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االعالم ال�صيني ي�شيد باوباما
ويتجاهل ت�صريحاته عن
حقوق االن�سان
بكني /اف ب

الفاو تعلن عدم ر�ضاها عن
بيان قمة الغذاء العاملي
روما  /بي بي �سي

اعرب جاك �ضيوف رئي�س منظمة االمم
املتحدة لالغذية وال��زراع��ة (الفاو) عن
ع��دم ر�ضاه عن االع�لان اخلتامي لقمة
الغذاء العاملية املنعقدة يف روما.
وق ��ال �ضيوف ان االع�ل�ان ال ��ذي يلزم
دول ال �ع��امل ب���ش��راك��ة ج��دي��دة ملكافحة
اجل��وع ،مل ي�شتمل على اه��داف حمددة
ب�ش�أن امليزانية املطلوب انفاقها ملكافحة
اجل��وع .وتقول االمم املتحدة ان اكرث
من مليار �شخ�ص حول العامل يعانون من
اجلوع ب�سبب االزمة االقت�صادي العاملية
والتغري املناخي ا�ضافة لعوامل اخرى.
و� �ش��ارك يف ق�م��ة ال �غ��ذاء ،ال�ت��ي عقدت
برعاية الأمم امل�ت�ح��دة� ،ستون زعيما
بحثوا �آل�ي��ات �ضمان ا�ستقرار ا�سعار
املواد الغذائية وزيادة االنتاج الغذائي.
ودعا االمني العام للأمم املتحدة بان كي
مون ،الذي �شارك يف القمة ،قادة العامل
اىل اجراء "تغيريات مهمة" ملنع تفاقم
م�شكلة اجلوع يف العامل.
وا� � �ض� ��اف" :يجب ع�ل�ي�ن��ا �أن جنري
تغيريات مهمة لإطعام �أنف�سنا ،وال�سيما
ل�ضمان �أم��ن ال�ف�ق��راء وال�ف�ئ��ات الأكرث
تعر�ضا للخطر" .وي ��أت��ي ان�ع�ق��اد قمة
روم��ا ح��ول الأم��ن ال�غ��ذائ��ي بعد مرور
�سنة ع�ل��ى االرت �ف��اع��ات ال�ك�ب�يرة التي

�شهدتها �أ�سعار املواد الغذائية وت�سببت
يف ح��دوث ا�ضطرابات اجتماعية يف
م �ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة م��ن ال� �ع ��امل .وتقول
الأمم امل �ت �ح��دة �إن م�ل�ي��ار �شخ�ص يف
العامل يعانون من اجل��وع ،م�ضيفة �أن
الإنتاج الغذائي يجب �أن يرتفع بهدف
اال�ستجابة للتزايد ال�سكاين.
لكن املنظمات غ�ير احلكومية املعنية
بو�ضع الغذاء يف العامل انتقدت القمة
قائلة �إنها قد تف�شل يف و�ضع �أهداف
ط�م��وح��ة ،وخ�صو�صا �أن ق��ادة ال��دول
الغنية مل ي�شاركوا فيها .ويقول مرا�سل
بي بي �سي يف روم��ا ،ديفيد ليون� ،إن
القادة امل�شاركني يف القمة �سيحاولون
يف م��داخ�لات �ه��م �إب� �ق ��اء ت��رك �ي��ز العامل
من�صبا ع�ل��ى ال �ع��واق��ب ال �ت��ي ترتبت
ع�ل��ى ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار امل� ��واد الغذائية
خالل ال�سنة املا�ضية والتي ا�ستهدفت
على وج��ه اخل�صو�ص ال��دول الفقرية.
وت �ق��ول الأمم امل�ت�ح��دة �إن واح ��دا من
بني �ستة �أ�شخا�ص يف العامل يعاين من
اجلوع يف حني حذرت منظمة الأغذية
والزراعة التابعة للأمم املتحدة (الفاو)
من �أن يف حال عدم تخ�صي�ص الآن مزيد
م��ن الأرا� �ض��ي يف ال�ع��امل لإن�ت��اج املواد
الغذائية ،ف ��إن  370مليون �شخ�ص قد
يواجهون املجاعة بحلول عام .2050

مقاتلو طالبان يفجرون مدر�سة
بنات يف �شمال غربي باك�ستان
بي�شاور  /الوكاالت

اعلنت االدارة املحلية ان عنا�صر طالبان دمروا ام�س باملتفجرات مدر�سة بنات -الثالثة
يف �شهر -يف منطقة خيرب القبلية �شمال غرب باك�ستان قرب املناطق التي تدور فيها
املعارك بني اجلي�ش واملقاتلني اال�سالميني املوالني لتنظيم القاعدة.
ووقعت احل��ادث��ة ليال عندما كانت املدر�سة مغلقة .واو��ض��ح ف��اروق خ��ان امل�س�ؤول
يف ادارة خيرب احلدودية مع افغان�ستان حيث وقع االنفجار لوكالة فران�س بر�س
ان "املدر�سة ت�ضررت كثريا وباتت تقريبا غري قابلة لال�ستخدام" .واك��د م�س�ؤول
يف اج�ه��زة اال�ستخبارات طلب ع��دم ذك��ر ا�سمه لفران�س بر�س وق��وع احل��ادث يف
قرية يو�سف كيلي .وتقع املدر�سة على بعد نحو ع�شرين كلم جنوب بي�شاور كربى
مدن الوالية والتي �شهدت خم�سة من االعتداءات االنتحارية الثمانية التي ادت اىل
�سقوط مئة قتيل يف �شمال غرب البالد خالل االيام الثمانية املا�ضية .وقد دمرت حركة
طالبان التي حتظر ،على غرار نظريتها االفغانية ،تعليم االناث وعملهم ،عدة مدار�س
بنات يف املنطقة نف�سها منذ بداية ال�شهر واملئات من مدار�س البنات يف كامل االقليم
خالل ال�سنوات االخرية .ويف بقية مناطق البالد مبا يف ذلك كربى املدن والعا�صمة
ا�سالم اباد ،ا�ضطرت املدار�سة اىل اغالق ابوابها بعد تعر�ضها اىل تهديدات املتطرفني
اال�سالميني او امتثاال لتو�صيات ال�سلطات حت�سبا من وقوع اعتداءات.

ع�شاء للرئي�س اوباما يف ال�صني مع ابت�سامة لفتاة �صينية�( ..أ .ف .ب)

مقتل  10يف هجوم على �سوق

رحبت و�سائل االع�لام ال�صينية
الر�سمية ام�س بتعليقات الرئي�س
االمريكي باراك اوباما االثنني يف
�شنغهاي حول العالقات االمريكية
ال�صينية لكنها جت��اه�ل��ت متاما
ت�صريحاته حول حقوق االن�سان.
وعنونت �صحيفة "غلوبل تاميز"
ال�صادرة باللغة ال�صينية والتابعة
ل�صحيفة ال�شعب ال �ت��ي تعك�س
وجهة نظر قومية �صينية جديدة
"اوباما ي�ؤكد جمددا انه ال يرغب
يف احتواء ال�صني".
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا � � �ش� ��ددت �صحيفة
"ت�شاينا دايلي" باللغة االنكليزية
وامل�خ���ص���ص��ة ل�لاج��ان��ب ع�ل��ى ان
اوب��ام��ا اع ��رب ع��ن االم ��ل يف اال
تكون الدولتان العظيمتان ،من
اك�بر اط��راف التحديات العاملية
يف ال �ق��رن احل ��ادي والع�شرين،
خ�صمني.
وا�ضافت "قال اوباما :هناك مكان
لكالنا".
من جانبها اختارت بيكني تاميز
ع �ب��ارة قالها الرئي�س االمريكي
ع� �ن ��وان ��ا وه� ��ي ان "الواليات
املتحدة ت�شعر ب��االرت�ي��اح ل�صني
قوية مزدهرة وناجحة".
ويف خ�ط��اب ال �ق��اه يف �شنغهاي
االث��ن�ي�ن خ�ل�ال ل �ق��اء م��ع الطلبة

حت� ��دث اوب� ��ام� ��ا ع ��ن "توقعات
جديدة مل�ستقبل العالقات الثنائية
اي تعزيز املبادالت بني ال�شعبني
واالع�ت�راف الثقايف" كما افادت
"اخبار بكني" يف افتتاحيتها.
غري ان و�سائل االع�لام الر�سمية
جت��اه�ل��ت تعليقات اوب��ام��ا على
حقوق االن�سان وحديثه املقت�ضب
ع ��ن االن�ت�رن ��ت مب�ن��ا��س�ب��ة لقائه
االثنني مع الطلبة يف �شنغهاي.
وق��ال اوب��ام��ا ان "حرية التعبري
واملعتقد والو�صول اىل االعالم
وامل �� �ش��ارك��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة حقوق
عاملية على ما نعتقد".
وا� � �ش� ��ارت ب �ك�ين ت��امي��ز اىل ان
اوب ��ام ��ا � �ش��رح ان ��ه ال ي�ستخدم
ت��واي�تر -املعرقلة منذ ا�شهر يف
ال�صني -واع�بر ع��ن دعمه �شبكة
انرتنت حرة .كذلك ن�شرت ت�شاينا
دايلي التعليق نف�سه.
وت �� �ض��م ال �� �ص�ين اك �ب�ر ع� ��دد من
م�ستخدمي االن�ترن��ت يف العامل
حيث يبلغ عددهم  350مليونا.
ويف ح�ي��ن ي� � ��رى ال� �ن� �ظ���ام ان
االن�ت�رن��ت و��س�ي�ل��ة ح��داث��ة يجب
ت �ط��وي��ره��ا ،ي �ف��ر���ض ع �ل �ي �ه��ا يف
الوقت نف�سه رقابة �صارمة تفاديا
لتمكن املن�شقني ال�سيا�سيني من
ا�ستخدامها كو�سيلة تعبري او
تنظيم.

لندن تخطط لت�سليم �أمن �أفغان�ستان �إىل احلكومة الأفغانية

لندن – كابل  /الوكاالت

قال رئي�س الوزراء الربيطاين غوردن براون انه �س�سيت�ضيف
م�ؤمترا دوليا يف لندن بداية العام املقبل لبحث ت�سليم �ش�ؤون
االمن والدفاع يف افغان�ستان اىل احلكومة االفغانية .فيما
قتل  10مدنيني وا�صيب  28على االق��ل يف هجوم بقذائف
ال�ه��اون على �سوق �شمال غ��رب افغان�ستان ح�سبما اعلنت
م�صادر ال�شرطة االفغانية ام�س .
وقال براون ،يف كلمة القاها حول �سيا�سة حكومته ودورها
فيما يتعلق بال�ش�أن الأفغاين ،انه ي�سعى اىل ان يتمخ�ض عن
اجتماع حلف �شمال االطل�سي (الناتو) "جدول زمني" لت�سليم
تلك ال�ش�ؤون اىل احلكومة االفغانية.
ودع��ا ب��راون اىل عملية ت�سليم تدريجية ،والي��ة والي��ة او
مقاطعة مقاطعة ،تتوىل خاللها قوات االمن االفغانية �ش�ؤون
االمن والدفاع يف انحاء البالد.
وقال مكتب رئي�س الوزراء الربيطاين ان قمة الناتو املقبلة
لي�ست قمة "خروج" ،بل هي فر�صة لنقا�ش اال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية يف اف�غ��ان���س�ت��ان .وداف ��ع ب� ��راون ،يف اخلطاب
ال�سنوي حول ال�سيا�سة اخلارجية ،عن �سيا�سة حكومته يف
افغان�ستان ،م�ؤكدا على ان تنظيم القاعدة يظل اخلطر الكبري

والوحيد الذي يهدد امن ال�شعب الربيطاين.
وا�ضاف ان احلملة الع�سكرية يف افغان�ستان ،كما هو احلال
يف باك�ستان ،حققت جناحا اك�بر يف احل��رب على القاعدة
خالل ال�سنة املا�ضية اكرث من اي وقت م�ضى.
وتقول تقارير ان براون ي�ؤمن فيما يبدو ب�أن ال�شك املتنامي
ال ��ذي ب ��د�أ ي�ن�ت��اب ال� ��ر�أي ال �ع��ام ال�بري �ط��اين ب���ش��أن احلملة
الع�سكرية يف افغان�ستان ميكن انها�ؤه.
وع�ل��ى اجلبهة الأف�غ��ان�ي��ة لقي ج�ن��دي ب��ري�ط��اين �آخ��ر حتفه
االحد يف انفجار مبنطقة جريي�شك يف اقليم هلمند جنوبي
افغان�ستان ،ح�سب اعالن وزارة الدفاع الربيطانية.
وب��ذل��ك ارت �ف��ع ع��دد اجل �ن��ود الربيطانيني ال��ذي��ن قتلوا يف
افغان�ستان منذ انطالق احلملة الع�سكرية الغربية بها عام
 ،2001اىل  234قتيال ،منهم �سبعة وت�سعون قتلوا هذا العام.
على �صعيد �آخر قتل  10مدنيني وا�صيب  28على االقل يف
هجوم بقذائف ال�ه��اون على �سوق �شمال غ��رب افغان�ستان
ح�سبما اعلنت م�صادر ال�شرطة االفغانية.
وحملت ال�شرطة م�سلحي طالبان م�س�ؤولية الهجوم وقالت
ان قذيفتي هاون على االقل ا�صابتا �سوقا مزدحمة يف وادي
تاجاب �شمال العا�صمة كابول .واعلن م�س�ؤولون فرن�سيون

ان قائد القوات الفرن�سية يف افغان�ستان اجل�نرال مار�سيل
دراوات كان يح�ضر اجتماعا مع زعماء قبائل املنطقة يف مكان
قريب من موقع الهجوم .وا�شارت وكالة االنباء الفرن�سية
اىل ان مكان االجتماع كان على بعد  300مرت فقط من موقع
�سقوط القذائف.واعلن الناطق با�سم القوات الفرن�سية ان
ط��ائ��رات عمودية �شاركت يف نقل امل�صابني اىل العا�صمة
كابول بينما مت نقل اخرين اىل م�ست�شفى القوات الفرن�سية
الواقع يف وادي تاجاب .ويقع هذا الوادي يف اقليم كابي�سا
الذي يبعد  75كم �شمال غرب العا�صمة كابول .ويبلغ قوام
القوات الفرن�سية املنت�شرة يف افغان�ستان ثالثة االف جندي
يتمركزون يف اقليمي كابي�سا و�سوروبي.
اىل ذلك قال االمني العام حللف �شمال االطل�سي اندر�س فو
را�سمو�سن ي��وم ال�ث�لاث��اء ان مهمة احللف يف افغان�ستان
�ستتلقى دفعة قوية قريبا وذل��ك يف ت�صريحات تهدف اىل
تبديد ال�شكوك حول العملية .وقال انه واثق من ان احللف
مبقدوره البدء العام املقبل يف ت�سليم املزيد من امل�س�ؤوليات
االمنية للقوات االفغانية مما ي�سمح لقوة املعاونة االمنية
الدولية (اي�ساف) التي يقودها احللف باالنتقال تدريجيا اىل
دور تقدمي الدعم .و�شهد العام اجل��اري ت�صاعدا يف �سقوط

تقري��ر :اجلـــ��وع تفاقــ��م فـ��ي الوالي��ات املتحدة
وا�شنطن  /الوكاالت

جاء يف تقرير حكومي امريكي ن�شر ان
ح��واىل  %15من العائالت االمريكية،
اي  17م�ل�ي��ون ع��ائ�ل��ة واك�ث�ر بثالثة
م�لاي�ين ع��ن ال�سنة ال�سابقة ،واجهت
نق�صا يف الغذاء يف وقت ما من العام
 2008الفتقارها اىل االم ��وال .وهذا
رق��م قيا�سي منذ ال�ع��ام  1995عندما
بد�أت وزارة الزراعة تقييم "غياب االمن
الغذائي" اي عدم قدرة العائالت على
ت�أمني مواد غذائية كافية حلياة �صحية
جلميع افرادها طيلة ايام ال�سنة.
وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال �ظ��اه��رة م��ع بداية
االنكما�ش االقت�صادي االخ�ط��ر الذي
�شهدته الواليات املتحدة منذ ثالثينيات
ال� �ق ��رن امل ��ا�� �ض ��ي وت �� �س��ري��ح ماليني

املوظفني.
واعترب الرئي�س باراك اوباما التقرير
"مقلقا" وان كانت نتائجه متوقعة
نظرا اىل ال��زي��ادة الكبرية يف طلبات
امل �� �س��اع��دة ال �غ��ذائ �ي��ة ع �ل��ى امل�ستوى
الفدرايل .وقال يف بيان "ما يثري القلق
ب�شكل خا�ص ،هو ان يف اكرث من ن�صف
مليون عائلة تعر�ض طفل اىل اجلوع
مرات عدة خالل العام" م�ضيفا ان "منو
اطفالنا وقدرتهم على التعلم وتنمية
كل قدراتهم وبالتايل القدرة التناف�سية
لبلدنا ،تتوقف على وج�ب��ات منتظمة
و�صحية".
وج � ��اء يف ت �ق��ري��ر وزارة ال ��زراع ��ة
لعام  2008ان  %14,6م��ن العائالت
االمريكية واجهت يف وقت ما من العام

نق�صا يف الغذاء ل�سد رمق كافة افرادها
الفتقارها اىل موارد.
وهي زيادة كبرية مقارنة بالعام 2007
حيث واجهت  13مليون عائلة ()%11,1
ه��ذا الو�ضع .وب�ين ه ��ؤالء ال %14,6
وجد ثلثهم تقريبا ( 6,7ماليني ا�سرة
او  %5,7من اال�سر االمريكية) انف�سهم
معر�ضني اىل ان �ع��دام االم��ن الغذائي
م��ا يعني ان�ه��م ا��ض�ط��روا اىل تقلي�ص
ح�ص�ص بع�ض افراد اال�سرة او تعديل
عاداتهم الغذائية .ومل تكن ن�سبة هذه
اال�سر تزيد عن  4,1باملئة يف .2007
وع��ادة يحظى االطفال بحماية اف�ضل
من النق�ص يف الغذاء بح�سب التقرير.
غري انهم تعر�ضوا مع الرا�شدين لذلك
يف � 506آالف بيت يف %1,3( 2008

م��ن اج�م��ايل اال��س��ر التي لديها اطفال
يف الواليات املتحدة مقابل  %0.8يف
 .)2007وترتفع ن�سبة "انعدام االمن
الغذائي" ب�شكل كبري بني اال�سر التي
تعترب حتت عتبة الفقر او القريبة منه
يف الواليات املتحدة داخل اال�سر ذات
املعيل ال��واح��د وا� �س��ر ال���س��ود وذوي
اال�صول اال�سبانية.
واك��د اوباما ت�صميمه على عك�س هذا
التوجه وذل��ك من خالل اح��داث فر�ص
عمل االم��ر ال��ذي ي�شكل اب��رز اولويات
حتركه االقت�صادي ،كما قال.
غري انه طالب اي�ضا بان تو�سع احلكومة
نطاق امل�ساعدة الغذائية الفدرالية .كما
اكد رغبته يف تبني قانون ل�ضمان غذاء
�صحي لالطفال.

حمكمة للأمم املتحدة تربئ زعيم رواندي من االبادة اجلماعية
دار ال�سالم  /الوكاالت

بر�أت حمكمة ا�ستئناف تابعة لالمم املتحدة زعيما
روانديا حكم عليه بال�سجن  20عاما الدانته باالبادة
اجلماعية التي �شهدتها روان��دا عام  1994ب�سبب
عدم كفاية االدلة .وقالت املحكمة اجلنائية الدولية
اخلا�صة برواندا يف وقت مت�أخر من يوم االثنني ان

حمكمة اال�ستئناف التابعة لها امرت باطالق �سراح
بروتي�س زيجريانريازو املعروف با�سم (م�سرت زد)
على الفور .واتهم زيجريانريازو وهو �صهر الرئي�س
الرواندي اال�سبق جوفينال هابيارميانا باالنتماء
اىل جمموعة اكازو وهي جمموعة �صغرية من عرق
الهوتو لكنها �صاحبة نفوذ ويعتقد انها دبرت البادة

اقلية التوت�سي .وق��ال القا�ضي ت �ي��ودور مريون
ال��ذي ير�أ�س حمكمة اال�ستئناف باملحكمة الدولية
ومقرها ارو�شا ب�شمال تنزانيا "حكم املحكمة �أخط�أ
يف مبادىء القانون اخلا�ص بتوزيع عبء االثبات
اخلا�ص مبكان تواجد املتهم بعيدا عن مكان ارتكاب
الفعل كما �أخط�أ خط�أ كبريا يف التعامل مع االدلة".

القتلى يف بع�ض من ا�شد اعمال القتال �ضراوة منذ االطاحة
بحركة طالبان من ال�سلطة ع��ام  2001مما قو�ض الت�أييد
ال�شعبي للحرب يف بع�ض بلدان احللف ومن بينها بريطانيا.
وقال را�سمو�سن انه يتفهم خماوف النا�س ب�ش�أن تكلفة مهمة
احللف يف افغان�ستان واجتاهها.
وق��ال يف ن�ص خطاب موجه الجتماع اجلمعية الربملانية
للحلف يف ادن�ب�ره "لكن يجب اع ��ادة الت�أكيد للنا�س بانه
�ستكون هناك دفعة قوية جديدة قريبا".
وا�ضاف "يف غ�ضون ا�سابيع قليلة اتوقع اننا �سنتخذ قرارا
يف حلف �شمال االطل�سي ب�ش�أن ا�سلوب التعامل وم�ستويات
القوات املطلوبة للم�ضي مبهمتنا قدما".
وتابع "اثق يف انه �سيكون ا�سلوبا ملكافحة التمرد بزيادة
جوهرية يف القوات و�سوف ن�ضع ال�شعب االفغاين يف قلب
اجلهود املجمعة لقوة املعاونة الدولية بالرتكيز على امنهم
وبدعم اعادة االعمار والتنمية".
وحث حكومات الدول االع�ضاء يف احللف على توفري مزيد
من املوارد الع�سكرية مبا يف ذلك قوات قتالية ا�ضافية لقوة
امل�ساعدة االمنية وق��وات ا�ضافية للدخول يف �شراكة مع
القوات االفغانية وتدريبها.

انف�صاليو ك�شمري يجرون
حمادثات مع الهند
نيودلهي  /رويرتز

ذكر تقرير ام�س الثالثاء ان زعماء حتالف لالنف�صاليني يف والي��ة ك�شمري
الهندية عقدوا حمادثات �سرية مع وزي��ر داخلية الهند يف م�ؤ�شر على بذل
جهود ال�ستئناف حمادثات ال�سالم الرامية اىل انهاء عقود من التمرد.
واف��ادت �صحيفة (هيندو) ان مريويز عمر ف��اروق رئي�س م�ؤمتر حرية كل
االح ��زاب عقد حم��ادث��ات م��ع وزي��ر الداخلية باالنيابان ت�شيدامبارام يف
نيودلهي يف مطلع اال�سبوع.
ومن �ش�أن اي م�ؤ�شر على ا�ستئناف حمادثات �سالم ان ي�ساعد على تقليل
التوتر يف الوالية التي يدور حولها �صراع بني الهند وباك�ستان منذ عقود.
وحث م�ؤمتر حرية كل االحزاب نيودلهي على �سحب قوات اجلي�ش واطالق
�سراح �سجناء وان�ه��اء انتهاكات حقوق االن�سان قبل ا�ستئناف حمادثات
ال�سالم.
ونفى ف��اروق عقد اجتماع مع ت�شيدامبارام يف نيودلهي لكنه قال ان هناك
"بع�ض االت�صاالت بني م�ؤمتر حرية كل االحزاب واحلكومة عرب قنوات
خلفية".
وانهارت املحادثات بني احلكومة الهندية واالنف�صاليني عام  . 2006وقدم
رئي�س الوزراء الهندي مامنوهان �سينغ عر�ضا ال�ستئناف املحادثات ال�شهر
املا�ضي خالل زيارة لك�شمري.
ويقول م�س�ؤولون ان اكرث من  47الف �شخ�ص قتلوا خالل الع�شرين عاما
املا�ضية يف ك�شمري التي ال يزال ال�شعور املعادي للهند مت�أ�صال فيها.
ومع تراجع اعمال العنف يف ال�سنوات االخرية بد�أت الهند يف �سحب قوات
اجلي�ش من امل��دن الرئي�سية يف ك�شمري و�سلمت م�س�ؤولية فر�ض القانون
والنظام لل�شرطة وهو ما يعطي م�ؤ�شرات على انها م�ستعدة الجراء حمادثات
�سالم.

وكالة الطاقة الذرية ترى ان ايران تخفي مواقع نووية �أخرى

تقرير اخباري

ق����ال ت��ق��ري��ر ل��ل��وك��ال��ة
الدولية للطاقة الذرية
�إن الوكالة التابعة لالمم
املتحدة ت�شعر بالقلق ب�ش�أن
احتمال �أن يعني ك�شف
اي��ران املت�أخر عن موقع
ثان لتخ�صيب اليورانيوم
انها تخفي �أن�شطة نووية
اخرى.

فيينا  /رويرتز

وقال التقرير �إن ايران ابلغت الوكالة انها بد�أت
بناء املفاعل داخل حت�صينات حتت جبل قرب
مدينة قم عام  2007اال ان لدى الوكالة �أدلة
على ان امل�شروع بد�أ يف .2002
ويقول دبلوما�سيون غربيون �إن ايران �أبلغت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود امل�شروع
يف �سبتمرب اي�ل��ول بعد �أن علمت ان �أجهزة
خم��اب��رات �أم��ري �ك �ي��ة وف��رن���س�ي��ة وبريطانية
ك�شفته .ووج��د مفت�شو الوكالة الذين تفقدوا
من�ش�أة ف��وردو لتخ�صيب الوقود يف  26و27
�أكتوبر ت�شرين االول �أن البناء يف املوقع بلغ
مرحلة متقدمة للغاية .وابلغت طهران الوكالة
التي مقرها فيينا ان العمل يف املن�ش�أة �سيبد�أ
ع��ام  .2011وق��ال التقرير "�أبلغت الوكالة
(اي��ران) ان اعالنها عن املن�ش�أة اجلديدة يقلل
م�ستوى الثقة يف غياب من�ش�آت نووية �أخرى
حتت االن�شاء ويثري ت�سا�ؤالت ب�ش�أن ما اذا
كان هناك من�شات نووية �أخ��رى مل تعلن بعد
للوكالة ".وقال م�س�ؤول دويل كبري مطلع على
التقرير "كتبت الوكالة اليران يف ال�ساد�س من

ت�شرين الثاين تطلب منها بيانا وا�ضحا عما
اذا كان لديهم من�شات م�شابهة ق��رروا بناءها
�أو يجري بنا�ؤها �أو بنيت بالفعل .ومل تتلق
الوكالة ردا وا�ضحا حتى هذا ال�صباح".
وتقول ايران ان املوقع مثله مثل باقي من�ش�آت
برناجمها النووي ي�ستهدف فقط انتاج الوقود
ملحطات الكهرباء املدنية.
ويقول دبلوما�سيون �إن احلجم ال�صغري للموقع
يجعله ال يالئم اي غر�ض اخر �سوى تخ�صيب
كميات �أقل من اليورانيوم تنا�سب انتاج قنبلة.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران
ما زال �أمامها عدد من اال�سئلة يتعني الرد عليها
ب�ش�أن تاريخ املوقع والغر�ض منه .وابلغت
اي��ران الوكالة ان موقع ف��وردو �أن�شئ ليكون
موقعا احتياطيا للحفاظ على برناجمها املدين
املعلن لتخ�صيب اليورانيوم اذا تعر�ض جممع
نطنز ال��ذي يخ�ضع ملراقبة الوكالة منذ عام
 2002للق�صف من جانب �أعداء مثل ا�سرائيل.
ويقول دبلوما�سيون غربيون وخرباء نوويون
ان طاقة االنتاج املزمعة يف موقع فوردو الذي
ي�ستوعب ث�لاث��ة االف ج�ه��از للطرد املركزي

جتعل من غري املعقول �أن يكون مركزا قائما
بذاته للتخ�صيب النه �سيكون �صغريا جدا على
توفري ال��وق��ود ملحطة طاقة نووية على مدار
ال�ساعة ولكنه ميكن �أن ينتج مواد ان�شطارية
كافية ل�صنع قنبلة ذرية �أو اثنتني �سنويا.
وقال امل�س�ؤول الدويل الكبري الذي طلب عدم
ن�شر ا�سمه "غني عن القول ان موقع فوردو
ل��ن ي�ستطيع تغطية ح��اج��ات (حمطة طاقة).
م��ع وج��ود ث�لاث��ة االف ج�ه��از للطرد املركزي
قد حتتاج اىل ت�سعة او ع�شرة جتهيزات بهذا
احلجم ".وم��ن ب�ين اجل��وان��ب ال�ت��ي در�ستها
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة فيما يتعلق
بالطريقة التي ميكن بها ملوقع ف��وردو العمل
ع �ل��ى ح ��دة م��ا اذا ك ��ان ه �ن��اك ن �� �ش��اط �سري
لتحويل خام اليورانيوم اىل مادة اولية قابلة
للتخ�صيب .ويخ�ضع مركز ا�صفهان االيراين
لتحويل اخلام ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وقال التقرير ان تقاع�س ايران عن ابالغ الوكالة
بقرارها بناء من�ش�أة نووية ح�سا�سة � -أو االذن
ببنائها -فور اتخاذ القرار �أمر "ال يتفق" مع

تعهداتها بالتزام ال�شفافية مع الوكالة .و�أ�ضاف
امل�س�ؤول ال��دويل ان ت�سرت اي��ران طويال على
املوقع يو�ضح بجالء اىل �أي م��دى "تقل�صت
معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحجم
الربنامج النووي االيراين ومكوناته" ب�سبب
القيود على حتركات املفت�شني .وق��ال مبعوث
ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي
�أ�صغر �سلطانية ان النتائج التي تو�صل اليها
التقرير تتفق مع املعلومات التي قدمتها طهران
اىل الوكالة وان القلق ب�ش�أن املوقع لي�س له
ا�سا�س.
وقال �سلطانية لوكالة الطلبة االيرانية لالنباء
"يبني التقرير ان كل اجللبة التي �أثريت ب�ش�أن
ف��وردو ...لي�س لها �أي ا�سا�س ".و�أ�ضاف "لن
تتخلى اي��ران حتت �أي ظ��روف عن من�ش�أتها
النووية ال�سلمية مبا يف ذلك االعمال اخلا�صة
بالتخ�صيب ".و�أخفت ايران جممع نطنز اىل
�أن ك�شف معار�ضون اي��ران�ي��ون يف اخلارج
�سره قبل �سبعة �أعوام مما دفع الوكالة الجراء
حتقيق حث اي��ران على ك�شف مواقع نووية
�أخرى.

وات�ضح ملفت�شي الوكالة اي�ضا ان عدد �أجهزة
الطرد املركزي االيرانية العاملة يف تخ�صيب
اليورانيوم ه��ذا ال�شهر يف نطنز بلغ 3936
جهازا ويقل  650جهازا عن العدد يف اغ�سط�س
اب برغم زيادة العدد االجمايل لالجهزة املركبة
 350جهازا اىل  8692جهازا.
وقال خرباء غربيون ان توقف ايران فيما يبدو
عن التو�سع يف التخ�صيب يعود على االرجح
اىل �أخطاء فنية يف ت�شغيل االف من �أجهزة
الطرد املركزي با�ستمرار دون �أن تتعطل.
ومل يتطرق التقرير اىل الرتكيز احل��ايل على
اجلهود الدبلوما�سية مع اي��ران وخطة لبناء
الثقة تو�سطت فيها الوكالة تر�سل مبقت�ضاها
اي� ��ران ال �ي��وران �ي��وم امل�ن�خ�ف����ض التخ�صيب
املوجود لديها اىل رو�سيا وفرن�سا لتحويله اىل
وقود ال�ستخدامه يف مفاعل طبي يف طهران.
ويقول التقرير ان ايران زادت احتياطيها من
اليورانيوم املنخف�ض التخ�صيب اىل 1.76
طن من  1.5طن يف �أغ�سط�س اب وهو ما يكفي
النتاج قنبلة ذرية �أو اثنتني اذا مت تخ�صيب هذا
اليورانيوم اىل م�ستويات �أعلى.

