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الربادعـــي :الوكالة الذرية
تفت�ش املن�ش�أة االيرانية اجلديدة
فـي  25اجلاري
طهران /اف ب

البابا يدعو �إىل "امل�صاحلة"
يف غينيا
الفاتيكان /الوكاالت
دعا البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ام�س االحد اىل "احلوار وامل�صاحلة"
يف غينيا وذلك بعد �ستة ايام من املجزرة التي نفذتها قوات االمن بحق
متظاهرين.
وقال البابا اثر ال�صالة يف الفاتيكان االحد "لقد تابعت بقلق يف االيام
االخ�يرة املراحل اخلطرية العمال العنف التي هزت ال�شعب يف غينيا.
واين اعرب عن تعازي لعائالت ال�ضحايا ،وادعو االط��راف اىل احلوار
وامل�صاحلة".
واعرب البابا عن "ثقته" يف ان االطراف "لن تدخر اي جهد اليجاد حل
عادل ومن�صف".
وقمعت قوات االمن بالقوة االثنني املا�ضي لقاء �سلميا يف كوناكري ما
ادى اىل مقتل  56مدنيا بح�سب املجل�س الع�سكري احلاكم ،و"اكرث من
 "150بح�سب االمم املتحدة.
وق��ال بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر "ال ميكنني ان ان�سى النزاعات التي
تعر�ض للخطر حاليا �سالم وامن �شعوب القارة االفريقية" ،مذكرا بانه
افتتح للتو �سينود�س حول افريقيا.
واعلن البابا اقامة �صالة خا�صة ال�سبت املقبل "مع افريقيا والفريقيا".
من جهة اخرى ،دعا البابا امل�ؤمنني اىل ال�صالة عن راحة انف�س �ضحايا
الفي�ضانات يف �صقلية ،ودعا اىل الت�ضامن مع املجتمع الدويل ودعمه.

رئي�س حزب املحافظني وزوجته ( ..ا.ف.ب)

اعلن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حممد الربادعي ام�س االحد ان مفت�شي
الوكالة �سيتحققون من املن�ش�أة االيرانية اجلديدة لتخ�صيب اليورانيوم التي يتم
بنا�ؤها قرب مدينة قم املقد�سة يف  25ت�شرين االول .وقال الربادعي انه ال يزال هناك
"قلق" يف جمال التكنولوجيا النووية .جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع رئي�س
املنظمة االيرانية للطاقة الذرية علي اكرب �صاحلي وتابع "هناك قلق حول نوايا ايران
امل�ستقبلية وهذا لي�س امر للتحقق .انه م�سالة بناء ثقة ولذلك جنري االن حمادثات
�سدا�سية" .وا�ضاف "من املهم بالن�سبة لنا ار�سال مفت�شينا للقيام بزيارة �شاملة ملوقع
تخ�صيب اليورانيوم املعني والتاكد من انه يبنى لدواع �سلمية" يف ا�شارة اىل امل�صنع
الذي ك�شفت ايران عن بنائه قرب قم (و�سط) يف  25ايلول ما اثار قلقا وانتقادات
يف بع�ض العوا�صم الغربية .واو�ضح خالل م�ؤمتر �صحايف "لقد اتفقنا على ان تتم
الزيارة يف  25ت�شرين االول " .واعلن الربادعي اي�ضا ان م�س�ؤولني من الواليات
املتحدة وفرن�سا ورو�سيا �سيعقدون اجتماعا يف  19ت�شرين االول مع ايران يف فيينا
لبحث تخ�صيب اليورانيوم االيراين يف دولة اخرى .وتاتي زيارة الربادعي بعد ثالثة
ايام على ا�ستئناف مفاو�ضات يف جنيف بني ايران والقوى الكربى التي ت�شتبه يف
ان طهران ت�سعى المتالك ال�سالح الذري حتت غطاء برناجمها النووي املدين ،وهو ما
تنفيه اجلمهورية اال�سالمية .وا�ضاف ان "ايران متتلك تكنولوجيا التخ�صيب وتقوم
بدورة وقود ولديها من�ش�آت ابحاث و�سيكون لديها م�صنع نووي .لكن ال يزال هناك
بع�ض اال�سئلة حول نوايا ايران وبالتايل فان عمليات التفتي�ش م�ستمرة" .و�سبق ان
قام الربادعي املدير العام للوكالة املنتهية واليته ب�ست زيارات اىل ايران منذ العام
 2003هذا وقد اجرى املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حممد الربادعي
ام�س االحد حمادثات مع الرئي�س االيراين حممود احمدي جناد وم�س�ؤولني اخرين
حول امللف النووي االيراين .و�سيبحث الربادعي مع امل�س�ؤولني االيرانيني ترتيبات
تتيح ملفت�شي الوكالة الدخول اىل من�ش�أة جديدة لتخ�صيب اليورانيوم قرب مدينة قم
املقد�سة كما افادت و�سائل اعالم حملية .وذكر تلفزيون "بر�س تي يف" الناطق باللغة
االنكليزية ان الربادعي لن يقوم بزيارة من�ش�أة قم خالل زيارته احلالية .واثار ك�شف
ايران انها تبني من�شاة ثانية لتخ�صيب اليورانيوم يف قم حملة تنديد دولية قبيل
املحادثات التي جرت اال�سبوع املا�ضي يف جنيف بني طهران والقوى ال�ست الكربى.
وتاتي زي��ارة ال�برادع��ي مع ت�صاعد ال�ضغوط على اي��ران بعد ان ح�ضها الرئي�س
االمريكي باراك اوباما اخلمي�س على القيام بتحرك "بناء" و�سريع ،فيما حذر يف
الوقت نف�سه من ان �صرب اال�سرة الدولية "قد ينفد".

اليونان انتخبت و�سط ترجيحات بفوز اال�شرتاكيني
اثينا bbc /

ب��د�أت �صباح ام�س الأح��د عملية االقرتاع
يف االنتخابات العامة يف اليونان و�سط
توقعات ال�ستطالعات ال ��ر�أي ت�شري �إىل
احتمال فوز اال�شرتاكيني بزعامة جورج
ب��اب��ان��دري��و وخ���س��ارة حكومة املحافظني
برئا�سة كو�ستا�س كارامانلي�س ب�سبب
ال�سخط ال�شعبي املتزايد عليها.
وت �ق��ول ت �ق��اري��ر �صحفية يف العا�صمة
ال�ي��ون��ان�ي��ة �أث�ي�ن��ا �إن اال��س�ت�ي��اء ال�شعبي
امل�ت��زاي��د م��ن كارامانلي�س م��رده الو�ضع
االق�ت���ص��ادي امل�ت�ردي يف ال�ب�لاد و�إخفاق
حكومة املحافظني مبعاجلة الف�ساد واتخاذ
الإج � ��راءات الكفيلة بتح�سني الأو�ضاع
املعي�شية للمواطنني.
و�أ��ش��ارت �آخ��ر ا�ستطالعات ال��ر�أي �إىل �أن
املعار�ضة اال�شرتاكية تتقدم على "حزب
الدميقراطية اجلديدة" بفارق كبري.
ُي�شار �إىل ان كارامانلي�س مل مي�ض على
وجوده على ر�أ�س احلكومة �سوى ن�صف

والي�ت��ه ذات الأرب ��ع ��س�ن��وات� ،إذ �أن��ه كان
قد دع��ا �أوائ��ل ال�شهر املا�ضي �إىل �إجراء
انتخابات مبكرة يف البالد.
وق ��ال ك��ارام��ان�ل�ي����س �إن ��ه ي��ري��د احل�صول
على تفوي�ض جديد من ال�شعب اليوناين
لكي يتمكن مبوجبه م��ن الت�صدي بثقة
�أك�بر للم�شاكل االقت�صادية الكبرية التي
تواجهها البالد.
�إال �أن احلكومة احلالية تعر�ضت ل�سل�سلة
م��ن الف�ضائح ال�ت��ي �أث ��رت على �سمعتها
و�شعبيتها.
كما يقول خ�صوم كارامانلي�س �إن��ه ف�شل
ب��الإي�ف��اء ب��وع��وده بتنظيف حكومته من
الف�ساد وحتديث البالد.
�أم��ا باباندريو ،فيقول �إن حزبه" ،حركة
عموم اليونان اال�شرتاكية" (با�سوك) ،يعد
ببناء اقت�صاد �صديق للبيئة وبا�ستقدام
اخل�ب�راء الأج��ان��ب مل�ساعدة ال�ي��ون��ان يف
التغلب على م�شاكله.
وقد �أُرغم حزب با�سوك نف�سه على التخلي

ع��ن ال�سلطة قبل خم�س ��س�ن��وات ب�سبب
�سل�سلة ف�ضائح الف�ساد التي تعر�ضت لها
احلكومة حينذاك.
وك��ان��ت احلملة االنتخابية الق�صرية قد
انتهت يوم اجلمعة املا�ضي� ،إال ان �أن�صار
احلزبني املتناف�سني خرجوا �إىل ال�شوارع
ي��وم �أم�س ال�سبت �أي�ضا وقاموا بتوزيع
الكتيبات واملل�صقات التي تروج ل�سيا�سات
و�أفكار حزبيهما.
وا���ش��ارت ال�ت�ق��اري��ر اىل �إن االنتخابات
احل��ال�ي��ة لي�ست ف�ق��ط معنية ب�ف��وز حزب
وخ�سارة �آخ��ر ،بل مبا هو �أبعد من ذلك:
الثقة بني املواطن والدولة .وقال معاوية
�أحمد ،رئي�س احت��اد اجلاليات الأجنبية،
يف لقاء مع بي بي �سي�" ،إن هنالك خلال
حموريا يف هيكل �إدارة الدولة اليونانية،
ولي�س �أدل على ذلك من ا�ست�شراء التهرب
ال�ضريبي يف البالد".
م ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى ،ي �ق��ول رئ �ي ����س احت ��اد
اجلاليات الأجنبية �إن امل�شكلة احلقيقية،

هي يف تعامل اليونان مع الالجئني وعدم
قدرتها على ا�ستيعابهم واال�ستفادة منهم.
وي�����ض��رب م �ث�لا ع �ل��ى ذل� ��ك ب� � ��أن قطاعا
كقطاع ال��زراع��ة ،ال��ذي ي�شكل  27باملائة
م��ن االقت�صاد ال�ي��ون��اين ،يعتمد ب�صورة
كاملة على الأي��دي العاملة الرخي�صة من
الالجئني.
�أما الناخب �أليك�ساندر ميغابانو�س ،فيقول
�إن الأم��ر عنده وا�ضح متاما� ،إذ يلخ�ص
الق�صة بعبارة ب�سيطة" :ي�أ�س تام ،ف�أنا ال
�أرى م�ستقبال".
وميغابانو�س ه��و واح��د م��ن  85باملائة
من اليونانيني الذين فقدوا الثقة بالنخبة
ال�سيا�سية ،ح�سب �إح�صاء �أج ��راه مركز
قيا�س الر�أي العام الأوروبي.
وتفيد الإح �� �ص��اءات ال���ص��ادرة ع��ن نقابة
العمال اليونانيني ب��أن معدل البطالة يف
اليونان �سيبلغ  17.3باملائة العام القادم،
�أي �أن نحو � 700ألف مواطن من القادرين
على العمل �سي�صبحون عاطلني.

ويعتقد رج��ل ال�شارع �أن��ه ه��و ،ال الدولة،
الذي يتكفل بت�شغيل العاملني ،لأن معظم
امل�صالح تندرج حتت ما ي�سمى بـ "العمل
العائلي"� ،أي �أماكن العمل التي يديرها
ويقوم عليها �أفراد الأ�سرة الواحدة.
ورغم ذلك ت�شري التوقعات �إىل �أن مليوين
يوناين� ،أي خم�س ال�سكان� ،سينحدرون
حتت خط الفقر.
ُيذكر �أن اليونان اعتمدت ب�شكل كبري منذ
التحاقها ب��االحت��اد الأوروب ��ي ع��ام 1981
على املعونات الأوروبية.
وقد جنح هذا االعتماد يف البداية يف رفع
م�ستوى املعي�شة ،لكن ان�ضمام دول �أخرى
م�ستحقة للدعم �إىل االحت��اد الأوروب ��ي،
م�ضافا �إليه الأزم��ة االقت�صادية العاملية،
�سي�ضع الدولة اليونانية ،ممثلة بالفائز
بهذه االنتخابات� ،أمام حتد �ضخم.

مقتل ثمانية جنود �أمريكيني يف �أفغان�ستان يف �أ�سو�أ خ�سائر منذ اب  2008جياباو ي�أمل بـ�إعـــادة كــــوريـا ال�شمالية
�إىل طاولة املفاو�ضات
كابول /اف ب

تكبد احللف االطل�سي اكرب خ�سارة ع�سكرية منذ
اكرث من �سنة يف افغان�ستان مع مقتل ثمانية جنود
امريكيني يف معارك وقعت �شرق البالد ال�سبت عند
ح��دود املناطق القبلية حيث يختبىء عنا�صر من
القاعدة وطالبان.
وبعيد اعالن مقتل ثمانية جنود من القوة الدولية
ل�ل�م���س��اع��دة ع�ل��ى ار���س��اء االم ��ن يف افغان�ستان
(اي �� �س��اف) التابعة حللف �شمال االط�ل���س��ي ،قال
متحدث با�سمها ام�س االحد لوكالة فران�س بر�س
يف ات�صال هاتفي" ،بو�سعنا الت�أكيد بانهم جميعهم
امريكيون".
وينتمي اجلنود االمريكيون املنت�شرون يف والية
نور�ستان احلدودية مع باك�ستان اىل قوة "تا�سك
ف��ور���س م��اون�تن واريور" (ق ��وة مهمة حماربي
اجلبل) وهي فوج ل�سالح امل�شاة اخلفيف.
وق��ال��ت اي�ساف ان عنا�صر م�سلحة قبلية �شنت
هجمات �صباح ال�سبت على ال�ق��وات الدولية من
م�سجد وقرية بوالية نور�ستان.
واو�ضح رئي�س اجهزة اال�ستخبارات االفغانية يف
والي��ة نور�ستان حممد ف��اروق لفران�س بر�س ان
املعارك دارت يف منطقة كامد�ش القريبة جدا من
احلدود.
واكدت اي�ساف يف بيان "ان قوات التحالف �صدت
الهجوم واحلقت خ�سائر فادحة يف �صفوف العدو
فيما قتل ثمانية عنا�صر م��ن اي�ساف وجنديان
افغانيان".
واكد طالبان من جهتهم يف بيان مقتل  30جنديا من
القوات الدولية واالفغانية.
وق��د ام�ت��د ال�ت�م��رد ال ��ذي تكثف ل�ف�ترة طويلة يف
جنوب افغان�ستان ،اىل كامل البالد خ�صو�صا يف
ال�شرق احلدودي ل"املناطق القبلية" التي ت�صفها

وا�شنطن وباك�ستان ب"معاقل القاعدة".
وهي اكرب خ�سائر تتكبدها اي�ساف منذ مقتل ع�شرة
جنود فرن�سيني يف اب/اغ�سط�س  2008يف منطقة
�سروبي القريبة من كابول.
وكان ذلك الهجوم االكرث دموية بالن�سبة الي�ساف
منذ بدء التدخل يف افغان�ستان اواخر .2001
ويف  17ايلول قتل �ستة مظليني ايطاليني و10
مدنيني افغان على احدى الطرق االكرث ازدحاما يف
كابول اثر هجوم انتحاري لطالبان على القوات
االطل�سية.
واجلمعة قتل خم�سة جنود امريكيني يف هجمات
خمتلفة يف جنوب البالد و�شرقها.
وه��ذه ال�سنة قتل  394جنديا اجنبيا بينهم 236
امريكيا يف افغان�ستان بح�سب ح�صيلة اعدتها
وكالة فران�س بر�س ا�ستنادا اىل املوقع امل�ستقل
على االنرتنت ايكاجواليتز.
ويعترب العام  2009االكرث دموية بالن�سبة للقوات
الدولية منذ و�صولها اىل افغان�ستان حيث ميوت
جنديان من احللف االطل�سي يوميا.
ومل تكف حركة التمرد عن التو�سع والتكثف منذ
نحو �سنتني بحيث بلغت اعمال العنف واخل�سائر
يف �صفوف املدنيني وك��ذل��ك يف �صفوف القوات
الدولية واالفغانية يف اال�شهر االخرية م�ستويات
قيا�سية منذ طرد طالبان من احلكم يف .2001
ويف ايلول رفع اجلرنال �ستانلي ماكري�ستال قائد
القوات االمريكية واالجنبية يف افغان�ستان اىل
قياداته تو�صياته لال�شهر املقبلة مطالبا بتعزيزات
ت���ص��ل اىل  40ال ��ف ج �ن��دي ا� �ض��ايف لينت�شروا
خ�صو�صا ،بح�سب م���س��ؤول ع�سكري امريكي،
يف املناطق ال�شمالية والغربية املهملة حتى االن
وحيث امتدت ان�شطة املتمردين.
وقالت تقارير �صحفية انه بعد ثماين �سنوات على

تقرير اخباري

تعكف املحكمة الد�ستورية
يف روم��ا غدا الثالثاء على
درا�سة احل�صانة الق�ضائية
ال��ت��ي يتمتع ب��ه��ا رئي�س
احلكومة االيطالية �سيلفيو
برلو�سكوين مبوجب قانون
اعتمد يف مت��وز  2008بعد
���س��ت��ة ا���س��اب��ي��ع ف��ق��ط من
عودته اىل ال�سلطة.

�سقوط طالبان ما زال احللف االطل�سي ي�سعى جاهدا
اىل و�ضع ا�سرتاتيجية متكنه يف �آن من وقف مترد
امتد اىل كافة ارجاء افغان�ستان ومراعاة ر�أي عام
ي�شتد غ�ضبه لر�ؤية جنوده يعودون يف نعو�ش.
وفور و�صوله اىل البيت طلب الرئي�س االمريكي
ب��اراك اوب��ام��ا ال��ذي و�ضع افغان�ستان يف �صلب
اولوياته ،من هيئة اركانه طرقا جديدة للخروج
من امل�ستنقع االفغاين.
واول تدبري اتخذه متثل بار�سال  21الف جندي
ا�ضايف ،على غرار اال�سرتاتيجية التي اتبعت يف
العراق ،لكن هذه املرة يف بلد ا�صعب بكثري وحيث
العدو خمتلف وكذلك طبيعة االر�ض واملهمة.
وهناك بوجه ع��ام نهجان فكريان يتواجهان يف
وا�شنطن يف اال�شهر التي تلت:
ا�صحاب فكرة انت�شار كثيف للقوات ،واحل��د من
ال�ضربات اجلوية التي تقتل عددا كبريا من املدنيني
وتدريب قوات افغانية قادرة على فر�ض �سيطرتها
على البالد يف حال ان�سحاب القوات الدولية.
ان�صار فكرة ار�سال عدد حمدود من اجلنود للرتكيز
على ت�صفية القاعدة .ويعترب ه�ؤالء ان الطالبان ال
ي�شكلون خطرا على الواليات املتحدة وان ار�سال
تعزيزات كثيفة �سيزيد االنطباع بوجود جي�ش
احتالل وبالتايل اال�ستياء لدى ال�شعب.
وبعد تنحية اجلرنال ديفيد ماكرينان يف ايار طالب
خلفه على ر�أ���س ال�ق��وات الدولية يف افغان�ستان
اجلرنال �ستانلي ماكري�ستال بو�ضع ا�سرتاتيجية
جديدة يرى البع�ض انها لي�ست �سوى ا�ستمرارا
لل�سابقة مع و�سائل متزايدة.
وق��ال م�س�ؤول ع�سكري اوروب��ي �سابق كبري يف
كابول م�ؤخرا "اال�سرتاتيجية اجلديدة ال بد من
اقناعي من انها جديدة فعال" م�ضيفا "ال نرى يف
الوقت الراهن اي فرق كبري على االر�ض با�ستثناء

واقع ان هناك املزيد من كل �شيء .مزيد من الرجال
ومزيد من العتاد ومزيد من املال".
ويف ايلول رفع اجل�نرال ماكري�ستال اىل قياداته
تو�صياته لال�شهر املقبلة للمطالبة بار�سال تعزيزات
ت�صل اىل  40الف جندي ا�ضايف لن�شرهم خ�صو�صا
يف املناطق ال�شمالية والغربية املهملة حتى االن.
و�سيتجاوز عديد القوة االمريكية انذاك املئة الف
جندي.
وين�شر احللف االطل�سي والقوة االمريكية امل�شاركة
يف عملية "احلرية الدائمة" حاليا مئة الف جندي
من اربعني بلدا.
ويف موازاة ذلك ت�سعى القوات الدولية للتكيف مع
خطر القنابل اليدوية ال�صنع .واعلنت وا�شنطن
ار� �س��ال ال �ي��ات م�صفحة ج��دي��دة اف���ض��ل جتهيزا
لل�صمود امام هذه القنابل التي ت�سببت بخ�سائر
قيا�سية يف اال�شهر االخرية.
وهذه االليات اجلديدة هي ن�سخ معدلة للم�صفحات
ام ار اي��ه بي املعروفة بانها توفر حماية اف�ضل
للقوات االمريكية يف العراق .والنموذج اجلديد
يتميز بانه خفيف اكرث ويتكيف ب�شكل اف�ضل مع
طبيعة االر�ض اجلبلية يف افغان�ستان.
وك� ��ان ب � ��اراك اوب ��ام ��ا ح ��ذر يف ال��رب �ي��ع م��ن ان
"الطريق �ستكون طويلة" معلنا خطته التي
تتلخ�ص ب"زعزعة وتفكيك القاعدة يف باك�ستان
وافغان�ستان والتغلب عليها ومنعها من العودة اىل
هذين البلدين يف امل�ستقبل".
وا�سو�أ ال�سيناريوهات التي يخ�شاها املراقبون ان
ال يتبدل اي �شيء مع و�ضع ا�سرتاتيجية جديدة،
وان يكون م�صري الغربيني يف نهاية املطاف يف
افغان�ستان التي ي�سهل احتاللها لكن من ال�صعب
االح �ت �ف��اظ ب �ه��ا ،م��ا ك ��ان م���ص�ير ال���س��وف�ي��ات يف
الثمانينات والربيطانيني يف القرن التا�سع ع�شر.

بكني /اف ب

حظي رئي�س الوزراء ال�صيني وين جياباو با�ستقبال حافل
ام�س االح��د يف كوريا ال�شمالية التي و�صلها يف زيارة
ا�ستثنائية حلليفه و�سط م�ؤ�شرات تدل على ان بيونغ يانغ
قد تعود اىل مفاو�ضات نزع ا�سلحتها النووية.
واظهرت م�شاهد بثها التلفزيون ان ال�سجاد االحمر فر�ش
لرئي�س احلكومة ال�صينية وك��ان يف ا�ستقباله يف املطار
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ ايل.
وادت التحية له فرقة �شرف فيما كانت ن�ساء يلوحن باعالم
�صينية .وهذه الزيارة التي ت�ستغرق ثالثة ايام هي االعلى
م�ستوى مل�س�ؤول �صيني منذ زيارة الرئي�س هو جينتاو يف
العام .2005
وق��ال��ت وك��ال��ة ان�ب��اء ال�صني اجل��دي��دة الر�سمية ان وزير
اخلارجية ال�صيني يانغ جي�شي واملبعوث ال�صيني اىل
املفاو�ضات ال�سدا�سية حول نزع ا�سلحة كوريا ال�شمالية
النووية وو داوي يرافقان وي��ن جياباو يف زي��ارت��ه كما
ذكرت الوكالة.
وافادت وكالة انباء ال�صني اجلديدة ووكالة يونهاب الكورية
اجلنوبية ان وين جياباو وقع االحد �سل�سلة اتفاقات تعاون
مع نظريه كيم يونغ ايل و�سيلتقي االثنني الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ ايل.
ي�شار اىل ان بكني هي ال�شريك االقت�صادي االول لبيونغ
يانغ ويرتبط البلدان باتفاق دفاع متبادل منذ العام .1961
واعتربت و�سائل االعالم ال�صينية هذه الزيارة بانها "زيارة
ر�سمية ودية" فيما املحت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية
(يونهاب) اىل ان كيم جونغ ايل قد يديل "باعالن مهم" على
عالقة باملفاو�ضات ال�سدا�سية املجمدة حاليا.
وعند ا�ستقباله يف منت�صف ايلول موفدا �صينيا وجه الزعيم
الكوري ال�شمايل ا�شارات تهدئة عرب اعالن ا�ستعداده للعودة
اىل ط��اول��ة املفاو�ضات "الثنائية وامل�ت�ع��ددة االطراف".

وكانت بيونغ يانغ ان�سحبت من املفاو�ضات ال�سدا�سية
التي ت�ضم الكوريتني والواليات املتحدة واليابان وال�صني
ورو�سيا التي ت�ست�ضيفها بكني منذ العام  2003يف ني�سان
املا�ضي بعد ان ادانها جمل�س االمن ب�سبب اطالق �صاروخ
بعيد املدى.
ومت ت�شديد العقوبات الدولية على كوريا ال�شمالية اي�ضا اثر
قيامها باطالق ال�صاروخ البعيد املدى يف مطلع ني�سان.
واعتربت كوريا ال�شمالية عقوبات جمل�س االم��ن الدويل
ب��ان�ه��ا "ظاملة" واك� ��دت ان ه��دف ال �� �ص��اروخ و� �ض��ع قمر
ا�صطناعي لالت�صاالت يف امل��دار .وردا على ذلك ان�سحبت
بيونغ يانغ من املفاو�ضات ح��ول ن��زع ا�سلحتها النووية
لكنها قامت اي�ضا يف  25ايار بتجربتها النووية الثانية منذ
جتربة ت�شرين االول  2006التي تعر�ضت اثرها لعقوبات
دولية اي�ضا.
وق��ام ال�ن�ظ��ام ال�ستاليني ان ��ذاك بتكثيف ال�ضغوط عرب
التهديد بعدم التخلي اب��دا عن امللف النووي وا�ستخدام
البلوتونيوم ل�غ��اي��ات ع�سكرية .وخ�ل�ال ج��ول��ة ا�سيوية
يف نهاية ايلول�/سبتمرب رحب م�ساعد وزي��رة اخلارجية
االمريكية جيم�س �ستاينربغ بزيارة وين جياباو اىل كوريا
ال�شمالية داعيا يف الوقت نف�سه النظام "اىل اقتنا�ص هذه
الفر�صة الرائعة" للعودة اىل طاولة املفاو�ضات.
وبح�سب يونهاب فان املوفد االمريكي اخلا�ص اىل كوريا
ال�شمالية �ستيفن بو�سوورث �سيعلن عن زيارة اىل بيونغ
يانغ اثر زيارة وين جياباو.
لكن الواليات املتحدة تعترب ان نزع ا�سلحة كوريا ال�شمالية
يتطلب قرارا متعدد االطراف وترف�ض الفكرة التي عر�ضتها
بيونغ يانغ باجراء حمادثات امريكية-كورية �شمالية حتل
حمل املفاو�ضات ال�سدا�سية.
وتعترب بيونغ يانغ ان الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة
القادرة على ان تقدم للنظام ما يهمه فعال وهو ميثاق عدم

املحكمة الد�ستورية االيطالية حتقق يف ح�صانة برلو�سكوين الق�ضائية
روما /اف ب

ويف حال اقر الق�ضاة اخلم�سة ع�شر ان هذا
القانون الذي اطلق عليه ا�سم الفانو --على
ا�سم وزي��ر العدل ال��ذي اقرتحه اجنيلينو
ال� �ف ��ان ��و --خم��ال��ف ل �ل��د� �س �ت��ور ،ف� ��ان كل
املالحقات الق�ضائية بحق برلو�سكوين قد
ت�ستانف.
ويثري ذل��ك قلق "الكافالريي" (� 73سنة)
الذي قد يقف يف قف�ص االتهام ال �سيما يف
ميالنو يف حماكمة ميل�س ،وه��ي الق�ضية
التي ي�شتبه فيها انه دفع  600الف يورو
ملحاميه ال�سابق الربيطاين دايفد ميل�س
مقابل �شهادات زور يف حماكمتني تعودان
اىل الت�سعينات.
وق�ضى قانون الفانو امل�صادق عليه يف 22

متوز  2008بتعليق اي اج��راءات ق�ضائية
بحق الذين يتولون اعلى اربع منا�صب يف
الدولة -الرئي�س ورئي�س احلكومة ورئي�سا
جمل�سي ال�شيوخ والنواب -خالل والياتهم
(� 5سنوات يف ما يخ�ص برلو�سكوين).
واعلن ناطق با�سم املحكمة الد�ستورية انه
�سيتم ال�ث�لاث��اء البحث يف د�ستورية هذا
القانون اثناء جل�سة عامة ثم يتم عر�ض
القرار للتداول.
وق ��ال امل�ت�ح��دث "ال نعلم م��ن م��ن الق�ضاة
�سي�صوت بنعم او ال ،كما قد تقرر االغلبية
ان ب�ع����ض ب �ن��ود ال �ق��ان��ون ف �ق��ط خمالفة
للد�ستور".
وق��د ي�صدر احل�ك��م امل�ستند اىل ملف من
�سبعة جملدات من � 3218صفحة ،اعتبارا

من الثالثاء او االربعاء او قد ي�ؤجل اىل ما
بعد ا�سبوعني.
وق��ال م��ارك الزار املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون
االيطالية لوكالة فران�س بر�س "بالن�سبة
لربلو�سكني ،انه نوع من العد الع�سكي النه
اذا الغت املحكمة قانون الفانو ،ف��ان ذلك
�سي�ؤدي اىل زعزعته .و�ستثار �ضجة كبرية
و�سي�ضعف يف مرحلة اوىل".
ويخ�شى ب��رل��و��س�ك��وين باخل�صو�ص من
ان �ع �ك��ا� �س��ات ا��س�ت�ئ�ن��اف امل �ح��اك �م��ات على
�سمعته و�شعبيته .واعترب ماركو تارت�شي
ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف فلورن�سا ان
"املجازفة ،ولو بادانة واحدة ،تلقي بظاللها
الثقيلة التي تفوق ف�ضائحه اجلن�سية التي
ال تثري �سوى �ضحك ناخبيه".

وت�سعى املعار�ضة اىل اغتنام الفر�صة.
وي� ��رى ال �ق��ا� �ض��ي ال �� �س��اب��ق ان �ط��ون �ي��و دي
بييرتو املتخ�ص�ص يف مكافحة الف�ساد
وزع �ي��م ح ��زب +اي �ط��ال �ي��ا ال �ق �ي��م +وواح ��د
م��ن ا��ش��د خ�صوم برلو�سكوين ان قانون
"الفانو ترخي�ص يدل على ما اقوله منذ
دخوله معرتك ال�سيا�سة �سنة  1994وهو
ان برلو�سكوين ي�ستخدم ال�سيا�سة حلماية
نف�سه من مالحقات ق�ضائية".
وعلى املدى الق�صري ،فان برلو�سكوين لي�س
مهددا يف مهامه النه يتمتع بتاييد اغلبية
برملانية وا�سعة بف�ضل حتالفه مع رابطة
ال�شمال (اليمينية املتطرفة ال�شعبوية).
ويرى الزار ان "املعار�ضة ،وخا�صة احلزب

الدميقراطي ،ا�ضعف من اي وقت م�ضى،
ويف الغالبية ال يتحرك اح��د ولي�س هناك
حرب خالفة .من جهة اخرى ،فان الرابطة
يف حاجة اليه وما زالت �شعبيته مرتفعة يف
ا�ستطالعات الراي".
ويف معر�ض تلخي�ص االجواء يف مع�سكر
برلو�سكوين ،قال وزي��ر الدفاع انيازيو ال
رو�سا هذا اال�سبوع انه واثق من ان قانون
الفانو لن يلغى ،واال "فانه �سيكون قرار
�سيا�سي" من ق�ضاة املحكمة الد�ستورية.
ويف هذه احلال ،اوردت �صحيفة بانوراما
فكرة عما قد يكون عليه رد برلو�سكوين.
وق��ال��ت "�سيتم ا��س�ت�ب��دال ال��وزي��ر واع��ادة
�صياغة قانون ياخذ يف االعتبار مالحظات
املحكمة".

