ك��وب��ا(  )و���س��ط 
بعدما  املدينة  م�ست�سفى  يف  املركزة 

فقد وعيه لفرتة ق�سرية.
لي�سيت  ب��ا���س��م��ه«  »ال��ن��اط��ق��ة  وق��ال��ت 
ات�سال هاتفي مع وكالة  زام��ورا يف 
فران�ص بر�ص ان فارينا�ص )48 عاما( 
»فقد وعيه ب�سبب نق�ص ال�سكر ونقل 
�سانتا  مدينة  م�ست�سفى  اىل  ب�سيارة 
هافانا(«،  ���س��رق  ك��ل��م   270( ك����ارا 

مو�سحة انه »يف العناية املركزة«.
لوكالة  امل�ست�سفى  يف  م�سوؤول  واكد 
»اعتربت  ح��ال��ت��ه  ان  ب��ر���ص  ف��ران�����ص 

خطرية« عند قبوله.
التي  هرينانديز  الي�سيا  والدته  لكن 
ق���ال���ت يف  راف��ق��ت��ه اىل امل�����س��ت�����س��ف��ة 
ات�سال هاتفي مع فران�ص بر�ص م�ساء 
يعالج  الذي  ابنها  حالة  ان  اخلمي�ص 

بامل�سل »م�ستقرة« وانه »واع«.
»ل  املتقاعدة  املمر�سة  هذه  وتابعت 
خطرية  حالته  ان  ن��ق��ول  ان  ميكننا 
ل��ك��ن ب��ع��د ا���س��راب ع��ن ال��ط��ع��ام دام 
ان  وميكن  حالته  تدهورت  يوما   15
خارج  لي�ص  لكنه  ���س��يء  اي  ي��ح��دث 

دائرة اخلطر«.
انخف�ست  »م��ن��اع��ت��ه  ان  وا���س��اف��ت 
م��ن عوار�ص  وي��ع��اين  كبري  ح��د  اىل 

جفاف مع ان ن�سبة ال�سكر عادت اىل 
م�ستواها الطبيعي«.

يعمل  الذي  فارينا�ص  غيريمو  وكان 
ب���داأ  ال�����س��ح��اف��ة الل���ك���رتون���ي���ة  يف 
ا�سرابا عن الطعام بعد وفاة ال�سجني 
ال�سيا�سي اورلندو زاباتا )42 عاما( 
املثرية للجدل اثر ا�سراب عن الطعام 

ا�ستمر �سهرين ون�سف ال�سهر.
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معتقا �سيا�سيا مر�سى.
مرة  امل�ست�سفى  ف��اري��ن��ا���ص  وادخ����ل 
انخفا�ص  ب�سبب  ا�سبوع  قبل  اوىل 
اىل  ادى  ما  الدم  ال�سكر يف  م�ستوى 

غيابه عن الوعي.
اخلمي�ص  الوروب���ي  ال��ربمل��ان  ودان 
»ك��ان ميكن  ان��ه  زاباتا معتربا  م��وت 
على  الكبري  قلقه  عن  وع��رب  تفاديه« 

�سحة فارينا�ص.
ك���م���ا ط���ال���ب ال����ربمل����ان الوروب�������ي 
ال�سيا�سيني  املعتقلني  �سراح  باطاق 
املن�سقون  ي��ق��در  ال��ذي��ن  الكوبييني 

عددهم بحواىل مئتني.
ودانت كوبا هذا العان معتربة انه 

»متييزي« و«مهني« لل�سعب الكوبي.
معتقلني  وج�������ود  ك����وب����ا  وت���ن���ف���ي 
�سيا�سيني وتقول ان هوؤلء ال�سجناء 
هم مرتزقة يعملون حل�ساب الوليات 
عاما   48 منذ  تفر�ص  التي  املتحدة 
اجلزيرة  على  للجدل  م��ث��ريا  ح��ظ��را 

ال�سيوعية.

من  املقرب  رئي�سها  تخترب  تايوان 
ال�سني قبل انتخابات ) متوترة ( 

املن�سق الكوبي امل�سرب عن الطعام 
يفقد وعيه وينقل اىل امل�ست�سفى

39 قتيال بهجومني انتحاريني يف مدينة الهور الباك�ستانية

انقرة/ اف ب
ا�ستدعي ال�سفري ال�سويدي يف انقرة كري�سرت ا�سب 
حيث  الرتكية  اخلارجية  وزارة  اىل  اجلمعة  ام�ص 
ت�سويت  اثر  »امتعا�سها«  عن  ال�سلطات  له  عربت 
الربملان ال�سويدي على م�سروع قرار يعترب املجازر 

التي ح�سلت بحق الرمن عام 1915 »ابادة«.
وقال دبلوما�سي لوكالة فران�ص بر�ص »لقد عربنا له 

عن امتعا�سنا«.
لل�سحافيني  ا�سب  ق��ال  اللقاء  م��ن  خ��روج��ه  وعند 
مهمة  »ت��رك  ان��ه يجب  يقول  ك��ان  راأي حكومته  ان 
م�سيفا  للموؤرخني«،  التاريخية  ب��الح��داث  البت 
»عاقاتها  على  احلفاظ  يف  ترغب  �ستوكهومل  ان 

اجليدة« مع انقرة.
ال�سويدي  الربملان  اعتمده  الذي  القرار  وم�سروع 

»ال�سويد  ان  يقول  اخلمي�ص  واحد  �سوت  بغالبية 
تعرتف بابادة العام 1915 �سد الرمن وال�سوريني 
كانوا  الذين  واليونانيني  والكلدانيني  وال�سريان 
وبالتايل  العثمانية  ال�سلطنة  ارا�سي  يف  مقيمني« 

كل القليات امل�سيحية التي كانت مقيمة هناك.
�سفريتها  وا�ستدعت  الت�سويت  بهذا  انقرة  ونددت 
للت�ساور.  ك���وروت���ورك  زرغ����ون  �ستوكهومل  يف 

و�ستعود ال�سفرية اجلمعة اىل انقرة.
والغى رئي�ص الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان 

زيارة كانت مرتقبة ال�سبوع املقبل اىل ال�سويد.
»ندين  الرتكية  احلكومة  عن  �سادر  بيان  واو�سح 
يرف�سان  وحكومتنا  �سعبنا  ان  القرار.  هذا  ب�سدة 
والذي  ك��ربى  مغالطات  ت�سوبه  ال��ذي  ال��ق��رار  ه��ذا 

لي�ص له اي ا�سا�ص«.

الربملان  اع��رتاف  من   « متتع�ض   « انقرة 
ال�سويدي  ب� »ابادة« االرمن


