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يف احلدث العربي والدولي

قلق اميركي استرالي ياباني من طموحات ايران النووية

اتفاق االعضاء الدائميني يف جملس االمن عىل عدم السامح
لطهران بتطوير اسلحة نووية

املدى  /وكاالت
وباء

اعلـنت الـسـلطــات املصـريـة امـس الـسـبت وفـاة امـرأة
مصـريـة جـراء اصــابتهــا بفيـروس "اتـش 5ان "1اكثـر
انواع فـيروسـات انفـلونـزا الطيـور فتـكا ،يف اول حـالة
اص ــاب ــة ب ـش ــري ــة به ــذا الفـي ــروس يف الـبالد ،ح ـسـب
التلفـزيون املصـري .واوضح التلفزيـون ان الفحوص
الـطبيـة اثبتـت ان املرأة تـوفيت الصـابتهـا بالفـيروس
وان الــسلـط ــات ارسلـت عـيـنــات لـبــريـطــانـيــا الجــراء
مــزيــد مـن الفح ــوص علـيهــا .وكــانـت ام ــال محـمــد
اسـم ــاعـيل وهـي مـن مح ــافـظـ ــة القلـي ــوبـي ــة شـم ــال
القاهـرة ،توفيت يف مسـتشفى احلميـات يف العباسية
بع ــد اسبــوعـني من دخــولهــا املــستــشفــى الصــابـتهــا
باعراض تشبه اعراض االنفلونزا.

إفراج

افــرج عـن املنــشق الــسي ــاسي االيــرانـي اكبــر غ ــاجني
امس السبت بعـدما امضى عقـوبته يف السجن لست
سنـوات علـى مـا افـاد احـد اقـاربه .وقــال املصـدر ذاته
ط ــالبــا عــدم الكـشـف عن هــويـته "افــرج عـنه بعــدمــا
امضـى  2244يـومـا يف الــسجن وهـو يف صحــة جيـدة
ومـعنـويــاته عــاليــة" .واوضح "لكـنه فقــد الكـثيــر من
وزنه وبـات يــزن  49كيلـوغـرامــا" .واوقف غــاجني (46
عـامـا) يف نـيسـان عـام  2000عنـدمـا كـان صحـافيـا يف
صح ــيف ـ ــة ص ــبح ام ـ ــروز ،وحـك ــم عل ـيـه الع ـ ــام 2001
بالسجن ست سنوات.

تأجيل

اعلنت وزارة اخلارجية الـهندية امس السبت ان زيارة
رئيس الوزراء الـدمناركي اندرس فـوغ راسموسني الى
الهنـد ستؤجل وسـط تقارير بـان نيودلهـي تخشى ان
تـتـ ـسـبـب الـ ــزيـ ــارة يف انـ ــدالع مـ ــوجـ ــة جـ ــديـ ــدة مـن
االحـتج ــاج ــات املع ــادي ــة لل ــدمن ــارك بـني املــسلـمـني.
وجـاء يف بيان الوزارة "ان اجلانـبني وجدا ان التوقيت
املقـتـ ــرح للـ ــزيـ ــارة لـي ــس مـنـ ــاسـبـ ــا وتـتــطلـع الهـنـ ــد
والـدمنارك الـى ان تتم زيـارة رئيـس الوزراء يف مـوعد
قريب".

إصرار

اكدت ايران أمس السبت انهـا لن تعود عن نشاطاتها
الـنــوويــة احل ـســاســة والـتـي ت ـشـتـمل عل ــى تخـصـيـب
اليـورانيوم ،حسبما صرح غالم حسني الهام املتحدث
بــاسـم احلكــومــة .وصــرح الهــام للـصحــافيـني "ليـس
مـبــررا ان نقـبـل تعلـيق ن ـشــاطــات االبحــاث الـنــوويــة
والـتخلي عن حقـوقنـا التي تـضمنهـا لنـا االتفاقـيات
ال ــدولـي ــة" مـضـيف ــا "االي ــرانـي ــون لـن ي ـسـمح ــوا لـن ــا
بذلك".

جاهزية

ق ــال مــتح ــدث ب ــاسـم ح ــركـ ــة املق ــاومـ ــة االسالمـي ــة
(حـمـ ــاس) ام ــس الـ ـسـبـت ان رئـي ــس الـ ــوزراء املـكـلف
اسمــاعـيل هـنيــة وجه رســالــة الــى الــرئيـس مـحمــود
عـب ــاس يـبلـغه فـيهـ ــا ان احلك ــوم ــة ب ــاتـت "ج ــاه ــزة"
ويـطـلب مـنه لقــاء لعـرض تـشكـيلـتهــا علـيه .واوضح
صالح ال ـبـ ـ ــردويل املــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم كــتل ـ ــة ح ـم ـ ــاس
البرملـانية لوكـالة فرانـس برس ان "هنيـة ارسل رسالة
مكتـوبـة الـى الـرئيـس ابـو مــازن يبلـغه فيهـا بــانتهـاء
املشاورات مع الكتل البرملانية بشأن تشكيل احلكومة
وان احلكـومـة اصـبحت جـاهــزة ويطلـب منه حتـديـد
لقاء".

عنف

قـتل اجلـن ــود الهـن ــود اربعــة م ــسلحـني اسالمـيـني يف
كـ ـشـمـيـ ــر بـيـنـم ـ ــا فج ـ ــر اشخـ ــاص يـ ـشـتـبـه يف انهـم
متمـردون سيارة مفخخة مما ادى الى اصابة خمسة
اشخــاص كـمــا قـتل ــوا جنل احــد ضـبــاط ال ـشــرطــة،
حـ ـسـب مـ ــا افـ ــادت الـ ـشـ ــرطـ ــة ام ــس الـ ـسـبـت .وذكـ ــر
متحـدث باسـم الشرطـة ان اربعة مـن اعضاء جمـاعة
"جيـش محمـد" املـتشـددة قتلـوا يف مـنطقـة راجـوري
اجلنوبية خالل اشتباك مسلح استمر اربع ساعات.

العواصم /وكاالت
اعـ ـ ـ ــرب ــت الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة
واسـترالـيا والـيابـان امس الـسبت
يف سي ــدني عـن "قلقهــا الـعمـيق"
حـيـ ــال ال ـطـمـ ــوحـ ــات الـنـ ــوويـ ــة
اليـ ـ ــران ،ودع ــته ـ ـ ــا مجـ ـ ــددا الـ ـ ــى
االمتثـال ملطالب الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وج ــاء يف بـي ــان م ـشـت ــرك اص ــدره
وزراء خـارجيـة الـواليــات املتحـدة
كـ ــونـ ــدولـيـ ــزا راي ــس واسـتـ ــرالـيـ ــا
الكسنـدر داونر واليـابان تـارو اسو
الــذين عقــدوا محـادثــات ثالثيـة
حـ ـ ـ ــول االم ــن "نـعـ ـ ـ ــرب ع ــن قـلـق
عـميـق حي ــال البــرنــامـج النــووي
االيــرانـي واثــرنــا ض ــرورة القـيــام
بعــمل مـن ــسق يف مـجلــس االمـن
القـن ــاع اي ــران ب ــاالس ــراع يف وقف
اي ن ـش ــاط م ــرتـبــط بـتخ ـصـيـب
اليورانيوم".

اتفاق مجلس االمن

من جـانبه قـال منـدوب الـواليـات
املـتحدة لدى األمم املـتحدة جون
بـ ــولـتـ ــون أن هـنـ ــاك اتفـ ــاقـ ــا بـني
الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ـ ـ ــاء يف مـجـلـ ـ ــس
األم ــن عـل ـ ـ ــى (أهـ ـمـ ـي ـ ـ ــة إرس ـ ـ ــال
إشـ ــارات قـ ــويـ ــة إليـ ــران ب ـ ــأنه لـن
يـ ـسـمـح له ــا بـت ـط ــوي ــر ب ــرنـ ــامج
السالح النووي اإليراني.
واوضح بــولتــون للـصحـافـيني يف
أعقـ ـ ــاب اج ـت ـمـ ـ ــاع غ ـيـ ـ ــر رس ـمــي
ملنــاقـشــة امللـف النــووي اإلي ــراني
عقــد يف مقــر البـعثــة الفـرنــسيـة
انه م ــازال هنــاك نقــاط اخـتالف
إال أننا سنستمر يف التقريب بني
وجهات النظر.
ووصف بـ ـ ــول ـتـ ـ ــون الـلقـ ـ ــاء بـ ـ ــأنه

تلقــى دعمـا كـبيـرا" مـشــددا علـى
ان الــواليــات املـتحــدة "سـتعـتمــد
بعض الليونة" يف هذا الشأن.

افـ ـضـل لق ـ ـ ــاء عقـ ـ ــد ح ـتـ ـ ــى االن
وأع ــرب عـن أمـله أن ي ــدفـع لق ــاء
مـجلـ ــس االمــن غ ـي ـ ــر ال ـ ــرس ـمــي
الــذي يعقـد مـسـاء اجلـمعـة إلـى
املـ ــزيـ ــد مــن االتفـ ــاق بـني الـ ــدول
األعضاء يف اجمللس.

االبتعاد عن التهديدات

نص معدل

هــذا وقــد اقـت ــرب مجلــس االمـن
م ــن اتف ـ ـ ــاق علـ ـ ــى نـ ــص معـ ـ ــدل
اقترحته فـرنسا وبـريطانـيا حول
امللف الـن ــووي االي ــرانـي عل ــى ان
يجـري مـشــاروات الثالثــاء املقبل
بـ ـش ــأنـه عل ــى م ــا اف ــاد ع ــدد مـن
الدبلوماسيني.
وق ــال ال ــسفـي ــر الـب ــري ـط ــانـي يف
االمم املتحـدة امييـر جـونـز بـاري
يف اعقـ ــاب االجـتـمـ ــاع الـ ــرسـمـي
االول جمللــس االمـن ح ــول املـلف
الـنــووي االيــرانـي ،الــذي اسـتـمــر
اكثر من ساعة ،ان "اجلواب الذي
تلقينـاه اليـوم من نـظرائـنا يفـيد
اننا قريبون جدا" من االتفاق.
وقـ ــد طلـب ال ــسفـي ــران ال ــروسـي
وال ـصـيـنـي مـهل ـ ــة للـتـ ـش ـ ــاور مع
بل ــديهـمــا ح ــول بعـض الـنقــاط،
على ما ذكر دبلوماسيون.
وال تزال الـنسخـة املعـدلة لـلنص
الفـ ــرنـ ـسـي-الـبـ ــري ـطـ ــانـي الـتـي
حصلت وكـالة فـرانس بـرس على
نـ ــسخ ـ ــة مــنه ـ ــا ،ت ـط ـ ــالـب اي ـ ــران
باحتـرام طلبـات الوكـالة الـدولية
للطـاقـة الـذريـة والتخلـي عن كل
النـشـاطـات املـرتـبطــة بتـخصـيب
اليورانيوم.
ويـطلـب النــص من املــديــر العــام
لل ــوك ــال ــة احـم ــد الـب ــرادعـي رفع
تقـريـر حـول مــدى تطـبيق ايـران

ملطـالبه الـى مجلـس االمن والـى
مجلس حكام الوكالة معا.

تنازل

وي ـشـكل ه ــذا االم ــر تـن ــازال جت ــاه
مــوسكــو والـصـني اللـتني تـصــران
علـ ـ ــى ان يق ـتـ ـصـ ـ ــر دور مـجلـ ــس
االمن علـى دعم الـوكالـة الدولـية
ال ـت ــي يجــب ان ت ــبق ـ ــى الـ ـط ـ ــرف
الــذي يقــرر بـشــأن امللـف النــووي
االيراني .وتفـضل الدول الغـربية
وال سـيـم ــا ال ــوالي ــات املـتح ــدة ان

رفض مشاركة القوى الفلسطينية يرغم محاس عىل تشكيل
احلكومه وحدها

اقرتاح افريقي يمهد للسالم يف دارفور
اخلرطومBBC/
قال السـودان انه يشعـر بالتفـاؤل بخصوص
التـوصل إلـى اتفـاق سالم الـشهـر القـادم مع
جمـاعتي متـرد رئيـسيتـني يف منطقـة دارفور
بغرب البالد.
واشتـعل التمـرد يف دارفـور منـذ شبـاط 2003
ضد القوات احلكـومية وميلـيشيات من ذوي
االصـول العـربيـة حيـث قتـل عشـرات االالف
واضـطـر قـرابــة مليــونني الــى النـزوح .وقـال
وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة الـ ـسـ ــودانـي الم أكـ ــول ان
اقتراحا تفصيليا جديدا لوقف اطالق النار
ق ـ ــدمه االحت ـ ــاد االف ـ ــريقــي ال ـ ــى االط ـ ــراف
املـتحــاربــة االسـبــوع املــاضـي سـيـمكـنهــا مـن
حتقيق السالم سريعا.
وقـ ــال لل ـصـحفـيـني يف نـيـ ــروبـي ان االحتـ ــاد
االفريقي كان متفـائال للغاية وواثقا من أنه
سـيـتـم الـت ــوصل ال ــى حل لالزمــة يف دارفــور
قبل نهاية نيسان.
وصــوت االحتــاد االفــريقـي االسبــوع املــاضي
ل ـص ـ ــالح مت ـ ــدي ـ ــد والي ـ ــة بعـثــته يف دارف ـ ــور
وقــوامهــا نحــو سبعــة االف جنــدي حتـى 30
ايلـ ــول ثـم ابـ ــدى تـ ــأيـيـ ــده مـن حـيـث املـبـ ــدأ
لتحـويلها الـى قوة اكبـر وافضـل عتادا تـابعة

لالمم املتحدة.
وقـال الـسـودان ان نـشــر مثل هـذه القــوة قبل
الـتـ ــوصل الـ ــى اتفـ ــاق سالم سـيعـنـي نه ــاي ــة
احملـادثات الـتي جترى بـوساطـة من االحتاد
االفـريقي يف نـيجيـريـا مع جمـاعتـي التمـرد
الــرئيـسـيتـني وهمــا حــركــة العــدل واملـســاواة
وحركة حترير السودان.
وقال أكول ان املشكلة تكمن يف أن هناك أمل
كاذب فيمـا يبدو بأن حال سـيأتي من اخلارج
أو سيـتم فـرضه من جـانـب االمم املتحـدة أو
حلف شمال االطلسي أو غيرهما.
وأضاف أنه مـا دامت هـناك حـرب فان أنـاسا
سـيـم ــوت ــون ولـن متـنع االمم املـتح ــدة ذلك.
وق ــال ان احلكــومــة سـتــرحـب بقــوات تــابعــة
لالمم املتحـدة بعد التوصل الى اتفاق سالم
يف ابريل نيسـان وهو ما قـال انه نطاق زمني
واقعي للغاية.
وأضاف أن احلـكومـة قلقـة بخصـوص شعب
دارفور وأنها ترغـب يف انهاء معاناتهم بأسرع
ما ميكن.
ويـتهم مـتمـردو دارفـور احلكـومــة السـودانيـة
بتـسـليح مـيليـشيـات عــربيـة قــامت بــاعمـال
اغتصاب وقتل بحق أالف االشخاص.

يكون جمللس االمن دور رئيسي.
وق ـ ـ ــال سـف ـي ـ ـ ــر روس ـي ـ ـ ــا ان ـ ـ ــدريـه
ديـنيــزوف "انه حتـرك يف االجتـاه
الـصحـيح لكـنه ليـس كــافيــا .من
املنـطـقي ان يــدرس الـتقــريــر اوال
مـجلــس الـكح ــام ومـن ثـم يـ ــرفع
الــى مجلــس االمن" مــوضحــا ان
"مجلــس االمـن غـي ــر ق ــادر عل ــى
تقـيـيـم الـتفــاصـيل الـتقـنـيــة (يف
الـتقــريــر) ،دوره يكـمن يف تــوجـيه
رسالة سياسية".
وال ي ــزال م ـش ــروع الـنـص يــطلـب

العواصم  /الوكاالت

قـ ــال مـ ـسـ ــؤولـ ــون يف حـ ــركـ ــة
املقـاومة االسالميـة (حماس)
ان قادة احلركـة سوف يعلنون
الحق ـاً التـشـكيلــة احلكــوميـة
اجلديدة يف مؤمتر صحفي.
وقـال مسؤولـون يف حماس ان
احلـركـة جتـري اخـر محـاولـة
ل ـت ـ ـشـك ــيل حـكـ ـ ــومـ ـ ــة وحـ ـ ــدة
وطـنيـة مـع اجلبهـة الـشعـبيـة
لـتح ــريـ ــر فل ـس ـطـني بع ــدم ــا
رف ـ ـضــت ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ف ـتـح ي ـ ـ ــوم
اجلـمعة املشاركـة يف احلكومة
اجلديدة.
وكـ ــان عـ ــزام األحـمـ ــد رئـي ــس
كـ ـ ـتـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـتـح يف اجملـلـ ـ ـ ـ ــس
التـشــريعـي الفلـسـطيـني قــد
قـ ــال لـبـي بـي سـي إن حـ ــركـ ــة
فـتح لـن ت ـش ــارك يف حك ــوم ــة
مع حـ ــركـ ــة حـم ـ ــاس بعـ ــد أن
فــشل الـط ــرف ــان يف الـت ــوصل
إلـ ـ ــى اتف ـ ــاق ح ـ ــول ب ـ ــرنـ ـ ــامج
حماس السياسي.

واوضـح األح ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد إن فـ ـ ـتـح
اسـتـنفـ ــذت كل ال ــوس ــائـل مع
حمــاس التـي لم تــوافق علــى
الـتع ــديـالت املقـت ــرحـ ــة عل ــى
برنامجها حول عدة أمور من
ب ـي ــنهـ ـ ــا وث ــيقـ ـ ــة االس ـتـقالل
الـفلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة ،ومـن ـظـم ـ ــة
التحرير الفلسطينية.
ويـتـ ــرك ـ ــز اخلالف االسـ ــاسـي
بني حـركة حماس وفتح حول
تعهــدات والتـزامـات الـسـلطـة
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـي ـ ــة
مبـ ــوجــب االتفـ ــاقـيـ ــات الـتـي
وقع ــتهـ ـ ــا مع إس ـ ــرائ ــيل م ــثل
االعتـراف بـإسـرائـيل وغيـرهـا
من القضايا اخلالفية.
وهـذه األمـور تـعتبـر منـاقضـة
ل ـب ـ ــرنـ ـ ــامج ح ـ ــرك ـ ــة ح ـم ـ ــاس
الـ ـسـيـ ــاسـي الـ ــذي عــملــت به
مـنذ إنشـائها ،كمـا أن شعارات
وب ـيـ ـ ــانـ ـ ــات احلـ ـ ــركـ ـ ــة أث ـنـ ـ ــاء
حـملـته ــا االنـتخ ــابـي ــة ك ــانـت
ت ــركـ ــز عل ــى ه ــذه ال ــشع ــارات

تنازل

قدمـت القاضـية التـي ترأس جلـسات محـاكمة زكـريا
مـوسوي تنازال يسمـح مبواصلة احملاكمـة بقبولها ان
يقــدم االدعــاء شــاهــدا او ع ــدة شهــود جــدد يف هــذه
القضية .وقالت القـاضية ليوني برينكما التي ترأس
محـكمــة الكــسنـدريــا الفــدراليـة يف قـرار اصــدرته ان
"احلل املـقتــرح مـن احلكــومــة بــالــسمــاح بــاستــدعــاء
شهود لم يتعرضوا الي تأثير ( )..مقبول".

تظاهرات

يتـوقع مـشـاركــة مئــات االالف من االشخـاص يف كل
ارجاء فرنسـا يف تظاهرات احتجـاج على عقد العمل
اجل ــدي ــد اخمل ـصــص لل ـشـب ــاب ال ــذي يـلق ــى ح ــرك ــة
اعـتـ ــراض قـ ــويـ ــة مـت ـ ــواصلـ ــة ت ــضع رئـي ــس الـ ــوزراء
الفـرنـسي دومـينـيك دوفـيلبـان يف وضع صـعب .فقـد
دعا الطالب وتالمـيذ الثانـويات مع النقـابات وبدعم
مــن كل املع ــارض ــة الـي ـس ــاري ــة ال ــى الـتـظ ــاه ــر بق ــوة
لل ـت ـ ـ ــوصل ال ـ ـ ــى سح ــب "عقـ ـ ــد ال ـتـ ـ ــوظ ــيف االول"
اخملـصـص لل ـشـبــاب دون سـن ال ـســادس ــة والع ـشــريـن
الذين يرون فيه وسيلة لتهميش وضع الشباب اكثر.

انقالب

اعلـن مع ــارض ــون س ــوري ــون بـيـنهـم الـن ــائـب ال ـس ــابق
للـرئيـس السـوري عبـد احلـليم خـدام واملـراقب العـام
جلـمـ ــاعـ ــة االخـ ــوان املـ ــسلـمــني علـي صـ ــدر الـ ــديـن
ال ـب ـي ـ ــان ـ ــونــي يف ب ـ ــروكـ ــسل ق ـي ـ ــام "جــبه ـ ــة اخلالص
ال ــوطـنـي" لـلعـمـل علـ ــى تغـيـي ــر الـن ـظ ــام يف س ــوري ــا
بالـطرق الـسلميـة .وتبـنى مـؤمتر املـعارضـة السـورية
الـ ــذي اخـتـتـم اعـمـ ــاله "وثــيقـ ــة املـ ـشـ ــروع الـ ــوطـنـي
للـتغييــر" ،واعلن "قيـام جبهـة اخلالص الـوطـني من
اجل تغـيير النظام الـسوري بالطرق الـسلمية" .وقال
خدام "يف وقت ما ،سيتم تشكيل حكومة انتقالية".

احتفال

حتــتفل ت ــونــس غ ــد ًا االثـنـني ب ــال ــذك ــرى اخلـم ـسـني
الســتقـاللهـ ــا وهـي تـتـمــتع بـنـمـ ــو اقـت ـصـ ــادي قـ ــوي
ومتـواصل معتمـدة سياسـة براغـماتيـة لتحريـر املرأة
وتـربيـة اجلمـاهيـر ،علــى خلفيـة تـدهـور صـورتهـا يف
اجمل ــال الـ ــدميق ــراطـي .وف ــرقـت ال ـش ــرط ــة جتــمع ــا
لعـ ـش ـ ــرات املعـ ــارضـني الـتـ ــونـ ـسـيــني يف العـ ــاصـمـ ــة
التـونـسيـة بـالقـوة وذلك قبل ثالثـة ايـام من الـذكـرى
اخلـمـ ـسـني السـتـقالل الــبالد .وقـ ــام نحـ ــو عـ ـشـ ــريـن
ش ــرطيــا بـتف ــريق نحــو ثالثـني شخـصــا جتـمعــوا يف
وسط املـدينـة تلـبيـة لنـداء "جلنـة الثـامن عـشـر من
تشريـن االول من اجل احلقوق واحلـريات" الدانـة ما
اعتبروه "خمسني سنة من القمع والدكتاتورية".

بوتني يصادق عىل اتفاقية مكافحة الفساد
موسكو /اف ب

اعلــن الكـ ــرملـني ان ال ــرئـيــس
الـروسـي فالدمييـر بــوتني وقع
الـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـنـ ـ ـ ــاول
التصـديق على معـاهدة االمم
املــتحـ ــدة ملـك ـ ــافح ـ ــة الفـ ـسـ ــاد
والـ ـ ــرام ـيـ ـ ــة الـ ـ ــى م ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة
الـ ـبـل ـ ـ ـ ــدان االعـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ـ ــى

الـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــدي لـهـ ـ ـ ــذه االفـ ـ ـ ــة يف
القطاعني العام واخلاص.
وكـان مجلـس النـواب الـروسي
صـ ـ ـ ــوت يف  17شـ ـبـ ـ ـ ــاط عـلـ ـ ـ ــى
الـنـص ب ــاجـم ــاع احل ــاض ــريـن
( 441مقابل صفر ،ولم ميتنع
احد عن التصويت).
وق ـ ــد صـ ـ ــدق علـ ـ ــى مع ـ ــاه ـ ــدة

االمم املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة مل ـك ـ ـ ـ ــافـح ـ ـ ـ ــة
الـف ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاد الـ ـت ــي اقـ ـ ـ ــرت قـ ـبـل
سـنتـني 38 ،من الـدول ال 140
الـ ـت ــي وقـعـ ـتـهـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــدى بـ ـ ـ ــدء
تنفيذها يف  14كانون االول.
ويف تق ــري ــر ص ــدر يف ت ـش ــريـن
االول املـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــي ،اع ـ ـت ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــرت
م ـنـ ـظ ـم ـ ـ ــة ت ـ ـ ــرنـ ـ ـس ـب ـ ـ ــرنـ ـ ـســي

انـتـ ــرنـ ــاشـ ــونـ ــال الـ ــدولـيـ ــة ان
الف ـ ـس ـ ــاد يف روس ـي ـ ــا "م ـ ــزمــن
وسيتفاقم".
ويف الـت ـصـنــيف ال ــذي اعـ ــدته
هـ ــذه املـن ـظـمـ ــة لـلعـ ــام ،2005
تـدنـت روسيـا الـى املــرتبـة 126
م ـ ــن اصـل  159.وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــت يف
املرتبة  90يف العام السابق.

مفوض االمم املتحدة يدعو الدول الصناعية
اىل االهتامم بطالبي اللجوء
نيويوركBBC/
قالـت وكالة الالجئني التابعة
لالمم املتحدة إن عدد طالبي
اللجوء إلى الـدول الصناعية
انخفـض إلــى الـنــصف خالل
السنوات اخلمس املاضية.
ال ــوكـ ــالـ ــة إن طلـب ــات
وق ــالـت ـ
ـ
ـج ـ ـ ــوء انـخـفـ ـ ـضــت الـع ـ ـ ــام
الـل ـ
املاضي بشكل حاد لتصل إلى
أقل ـم ـسـتـ ــويـ ــاتهـ ــا خالل مـ ــا
يقرب من عقدين.
ويعـ ـ ــزو االنـخف ـ ــاض يف أح ـ ــد
أسـ ــب ـ ــابه إلـ ـ ــى انــته ـ ــاء بعــض
ال ـ ــن ـ ـ ـ ــزاعـ ـ ـ ـ ــات ،مبـ ـ ـ ـ ــا يف ذلــك
ـ
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب يف االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
اليوغوساليف السابق.
لـكــن مفـ ــوض االمم املــتحـ ــدة
ـش ــؤون الالجـئـني انـتـ ــونـي ــو
ـل ـ ـ
ج ـ ــوتــيـ ـ ــريـ ــس ،ق ـ ــال إن أح ـ ــد
ـ
العـوامل الـرئيـسـة كـان تـوجه
ـال ــدول الـص ــن ــاعـيـ ــة املـت ــزاي ــد

ـاجت ـ ــاه ـت ــشـ ـ ــديـ ـ ــد قـ ـ ــوانــني
ـب ـ ـ ـ
اللجوء.
وح ــذر املـ ــسـ ــؤول مـن أن هـ ــذا
ـ
الـ ــت ـ ــوجه الــص ـ ــارم ق ـ ــد ميــنع
ـخ ـ ـ ــاص ـف ـ ـ ــاريــن فـعـال مــن
أش ـ
االض ـ ـطـهـ ـ ـ ــاد يف دولـهــم إل ـ ـ ــى
ـ
الدول الصناعية.
ودع ــا احلكــومــات ملـنح مــزيــد
ـ

مـن الـب ــرادعـي ان يـ ــرفع تق ــري ــرا
بعـد  14يوما علـى اعتماد النص،
لـكن الــدول الغ ــربيــة اعــربـت عن
اسـتعــدادهــا "العـتـمــاد اللـيــونــة"
علـى صعيد هذه املسـألة بيد انها
ال تريد ان تتجاوز مهلة الشهر.
واعرب سفير الـصني وانغ غانغيا
قــبل االجـتـمـ ــاع ،عـن اســتعـ ــداده
لـقبــول مهل ــة تتــراوح "بـني اربعــة
وستة اسابيع".
واوضح بـولتـون "ال اظن ان فكـرة
اعـط ــاء مهلــة تــزيــد عـن الــشهــر

وال ي ــرفق الـنـص ال ــذي يـن ــاقــش
حالـيا ،املهلـة احملددة اليـران باي
تهديد يف حال لم حتترمها.
ووصف سفيـر فرنـسا جـان مارك
دو ال س ــابلـيـي ــر ردود الفـعل علــى
الــتع ـ ــديالت الـتــي ادخلــت عل ـ ــى
النص املقترح بانها "مشجعة".
وعـ ـ ـش ـيـ ـ ــة مـ ـ ـشـ ـ ــاورات ال ــثالثـ ـ ــاء
يجـتـمع امل ــدراء ال ـسـي ــاسـي ــون يف
وزارات خــارجـيــة الــدول اخلـمــس
ال ــدائـم ــة العـض ــويـ ــة يف مجلــس
االمن (الواليات املتحدة والصني
وروسيـا وبـريطـانيـا وفــرنسـا) ويف
امل ـ ــان ـي ـ ــا االث ـنــني يف ن ـي ـ ــوي ـ ــورك
ل ـل ـ ـ ـب ـحـ ـ ــث يف امل ـلــف الـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــووي
االيـ ــرانـي .وشـ ــاركـت املـ ــانـي ـ ــا مع
فــرنسـا وبـريطـانيـا يف مفـاوضـات
االحتــاد االوروبـي مع ايــران الـتي
تـه ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ــى اق ــن ـ ـ ـ ــاع طـه ـ ـ ـ ــران
ب ـ ـ ـ ــالـ ـتـخـل ــي ع ــن ن ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــات
التخصيب.
ويف ـي ـ ــد عـ ـ ــدة دبل ـ ــوم ـ ــاس ـيــني ان
االجـتمــاع يهـدف خـصـوصـا الـى
الـتفـكيـر بـاخلـطــوات التــاليـة يف
العـمليـة الـدبلـومــاسيـة الـتي قـد
تكون طويلة.
وشـكك الـبـيـت االبـيـض اجلـمعــة
بـن ــواي ــا اي ــران الـتـي اع ــربـت عـن
اســتعـ ــداده ـ ــا للــتفـ ــاوض بـ ـشـ ــأن
الـ ــوضع يف الع ــراق ،م ـشـي ــرا ال ــى
وج ـ ــود م ـن ـ ــاورة رمب ـ ــا ل ـتـخف ــيف
الضغـوط الـدوليـة الـتي تتعـرض
لهـ ــا ايـ ــران بـ ـسـبـب نـ ـشـ ــاطـ ــاتهـ ــا
النووية.

من االهتـمام حلمـاية طـالبي
ـلج ــوء ،ـب ــدال مـن تـقلـيــص
ال ـ
أعدادهم.
تق ـ ــريـ ـ ــر مف ـ ــوضــي ـ ــة
وأظه ـ ــر ـ
ـ
ـالج ـ ــئ ــني أن غـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــبـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ
الـالجئـني يف العــالم قــادمــون
ال ـ ــدول الــنـ ـ ــامــي ـ ــة ،م ــثل
مــن ـ
إيران وباكستان وتنزانيا.

وأش ــار الــتقـ ــريـ ــر إل ـ ــى أنه يف
ـ
ح ـ ــيـ ـ ــث عـ ـ ـ ـمــلـ ـ ــت
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  -ـ
ـ
االحزاب الـيمينـية علـى إثارة
وتضـخيم اخملـاوف إزاء تـدفق
ـالج ـ ــئـ ـ ــني  -س ـجــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الـ ـ
طـالـبي اللجـوء العـام املـاضي
أعل ــى انـخفـ ــاضـ ــا مـنـ ــذ عـ ــام
ـ
1988.
وأوضح جــوتـيــريــس أن "هــذه
االرقـام تـظهـر أن احلــديث يف
الـدول الـصنــاعيــة عن تفــاقم
ـكل ــة الـلجـ ـ ــوء ال يعـك ــس
ـم ـش ـ
الواقع".
وقــال امل ـســؤول الــدولـي ،وهــو
رئيـس وزراء بــرتغ ــالي ســابق،
"يف الـواقع يتعني علـى الدول
الـصنــاعيـة أن تـسـأل انفـسهـا
عمــا إذا كــان تـشــديــد قــوانني
اللجـوء ال يغلق االبـواب أمام
رجـال ونسـاء وأطفال هـاربون
من االضطهاد".

والـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــت
بــالـن ـسـب ــة لهــا
إضافـة لرفـعها
شعــار محــاربــة
الف ـس ــاد وه ــذا
مـا جعلها تنال
األغـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة يف
االنتخابات.
و كانـت حماس
تـ ـب ـ ـ ــدو حـ ـت ـ ـ ــى
وقـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ــريـ ــب
مـ ـص ـ ـ ــرة علـ ـ ــى
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـيـ ــل
حكـومـة وحـدة
وط ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بــامل ـشــارك ــة مع
فــتح رغــم أنهـ ــا كـ ــانـت تـ ــوجه
الــنقـ ــد الـ ــدائـم ألداء فــتح يف
السلطة حتى وقت قريب.
وكـان مـشيــر املصــري ،العضـو
عن حـركة حمـاس يف اجمللس
التـشـريعـي الفلـسـطيـني ،قـد
أعلن اخلميس أن احلركة لن

"تـ ـتـخـل ـ ـ ـ ــى ع ــن املـق ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ــة
املـ ـ ـ ـسـلـح ـ ـ ـ ــة" ول ــن تـعـ ـت ـ ـ ـ ــرف
بإسرائيل.
ونقلت وكـالـة أســوشيتـدبـرس
لألن ـبـ ـ ــاء ع ــنه ق ـ ـ ــوله" :هـ ـ ــذه
قضية ترفضها حماس".

يورانيوم رويس للمفاعالت
النووية اهلندية
دلهيBBC/
قـ ـ ـ ــال رئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـهـ ـنـ ـ ـ ــد
مــانــوهــان سـيـنغ اثــر احملــادثــات
الـتـي أجــراهــا مع رئـيــس الــوزراء
الـ ــروسـي مــيخـ ــائــيل فـ ــارادكـ ــوف
الذي يقـوم بزيارة إلـى الهند ،انه
واثق من انه سيكون هناك تعاون
اكبر مع روسيا.
و قـد وافقت روسـيا مـؤخرا" عـلى
بـيع الـيــورانـي ــوم الالزم لـتــشغـيل
مفاعلني نوويني هنديني.
وقـال فـارادكـوف إن هــذا التعـاون
هـو يف مـصلحـة البلـدين .وتقـول
الهند إن هـذا اليورانـيوم ضروري
لـضمــان التــشغيـل اآلمن لهــذين
املفـاعلني .وقـال سـينغ يف مـؤمتـر
صحفـي يف بـنهــايــة احملــادثــات "
إنــي واثـق إن ال ـ ـط ـ ـ ــرفــني س ـ ـ ــوف
سـي ـ ــوسعـ ــان الــتعـ ــاون يف جـمــيع
اجملـ ــاالت املـمـكـنـ ــة و خـ ــاصـ ــة يف
مجال استـخدام الطـاقة النـووية
لألغراض املدنية".
وتـ ــزود روسـيـ ــا وفـ ــرنـ ـس ـ ــا الهـنـ ــد
ب ــالي ــوراني ــوم من ــذ فتــرة طــويلــة
بعد أن تـوقفت الـواليات املـتحدة
عن تـزويدهـا به اثر قـيامهـا بأول
جتربة نووية عام 1974.
ومبـ ــوجــب اتف ـ ــاق وقعـتـه الهـنـ ــد
م ــؤخـ ــرا" مع ال ــوالي ــات املـتح ــدة
ميـكــن لـله ـن ـ ـ ــد االس ــتف ـ ـ ــادة مــن
امل ـس ــاع ــدة األمـ ــريكـي ــة الـن ــووي ــة
لألغــراض الـسلـميــة لـكن يـتعــذر

ذلك مبــوجب القـانـون األمــريكي
احلالي.
و يتــوقع أن تقــوم روسيــا بتـزويـد
الهـند بـاملعدات واملـواد الضـرورية
لـبنــاء محـطــة طــاقــة كهــرب ــائيــة
نووية يف والية تاميل نادو جنوب
الهـند حسـب ما أشارت الـتقارير.
وقـد أعربت الواليـات املتحدة عن
حتفـظ ــاته ــا علــى تــزوي ــد الهـنــد
بـالـوقــود النـووي .و قـال مـسئـول
أم ــريكـي رفـيع إن هــذه الــصفقــة
يجــب أال ت ـتــم ق ــبل مـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــة
الكـونغـرس علـى االتفـاق األخيـر
بـني الهنـد و الـواليــات املتحـدة و
مصادقة مجموعة ال 45اخلاصة
بالشؤون النووية.
ومت ال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوصـل لـالتـف ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
األم ـ ــريـكـي ـ ــة الهـن ـ ــدي ـ ــة املـثـي ـ ــرة
لـلج ــدل الـتـي متـثـل تغـيـي ــرا" يف
السياسة األمريكية السائدة منذ
ثالثـة عقـود خالل زيـارة الرئـيس
األمريكي األخيرة للهند.
و تـسـمح هــذه االتف ــاقيــة للـهنــد
املـتعـطـشــة للـطــاقــة بــاالسـتفــادة
مـن التقـنيــة النـوويـة األمـريـكيـة
لألغـ ــراض الـ ــسلـمـي ـ ــة و مق ـ ــابل
ذلــك وافق ــت اله ـنـ ـ ــد عل ـ ــى ف ــتح
مفـ ــاعالته ــا األربع ــة ع ـش ــر أم ــام
الــتفـتـي ــش و سـتــبقـ ــى ثـمـ ــانـيـ ــة
مف ـ ــاعالت صــنفـت بـ ــاعـتـبـ ــارهـ ــا
عسكرية غيـر خاضعة للتفتيش.

