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يف احلدث العربي والدولي

متسك إيراني بعملية تخصيب اليورانيوم

الوكالة الدولية ال تستطيع اجلزم بان برنامج طهران النووي سلمي

املدى  /وكاالت
نفي

نفـى رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس
تصـريحات نسبـت اليه عن امكان تقـدمي استقالته
يف ح ــال ادى ت ــشكـيل ح ــرك ــة املق ــاوم ــة االسالمـي ــة
(حماس) للحكـومة الى عـرقلة يف حتقيق تقدم يف
عملـية السالم مع اسـرائيل .وقال عبـاس يف مؤمتر
صح ــايف ه ــذا ال ــذي ن ـش ــر وأذيع أكـث ــر مـن م ــرة ال
أســاس لـه من الـصحــة اطالق ــا ،لم أعـلن ه ــذا ولم
أقل هذا".

تعليق

حـث وزراء خارجـية االحتـاد االوروبي مجـددا ايران
عل ــى "تعلـيق كــامـل جلمـيع نـشــاطــاتهــا امل ــرتبـطــة
بـالتخصيب" ،معـبرين ايضـا عن حتفظاتـهم بشأن
املف ــاوض ــات بـني طه ــران ومـ ــوسك ــو .وق ــال ال ــوزراء
االوروبـيـ ــون يف اعالن مـ ـشـتـ ــرك انه "حـ ــان الـ ــوقـت
لتعـيد ايـران النظـر يف هذه الـنشـاطات ( )...حـتى
تـتجـنـب اسـتـم ــرار ت ــده ــور عالق ــاته ــا مع االحت ــاد
االوروبي".

دعوة

دعت املفوضة االوروبية للعالقات اخلارجية بينيتا
فيريـرو-فالدنر اسرائيل الى اعادة اموال اجلمارك
املتـوجبـة للفـلسـطيـنيني .وقـالت فـالـدنـر "من دون
اي شـك ،عل ــى اس ــرائـيـل دفع ه ــذه االمـ ــوال النه ــا
امـوال فلـسـطيـنيـة" .واضــافت "اعـتبـر مـن املهم ان
يتم ذلك من الناحية السياسية".

انتقاد

انـتقــد الــرئـيــس االيــرانـي محـمــود احـمــدي جنــاد
اثناء زيارته الكويت الـوجود العسكري الذي تقوده
الواليـات املتـحدة يف الـعراق .وصـرح احمـدي جناد
للــصح ــافـيـني عقـب مح ــادث ــات مع امـي ــر الك ــويـت
الـشـيخ صبــاح االحمـد اجلـابـر الـصبـاح ان "وجـود
االحـتـالل يف الع ــراق يـت ـسـبـب يف ت ــده ــور االمـن".
واض ــاف يف خـت ــام زي ــارة لـلك ــويـت اسـتـم ــرت ي ــوم ــا
واحـ ــدا "نعـتق ــد ان انـته ــاء االحـتالل االجـنـبـي يف
العراق سيحل الكثير من املشاكل".

عالقات

اج ـ ــرى وزي ـ ــر اخل ـ ــارج ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ــوري ول ـي ـ ــد املـعلــم
مبــاحثــات يف دمــشق مع مـســاعــد وزيــر اخلــارجيــة
القطـري محمد عبد اهلل الـرميحي حول العالقات
اللـبـن ــانـي ــة ال ـس ــوري ــة املـت ــوتـ ــرة وامللفـني الع ــراقـي
وااليراني .وقال الرميحي الذي تشغل بالده حاليا
مـقعـ ــدا غـيـ ــر دائـم يف مـجل ــس االمـن الـ ــدولـي ان
املبـاحثات تنـاولت الوضع يف الشـرق االوسط وقرار
مجلــس االمـن ال ــدولـي رقـم  1559املـتعـلق بلـبـن ــان
وامللفني العراقي وااليراني والعالقات الثنائية.

وصول

وصـل العـ ـ ــاهـل املغـ ـ ــرب ــي مح ـمـ ـ ــد ال ـ ـسـ ـ ــادس الـ ـ ــى
كينشاسا يف زيـارة رسمية تستـغرق يومني ،يف ختام
جــولــة اف ــريقـيــة بــدأت يف  19شـبــاط يف غــامـبـيــا.
ووصل امللك محـمد الـسادس الـى كيـنشـاسا قـادما
مـن الغــابــون حـيث قــام بــزيــارة خــاصــة اسـتغ ــرقت
اربعـة ايام .واسـتقبله علـى املطـار رئيـس جمهـورية
الكــونغــو الــدميــوق ــراطيــة جــوزف كــابـيال .ويــرافق
امللـك املغ ــربـي الـ ــذي يق ــوم ب ــزيـ ــارته االول ــى ال ــى
جـمه ــوري ــة الك ــونغ ــو ال ــدمي ــوق ــراطـي ــة وف ــد وزاري
كبير.

العواصم  -وكاالت
ق ـ ــال وزي ـ ــر اخل ـ ــارج ـي ـ ــة االي ـ ــرانــي
مـن ــوشهــر مـتقـي امــس الـثالثــاء ان
طهــران لن تـتخلــى عن بــرنــامجهــا
الـن ــووي لكـنه اضــاف ان احملــادثــات
اجل ـ ــاريـ ـ ــة مع روس ـي ـ ــا ل ــتخـ ـص ـيــب
مـ ـشـت ـ ــرك للـيـ ــورانـيـ ــوم يـنــبغـي أن
تـخـفـف الـقـلـق ال ـ ـ ـ ــدول ــي بـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــان
طموحات ايران النووية.
وج ـ ــاءت تـعلــيق ـ ــات مــتقــي بع ـ ــد ان
ق ــالـت ال ــوك ــال ــة ال ــدولـي ــة للـط ــاق ــة
ال ـ ــذري ـ ــة يف تق ـ ــري ـ ــر له ـ ــا ان اي ـ ــران
تواصـل برنـامجـا لتخـصيب الـوقود
الـنـ ــووي وتعـ ــرقـل حتقــيقـ ــات االمم
املتحدة التي اثارتها شبهات يف انها
تسعى لصنع اسلحة نووية.
وقـ ـ ــال م ــتق ــي للـ ـصـحف ـي ــني بعـ ـ ــد
اجـتمـاع مع وزيــر التجـارة اليـابـاني
تـ ــوشــيهـيـ ــرو نـيـكـ ــاي "نـ ــرغـب يف أن
منـارس حقـوقنـا مـثل اليـابـان يف ان
يكون لـدينا الـتكنولـوجيا النـووية..
لالغراض السلمية بالطبع".

الـبـ ــرنـ ــامج الـنـ ــووي االيـ ــرانـي هـ ــو
بــرنــامج سـلمـي لكــونهــا ال تـتعــاون
بشكل كامل مع الوكالة.
وجـاء يف التقـريـر انه لم يـتم حتـى
اآلن اس ــتجـالء الغ ـمـ ـ ــوض ب ـ ـشـ ـ ــأن
ب ـ ــرن ـ ــامج اي ـ ــران رغـم م ـضــي ثالث
سنوات على التحقيقات التي تقوم
بها وكالة الطاقة الذرية.
اال ان تق ــري ــر الـب ــرادعـي لـم يـتهـم
ايـ ـ ــران صـ ـ ــراح ـ ـ ــة بع ـ ـ ــرقلـ ـ ــة ع ــمل
الوكـالة ،على الـرغم من انه قال ان
الــتع ـ ــاون االي ـ ــرانــي ك ـ ــان بـ ـط ـي ـئ ـ ــا
ويفتقر الى السالسة.

نقص التعاون

االقتراح الروسي

ونـقل م ـس ــؤول ي ــاب ــانـي عـن مـتقـي
قـ ــوله اثـن ــاء اجـتـم ــاعـه مع نــيك ــاي
"االقـتــراح الــروسـي سـيكــون ج ـســرا
بـ ــني حـق ايـ ـ ـ ـ ــران يف االس ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــدام
ال ـ ــسل ـم ــي للـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة و
(اكتساب) الثقة الدولية".
وكــان رئيـس هـيئــة الـطــاقــة الــذريــة
االي ـ ــران ـي ـ ــة ق ـ ــد اوضـح ان طه ـ ــران
تـوصلت التفاق "أسـاسي" مع روسيا
بـشـان مـشـروع مــشتـرك لـتخـصـيب
اليـورانيوم لكن لـم يتضح هل يعني
ذلك ان ايران ستـتخلى عن انـشطة
الــتخـ ـص ـيــب داخل اراضــيه ـ ــا وه ـ ــو
املطلب الرئيسي للدول الغربية.
وقـال املسـؤول اليابـاني الذي حـضر
االجـتمــاع ان مـتقـي أبلغ نـيكــاي أن
ايران وروسيـا ما زالتـا تناقـشان اين
ستجريان التخصيب املشترك.
واالقتـراح الــروسي االصـلي يقـضي

بـ ــأن يجـ ــري تخ ـصـيـب الـي ــورانـي ــوم
االيـرانـي يف روسيـا الزالـة الــشبهـات
يف ان طه ــران رمب ــا حت ــول ال ــوق ــود
الـن ـ ــووي لالســتخـ ــدام يف بـ ــرن ـ ــامج
لالسلحة.
لـكــن ايـ ـ ــران تـ ـص ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى احلق يف
تخصيب اليورانيوم يف اراضيها ولم
يـ ـتـ ـ ـضـح كـ ـيـف مي ـك ــن ان ي ـ ـ ـ ــرض ــي
االقـ ـتـ ـ ـ ـ ــراح الـ ـ ـ ـ ــروس ــي يف صـ ـ ـ ـ ــورتـه
االصلية طهران.

تقرير دولي

وارسـل تقـ ــريـ ــر الـ ــوكـ ــالـ ــة الـ ــدولـيـ ــة
للطاقـة الذريـة الى الـدول االعضاء
يف مـجلـ ــس مح ـ ــافـ ـظــي ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
وع ــدده ــا  35دول ــة قـبل اجـتـم ــاعه ــا
املقرر يف السادس مـن اذار ملناقشته.
وسيرفع التقـرير الى مجلس االمن
الدولي حيث من املرجح اان تطالب

الـواليـات املتحـدة والـدول االوروبيـة
بعقوبات على ايران.
ووضعت املـواجهة الـيابـان يف موقف
حـ ـ ــرج لل ـت ـ ــوف ــيق بــني س ـي ـ ــاس ــته ـ ــا
لالبقــاء علــى حتــالفهــا الــوثـيق مع
الواليات املتـحدة وخططها لتطوير
حقل نفـط ايــرانـي تعـتبــره طــوكيــو
حيويا الستراتيجيتها للطاقة.
ونقل املسـؤول اليابـاني الذي حـضر
االج ـت ـمـ ـ ــاع عــن ن ـيـكـ ـ ــاي ق ـ ـ ــوله ان
اليـابـان ال تـريـد ان تـرى ايـران وهي
ثـالـث أكبـر مــوردي النفـط اليهـا يف
عــزلــة داخـل اجملتـمع الــدولـي وحث
طهران علـى التخلـي عن برنـامجها
لتخصيب اليورانيوم.

النفط اإليراني

وتـستـورد اليـابان حـوالي  15يف املـئة
من حـاجـاتهـا مـن النفـط من ايـران

اهلند تستقبل بوش بتعنت نووي
نيودلهي -رويترز
أصـرت الهند علـى انها يجب ان
حتدد مدى االجـراءات الوقائية
ال ــدولـي ــة ملفـ ــاعالته ــا الـن ــووي ــة
وانهـا لن تتـنازل عـن برنـامجـها
لالسـلح ـ ــة ال ـ ــذري ـ ــة يف ال ـ ــوقــت
الـ ــذي ت ــسعـ ــى فــيه الـ ــى اتفـ ــاق
نووي مهم مع واشنطن.
ج ــاءت تعلـيق ــات رئيـس الــوزراء
مامنوهان سينغ قبل ايام قليلة
مـن زيـ ــارة الـ ــرئـي ــس االمـ ــريـكـي
جــورج بــوش للـهنــد حـيث يــأمل
الزعـيمان يف اخـتتام مفـاوضات
صعـب ــة حـ ــول االتف ــاق الـن ــووي
امل ـث ـي ـ ــر لـلج ـ ــدل الـ ـ ــذي يه ـ ــدف
مل ـس ــاعـ ــدة الهـنـ ــد عل ــى ال ــوف ــاء
بح ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــاته ـ ـ ــا امل ـت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة مــن
الطاقة.
وق ــال سـيـنـغ "حكـمـن ــا عل ــى كل

اقتراح قـدمه اجلانـب االمريكي
مب ــا ي ـســتحقـه لكـنـن ــا نـتـم ــسك
بـأن يكـون قـرار حتـديـد املـنشـات
الـتي سـيجــري حتــديــدهــا علــى
أنه ــا م ــدنـي ــة ه ــو ق ــرار تـتخ ــذه
الهـنــد وحــدهــا ولـيــس اي أحــد
اخر".
واضــاف قــائال امــام البــرملــان أن
ع ـ ــرض حـك ـ ــوم ــته ل ـ ــواش ـنـ ـطــن
يـ ـت ـ ـضـ ـم ــن قـ ـ ـ ــوائ ــم املـفـ ـ ـ ــاعـالت
النــوويــة الـتي تــولــد حــوالي 65
يف املـئـ ــة مـن ال ـطـ ــاقـ ــة الـ ــذريـ ــة
كـمفـ ــاعالت م ــدنـي ــة وب ــالـت ــالـي
تفتح امام التفتيش الدولي.
ويف اول ب ـيـ ـ ــان مفـ ـصـل يقـ ـ ــدمه
احـ ــد اجلـ ــانـبـني حـ ــول االتفـ ــاق
ق ــال سـيــنغ ان الهـن ــد لـن تقـبل
اج ــراءات وق ــائـي ــة دولـيـ ــة عل ــى
ب ــرن ــامـجهـ ــا ملفـ ــاعل االسـتـيالد

الـسـريـع التجــريبـي وهي نـقطـة
شائكة يف املفاوضات.
وقـال سـينغ " خـطتنـا املقتـرحـة
لـلفصل تتـضمن الـتحديـد على
مراحل لعدد مفاعالتنا النووية
احلراريـة التي سـتعتبـر منـشات
م ــدني ــة لتــوضـع حتت اجــراءات
الــوقــايــة وهــو مــا يـصل تق ــريبــا
الـ ــى  65يف املـئـ ــة مـن ال ـطـ ــاقـ ــة
احلـراريــة النـوويــة الكـليــة عنـد
انتهاء خطة الفصل".
وك ـ ــان رئـي ــس ال ـ ــوزراء الهـن ـ ــدي
يـتحــدث بعــد ايــام مـن محــاولــة
املفـاوضـني الهنـود واالمـريكـيني
ت ـض ـي ـيـق شق ـ ــة اخلالف ـ ــات قــبل
زيـارة بوش لشبه القارة الهندية
يف رحلـ ــة تـبـ ــدأ الـيـ ــوم االربعـ ــاء
وته ــدف الـ ــى تق ــوي ــة الـعالق ــات
املتنامية بني البلدين.

زلزال

ذكــرت االذاع ــة العــامــة االيــرانـيــة ان زل ــزاال بلغـت
قـوته  5،6درجـات علـى مقيـاس ريـشتـر ضــرب أمس
الـثالث ــاء جنــوب ايــران .ووقع الــزل ــزال يف منـطقــة
ارزويه جنـوب محافظـة كرمـان (جنوب) .واوضحت
االذاعـة ان املعلـومات املـتوافـرة حالـيا ال تـشيـر الى
وقوع ضحايا.

وثائق

اظهـرت وثـائق نشـرت ان خفـر السـواحل االميـركي
حــذر امل ـســؤولـني االمـيــركـيـني مـن وج ــود نقـص يف
املـعل ــومـ ــات ملع ــرف ــة م ــا اذا ك ــان ت ــولــي مجـم ــوع ــة
امــاراتيــة ادارة ستـة مـوانـئ اميــركيـة يـشكـل خطـرا
على االمـن القومي .ونشرت عضـو مجلس الشيوخ
اجلمهوريـة سوزان كولـينز مقتـطفات مصنفـة غير
ســري ــة من وثـيقــة ص ــادرة عن هــذه االجهــزة خالل
جل ـس ــة اسـتـم ــاع ح ــول ش ــراء ش ــرك ــة م ــوانـئ دبـي
العـامليـة ملوانـئ تديـرها اجملـموعـة البـريطـانيـة "بي
ان او" بينها ستة موانئ اميركية رئيسية.

وساطة

اعلن االمني العـام املسـاعد لـالمم املتحدة للـشؤون
الـسيـاسيـة ابـراهـيم الغـمبـري ان املنـظمــة املتحـدة
ستجري اوال مـباحثات مع جمـيع االطراف املعنية
قبل القيـام بوسـاطة محـتملة حـول جزيـرة قبرص
املقــسمــة .وقــال خالل مــؤمتــر يف مــركــز الــدراســات
االستـراتـيجيـة والـدوليــة "سنتـر فـور ستـراتـيجيك
انــد انـتــرنــاشــونــال سـتــاديــز" يف واشـنـطـن "ســوف
نـتحدث الـى اجلميع" مـسميـا االميركـيني والروس
والـي ــون ــانـيـني واالت ــراك والـب ــريـط ــانـيـني واالحت ــاد
االوروبي.

انتظار

افـ ــاد مـ ـسـ ــؤول يف وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة الـ ــروسـي ـ ــة انه
يـنتـظــر ان يـصل وفــد حــركــة املقــاومــة االسـالميــة
(حمـاس) الـى مـوسكـو يــوم اجلمعـة تلـبيـة لـدعـوة
من الرئـيس فالدميير بوتني .وحـدد املسؤول موعد
الـزيـارة مـن دون اعطـاء مـزيـد مـن التفــاصيل .ويف
غـزة صـرح املتحـدث بــاسم حمـاس صالح البـردويل
ان الوفد سيكون بقيـادة خالد مشعل رئيس املكتب
السيـاسي لـلحركـة .واوضح ان الوفـد سيضـم عددا
مـن قي ــادات حمــاس يف غــزة لـكن لـن يكــون بـينـهم
رئيس الوزراء املكلف اسماعيل هنية.

تشكيك

اعــربت الـواليــات املتحــدة عن "تـشـككهـا" بــالنـوايـا
االيرانـية بعـد االعالن عن اتـفاق محـتمل تتـوسط
به روس ـي ـ ــا لــته ـ ــدئ ـ ــة اخمل ـ ــاوف مــن سعــي طه ـ ــران
المـتـالك اسلحــة نــوويــة .وصــرح املـتحــدث بــاسـم
الـبـيـت االبـي ــض سك ــوت مـ ــاكلـيـالن للــصح ــافـيـني
"سنرى .نظرا الى تاريخهم ،تستطيعون فهم سبب
تــشكـكنــا لقــد اظهــر النـظــام اننــا ال ميـكن ان نـثق
به".

او حــوالـي  500ألف بــرمـيل يــومـيــا
وح ــاف ـظـت عل ــى روابــط جـيـ ــدة مع
اجلـمهــوري ــة االسالمـيــة حـتــى ولــو
كـ ـ ـ ــان عـلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب امـ ـتـعـ ـ ـ ــاض
واشنطن.
ورغـم اعـتــراضــات ام ــريكـيــة مـضـت
طوكيـو قدمـا قبل عامـني يف صفقة
مل ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع قـ ـيـ ـمـ ـتـه مـلـ ـي ـ ـ ـ ــاران م ــن
ال ـ ــدوالرات ل ـتـ ـط ـ ــويـ ـ ــر حقـل نف ــط
ازاديج ـ ــان يف اي ـ ــران ال ـ ــذي تـ ـشـي ـ ــر
الـتقديـرات الى انه ثـاني اكـبر حقل
نفـطـي يف الع ــالـم مـن حـيـث حجـم
االحتياطيات.
ومتـتلك احلكـومـة اليـابـانيـة حصـة
قدرها  36يف املـئة يف شركـة انبيكس
كـورب الـتي تـعتـزم تـطـويــر القـطـاع
اجلنوبي من ازاديجان الذي يعتقد
انه يـحتــوي علــى  26مـليــار بــرمـيل

وجاء يف التقرير ان بعض الفتيات
والنسـاء محتجـزات النهن تعـرضن
لالغتصاب وعزلتهن اسرهن النهن
لطخن "شرف" العائلة.
وطبقا للتقرير فقد نقل املسؤولون
معـظم هؤالء النـساء والفتـيات الى
تلـك امل ـن ـ ـش ـ ــات رغ ــم ارادتهــن ،ام ـ ــا
اللواتي حضـرن طواعيـة فقد فعلن
ذلـك ب ـ ـس ـبــب ع ـ ــدم وجـ ـ ــود مالجــئ

حقيقية لضحايا العنف يف ليبيا.
وقـ ــالـت فـ ــريـ ــدة ضــيف مـ ـسـ ــؤولـ ــة
امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة "ان ه ـ ــذه امل ـن ـ ـش ـ ــات هــي
عقـ ــابـيـ ــة اكـثـ ــر مــنهـ ــا حـمـ ــائـيـ ــة"،
مضـيفة "كيف ميكن ان تسمى تلك
امل ــرافق مالجـئ عـنــدم ــا تقــول لـنــا
معـظـم الفـتي ــات والنـســاء الل ــواتي
ق ـ ـ ــابل ـنـ ـ ــاه ــن انهــن س ــيهـ ـ ــربــن لـ ـ ــو
استطعن".

توسيع التخصيب

هـذا وقالت الوكـالة الدوليـة للطاقة
الـ ـ ــذريـ ـ ــة ان ايـ ـ ــران بـ ـ ــدأت تـ ـ ــوس ــيع
عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــات الـ ـتـخ ـ ـصـ ـي ــب الـ ـن ـ ـ ــووي
ب ــاسـتخ ــدام ح ــوالـي ع ـش ــرة اجه ــزة
طرد مركزية.
وقـال املـديـر العـام للـوكـالـة الـدوليـة
لـلطاقـة الذريـة محمد الـبرادعي يف
تقــري ــر رفعه الــى اجـتـم ــاع مجلــس
محـافـظي الـوكـالـة الــذي سيـنعقـد
يــوم االثـنـني املقـبل ،ان ايــران بــدأت
ضخ اليــورانيــوم عبـر عـشــرة اجهـزة
طرد وذلك منـذ  15شباط اجلاري،
كـمـ ــا انه ــا ب ــدأت اخـتـب ــار عـ ـش ــريـن
جهازا جديدا.
وقـ ـ ــال ال ـبـ ـ ــرادعــي ان الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة ال
ت ـسـتـطـيع ان جتــزم حـتــى اآلن بــأن

الصني تتهم الرئيس التايواين بدفع اجلزيرة اىل الكارثة
بكني  -اف ب
اتهـمت الــصني امـس الـثالثــاء ال ــرئيــس التــاي ــواني
شني شـوي-بيـان بتعـريض الـسالم "للخطـر جـديـا"
وباالجتاه باجلزيرة نحو "كارثة".
وقـال مكـتب شـؤون تـايـوان يف احلكـومـة ان "قـرارات
شـني شــوي-بـيــان ح ــول االصالح الــدسـتــوري الـتـي
تهــدف ال ــى التــوصل الــى اسـتقالل تــايــوان تعـتبــر
خطرة بشكل متزايد وتعرض جديا للخطر السالم
واالسـتقــرار يف مـضـيق تــاي ــوان ويف منـطق ــة آسيــا-
احمليط الهادىء".
واضـاف املكـتب يف بيـان له ان "تـصمـيم شني شـوي-
بيـان على املضي قدما يف طريق االستقالل سيؤدي
الـى مــواجهـات يف تـايـوان ويف املــضيق وال ميـكن اال
ان يقرب مجتمع تايوان من الكارثة".
وهــو اول رد فعل صيـني علـى قـرار شني شـوي-بيـان
االثنني الغاء هيئة استشارية لكن رمزية جدا كانت
تـدعـو الـى اعـادة تــوحيـد اجلـزيـرة االنـفصــاليـة مع
الصني على املدى الطويل.
وقـد اعلن شني امس ان "مجلـس الوحدة الـوطنية"
"سـيـتـ ــوقف عـن العـمل" مـب ــررا ق ــراره "ب ــالـته ــدي ــد

سجون ليبية للنساء والفتيات حتت غطاء "االصالح االجتامعي"
لندن  -اف ب
ق ــالـت مـنـظـم ــة "هـي ــوم ــان رايـتــس
ووتش" احلقوقية امس الثالثاء ان
ليبيا حتتجز نساء وفتيات لفترات
غـي ــر مح ــدودة يف "سج ــون فعلـيــة"
حت ــت غ ـ ـطـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــرافـق "االصـالح
االجتماعي".
واوردت امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة ال ـت ــي مقـ ـ ــرهـ ـ ــا
ال ــوالي ــات املـتح ــدة يف تق ــري ــر له ــا
حـول مـا يــسمــى مبنــازل احلمـايـة
لل ـن ـ ـسـ ـ ــاء والف ـت ـي ـ ــات ال ـتــي تق ـ ــرر
الــسلـطــات انـهن "عــرض ــة ملمــارســة
االعمـال غيــر االخالقيـة" ،العـديـد
مـن احل ــاالت املـ ــوثق ــة النـته ــاك ــات
حقوق االنسان.
ومـن بني تلـك االنتهـاكـات العـديـد
مـن انتهاك حرية احلركة والكرامة
الشخصية واخلصوصية.
وقال التـقرير ان الـسلطات اللـيبية
حتتجـز نـسـاء وفـتيــات لم يـرتـكنب
اي ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــرمي ـ ـ ـ ــة او انـه ــني فـ ـت ـ ـ ـ ــرة
اح ـكـ ـ ـ ــامـه ــن ،وح ــث عـلـ ـ ـ ــى اطـالق
سراحهن فورا.

من النفط.

ويقـ ـ ــول ال ــتقـ ـ ــري ـ ـ ــر انه رغــم كـ ـ ــون
املفـتشـني الدولـيني لم يـرصدوا اي
مـظـاهــر لتحــويل مـواد نـوويـة الـى
اسلحـة نوويـة ،اال انه بسـبب نقص
الــتعـ ــاون االيـ ــرانـي ،فـ ــانه ال ميـكـن
الـتأكـيد بـعدم وجـود انشـطة نـووية
ايرانية سرية.
ويــأتي هــذا التقـريـر قـبيل اجـتمـاع
ح ــاسـم جملل ــس مح ــافـظـي وك ــال ــة
الطاقة الذرية االسبوع املقبل.
ويقـول بـيثـانـي بيل مــراسل بـي بي
سـي يف فـيـيـن ــا ،حـيـث ي ــوج ــد مق ــر
وكــالــة الـطــاقــة الــذريــة ،ان تقــريــر
الـ ـبـ ـ ـ ــرادع ــي سـ ـيـ ـت ــم بـحـ ـثـه خـالل
اج ـت ـمـ ـ ــاعــي مـجل ـ ــس محـ ـ ــافـ ـظــي
الـوكالـة ،اضافـة الى مـجلس االمن
الدولي.
وكـ ــان مـجلـ ــس محـ ــاف ـظـي وكـ ــالـ ــة
الطـاقة قـد صوت يف كـانون الـثاني
املـاضي ،علـى احالـة امللف االيـراني
الى مجلس االمن الدولي.
وتـتهـم ال ــوالي ــات املـتح ــدة وال ــدول
الغ ــربيــة ،اي ــران بتـطــويــر بــرنــامج
ميكـن ان ي ــؤهـله ــا النـت ــاج اسـلح ــة
ن ــوويـ ــة ،اال ان طه ــران ت ـصـ ــر عل ــى
نفــي ذلك ،وت ــؤك ــد ان ب ــرن ــامـجه ــا
مخصص لالغراض السلمية.

وذكـرت املنظمـة ان عدد النـساء
والفتيات احملـتجزات يف منشات
االصالح االجـتـمــاعـي يف لـيـبـيــا
هو اقل من  100يف العادة.
وال يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـمـح ل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــزيـالت تـلــك
املنشات مبغـادرتها ويخضعن يف
بع ــض االح ـيـ ـ ــان الـ ـ ــى ف ـتـ ـ ــرات
ط ــويلــة مـن احلج ــز االنفــرادي
السـ ـب ـ ـ ـ ــاب سـخـ ـيـف ـ ـ ـ ــة ،حـ ـ ـ ـس ــب
املنظمة.
ووع ـ ــدت ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات الل ـي ـب ـي ـ ــة
بــالـتحقـيق يف هــذه االنـتهــاكــات
خالل اج ـت ـم ـ ـ ــاع مع امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة
احلقوقية يف كانون الثاني.
وابلغت املــؤسسـة اخليـريــة التي
تـشــرف عل ــى منـشــات "االصالح
االج ـت ـمـ ـ ــاعــي" امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة بـ ـ ــان
مـجلـ ـسـ ــا جـ ــديـ ــدا سـيـن ـظـ ــر يف
ظروف املرافق والنزيالت.
وح ـثــت امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اللـيـبـي ـ ــة علـ ــى انـ ـش ـ ــاء مالجـئ
ط ـ ــوع ـي ـ ــة لل ـنـ ـس ـ ــاء والف ـت ـي ـ ــات
املعرضات للعنف.

العـ ـسـك ـ ـ ــري
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــم
ل ـل ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــني
ومحاوالتها
اسـ ـتـخـ ـ ـ ــدام
وســائل غيـر
سـل ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـتـغـ ـيـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ــع
الـق ـ ـ ــائــم يف
م ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـيـ ــق
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ــل
احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
اجلانب".
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
اجمللـس الذي الـغي رسميـا اعتبـارا من صبـاح امس
الـثالثاء كـانت اسـسته حكـومة كـومينتـانغ السـابقة
ع ـ ــام  1990به ـ ــدف تـ ــشجــيع الــتق ـ ــارب مع ال ـصــني
الـشيوعيـة .لكن عمله كـان مجمدا منـذ العام 2000
مع وصول شني الى السلطة.

اإلرهاب والنفط خييامن عىل اجواء
حوار آسيا -الرشق األوسط
كواالملبور -اف ب
يطغـى موضـوعا االرهـاب والنفط
عل ــى اعـم ــال ال ــدورة الـث ــانـي ــة مـن
"ح ـ ــوار آس ـي ـ ــا-ال ـ ـش ـ ــرق االوســط"
مل ــتقـ ـ ــى  051دبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيـ ـ ــا مــن
املـنــطقـتـني ال ــذي افـتـتح اعـمـ ــاله
الثالثاء يف ماليزيا على ان تستمر
ي ــومـني .وق ــال وزي ــر اخل ــارجـي ــة
امل ــالـي ــزي سـي ــد حـمـي ــد الـب ــار يف
خـطاب افتـتاحي ان احلـوار "ميكن
ان يـشجع اقـامـة شبكـة بني مـراكـز
مـك ـ ــافحـ ــة االرهـ ــاب يف دول آسـيـ ــا
والـشــرق االوسـط بهــدف تـشجـيع
االعـض ــاء علــى تـب ــادل املعلــومــات
واخل ـب ـ ـ ــرات يف مـج ـ ـ ــال االره ـ ـ ــاب
ومـك ـ ــافحــته" .واضـ ــاف ان آسـيـ ــا
والـشـرق االوسـط يــواجهــان نفـس
الــتهـ ــديـ ــدات مـنـ ــذ اعـتـ ــداءات 11
ايل ـ ــول علـ ــى الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
مــشيــرا الــى ان احلـصــول ســريعــا
وبـ ـشـكـل فع ـ ــال عل ـ ــى مـعل ـ ــوم ـ ــات
مـوثوقـة يعتبر امـرا حاسمـا بهدف
ضمــان جنــاح الـتعــاون ال ــدولي يف
مجال مكافحة االرهاب.

وق ـ ـ ــال م ــن جـه ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى ام ـ ـ ــام
صحـ ــافـيـني ان "االمـن يـلعـب دورا
اســاسيـا يف الـنمــو العــاملي .واذا مت
تخـريب املنـشآت الـنفطيـة سيـكون
لـذلك بـدون شك عـواقـب سلبيـة".
وي ـ ــاتــي ه ـ ــذا "احل ـ ــوار بــني آس ـي ـ ــا
والـشــرق االوسـط" الــذي اطلق يف
حـ ــزيـ ــران يف ســنغـ ــافـ ــورة يف وقـت
اعل ـنــت ف ــيه ال ـ ــسعـ ـ ــوديـ ـ ــة مق ــتل
خـمـ ـسـ ــة مـ ـشـبـ ــوهـني مـ ـسـلحـني
االثـنـني يف اشـتـبـ ــاكـ ــات مع قـ ــوات
االمن شــرق الــريــاض جــاءت بعــد
ثالثـة ايــام من اعتـداء فـاشل علـى
اجملـ ـمـع الـ ـنـفـ ـ ـط ــي يف ابـقـ ـيـق يف
املـن ــطقـ ــة الـ ـشـ ــرقـيـ ــة يف املــملـكـ ــة
العـ ــربـيـ ــة ال ــسعـ ــوديـ ــة .ويهـ ــدف
الـلق ــاء ال ــى ت ــشجـيع احل ــوار بـني
االديـان وتـشجـيع اعـتمــاد مقـاربـة
مـ ـتـعـ ـ ـ ــددة االطـ ـ ـ ــراف يف مـجـ ـ ـ ــال
مكــافحـة االرهـاب.شــارك فيه 150
دبلــومــاسيــا من حــوالــى خمــسني
دول ــة بـيـنه ــا افغ ــان ـسـت ــان والهـن ــد
واالردن وال ـ ـ ـسـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة وك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
اجلنوبية.

منظمة حقوق اإلنسان تندد بازدياد االعدامات اإليرانية أوروبا تطوق أزمة الرسوم الكاريكاتريية بحوار احلضارات
نيويورك -اف ب
نــددت منـظمــة "هيــومـن رايتـس
ووتــش" الـتـي ت ــدافع عـن حقــوق
االن ـســان يف بـي ــان لهــا ب"تــزايــد
عمليات االعدام" يف ايران.
وجـ ــاء يف بـيـ ــان املـن ـظـمـ ــة الـتـي
تــأخــذ مـن نـيــوي ــورك مق ــرا لهــا
"منــذ انتخـاب الــرئيــس محمـود
اح ـم ـ ـ ــدي جن ـ ـ ــاد (يف ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران
 )2005زاد ـع ـ ـ ـ ــدد االعـ ـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـ ــات
بـ ـ ـ ـش ـكـل مـلـحـ ـ ـ ـ ــوظ" .وج ـ ـ ـ ــاء يف
حـ ـص ــيلـ ـ ــة اع ـ ـ ــدتهـ ـ ــا امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة
انــطالق ــا مـن تق ــاري ــر ن ـشـ ــرته ــا
ال ـصـحف االيـ ــرانـيـ ــة ان عـ ـشـ ــرة
سجنـاء اعـدمـوا وصـدرت احكـام

ب ـ ـ ــاالع ـ ـ ــدام عـل ـ ـ ــى  21شـخ ـ ـص ـ ـ ــا
اخ ــريـن بـني  20ك ــان ــون الـث ــانـي
و 20شباط.
وحتـ ــدثـت املـن ـظـمـ ــة يف بـيـ ــانهـ ــا
خـصوصـا عن شـنق حجة زمـاني
الـ ــذي يـنـتـمـي ال ـ ــى مجـ ــاهـ ــدي
خلق ،ابــرز اجملمـوعـات املـسلحـة
املعـارضـة لـنظـام طهــران ،وذلك
مـن ال ـسـ ــابع مـن شـب ــاط .وك ــان
صدر حكـم باالعدام علـى زماني
يف الـعـ ـ ـ ــام " 2004بـعـ ـ ـ ــد اجـ ـ ـ ــراء
محـ ــاكـم ـ ــة له ال تـتـمـ ــاش ـ ــى مع
املع ـ ــاي ـي ـ ــر ال ـ ــدول ـي ـ ــة ح ـيــث لــم
يـتـمـكـن زمـ ــانـي مـن االجـتـمـ ــاع
مبحاميه" حسب البيان.

واض ـ ـ ــاف ال ـب ـي ـ ـ ــان "بـ ـ ـ ــاملقـ ـ ـ ــابل،
تخ ـش ــى هـي ــومـن رايـتــس ووتــش
اعـ ـ ـ ــدام ثالثـ ـ ـ ــة اشخ ـ ـ ــاص ف ـ ـ ــورا
مــتهـمـني بـ ــاملـ ـشـ ــاركـ ــة يف خــطف
طـ ــائـ ــرة عـ ــام  2001وهـم خـ ــالـ ــد
حرداني وفرهانغ منصوري وشاه
رام م ـنـ ـص ـ ــوري .وك ـ ــان ش ـ ــاه رام
مـن ـصـ ــوري يـبـلغ مــن العـمـ ــر 17
عـامـا عنـد وقـوع عمليـة اخلطف
املـفتــرضــة" معـتبــرا ان الـشــرعــة
ح ـ ـ ــول حـق ـ ـ ــوق االطـف ـ ـ ــال ال ـتــي
وقعــتهـ ــا طهـ ــران حت ـظـ ــر فـ ــرض
عقــوبــة االع ــدام عل ــى مجــرمـني
تـقل اعـمـ ــارهـم عـن الـ 18عـ ــامـ ــا
عند قيامهم باعمالهم.

بروكسل  -اف ب
اعـل ــن االحت ـ ـ ـ ــاد االوروب ــي انـه سـ ـي ـ ـ ـشـجـع احل ـ ـ ـ ــوار
واالحـتـ ــرام املـتـبـ ــادل بـني احل ـضـ ــارات يف محـ ــاولـ ــة
لـوقف االزمـة النـاجمـة عن نـشر رسـوم كاريـكاتـورية
لل ـن ـب ــي مح ـمـ ـ ــد يف صـحف اوروب ـي ـ ـ ــة وردود الفـعل
العنيفة التي خلفتها يف عدة دول اسالمية.
وقـ ــالـت وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة الـنـمـ ـسـ ــاويـ ــة اورسـ ــوال
بالسـنـيك الـتـي تـتــولــى بالدهــا الــرئــاســة الــدوريــة
لالحتــاد "هـن ــاك جه ــد فعلـي لـت ــرك احلقــد وراءنــا
وال ـت ـ ــرك ـيـ ـ ــز عل ـ ــى اخلـ ـطـ ـ ــوة املقــبل ـ ــة واالن ـ ـشـ ـط ـ ــة
املــستـقبـليــة خلفـض حــدة التـوتــر وان نكــون واعني
اكثر ،كل من جهته ،ملا يجمعنا بدال ملا يفرقنا".
وقـ ـ ــرر وزراء خـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة الـ ـ ــدول الـ 25االعـ ـضـ ـ ــاء يف
االحتاد االوروبـي بالتـالي "تشجـيع احلوار بفـاعلية
وكـذلك التفاهم واالحترام املتـبادل عبر كل االليات
القائمة".

وهـذه االليــات تشـمل خصـوصـا التعـاون االوروبي-
امل ـت ـ ـ ــوسـ ـطــي (ع ــمل ـي ـ ـ ــة ي ـ ـ ــوروم ـي ـ ـ ــد) او "حتـ ـ ـ ــالف
احلضـارات" الـذي اطلقـته اسبـانيـا وتـركيـا يف اطـار
االمم املتحدة للتقريب بني االسالم والغرب.
من جهة اخرى اكد الوزراء متسكهم بحرية التعبير
الـتـي تـ ـشـكـل عل ـ ــى ح ـ ــد رايهــم "احلق اجل ـ ــوه ـ ــري
والعنصر االساسي للنقاش الدميوقراطي".
لكن يف الـوقت نفسه اعتبـروا ان حرية التعـبير هذه
"يجـب ان متـ ــارس يف جـ ــو مـن احـت ـ ــرام املعــتقـ ــدات
الدينية او غيرها".
واخـي ــرا عـب ــر ال ــوزراء عـن "ادانـتهـم ال ـش ــدي ــدة لـكل
اعمـال العنف والتهـديدات بحق مـواطنني اوروبيني
وامالك االحتـاد االوروبي والـدول االعضـاء وكـذلك
دول اخــرى" وشجبــوا ايضـا الـدعـوات الـى مقـاطعـة
منتجات بعض الدول االعضاء.

