
6NEWS & REPORTS
يف احلدث العربي والدولي

املدى / وكاالت

وعود
وعــد الــرئـيــس الـتــشــادي ادريــس ديـبـي ب"بــذل
قصـارى جهــده الستعـادة امــوال النفـط" واتهم
الـبـنك الــدولـي ب"حــرمــان تــشــاد مـن حقــوقه"
خــالل اجـــــتـــــمـــــــــــــاع يف وســــــــط الــعـــــــــــــاصـــــمـــــــــــــة
جنــــامـيـنــــا.وقــــال ديـبـي بــــالعــــربـيــــة امــــام االف
االشـخاص الذين جتمعـوا يف ساحة االستقالل
"ال نحب الـظلم. ملـاذا يـريــد البـنك الــدولي ان
واضــــاف "نـبــــذل يحــــرمـنــــا مــن حقــــوقـنــــا."ہ
قصارى جهـدنا الستعادة امـوال النفط" مذكرا
بــان وفــدا بــرئــاســة وزيــر املــالـيــة عـبــاس تــولـي
مـوجود يف واشـنطن اليجـاد حل للنـزاع القـائم

بني جنامينا والبنك الدولي.

تبرع
دعـت منـظمـة سـوريــة غيـر حكــوميـة الـســوريني
الـــــى الــتــبــــــرع للـفلــــســـطــيــنــيـــني واعلــنــت فـــتح
حسـابات مـصرفيـة يف املدن الـسوريـة الرئيـسية
لهــذا الغـرض. واوردت وكـالــة االنبـاء الـسـوريـة
الرسميـة )سانا( ان "اللجنـة الشعبية الـسورية
لــدعـم الــشعـب الفلـسـطـيـنـي فـتحـت حـســابــات
خــــــاصــــــة يف فــــــروع الــبــنـك الـعقــــــاري والــبــنـك
املـركزي". وقـالت سـانا ان احلـسابـات فتحت يف
فـــــــروع املــــصـــــــرفـــني الـعـــــــامـــني يف مـــــــدن عـــــــدة،

وخصوصاً يف دمشق وحماه وحمص وحلب.

نفي
نفـت احــــدى حــــركـتـي الـتـمــــرد الــــرئـيـــسـيــــة يف
دارفـــــور، غـــــرب الــــســـــودان، ان تـكـــــون ســـــاعـــــدت
اجليــش التـشــادي يف تـصــديـه للهـجمــات الـتي
شنها املتمردون التشاديون ضد عدة مناطق يف
تــشــاد يف 13 نـيــســان.وقــالـت حــركــة الـتـمــرد يف
بيــان يف جنــامـينــا ان "حــركــة العــدل واملـســاواة
تـــؤكـــد ان قـــواتهـــا لـم تــشـــارك يف املعـــارك الـتـي
دارت بـــني القــــــوات احلـكــــــومــيــــــة الــــســــــودانــيــــــة
وميـليــشيــاتهـا وبـني احلكـومــة التـشـاديـة الـتي

تدافع عن اراضيها".

تشبث
بعــد عـشــرة ايـــام من االنـتخــابـــات التـشــريـعيــة
اعتـــرف رئيــس احلكــومــة االيـطـــاليــة املـنتـهيــة
واليـته سـيلـفيــو بــرلــوسكـــوني ضـمنــا بهــزميـته
امـــام رومـــانـــو بـــرودي. وقـــال بـــرلــــوسكـــونـي يف
تـــريــسـتـي )شـمـــال غـــرب( النهـــاء حـملـــة حـــزبه
"فـورتسا ايطـاليا" لالنتخـابات البلـدية يف هذه
املــدينــة "لم اتـصل ولن اتـصل بـرومـانـو بـرودي
النه ســيـكـــــــون علــي ان متــنـــــــى له ان يـــــــوفق يف
احلـكم وهـذا مخـالـف ملصـالح الـبالد".واعتـرف
امـام مؤيـديه "لقد جـرحنـا. نتـائج االنتخـابات
ليـست كمـا كنـا نتمـناهـا لكننـا التحـالف االول

يف ايطاليا".

جهاد
اعـلنت احملـاكـم الشـرعيـة النـافـذة يف العـاصمـة
الـصومـاليـة مقـديشـو "اجلهـاد" علـى التحـالف
الــسـيـــاسـي الـصـــومـــالـي الـــذي اكــــد معـــارضـته
لالرهـاب والتطـرف االسالمي وتـدعمه علـى ما
يبـدو الـواليـات املتحـدة. وقـال الـشيخ نـور اولـو
العــضــــو يف احملــــاكـم الـــشــــرعـيــــة "حــــان الــــوقـت
حملـاربــة الكفـار الـذيـن يخـربــون جهـود الـسالم
ويـخدمـون مصـالح غـير الـصومـاليني الـذين ال

يكترثون لثقافتنا وديننا".

حظر
دعــت الــــــواليــــــات املـــتحــــــدة االســــــرة الــــــدولــيــــــة
وخـصــوصـــا روسيــا الــى فــرض حـظــر علــى بـيع
االسلحـة اليـران يف حــال لم تـتخل طهــران عن

برنامج تسلحها النووي.
وقـــــدم املــــســـــؤول الــثـــــالــث يف وزارة اخلـــــارجــيـــــة
االميركيـة نيكوالس بـيرنز هـذا الطلب يف حني
مـا زالـت روسيــا والصـني متــرددتني يف املـوافقـة
علـــى فـــرض عقـــوبـــات دولـيـــة علـــى ايـــران رغـم
اسـتمـرار هــذا البلـد يف حتـدي االسـرة الـدوليـة

بشأن ملفه النووي.
وصرح بيرنز للصحافيني "نعتقد ان الوقت قد

حان الن متارس الدول ضغوطا على ايران".

اختبار
يـواجـه رئيـس الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة مـحمـود
عبـاس اخـتبـار قــوة مع احلكـومـة الـتي تقـودهـا
حـركة املقاومة االسالميـة )حماس( بعد الغائه
قـرار وزيـر الـداخليــة انشـاء قــوة امنيـة جـديـدة
وتعيني نـاشط يف منـصب امني اسـاسي.   وقال
الــطـيـب عـبــــد الــــرحـيـم امـني عــــام الــــرئــــاســــة
الفلــسـطـيـنـيـــة ان الـــرئـيــس ابـــو مـــازن "اصـــدر
مـرسـومـا يلـغي فيه قـرار وزيـر الـداخليـة سعيـد
صيـام حـول تـشـكيل قـوة امـنيـة علـى اعـتبـار ان
قــــرار الــــوزيـــــر مخـــــالفــــة قــــانــــونـيـــــة واضحــــة".
واوضح املــتحــــدث بــــاسـم حـكــــومــــة حـمــــاس ان
"لقـاء سـيعقـد غـدا بـني رئيـس ديـوان الـرئـاسـة
رفــيق احلـــسـيـنـي وامـني عــــام مـجلـــس الــــوزراء

محمد عوض لبحث هذه القرارات".

احتجاجات
امــــــس نــــظـــم عــــــشـــــــرات االالف احـــتـجـــــــاجـــــــات
منـاهضـة للـنظـام امللـكي يف شتـى انحــاء نيبـال
يـــــــوم الـــــســبـــت علـــــــى الـــــــرغــم مــن وعــــــــد امللـك
جـيـــانـنـــدرا بـــاعـــادة الـــدميقـــراطـيـــة الـتعـــدديـــة
قائلني انهـم يريدون ان يحـد دستور جـديد من
سـلــــطـــــــاتـه.وهــتـف االف يف شـــــــوارع كـــــــامتــنـــــــدو
عــاصمـة نـيبـال "االعالن املـلكي زائـف".ونظـمت
ايضـا احتجـاجـات يف عـدة بلـدات ولـكن لم تـرد

أنباء عن وقوع أعمال عنف.
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العواصم/ وكاالت
صعـدت الـواليــات املتحــدة من
ضغـــوطهـــا علـــى ايـــران بــشـــأن
بـرنــامجهــا النـووي، قـائلـة انه
بـــــــات جـلــيـــــــا اآلن ان طـهـــــــران
تسعي لتطوير اسلحة نووية. 
وحث نيـكوالس بـيرنـز مسـاعد
وزيـــرة اخلـــارجـيـــة األمــــريكـيـــة
حكـومـات الـدول االخـرى علـى
اســـتـــــــشـعــــــــار ذلــك اخلـــــطــــــــر،
والعـــمل بـــــســــــرعـــــــة ملعــــــاجلــــــة

املشكلة. 
وطــــــالــب بــيــــــرنــــــز احلـكــــــومــــــة
الــــروسـيــــة بــــاعــــادة الـنــظــــر يف
صفقــة لبـيع صــواريخ مـضــادة
للطـائـرات الـى ايـران قـائال ان
تــــوقـيــت تلـك الــصـفقــــة غـيــــر

مناسب. 
صواريخ روسية

وتنــوي روسيــا بيـع 29 بطـاريـة
صــــــواريخ ارض- جــــــو بقــيــمـــــة
اجـمــالـيــة تـنــاهــز حــوالـي 700

مليون دوالر امريكي. 
اال ان بـيــــرنــــز قــــال ان الــــزمـن
لـيــس مـنـــاسـبـــا علـــى االطالق
البــــرام صـفقــــات جتــــاريـــــة مع

احلكومة االيرانية. 
واضـــــاف :" نــــــأمل ونــثق يف اال
متـــضـــي تلـك الـــصـفقــــــة الــــــى

االمام". 
ومــضـــى بـيـــرنـــز الــــى القـــول:"
هنـاك الـكثيـر من الــدول التي
تــسمـح ببـيع معــدات مــزدوجــة
ــــــــــران، ــــــــــى اي االســــتـخــــــــــدام ال
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ضغوط امريكية ملنع صفقة صواريخ روسية إليران

واشنطن تدفع باجتاه قرار عقوبات دولية وفق البند السابع من ميثاق األمم املتحدة 
باريس ولندن تفكران بعرض مشروع قرار مشترك على مجلس االمن لفرض عقوبات

االمن.
وقـال "اذا كـان تقـريـر الـوكـالـة
الـدولية للطـاقة الذريـة سلبيا
كــمــــــا نعـــتقــــــد، فقـــــد اتـفقــنـــــا
جـميعــا علــى عقـد اجـتمـاع يف
باريس يف الثـاني من ايار على
مــسـتـــوى املـــدراء الــسـيـــاسـيـني
لـــوزارات اخلـــارجـيـــة يف الـــدول

اخلمس" .
وتــرغب واشـنطـن يف ان يتـبنـى
مـجلـــس االمـن الــــدولـي قــــرارا
ضــــــد ايــــــران يــنــــــدرج يف اطــــــار
البنـد السابع مـن شرعة االمم
املـتحــدة الــذي ميهــد الـطــريق
امـام عقـوبـات وامــام استخـدام
القوة اذا دعت احلاجة لذلك.
واعلــن بــيـــــــرنـــــــز ان فـــــــرنـــــســـــــا
وبــريـطــانيــا تفكــران يف عــرض
مــــشـــــروع قــــــرار علـــــى مـجلــــس
االمن الــدولي يف هـذا الـصـدد

يف مطلع ايار.

الــدوليـة لـلطـاقـة الـذريـة إلـى
مجلس األمن. 

هــــــذا  وبحــــســب بــيـــــرنـــــز فـــــان
املـــــدراء الـــسـيـــــاسـيــني للـــــدول
اخلـمس الـدائمـة العضـوية يف
مجلـس االمن سـيلتقـون علـى
االرجح يف باريـس يف 2 ايار يف
محـــــاولـــــة لــتحـــــديـــــد مــــــوقف

مشترك حيال ايران.
واعـتـبــر ان الــوكــالــة الــدولـيــة
للـطاقـة الذريـة تتجه علـى ما
يــبـــــدو الــــــى القـــــول اجلـــمعـــــة
املـقبل ان ايـران رفـضت تعـليق
عـمليـات تخـصيـب اليــورانيـوم
كـــمــــــــا طـلـــب مـــنـهــــــــا مـجـلــــــس

ووقـف صـفـقـــــــة بـــيـع أسـلـحـــــــة
للنظـام اإليراني، إال أن روسيا

رفضت تلك املطالب. 
وكانـت اخلارجـية الـروسيـة قد
أكــــدت أن مــــوقـفهــــا مـن املـلف
الـنــــووي اإليــــرانـي سـيــتحــــدد
بـنــــاء علــــى تقــــريــــر الــــوكــــالــــة

الدولية للطاقة الذرية. 
ونقلت وكـالـة "إيتـار تـاس" عن
نائـب وزير اخلـارجيـة سيـرجي
كــيــــسلــيـــــاك قـــــولـه إنه ســيــتــم
إجراء مشـاورات بعد تاريخ 28
نيـسان، مـوعد صـدور التقـرير
ـــــــــرفـعـه مـحــــمـــــــــد ـــــــــذي ســــي ال
البرادعي املـدير العام للـوكالة
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مــوسكــو بني القــوى البـارزة يف
مـجلــس األمـن وبعــض الـــدول
الـكبــرى لـلبـحث يف اخلـطــوات
املقــبلـــــة يف األزمـــــة الــنـــــوويـــــة

اإليرانية. 
وبـينما كـان هناك إجمـاع على
ضـــــرورة تـــــوحــيـــــد الـــصفـــــوف،
ظهــــرت خالفـــات شـــديـــدة بـني
املــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــاركـــــــــني يف تـــلــــــك

االجتماعات. 
رفض روسي

وطــــالـبـت الــــواليــــات املــتحــــدة
روسـيـــــا بـــــوقف مـــســـــاعـــــدتهـــــا
إليــران يف بــرنــامجهـــا النــووي
املــــسخـــــر لألغــــراض املــــدنـيــــة
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ومـــوقفـنــا هـــو انه يـتعـني وقف
ذلك، كـمــا يـتعـني علــى الــدول
ان تــتـخلــــــى عــن بـــيع الـــــسالح

الى ايران". قرار دولي 
اصرار امريكي

ويقـــول مـــراسل بـي بـي سـي يف
واشنـطن إن الـواليـات املتحـدة
احملــت الــــــى احــتــمــــــال جتــــــاوز
املـنــظـمــــة الــــدولـيــــة، يف حــــال
فـــــشلــت مــــســــــاعـــيهــــــا بفــــــرض

عقوبات على ايران. 
وكـــانـت روسـيـــا قـــد اسـتـبعـــدت
فـرض عقـوبـات علـى إيـران مـا
لــم تــتــــــوافــــــر أدلــــــة تــثــبــت أن
الـبــــرنــــامج الـنــــووي اإليــــرانـي
لـــيــــــس مــــــسـخــــــــرا لـألغــــــــراض

السلمية. 
ونـقلــت وكـــــــالـــــــة إيــتـــــــار تـــــــاس
الــرسـميـــة عن املـتحــدث بـــاسم
اخلـارجيـة الـروسيـة ميخـائيل
كـــــــامــيــنــني قــــــــوله: " ال ميـكــن
الـشـــروع يف منــاقـشــة مــوضــوع
الـعقـــــوبـــــات إال بـــــوجـــــود أدلـــــة
قـــــاطعــــة تـثـبـت أن نـــشــــاطــــات
طـهــــــــران الـــنــــــــوويــــــــة لـــيــــــســـت

نشاطات سلمية." ضغوط 
وقـــــال كـــــامــيــنــني:" يف الـــــوقــت
الــــــــراهـــن، ال ميــكـــن تـــبــــــــديــــــــد
مخـاوف اجملتمع الـدولي حول
الــبـــــرنـــــامج الــنـــــوي اإليـــــرانــي
بـــــالـعقـــــوبـــــات والـلجـــــوء إلـــــى

القوة." 
وجاءت تصريحـات كامينني يف
أعقـــــاب اجــتــمـــــاعـــــات متــت يف

غزة /اف ب
اتهـمت حــركــة فـتح امـس الــسبـت يف بيــان
لهـا رئيس املكـتب السيـاسي حلركـة حماس
خالـد مشعل بـالسعي الـى اثارة "الفنت" يف
االراضـي الـفلــســطـيـنـيــــة بعــــد االتهـــامـــات
العـنـيفـــة الـتــي وجههـــا لـــرئـيــس الــسلـطـــة

الفلسطينية محمود عباس.
واستـنكــر اجمللــس الثــوري حلــركــة فـتح يف
بيان له تصريحات مشعل واتهمه ب"تدبير
الفــنت والــــــدســــــائــــس بــني ابــنــــــاء الـــــشعــب
الفلسطـيني من خالل أوامر أسياده الذين
يـريـدون فـتح معـارك جـانـبيـة يف فلـسـطني

لتحقيق أهداف خاصة بهم".
وقــال اجمللــس يف بيــانه ان "مــشعل يــسعــى
إلثـــــارة الفـنت وإراقــــة الــــدم الـفلـــســطـيـنـي
بـيـنـمـــا يعـيــش يف مقــره بــدمــشق"، واصفــا

اخلطاب ب"الهستيري".
واضـــاف الـبـيـــان "ان خـطـــاب مـــشعل امـتأل
بــالــدســائــس واألكــاذيـب واحلقــد األعـمــى
مــــتـجــــــــــــاهـال الــــتــــــــــــزام فــــتـح بــــــــــــالـقــــــــــــرار
الـدميـوقــراطي حيـث عملـت فتح علـى نقل
الــسلطـة بـشـكل حضـاري وبـاعتـراف عـربي
ودولـــي"، محـــــــذرا "مــن هـــــــذه املــنــــــــزلقـــــــات
اخلـطيـرة الـتي يخـطط لهـا أعـداء الـشعب
واسـتقـالل القـــرار الـــوطـنـي الـفلــســطـيـنـي

بأوامر من أسياده"، على حد قول البيان.
وكـان مـشعل اتهـم اجلمعـة رئيـس الـسلطـة
الوطنيـة الفلسطـينية محمـود عباس ومن
دون ان يـسـميـه ب"التــآمــر" علــى حكــومـته
مبــســـاعـــدة االمـيـــركـيـني واســـرائــيل بهـــدف

العودة الى السلطة.
وقـال مـشعل "ان الـذي يجـري علـى االرض

هجوم "فتحاوي" عنيف ضد مشعل
واهتامه بالسعي إلراقة الدم الفلسطيني

الفلـســطيـنيــة هــو حكــومــة مــوازيــة بل هــو
حكومـة بديلـة تسلبـنا صالحـياتنـا وحقوق

شعبنا. انها مؤامرة".
واضـاف "مـا زال بعـض ابنـاء شعـبنـا يتـآمـر
عليـنا. يقـومون بخـطة مـدروسة لالفـشال.
ــــــــــــوم لـــــم يـحـــــن االوان لـــــنـــكــــــــــشـفـهـــــم الـــــي

ونفضحهم".
وجــــاء كالم مـــشعـل خالل احــتفــــال شعـبـي
اقــيــم يف مـخــيــم فـلـــــســــطــني لـالجــئــني يف
ضـاحية دمشق بحضور مسؤولني من حزب
اهلل اللـبنــاني واجلـبهــة الـشعـبيــة لـتحــريــر
فلسـطني ومختلف الفـصائل الفلـسطيـنية
ووزيـــر اخلـــارجـيـــة الـفلــســطـيـنــي محـمـــود

الزهار.
من جهته، اعلن نـاصر الشاعـر نائب رئيس
الـوزراء الفلـسطـيني امـس ان التـصريـحات
الـتـي ادلـــى بهـــا مـــشعل يف دمـــشق ال متـثل

وجهة نظر احلكومة الفلسطينية.
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كامتندو / وكاالت 
بعد أسابيع من االحتجـاجات العنيفة
املناهضة للـملكية قال املـلك جيانندرا
ــــال انه ســيــــسلــم الــــسلــطــــة ملـك نــيــب
الـسيـاسيـة للـشعب لـكن اكبـر األحـزاب
يف الــبالد قــــال انه لـم يــصـل بعـــد إلـــى
حـد تلبيـة كل مطـالب املعارضـة وتعهد

مبزيد من التظاهرات. 
وقــتل 12 شخـصـــا علـــى االقل وأصـيـب
ـــــشـــــــرطـــــــة ـــــــات خـالل تــــصـــــــدي ال املـــئ
ــــذ أن أطـلق حتـــــالف للـــمحـــتجــني مــن
يضـم سبعـة أحـزاب حملــة يف السـادس
ــــــار املـلـك ــــــريـل نـــيــــســــــان الجـــب مـــن اب
جيـــاننــدرا علــى اعــادة الــدميقـــراطيــة

التعددية. 
وسعـيــــا لـتـخفــيف حــــدة االزمــــة اعلـن
امللـك جيـــاننــدرا يف كـلمـــة وجههــا الــى
االمــة بــاللغـــة النـيبـــاليــة انه سـيعــطي
السلطة لالحزاب الـسياسية كي ترشح

رئيس وزراء جديد. 
وقـــال جـيـــانـنـــدرا وقـــد ارتــسـمـت علـــى
وجهـه مالمح اجلـــديـــة وكـــان مـــرتـــديـــا
ستــرة ســوداء الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة يف
مملكـة نـيبــال التـي كنـا نـؤمتـن علـيهـا
سـتـــرد الـــى الـــشعـب اعـتـبـــارا مـن هـــذا

اليوم. 
وأضـــاف نــطلـب مـن حتــــالف االحـــزاب
الــــســبعــــة أن يــــوصــي مبـــــرشح لــــشـغل
مـنــصـب رئـيــس الـــوزراء يف أقـــرب وقـت
ممكن ولتـشكيل مجلـس وزراء يتحمل
املـسؤوليـة عن احلكم يف البالد متـاشيا

مع الدستور. 
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االحتجاجات الصاخبة ترغم ملك النيبال عىل التخيل
عن السلطات وتسليمها للشعب

وعزل امللك جيـانندرا احلكـومة وتـولى
سلـطـــات كـــاملـــة يف شـبـــاط عـــام 2005
واعــدا بــسحق متــرد مــاوي عمــره عقــد

قتل فيه اكثر من 13 الفا. 
ــــذيــن ــــاويــــون ال ويـــصــــر املــتــمــــردون امل
ــــطـهـــم ائـــتـالف فــــضـفــــــــاض مـع يــــــــرب
االحــزاب الـسـبعــة علــى صـــدور دستــور
جـديد تعـده جمعـية تـأسيسـية كـشرط
مسبق لالنضمام الى االجماع العام. 

ويتعــرض جيــاننـدرا الـذي جلـس علـى
العرش يف اعقـاب مذبحـة قتـل خاللها
شقيـقه االكبـر امللـك بيـرنـدرا علـى يـد
ــــدرا جنـله ولــي الـعهــــد االمــيــــر ديــبــيــن
ــــــة مـــن اجل ــــــة هـــــــائل لــــضغــــــوط دولــي

استعادة الدميقراطية. 
ورحــــبــــت كـل مــــن الـهــــنـــــــــد واالحتـــــــــاد
االوروبي بتعهـد امللك تسليم الـسلطة.

ـ ـ ـ ـ ـ
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ــــــر ولـــم يــــصــــــدر عـــن املـلـك مــــــا يــــشـــي
السـتعداده اجـراء اي تغيـير بـالدسـتور
للحـد مـن سلطـاته وهـو احــد املطـالب
الـرئيسية لالحـزاب واحملتجني. وتقول
االحـزاب ان اجـراء انتخـابـات لتـشكيل
جـمعـيـــة تـــأسـيــسـيـــة جتـــري مـثل هـــذه
الــتغـيـيــــرات علـــى الـــدسـتـــور مـــســـألـــة

ضرورية. 
وقـال كريـشنا بـراساد سـيتوال املـتحدث
بــــاسـم املــــؤمتــــر الـنـيـبــــالـي وهــــو أحــــد
ــــة املــــشــــاركــــة يف ــــرئــيــــســي األحــــزاب ال
التحـالف أن امللك لـم يتنـاول خـريطـة
ــــابع الــطــــريق حلــــركــــة االحــتجــــاج. وت
قائال حملتنا االحتجاجية ستستمر. 
ومـــن املـقـــــــرر أن تـقـــــــدم األحـــــــزاب ردا
مــشـتـــركـــا علـــى خـطـــاب املـلك يف وقـت

الحق. 
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القاهرة/القناة  
جـدد وزيـر اخلـارجيــة املصـري احمـد ابـو الغـيط الـدعـوة
إلــى اعالن الـشــرق األوســط منـطقــة خــاليــة مـن اسلحــة
الدمار الشامل مذكر باشتراك مصر وايران عام 1974 يف
مبـادرة بـاالمم املـتحـدة لـلمـطــالبـة بـاخـالء املنـطقــة من

االسلحة النووية. 
واكد ابـو الغيط أن إخـالء املنطقـة من االسلحـة النـووية
يعـد مـطلبــا مصـريــا دائمــا مطــالبـا بـانـضمـام كـافـة دول
الـشـرق االوسـط مبـا فـيهـا اسـرائـيل الــى معـاهـدة حـظـر
االنتـشـار النـووي والـعمل علـى عـدم وجـود قـوة نـوويـة يف

هذه املنطقة. 
وقال اننـا نعترف بحق الـدول االطراف يف معاهـدة حظر
االنتشار النووي باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
مـعترضـا على االسـتخدامـات غير الـسلميـة لها ومعـتبرا

ان مجمل الوضع احمليط بامللف االيراني غير مريح. 
واوضح ان الــوكــالــة الـــدوليــة للـطــاقــة الــذريـــة هي الـتي
حتـدد مـدى خـطــورة البـرنــامج النـووي االيــراني مــشيـرا
الى اعالن املديـر العام للوكالـة الدكتور مـحمد البرادعي
ان هنـاك غموضـا يف اهداف البـرنامج االيـراني ما يـدعو

الى القلق الدولي واالقليمي. 
واشـــار الـــى ان الهـــدف الـــذي نعـمل مــن اجله ايـضـــا هـــو
جعل اســـرائيـل تنـضـم ملعــاهــدة حـظـــر االنتـشـــار النــووي
مبـينـا ان اســرائيل تــردد دائمــا انهــا تنـظـر يف كـافـة هـذه
الـطــروحــات ضـمن اطـــار التـســويــة الـشــاملــة يف الـشــرق

االوسط. 
يـذكـر ان مصـر جنحت يف تـضمني قـرار الـوكـالـة الـدوليـة
للـطاقـة الذريـة يف اجتمـاعها االخـير اشـارة الى احلـاجة
العالن الـــشـــرق االوســط مـنــطقـــة خـــالـيـــة مـن اسـلحـــة

الدمار الشامل. 
ـ ـ ـ ـ ـ

دعوة مرصية  إلخالء املنطقة
من أسلحة الدمار الشامل

BBC/ برلني
ولـــــــد نـــــشـــــــر صـــــــور غــيـــــــر الئـقـــــــة
للمستشارة األملانية أجنيال ميركل
يف صحيفـة شـعبيـة بـريطـانيـة ردة
فـعل عـنــيفــــة مـن قــبل احلـكــــومــــة

واإلعالم يف أملانيا. 
وكانـت صحيفة الصـن البريطـانية
نـشـرت صـورا لـلمــستـشــارة ميــركل
أخذت لهـا خلسـة من اخللف وهي
تـبـــدل مالبــس االسـتحـمـــام أثـنـــاء
استـجمــامهــا يف خلـيج نــابـــولي يف

إيطاليا. 
استراق نظر 

واتهم ناطـق رسمي باسم احلكومة
األملــــانـيــــة الـــصحــيفــــة الــــشعـبـيــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة بـــاسـتـــراق الـنــظـــر

األملان هيددون بسحق االنكليز لنرشهم صورًا خمتلسة ملريكل
إال أن سـتـيـك اسـتــبعــــد إمـكــــانـيــــة
اتـخاذ إجراء قـانوني ضـد صحيفة
الصن البريطانية. ردة فعل عنيفة
أمـــــا ردة الـفعـل يف بعـــض أوســـــاط
اإلعالم األملانـي فجاءت أكـثر عـنفا
ممــا كــان علـيه األمــر يف األوســاط

الرسمية. 
فقــد أعـــادت صحـيفــة بـيلــد-وهـي
الــرديف األملــاني لـصحـيفــة الـصن
اللـنــــدنـيــــة-طـبــــاعـــــة نفـــس املــــادة
اإلعالمـيـــة الـتـي تـنـــاولـت مـيــــركل
حـيث قالت: "إن اإلنكليـز يسخرون

من مستشارتنا". 
وتـساءلـت الصحيـفة األملـانيـة "من

أين يأتي كل هذا الكره؟" 
كـمـــــا وعـــــدت اإلنـكلـيـــــز بـــــالقـــــول:
"ســنلقــنكـم درســـا يف كـــأس العـــالـم

لكرة القدم بسبب هذه الصور". 

"أنــــا كـبـيــــرة يف الـبــــومــــديـــسـتــــاك
)البرملان األملاني(". 

أمـــــــا الــنـــــــاطـق الـــــــرســمــي بـــــــاســم
احلكـومـة األملــانيـة تـومــاس ستـيك
فقد أضـاف قائال: "ليـست هذه هي
الـكيـاســة البـريـطــانيـة الـتقـليـديـة

املعهودة". 

إلشـــبــــــــاع نــــــــزواتـهــــــــا، وأضــــــــاف أن
املسـتشـارة ميـركل لهـا حق التـمتع

باخلصوصية كبقية البشر. 
وذهـبـت إحــدى الــصحف األملــانـيــة
إلــــى حــــد الــتهــــديــــد بــــأن أملــــانـيــــا
سـتـنـتقـم لـنفــسهـــا خالل بـطـــولـــة
كـأس العــالم القـادمـة لكـرة القـدم،
إذ وعـــــــدت املــنــتـخــب اإلنـكـلــيـــــــزي

ب"هزمية نكراء". 
وال جتـــد الــصحـــافـــة اإلنـكلـيـــزيـــة
الصفـراء أحـب إليهـا من أن تـسنح
لهـا فرصـة كهـذه لتـستهـدف أملانـيا

واألملان. 
لقــد كــانـت ميــركـل هي آخـــر صيــد
ثمني، إذ نـشرت الـصن لقطـات لها
وأرفقتها بتعـليق ساخر مع تالعب
باأللـفاظ كـعادة الـصحيـفة يـقول:

BBC -نيويورك
اقـــتـــــــــرح األمـــني الـعـــــــــام لـألمم
املـتحــدة كــويف عـنـــان أن يجــري
املغــرب مفــاوضـــات مبــاشــرة مع
حــــــركــــــة اســتـقالل الــــصحــــــراء
الغـــــربــيــــــة املعـــــروفــــــة بجـــبهـــــة

البوليساريو. 
وأوصـــى عـنــــان يف تقـــريـــر رفـعه
جمللــس األمـن الــدولـي أن تـبــدأ
محـــــادثـــــات غــيـــــر مــــشـــــروطـــــة
حملــاولــة كـســـر اجلمــود احلـــالي

عنان يقرتح مفاوضات مبارشة بني املغرب والبوليساريو
خــطــــابــــا مبـنــــاسـبــــة الــــذكــــرى
الـــثـالثـــني النــــطـالق ملــــــســـيــــــــرة
اخلضـراء الـتي نـظمهـا العـاهل
املغـــربـي الـــراحل املـلك احلــسـن
الـثـــانـي السـتـــرجـــاع الــصحـــراء
الغـــربـيـــة الـتـي كـــانـت خـــاضعـــة

لالستعمار االسباني. 
واكـــد امللك دعـمه للـمفــاوضــات
الهـــادفـــة إلـــى حـصـــول اإلقلـيـم
علـــى حكـم ذاتـي ، لكـن يف اطــار

السيادة املغربية.

الـــشهـــر املـــاضـي عـــرضـــا قــــدمه
امللــك محــمـــــد الـــســـــادس ملـك
املـغـــــــــرب، يـــــــشـــمـل أن يـــتـــمـــتـع
اإلقليـم بدرجـة أكبـر من احلكم
الـذاتي مع بقـائه حتـت السـيادة

املغربية. 
وقـــد أوصـــى كـــويف عـنـــان أيـضـــا
بـتـمـــــديـــــد مهـمـــــة قـــــوات األمم
املـــتـحــــــــدة حلـفــــظ الــــــسـالم يف
املنطقة ملدة ستة أشهر أخرى. 

وقـــــد ألقـــــى محـمــــد الـــســــادس

بـشأن مستقبـل إقليم الصحراء
الغربيـة الذي ضمه املـغرب قبل

30 عاما. 
وكــــان املغـــرب قـــد رفــض خــطـــة
اقـــتــــــــرحـــتـهــــــــا األمم املـــتـحــــــــدة
لـتحقيق الـسالم، تـشمل عـرضـا
بــــاالسـتـقالل الــــذاتـي لـإلقلـيـم
علـى الفـور، ثم إجـراء اسـتفتـاء
علــــــى االســتـقالل عـــن املغــــــرب

خالل 5 سنوات. 
وقد رفـضت جبهـة البـوليسـاريو
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