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NEWS & REPORTS
يف احلدث العربي والدولي

خطة اميركية  -اوربية جلدولة العقوبات على ايران

واشنطن تدعي ان ايران قادرة بمفردها عىل تطوير سالح نووي
املدى  /وكاالت

طهران تبدأ بانتاج صاروخ جديد مضاد للطيران
وساطة

ع ــرض اجمللــس املــركــزي ملــسلـمـي املــانـيــا وســاطـته
ل ـتـ ـ ـسـه ـيـل االف ـ ـ ــراج عــن املـه ـن ـ ـ ــدســني االمل ـ ـ ــان ـيــني
اخملـطـوفـني يف العــراق واللـذيـن ال متلك بــرلني اي
معلومات عنهمـا بعد ثالثة ايام علـى انقضاء املهلة
الـتي حـددهـا اخلـاطفـون .وقـال ايـوب اكـسيل كـولـر
ال ــذي انتـخب االح ــد رئيـســا للـمجلـس "ق ــد منلك
امـك ـ ــان ـ ــات ال ميلـكه ـ ــا االخ ـ ــرون ،ونحـن ج ـ ــاه ـ ــزون
الستخدامها" ،واكد انه اذا كانت املنظمة قادرة على
تقدمي "اي نوع من املساعدة" فلن تتردد.

مواجهات

افـادت مـصـادر عـسكـريـة وقـبليـة ان  15مـتمــردا من
اتـباع الـداعيـة الزيـدي بدر الـدين احلـوثي وخمـسة
ج ـن ـ ــود يف اجل ـيـ ــش ال ـي ـم ـنــي قــتل ـ ــوا يف ال ـي ـمــن ،يف
مـواجهـات يف محـافظـة صعـدة (شمـال غـرب) .واكـد
مـص ــدر ع ــسك ــري ان "م ــواجه ــات عـنـيف ــة اسـتـم ــرت
سـاعات عـدة بني قـوات اجليش ومـسلحني من اتـباع
احلوثي".

بدايات

رأت "ق ــوى  14آذار" املعــارضــة ل ـســوريــا يف لـبـنــان يف
بيــان ان "االعمــال الـتخــريـبيــة" الـتي وقـعت االحــد
خالل تـظــاهــرة االش ــرفيــة يف ش ــرق بيــروت "بــدايــة
حـركة انقالبيـة تهدف الـى حتويل لـبنان الـى عراق
ثــان" .ووصـفت تــرويكــا االحتــاد االوروبـي الت ــدابيــر
االمـنيــة التـي اتخــذت خالل اضـطــرابــات االحــد يف
بيروت بأنـها كانت "غير مالئمـة" ،وكررت "تصميمها
علــى دعم جهـود احلكـومـة اللـبنــانيـة لـضمـان دولـة
القانون".

تفاهم

صـدرت "ورقة تفـاهم مشتـركة" عـن اللقاء االول من
نـ ـ ــوعه الـ ـ ــذي عق ـ ــد بــني االمــني الع ـ ــام حل ـ ــزب اهلل
اللـبـن ــانـي ح ـسـن نـص ــراهلل والـن ــائـب مـي ـش ــال ع ــون
تنـاولـت كل املـواضـيع املـثيــرة للجـدل يف لـبنـان مبـا
فيهــا قضـيتـا سالح حــزب اهلل والعالقـات اللـبنــانيـة
الـسوريـة .وجاء يف الـورقة ان "سالح حـزب اهلل يجب
ان يــاتي من ضـمن مقـاربـة شـاملـة تقع بني حـدين:
احلــد االول هــو االسـتنــاد ال ــى املب ــررات التـي تلقــى
االجـم ــاع ال ــوطـنـي وت ــشكـل مك ــامـن الق ــوة للـبـن ــان
واللـبنـانـيني يف االبقـاء علـى الـسالح ،واحلـد اآلخـر
هــو حتــديــد الـظــروف املــوض ــوعيــة الـتي تــؤدي الــى
انتفاء مبررات حمله".

خطورة

اعـتـبـ ــر تـيـ ــري رود الرسـن املـ ــوفـ ــد الـ ـسـ ــابـق لالمم
املـتح ــدة ال ــى ال ـش ــرق االوسـط ان الـ ــوضع يف ه ــذه
املنطقـة لم يكن يـوما علـى درجة اخلطـورة التي هو
عليهـا اليـوم مشبهـا املنـطقة ب"بـرميل بـارود بفتيل
مـشتعل" .ومـن بني االزمـات القـائمـة او الكـامنـة يف
الـ ـشـ ــرق االوســط ذكـ ــر رود الرسـن الـن ـ ــزاع العـ ــربـي
االس ــرائـيلــي وامللف الـن ــووي االي ــرانـي واالزم ــة بـني
لبنان وسوريا.

العواصم /وكاالت

قال محللـون ان واشنطن يدعمها
االوروبيون ترغب يف اخضاع ايران
لعقـوبـات تـدريجيـة جمللـس االمن
الـ ــدولـي الـ ــذي ابـلغــته الـ ــوكـ ــالـ ــة
الــدوليــة للـطـاقـة الـذريـة الـسـبت
مبلـف طهـ ــران الـنـ ــووي ،يف حـ ــال
تصاعد اخلالف يف هذا الشأن.
وقال دبلومـاسيون غربيـون لوكالة
فـ ـ ـ ــرانـ ـ ــس بـ ـ ـ ــرس ان هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرد
"الـت ــدريجـي" يـب ــدأ ب ــدع ــوة اي ــران
"رسـمـيـ ــا" الـ ــى الــتعـ ــاون ويـنــتهـي
بـفرض عـقوبـات اقتـصاديـة كامـلة
على طهران.

إشعار

تـسلـمت الــوكــالــة الــدوليــة للـطــاقــة الــذريــة اشعــارا
رسـمـيـ ــا مـن ايـ ــران ب ـ ــانهـ ــا ســتحـ ــد مـن عــملـيـ ــات
الــتفـتـي ــش ملـنـ ـشـ ــآتهـ ــا الـنـ ــوويـ ــة وسـتـ ــوقف تـعلــيق
االنـشطـة النـوويـة احلـسـاسـة بحـسـب وثيقـة سـريـة
اعلـنت فـيهــا اي ــران ان التــزامه ــا بتــطبـيق اجــراءات
احلمـايـة سـينـحصـر فـقط مبـا هـو وارد يف معـاهـدة
حـظــر انتـشــار االسلحــة النـوويـة" ولـن يحتــرم بعـد
االن بنود البـروتوكـول االضايف الـذي كانـت تلتزم به
ايران طوعا.

مناقشات

اكــد محمـود الـزهـار ،احـد قــادة حمـاس ان االحتـاد
االوروبي الـذي يــشتــرط علـى احلـركـة الـتخلـي عن
العـنف واالعتـراف بـاســرائيـل ،سيجــري "يف غضـون
بـضعــة اشه ــر" منــاقـشــات مـع حمــاس .واضــاف "يف
غ ـضـ ــون سـت ـ ــة اشهـ ــر ،ســيجـ ــري االحتـ ــاد االوروبـي
منـاقـشــات ايضــا معنـا ،وعلـى العــالم اال يخـاف من
حماس".

هجوم

افـادت مصـادر طبـية ان نـاشطـني من كتـائب شـهداء
االقصى قتال بصـواريخ اطلقتها طائرات اسرائيلية
على سيارة فلسـطينية اثناء تنقـلها يف شمال قطاع
غزة .واصابت الصواريخ بـشكل مباشر السيارة التي
ان ــدلعـت فـيه ــا الـنـي ــران وت ـسـبـبـت ب ــاص ــاب ــة ثالث ــة
اشخ ــاص اخ ــريـن بج ــروح .والقـتـيالن هـم ــا ح ـسـن
عـصفــور املـســؤول احملـلي لـكتــائـب شهــداء االقـصــى
والـبـ ــالغ مــن العـم ــر  25ع ــام ــا ورامـي حـن ــون ــة (28
عاما).

عالقات

اعلــن وزي ـ ــر اخل ـ ــارج ـي ـ ــة االمل ـ ــانــي ف ـ ــرانـك ف ـ ــال ـت ـ ــر
شتـاينمايـر ان بالده ستستخـدم عالقاتهـا يف العالم
العربـي لوقف اعـمال العـنف التي اثـارها يف الـشرق
االوسـط نـشــر رســوم ك ــاريكــاتــوريــة للـنـبـي محـمــد،
بهــدف تفــادي "حــرب حـضــارات" .واع ــربت جــامعــة
الدول العـربيـة عن "قـلقها ازاء اعـمال العـنف" التي
تع ـ ــرض ــت لهـ ـ ــا بع ــض ال ـ ــسفـ ـ ــارات والق ـنـ ــصل ـي ـ ــات
الــدمن ــاركيــة يف الــدول الع ــربي ــة ودعت ال ــى "ضبـط
النفس".

خيبة

اع ـت ـب ـ ــر ال ـب ـيــت االب ـي ــض ان ف ـ ــرار  23مــن اعـ ـض ـ ــاء
القـاعدة من سجن يف اليمن "مخيبا لالمال" .وقال
املـتح ــدث ب ــاسـم الـبـيـت االبـيــض سك ــوت م ــاكلـيالن
للــصح ــافـيـني "انه حـ ــادث مخـيـب لالم ــال ان ن ــرى
عـنــاصــر مـن القــاع ــدة يفــرون" مـن الــسجـن .لكـنه
اض ــاف "سـنـتعـ ــاون مع ال ــرسـمـيـني الـيـمـنـيـني ومع
شركـائنـا الدولـيني للبحـث بشكل نـاشط عـن هؤالء
االرهابيني اخلطيرين".

صاروخ جديد

منع السفر

واكـد اخلـبيــر االميــركي يف مجـال
مــنع االنـتـ ـش ـ ــار الـن ـ ــووي ديفـي ـ ــد
اولبرايت ان واشنـطن تفضل بدال
مـن مقاطعـة اقتصـادية كـاملة ،ان
يفرض يف مرحلة اولى "منع سفر
اعضاء البـرنامج النـووي االيراني
ميـكـن ان يـ ــوسع لـيـ ـشـمـل مجــمل
القادة" االيرانيني.
وصــرح دبلــوم ــاسي غ ــربي ان هــذا
االقـتـ ــراح يـلقـ ــى تـ ــأيـيـ ــد املـ ــانـيـ ــا
وفــرن ـســا وبــريـطــانـيــا الـتـي متـثل
االحتاد االوروبي يف هذا امللف.
وقـ ـ ــد اوصـ ـ ــى وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
الفـ ــرنـ ـسـي فــيلـيـب دوســت بالزي
االحـد بـالتحـرك "خطـوة خطـوة"
و"على مراحل" يف هذه القضية.
ورأى اولـ ـب ـ ـ ـ ــراي ــت ان ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
املـتحــدة تعـلمـت من جتــربـتهــا يف
العراق وتأمل يف عقوبات ال تطال
املـواطن االيــراني العـادي حتـى ال
تـثـي ـ ــر غ ـضـب الـ ــشعـب االي ـ ــرانـي
ضدها.
وتـ ــابع ه ــذا اخلـبـيـ ــر ان عق ــوب ــات
اه ــدافه ــا مح ــددة ميكـن ايـضــا ان
حتد من تصاعـد املواجهة وتسمح
بـتجـنـب ان تف ــرض اي ــران حـظ ــرا
عـلى صادراتها الـنفطية يف اسواق
متوترة اصال.
وكــانت الـوكـالـة الــدوليـة لـلطـاقـة
الذرية قـررت السبت ابالغ مجلس
االمــن ال ـ ــدولــي ب ـ ــاملـلف ال ـن ـ ــووي
االي ـ ـ ــران ــي .ون ـ ـظ ـ ـ ــري ـ ـ ــا ميـك ــن ان
يف ــرض اجمللــس عقــوبــات ب ـسـبـب

الـنشاطـات النوويـة االيرانـية التي
يخشى الغـربيون ان تسـمح بانتاج
سالح ذري.
اال ان ق ـ ــرار ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ــدول ـي ـ ــة
اس ـت ـبـع ـ ـ ــد اي اج ـ ـ ــراءات يف االمم
املــتحـ ــدة قــبل الـ ـسـ ــادس مـن آذار/
م ـ ـ ــارس املـق ـبـل م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد انـعـق ـ ـ ــاد
االجـتـم ـ ــاع املقـبـل جملل ــس حـكـ ــام
الـوكالـة ،العطاء فـرصة لتحـركات
دبلوماسية.

مراحل العقوبات

وقـال دبلوماسـي غربي انه يف حال
اح ـت ـ ــاج االم ـ ــر فـعال ال ـ ــى ف ـ ــرض
عقـوبـات ،فــان واشنـطن تفـضل ان
يتم ذلك على اربع مراحل.
واض ــاف ان رئـي ــس مجلــس االمـن
الـدولـي سيـطلب يف مـرحلـة اولـى
مــن ايـ ـ ــران "رس ـم ـيـ ـ ــا" االم ـت ـثـ ـ ــال
ملطـالب وكـالـة الطـاقـة عبـر تعليق
ن ـش ــاط ــاته ــا الـن ــووي ــة احل ـس ــاس ــة
والــتع ـ ــاون الـكـ ـ ــامل مـع مف ـت ـ ـشــي
الوكالة.
ويف حـ ـ ــال ف ـ ــشل هـ ـ ــذه اخلـ ـطـ ـ ــوة،
يتبنى اجمللـس قرارا يسمح للدول
االع ـ ـض ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــاتـخ ـ ـ ــاذ "اج ـ ـ ــراءات
محــددة" مب ــوجب املــادة الـســابعــة
مـن مـيـث ــاق االمم املـتح ــدة .وق ــال
ال ـ ــدبل ـ ــوم ـ ــاســي ان رس ـ ــال ـ ــة االمم
املتحدة ستكون "امرا قانونيا".
واذا لـم يجــد هــذا "االمــر" ،يـتـبــى

اجمللـس يف مرحلـة ثالـثة عقـوبات
"تـ ـســته ـ ــدف ح ـص ـ ــرا ال ـب ـ ــرن ـ ــامج
النووي االيراني وقادة النظام".
واوضح الدبلوماسي انه "قد مينع
القـيــاديـني املـئــة االوائل يف الـبالد
من الـسفـر الـى اخلـارج" ،وكــذلك
املهـن ــدسـني الـن ــوويـن االي ــرانـيـني
وميكن جتـميـد حـسـابـات الـوكـالـة
النووية االيرانية يف اخلارج.
واضـاف ام املــرحلـة الــرابعــة تعـني
"عقــوب ــات اقتـصــاديــة اشـمل ضــد
ايـران مثل وقف استيـراد منتجات
هـ ــذا الــبلـ ــد وفـ ــرض ح ـظـ ــر علـ ــى
الصفقات املالية".
ولــم ي ـ ـش ـ ــر الـ ـ ــدبل ـ ــوم ـ ــاســي ال ـ ــى
اجـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـ ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة مـع ان
االمـي ــركـيـني اك ــدوا ان ه ــذا خـي ــار
قائم.

تطوير االسلحة

وكـانت وزارة اخلارجـية االميـركية
قد اعتـبرت ان ايران قـادرة وحدها
علـى تطـويـر سالح نــووي ،مشـددة
على ضـرورة منع النظـام االيراني
من حتقيق ذلك "بكل الوسائل".
وق ــال م ـس ــاع ــد وزي ــرة اخل ــارجـي ــة
االمـيــركـيــة ل ـشــؤون مـنع انـت ـشــار
الــسالح النـووي روبـرت جـوزف ،ان
"لــدى ايــران مــوارد كـبيــرة ،ومــوارد
مالية ضخمة ،ولدى ايران وسائل
علـمـيـ ــة وتقـنـي ــة بـ ــالغ ــة الـت ـط ــور

فضائح الفساد حتارص كويزومي وتنال
من شعبيته

إدانة

دان البيـت االبيض سيـاسة "التهـديدات واملـواجهة"
الـتـي تـنـتـهجهــا اي ــران بعــدم ــا اعلـنـت اجلـمهــوريــة
االسالمـيـ ــة اسـتـئـنـ ــاف االنـ ـش ـطـ ــة الـتـي ميـكـن ان
تستـخدم يف صنع االسلحـة النوويـة .واعتبرت وزارة
اخلــارجيــة االميــركيـة ان ايـران قـادرة وحـدهـا علـى
ت ـطـ ــويـ ــر سالح نـ ــووي ،مـ ـشـ ــددة علـ ــى ضـ ــرورة مــنع
الـنظـام االيــراني مـن حتقيـق ذلك "بكل الـوسـائل".
واوصـى الـسنـاتـور االميـركـي ريتـشـارد لـوغـار بـتبـني
االمم املتـحدة عقوبـات على ايران اذا لـم تعمل على
تـبــديــد اخل ـشـيــة مـن سعـيهــا الــى امـتالك الــسالح
النووي.

اجلمهـوريــة االسالميــة استـئنـاف
االنشـطة التـي ميكن ان تسـتخدم
يف صنع االسلحة النووية.
وقـ ـ ــال امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم ال ـب ـيــت
االبيـض سكـوت مـاكلـيالن بعـدمـا
ابـلغـت اي ــران ال ــوك ــال ــة ال ــدولـي ــة
للـطاقة الـذرية رسميـا بقرارها ان
"اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة الـ ـ ــدول ـي ـ ـ ــة اعل ـنــت
بــوضــوح شــديــد اخلـطــوات الـتـي
يفـتـ ــرض ان يــتخـ ــذهـ ــا الـن ـظـ ــام
(االيراني) وحـتى االن كل مـا نراه
هـو تهـديـدات مـسـتمـرة ومـواجهـة
بدال من الدبلوماسية والتعاون".

غموض املعلومات

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال روب ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف انـه ال
يـ ـسـت ـطـيـع ان يحـ ــدد املـ ــدة الـتـي
يـحتــاج الـيهــا االيــرانيــون حليــازة
ال ـ ــسالح ال ـن ـ ــووي ،م ـ ـش ـي ـ ــرا ال ـ ــى
"وج ــود كـثـي ــر مـن االم ــور الـتـي ال
نعرفها عن البرنامج االيراني".
لكـنه ش ــدد عل ــى ض ــرورة ت ــأخـي ــر
ايـران يف هـذا اجملـال .وقـال "يجب
اال نقـلل من اهـميـة تــأخيـر ايـران
يف هـذا اجملـال .ومن الــواضح اننـا
نـ ــريـ ــد تـ ــأخـيـ ــر حـيـ ــازة الـن ـظـ ــام
االيراني" السالح النووي.
وذكـر بأن اخليـار العسكـري ما زال
م ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــا ،مـ ـ ـش ـ ـ ــددا عـل ـ ـ ــى ان
الواليـات املتـحدة تـأمل يف تسـوية
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــائـل
الديبلوماسية.
واضــاف "لم يـسحـب اي خيــار من

ن ـط ــاق الـبحـث .وال ن ـسـت ـطـيع ان
نتـس ــاهل مع وجــود ايــران بــسالح
نووي .لكننا نعطي الديبلوماسية
كل الفرص لتقوم بعملها".
وخلص الـى القـول ان "الكـرة االن
يف ملعب ايران".

املوقف االيراني

من جانبهـا قالت الـوكالة الـدولية
للـطــاقــة الــذريــة إن إيــران طلـبـت
مــنه ـ ــا وقف إجـ ــراءات الــتفـتـي ــش
املفــاجـئ علــى منـشــآتهــا النــوويــة
بحلـول مـنتـصف شبـاط اجلـاري،
وذلك يف خـط ــاب بعـثـت به الـيه ــا
حكومة طهران وأعلنته الوكالة.
وأك ـ ــدت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة أن احلـك ـ ــوم ـ ــة
اإليـ ـ ــران ـيـ ـ ــة طل ـبــت م ــنهـ ـ ــا إزالـ ـ ــة
الـكـ ــامـيـ ــرات ومعـ ــدات أخـ ــرى مـن
املواقع النووية.
وجــاءت هــذه اخلـطــوة بعــد تعهــد
إي ــران بـ ــإنه ــاء عـملـيـ ــات تفـتـيــش
مفــاجئــة تقــوم بهـا الـوكـالــة علـى
م ـن ـ ـشـ ـ ــآته ـ ــا ال ـن ـ ــوويـ ـ ــة ،ردا عل ـ ــى
تـ ـص ـ ـ ــويــت مـجلـ ـ ــس مح ـ ـ ــافـ ـظــي
الــوكــالــة الـت ــابع ــة لألمم املـتحــدة
بــإبالغ مجلـس األمن الـدولـي عن
سعي ايران إلنتاج أسلحة نووية.

ادانة امريكية

وكــان دان الـبـيـت االبـيـض قــد دان
سيــاســة "الـتهــديــدات واملــواجهــة"
التي تنتهجها ايران بعدما اعلنت

عنان خيصص قيمة جائزته الدولية خلدمة افريقيا
دبي (اف ب) -قال االمني العام
لـالمم املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة كـ ـ ـ ــويف انـ ـ ـ ــان انـه
ســيخ ـصــص قـيـمـ ــة جـ ــائـ ــزة زايـ ــد
الدولية للبيئة التي تسلمها مساء
االثـنني يف دبي وتـبلغ قيـمتهـا 500
الف دوالر القامـة مؤسسـة للزراعة
وتـعـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــات يف الـقـ ـ ـ ـ ـ ــارة
االفريقية.
واكـ ـ ــد ان ـ ـ ــان انه قـ ـ ــرر "اس ــتخـ ـ ــدام
(قـيمـة) اجلـائـزة الطالق مـؤسـسـة
سـاتـولـى بعثهـا لـتعمل يف افـريقيـا
يف مـجـ ـ ـ ــال ــي الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وتـعـلـ ـي ــم
البنات".
واوضـح انه اخ ـت ـ ــار "ال ـ ــزراع ـ ــة الن

طوكيو  -القناة

أظهــر اسـتــطالع لل ــرأي ان سلــسلــة مـن الفـض ــائح
واخل ـطـ ــوات اخلـ ــاطـئـ ــة قـللـت مــن شعـبـيـ ــة رئـي ــس
الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي وحكومته يف
الـوقت الذي يـشتعل فيه السـباق بني خلفـائه قبيل
سباق رئاسة احلكومة يف فصل اخلريف.
وتـراجعت نسبـة تأييـد حكومـة كويـزومي الى  45يف
املـئ ــة يف االسـتــطالع ال ــذي أج ــرته ج ــري ــدة نـيه ــون
كيــزاي يف الفتـرة من  2الـى  5شبـاط حيـث هبـطت
 14نقـطــة ب ــاملقــارنــة بــاسـتــطالع أُجــري يف كــانــون
األول.
وأشـارت اجلـريـدة اليـوميـة املـعنيـة بـالشـؤون املـاليـة
الـى ان نسبـة املعارضـة ارتفعت  9درجـات الى  43يف
املئة.
وتعـرضت احلكومة النتقادات بسبب الطريقة التي
تع ـ ــاملــت به ـ ــا مع ح ـظـ ــر دام سـنـتــني علـ ــى واردات
الـلح ــوم األمـي ــركـيـ ــة بع ــد اعـت ــراف وزي ــر ال ــزراع ــة
ش ــويتــشي نــاكــاج ــاوا األسبــوع املــاضـي انه فــشل يف
الوفاء بتعهـد احلكومة لفحص اجلهـات األميركية
املصدرة قبل استئناف الواردات.
وأعـادت اليـابـان فـرض احلظـر يف  20كـانـون الثـاني
وذلــك عقــب مـ ـ ــرور شه ـ ــر واحـ ـ ــد فقـ ــط علـ ـ ــى رفع
احلظـر بعـد العـثور عـلى أجـزاء من املـاشيـة يعتـقد
انهـا حتـمل خطـورة عـاليـة لالصـابـة مبـرض جنـون
البقر يف شحنة من اللحم البقري األميركي.
وواجه كــويــزومي ومــدراء تنـفيــذيــون داخل احلــزب
ال ــدميقــراطـي احلــر ال ــذي يقــوده انـتقــادات ايـضــا
لــدعم تـاكـوفــومي هـوري املـديــر التـنفيـذي الحـدى
ش ــرك ــات االنـت ــرنـت واملعــتقل ح ــالـي ــا بـتهـم ــة خ ــرق

والتقدم".
واضـاف يف مـؤمتـر صحـاف "اقـول
ان لدى ايـران القدرة علـى تطـوير
اسلحة نوويـة ووسائل اطالق هذه
االسلحة".
واوضــح روب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف ان
"اجملـمـ ــوعـ ــة الـ ــدولـيـ ــة سـتــتخـ ــذ
جـميع التـدابيـر الضـرورية القـناع
اي ــران ب ــأن لـيــس مـن مــصلحـته ــا
ال ـ ـ ـسـع ــي الـ ـ ـ ــى حـ ـيـ ـ ـ ــازة ال ـ ـ ـسـالح
النووي".

من جـانب اخـر افـاد بيـان ان وزارة
الـ ــدفـ ــاع االيـ ــرانـيـ ــة بـ ــدأت انـتـ ــاج
ص ــاروخ ج ــدي ــد محـم ــول مـض ــاد
للـطيــران يحـمل اسم "مـيثـاق"2-
بكميات كبيرة ،يف قرار وصف بانه
تق ـ ــدم كـبـي ـ ــر لـلق ـ ــوات املـ ـسـلح ـ ــة
االيرانية.
وق ـ ـ ـ ــال ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ان الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاروخ
"ميثاق "2-قادر علـى "العثور على
االهداف اجلويـة التي حتلق على
ارتفـ ــاع مـنـخفــض وتـ ــدمـيـ ــرهـ ــا،
وحـ ـت ـ ـ ـ ــى يف ال ـ ـ ـ ــزاوي ـ ـ ـ ــة املـ ـيـ ـت ـ ـ ـ ــة
للرادارات".
واكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع مـحـ ـمـ ـ ـ ــد
مصطفـى جنار ان الصـاروخ الذي
وصف بــانه "تقــدم" مينح "قــواتنـا
( )...امـتـي ــازا مهـم ــا وق ــدرة عل ــى
التحرك ومـرونة يف دفاعنا املضاد
للطيران".
واضـاف ان الـصنـاعـات اجلـويـة يف
وزارة الدفـاع "تنتج حـاليا" كـميات
كـبـي ــرة مـن ه ــذه الـص ــواريخ الـتـي
تتـمتع "بقــدرات كبيـرة" ارض-جـو
وارض-ارض وجو-ارض.
ويعـتق ــد ان اي ــران متـلك ص ــوارخ
محـمــولــة ارض-جــو ســوفـيــاتـيــة
الـ ـ ـصـ ـنـع م ــن ط ـ ـ ـ ــراز "اس ايـه"7-
االقدم انتـاجا وعبوات اخرى على
ارتفاع كبير.
كـم ـ ــا متلـك ص ـ ــواريخ امـي ـ ــركـي ـ ــة
ال ـصـنع "سـتـيـنغ ــر" اسـتخـ ــدمه ــا
املق ـ ــاتلـ ــون ضـ ــد الـ ـسـ ــوفـيـ ــات يف
افغانستان يف الثمانينات.

الـشعـوب االفـريقيـة يف حـاجـة الـى
ثـورة خـضــراء وتعلـيم الـبنــات النه
ال توجد وسـائل اخرى اكثر فعالية
للتنمية".
ومتنح جـائزة زايـد الدوليـة للبـيئة
ال ـتــي اطـلقــت س ـن ـ ــة  1998ب ـ ــاســم
م ــؤســس دول ــة االم ــارات الع ــربـي ــة
املـتحدة الشيخ زايـد بن سلطان ال
نهيـان ،مـرة كل سنـتني لالشخـاص
الـذيـن يتـميـزون يف مجـال الـدفـاع
ع ــن الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـ ـ ــة .وتـ ـبـلـغ الـقـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــة
االجمالية جلوائزها مليون دوالر.
واضـافـة الـى انـان حـصلت مـنظمـة
"ميلينيوم ايكوسيستم اسيسمنت"

التـي تتخـذ من مـاليـزيـا مقـرا لهـا
وت ـضــم ح ـ ــوال ـ ــى  1360خ ـب ـي ـ ــرا يف
مجـال الـبيئـة ،علـى جـائـزة البحث
الـعلـمـي الـتـي تـبـلغ قـيـمــتهـ ــا 300
الف دوالر.
وتقــاسم وزيــر البـيئـة االنــدونيـسي
ال ـسـ ــابق امـيـل سلـيـم وال ـسـن ــات ــور
اجن ــيال كـ ـ ــروبـ ـ ــر املـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة عــن
م ــؤس ـس ــة لل ــدف ــاع عـن الـبـيـئ ــة يف
ت ـ ــري ـن ـي ـ ــداد وت ـ ــوب ـ ــاغ ـ ــو اجل ـ ــائ ـ ــزة
اخملـ ـصـ ـصـ ـ ــة لل ـم ـنـ ـظ ـمـ ـ ــات غ ـيـ ـ ــر
احلكومية التي تبلغ قيمتها مئتي
الف دوالر.

اول امرأة لرئاسة حمكمة العدل الدولية
قـانون الـسندات املـالية خلـوض االنتخـابات العـامة
العام املاضي كأحد رموز االصالح.
وك ــان ل ــزام ــا عل ــى احلك ــوم ــة أيـض ــا ان ت ــدافع عـن
نفــسهــا أمــام اتهــامــات ت ـشـيــر الــى ان الـتــراخـي يف
عمليات املـراقبة الـرسمية سـاهم يف فضيحـة ترتكز
علــى مـهن ــدس زور بيــانــات مقــاومــة الــزالزل جلعل
مبـان مـن تصـميـمه تبـدو وكـأنهــا مطـابقـة ملعــاييـر
السالمة.
وج ــاء القـبـض علــى م ـســؤول كـبـيــر بــوزارة الــدفــاع
واثـنـني آخــريـن بـتهـمــة الـتــورط يف عـملـيــة تــزويــر
مـن ــاقـص ــات لـي ــزي ــد مـن ت ــأزم ال ــوضع اض ــاف ــة ال ــى
اجل ــدل املـتـن ــامـي ب ـش ــأن م ــا اذا ك ــانــت إصالح ــات
ك ــوي ــزومـي االقـتـص ــادي ــة هـي امل ـس ــؤول ــة عـن فج ــوة
الـدخول املـتسعـة يف مجتـمع اعتبـرت فيه الغـالبـية
نفسها لفترة طويلة من الطبقة املتوسطة.

الهاي (اف ب) -اعلنت محكمة العدل الدولية ان
القاضية البريـطانية روزالني هيغينز انتخبت رئيسة
لهذه الهيئة القضائية التابعة لالمم املتحدة.
وعـبــرت هـيغـيـنــز عـن ســرورهــا لـتــولـي ه ــذه املهـمــة.
وقالت "يشرفني ان تعهد هذه املهمة لي .الرئيس هو
الضامـن لواحدة مـن اهم املؤسسـات يف العالم وعليه
ان يحافظ على هيبتها ويحاول حتسينها دائما".
وتتـولـى هيـغينـز ( 68عـامـا) التـي اصبحـت عضـوا يف
احملكمـة يف  ،1995رئاسـة اعلـى هيئـة قضـائيـة لالمم
املتحــدة خلفــا للقــاضي الـصيـني شـي جيـونغ الـذي
انتهـت واليته لـثالث سنـوات لـكنه ال يــزال عضـوا يف
احملكمة.

وذكــرت محـكمــة العــدل ال ــدولي ــة يف بيــان "نهــا املــرة
االولـى الـتي تـنتخـب فيهـا امـرأة رئـيسـة للمـحكمـة"،
مــؤكــدة ان هـيغـينــز "هي ايـضــا املــرأة الــوحيــدة الـتي
انتخبت عضوا يف احملكمة".
واوضحت احملـكمـة ان القـاضـي االردني عـون شــوكت
اخلصـاونـة الـذي انـضم الـى احملكمـة يف العـام ،2000
انتخب نائبا للرئيسة.
وتـبـت مـحكـمـ ــة الع ــدل ال ــدولـيـ ــة يف اخلالف ــات بـني
الدول ،لكنها ال متتلك وسائل لفرض قراراتها.
وتـ ـص ـ ــدر احملـك ـم ـ ــة املـ ـ ــؤلف ـ ــة مــن  15ق ـ ــاض ـي ـ ــا ،آراء
اسـتشارية بـطلب من املؤسسـات املتخصصة يف االمم
املتحدة.
وحاليا تنظر احملكمة يف عشر قضايا.

االحتاد االوربي يأمل باحتواء العنف وعودة الهدوء واحلوار

البيت االبيض يقر بكون الرسوم الكاريكاترييةمهينة ويدعو الدانة الكراهية
بروكسل /اف ب
عـ ــبـ ـ ـ ـ ــر مم ـ ـثـلـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــدول ال25
االعــض ـ ــاء يف االحت ـ ــاد االوروبـي
عـن املهم يف عـودة الـى "الهـدوء
واحل ـ ـ ـ ـ ـ ــوار" بـع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ردود الـفـعـل
الع ـن ــيف ـ ـ ــة علـ ـ ــى ن ـ ــشـ ـ ــر رسـ ـ ــوم
كـ ــاريـكـ ــاتـ ــوري ـ ــة للـنـبــي محـمـ ــد
لكـنهـم لم يـتخــذوا اي اجــراءات
ع ــملــيـ ـ ــة حلــمـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــا
االوروبيني.
وق ـ ـ ــد اجـ ـتـ ـمـع سـف ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــدول
االوروب ــيـ ـ ـ ــة ال 25يف بـ ـ ـ ــروك ـ ـ ـسـل
مسـاء االثنـني للبحث يف اعـمال
العــنف الـتـي طـ ــالـت ممــثلـيـ ــات
بـع ـ ــض بـل ـ ـ ـ ــدانـه ــم يف الـع ـ ـ ـ ــال ــم
العربي.

وقـ ـ ــالــت كـ ـ ــري ـ ـس ـت ـيــنـ ـ ــا غـ ـ ــاالش
املـتحــدثــة بــاسـم املمـثل االعلــى
لل ـسـيــاســة اخلــارجـي ــة لالحتــاد
االوروبي خـافـييـر سـوالنـا الـذي
حـضــر االجـتمــاع "نـعتــزم اعــادة
الـ ـ ــوضع الـ ـ ــى اله ـ ــدوء واحل ـ ــوار
والــتفـ ــاهـم لـلخـ ــروج مـن دوامـ ــة
اخلالف والعنف".
وتـريد الـدول ال 25ايضا "متـرير
رسـالة تـدل على مـواصلة العمل
الـ ــدبل ــوم ــاسـي لــتلـمــس ال ــدول
العــربـيــة واملــسلـمــة لــديـنــا ارادة
حسنة لبناء آلية للحوار".
واكــدت املتحـدثـة ان سفـراء دول
االحتـاد لم يبحثـوا يف اي اجراء
يـنصح الـرعـايـا االوروبيني بعـدم

التـوجه الـى دول عــربيـة ،خالفـا
للدمنـارك التي دعت مـواطنـيها
الــى عــدم الـت ــوجه ال ــى  14بلــدا
اسالميا.
ولـم تــتخـ ــذ الـ ــدول ال 25ايــضـ ــا
ت ـ ــدابـي ـ ــر ته ـ ــدف ال ـ ــى حـم ـ ــاي ـ ــة
املـكـ ـ ــاتــب ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاســيـ ـ ــة او
مـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني اوروبـ ـي ــني يف هـ ـ ـ ــذه
البلدان.
لـكــن ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ال ـنــمـ ــس ـ ــاوي ـ ــة
لالحتـ ــاد قـ ــالـت يف فـيـيـنـ ــا انهـ ــا
طـل ـبــت مــن س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ول ـبــن ـ ـ ــان
والـسلطـة الفلـسطـينيـة حمـايـة
ال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــا االوروبـ ـي ــني بـع ـ ـ ـ ــد
التظاهرات العنيفة.
واعلـن املـ ـسـت ــشـ ــار الـنـم ــسـ ــاوي

ف ـ ــولـفغـ ـ ــانغ شـ ـ ــوسل ال ـ ــرئــيـ ــس
احلـ ـ ــال ــي لالحتـ ـ ــاد االوروبــي ان
"كل بلـد ملـزم بتـأمني احلمـاية"
لالشخ ــاص واملـمـتـلك ــات ،داعـي ــا
الـ ــى "االصغـ ــاء لــصـ ــوت العـقل"
الن "العنف لن يكون حال".
واعـلـ ــنـ ــت وزارة اخلـ ـ ـ ـ ـ ــارجـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـن ــم ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ـ ــة يف ب ــيـ ـ ـ ـ ــان ان
"السفـارات النمـساويـة يف دمشق
ورام اهلل وبـي ـ ــروت طلـبـت بـ ــاسـم
االحتـ ـ ـ ـ ــاد االوروب ــي ح ــمـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــة
املواطـنني االوروبيني والـسفارات
االوروبية ووقف اي عمل عنف".
من جـانبهـا اكـدت ادارة الـرئـيس
االمــي ـ ــركــي ج ـ ــورج ب ـ ــوش ال ـتــي
حتـاول تبني موقف متوازن ،انها

تـتـفهـم غ ـضـب املـ ــسلـمـني ضـ ــد
الــرس ــوم الك ــاريكــاتــوري ــة للـنـبـي
محـمـ ــد لكــنه ــا تـ ــأمل اي ـض ــا يف
ادانــة "خـط ــاب الكــراهـيــة" ضــد
املسيحيني واليهود.
وقـال سكـوت مـاكلـيالن املتحـدث
بــاسم الـرئـاســة االميــركيـة الـتي
ارب ـكـ ـتـهـ ـ ـ ــا ق ـ ـض ــيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم
الكـ ــاريك ــات ــوري ــة ،للــصح ــافـيـني
"نـتفـهم متــامــا ان يعـتبــر بعـض
االشخـاص ،ان يعـتبـر مــسلمـون
هذه الرسوم مهينة".
واضــاف "لكـننــا نــدين ايـضــا كل
اعـمـ ــال العــنف املـ ــرتـبــطـ ــة ()...
بهذه الرسوم ايا كان مصدرها".
واك ـ ـ ـ ــد املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــاس ــي

االمـي ــركـي "ن ــود ايـض ــا ان يعـب ــر
الـن ـ ــاس ال ـ ــذي يـنــتق ـ ــدون ه ـ ــذه
الــرســوم ،عـن معــارضـتهـم بقــوة
كـل خطــاب ينـم عن كــراهيـة مبـا
يف ذلـك ال ـ ــرسـ ـ ــوم واملق ـ ــاالت يف
العــالـم العــربـي التـي تتـبنــى يف
مع ـظـم االحـيـ ــان وجه ــات ن ـظ ــر
معـ ــادي ـ ــة لل ــسـ ــامـي ـ ــة ومعـ ــاديـ ــة
للمسيحيني".
وتعكس هذه التـصريحات بعض
الــت ـ ـ ــراجـع يف ح ـ ـ ــدة اخلـ ــط ـ ـ ــاب
الرسمي االميركي.
وكغـيــرهــا مـن حكــومــات اوروبــا،
تـ ـ ـ ـشـع ـ ـ ـ ــر االدارة االم ــي ـ ـ ـ ــرك ــي ـ ـ ـ ــة
ب ــاالرتبــاك بــسبـب العـنف الــذي
ادت اليه الرسوم الكاريكاتورية.

