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يف احلدث العربي والدولي

تصاعد التوترات بني فتح وحماس

عباس يصدر قرار ًا بتشكيل جلنة عاجلة للتحقيق يف حماولة اغتيال رئيس املخابرات
املدى  /وكاالت
نفي

نف ــى الـتـلف ــزي ــون ال ــرسـمـي االي ــرانـي مـعل ــوم ــات
مفــاده ــا ان طهــران اسـتخــدمـت غــازا مـن الـصـني
لتـسـريع تخـصيـب اليــورانيـوم يف اطـار بـرنـامجهـا
النـووي ،مــوضحـا ان االمـر يـتعلق بغـاز مـصنع يف
ايران.
ونقل الــتلف ــزي ــون عـن "مـص ــدر مــطلع" لـم ي ـسـمه
قـوله "يف هـذا الـوقت ،يـستخـدم مـصنع نـطنـز غـاز
(يــو اف  )6املـصـنع يف اصفهــان مـن اجل مــواصلــة
عملية التخصيب".
واك ــدت م ـصـ ــادر دبل ــوم ــاسـي ــة يف فـيـيـن ــا ان اي ــران
استخــدمت مخـزونــا من غــاز اليــورانيـوم الـصيـني
لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم.

قتلى

قتل نحو  190عنـصرا من طالبـان منذ االربعاء يف
جـن ــوب افغ ــان ـسـت ــان ،يف خ ـس ــارة كـبـي ــرة مـنـي به ــا
املتمـردون منـذ سقـوط نظـامهم نهـايـة عـام ،2001
فـ ــضال عــن اع ــتق ـ ــال اح ـ ــد قـ ـ ــادتهــم الـك ـبـ ـ ــار وفق
السلطات االفغانية.
وقـال حاكـم والية قنـدهار اجلـنوبيـة اسداهلل خـالد
"اعـتقـلنــا عـضــوا مـهمــا جــدا يف ط ــالبــان ولـكن ال
نـستـطيع كـشف هـويـته السبـاب امـنيـة" وميـكن ان
يكون املال داداهلل القائد العسكري لطالبان.

موقف

اعلن وزير اخلـارجية الـروسي سيـرغي الفروف :ان
علـى ايــران ان تسـتجيـب ملطـالب الـوكـالـة الـدوليـة
للطاقة الذرية وان حتترم تعهداتها.
وق ــال" :تـت ــرتـب عل ــى اي ــران واجـب ــات حـي ــال ه ــذه
ال ــوك ــال ــة ،وعل ــى ه ــذا االس ــاس سـي ـسـتـن ــد اي حل
لالزمة".

سجناء

كـشـفت اخــر االحـصــاءات احلكــوميــة الـتي نـشــرت
امس االحد ان عـدد السجناء يف الـواليات املتحدة
وهــو االكثـر ارتفـاعـا يف العــالم اسـتمـر يف ارتفـاعه
عام  2005ليصل الى رقم  18.2مليون سجني.
وازداد عــدد الــسجـنــاء ط ــوال الفـتــرة املـمـتــدة بـني
االول من متوز2004./
و 30حزيران 2005بنسبة .%2.6
ويعتـقل ثلثـا الـسجنـاء يف سجـون فـدراليـة بيـنمـا
يقـبع البـاقـون يف سجـون محليـة تـديـرهــا سلطـات
الواليات االميركية.

تهديد

افــادت ن ــاطقــة بــاسـم الكـنـي ـس ــة االنغلـيكــانـيــة يف
ايـ ــرلـنـ ــدا :ان عـ ــددا مــن الالجـئــني االفغـ ــان ممـن
يـحتلـون كـاتــدرائيـة دبلـن حيـث ينـظمـون اضـرابـا
عــن ال ــطع ـ ــام ه ـ ــددوا ب ـ ــاالنــتح ـ ــار اذا ط ـ ــردوا مــن
ايرلندا.
وقـالـت النــاطقـة بـاسـم الكـنيـســة البـروتــستـانـتيـة
ايـض ــا ان الالجـئـني وضعــوا حـبال حــول اعـن ــاقهـم
وهددوا بـالقفـز من اجلنـاح االعلـى للكنـيسـة قرب
االرغن الكـبيــر .واوضحت ان عـددا مـنهم اكـدوا ان
بحوزتهم سكاكني.
والالجـئ ــون ج ــزء مـن مجـم ــوع ــة تـضـم  41الجـئ ــا
بـيـنهـم  7ق ــاص ــريـن ،مـض ــربـني عـن الــطع ــام مـن ــذ
االحد املـاضي بهدف احلصول علـى وثائق االقامة
يف ايــرلنــدا .بيــد ان احلكـومـة االيــرلنـديـة رفـضت
اخلضوع لطلبهم.

اعتقاالت

قــرر الـنــائـب العــام املـصــري ابقــاء  312مـتـظــاهــرا
اوقفـوا اخلـميـس خـالل تظـاهـرة يف القـاهــرة ،قيـد
التـوقيف ملـدة  15يومـا يف انتظـار نهايـة التحقيق،
بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وبني املــوق ــوفني املـتحــدث بــاسـم جمــاعــة االخــوان
املــسلـمني عـصــام العــريــان ون ــائب ســابق عـضــو يف
اجلماعة محمد مرسي.
وامل ــوق ــوف ــون مـتهـم ــون ب ــامل ـش ــارك ــة يف تـظ ــاه ــرات
وتـوجـيه شتــائم الــى رئيــس اجلمهـوريــة ومقـاومـة
السلطات ،باالضافة الى مـهاجمة الشرطة واعاقة
السير.

احتجاج

تظـاهر مئات االشخاص يف كوتـونو ،عاصمة بينني
االقتـصاديـة ،احتجـاجا عـلى زيـارة وزير الـداخلـية
الفــرنــسي نـيكــوال ســاركــوزي ال ــذي اقتــرح قــانــونــا
ح ــول "الهج ــرة املنـتقــاة" ص ــادقت عـليـه اجلمـعيــة
الفرنسية.
ولبــى مئـات املـتظـاهــرين يف كـوتـونـو نـداء جـمعيـة
مكـافحـة العـنصـريــة واالقليـميــة التـي نظـمت مع
االحتـاديـة الـوطـنيـة لـطالب بنـني اعتـصـامـا امـام
وزارة الداخلية البينينية.
وكـتــب علـ ــى الالفـت ــات الـتـي رفـعه ــا املـت ـظ ــاه ــرون
"سـ ـ ــاركـ ـ ــوزي :ع ـنـ ـصـ ـ ــري ،وسـ ـ ــارك ـ ـ ــوزي :مجـ ـ ــري.
ســارك ــوزي :اجنـبي ايـضــا يف فــرنـســا" و"ســاركــوزي،
انفلــونــزا الـطـي ــور ارحل عـن بـيـنـني" و"ســاركــوزي:
هتلر".

مواصلة التحقيقات مع املتحدث باسم حماس سامي ابو زهيري حول قضية ادخال آالف الدوالرات الى غزة
العواصم  /وكاالت

اعـتـبــرت الــرئــاس ــة الفل ـسـطـيـنـيــة امــس
السـبت محاولـة اغتيـال رئيس اخملـابرات
الفلـســطيـنيــة تـصـعيــدا خــطيــرا ومـســا
ب ــاالمـن ال ــوطـنـي الـفل ـس ـطـيـنـي وق ــررت
تشكيل جلنة حتقيق يف احلادث.
واوضـح امل ـتـح ـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاســم ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
الفل ـسـطـيـنـيــة نـبـيل ابــو رديـنــة لــوكــالــة
فـرانس بـرس يف اتصـال هــاتفي من شـرم
الـ ـشــيخ يف م ـص ــر "م ــا ج ــرى الـي ــوم مـن
محـ ــاولـ ــة الغـتـيـ ــال رئـي ــس اخملـ ــابـ ــرات
الفلسطينيـة طارق ابو رجب هـو تصعيد
خـ ـ ـطـ ـي ـ ـ ـ ــر وم ـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ــاالم ــن ال ـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
الفـلسـطيـني وسيـدفع االمـور الـى مـزيـد
من التدهور يف االراضي الفلسطينية".
واضـ ــاف ان "الـ ــرئـيـ ــس محـمـ ــود عـبـ ــاس
اص ـ ــدر ق ـ ــرارا عـ ـ ــاجال ب ـت ـ ـشـكــيل جل ـن ـ ــة
حتق ــيق ع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة بقـ ـض ـي ـ ـ ــة محـ ـ ــاولـ ـ ــة
االغتيال" هذه.

مالبسات احلادث

وقــال ابــو رديـنــة "ان الــرئـيــس طلـب مـن
جلـن ــة الــتحقـيق ال ـس ــرع ــة القـص ــوى يف
تقـدمي املعلومات حـول مالبسات احلادث
وضـ ـ ــرورة تق ـ ــدمي امل ـ ـس ـ ــؤولــني عــن ه ـ ــذه
احملاولة الى القضاء فورا".
ووقـع انفج ــار امــس ال ـسـبــت داخل مق ــر
اخملابرات الفلسطينـية يف مدينة غزة يف
املـصعـد اخلـاص لــرئيـسهـا ممـا ادى الـى
مقـتل اح ــد م ــرافقـيه واص ــاب ــة ثـم ــانـي ــة
اشخاص اخرين بينهم ابو رجب.
من جانب آخـر أمر الرئيـس الفلسطيني
مـحـ ـم ـ ـ ـ ــود عـ ـب ـ ـ ـ ــاس بـفـ ـتـح حتـقـ ـيـق مـع
املتحـدث بـاسم حـركـة حمـاس سـامي ابـو
زه ــري ال ــذي ح ــاول ادخ ــال مـئ ــات آالف
الدوالرات الى قطاع غزة.
وقـ ـ ــال م ـ ـسـ ـ ــؤول يف مـك ـتــب الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة
الفلـسطيـني ان عبـاس أمر املـدعي الـعام
بفـتـح حتقــيق واســتجـ ــواب سـ ــامـي ابـ ــو
زه ـ ــري ح ـ ــول م ـص ـ ــدر امل ـ ــال ال ـ ــذي ك ـ ــان

بحوزته.
وكانت مصـادر فلسطينيـة واوروبية قالت
ان املـبلغ الــذي حــاول ابــو زهــري ادخــاله
م ــن خالل ربـ ـطـه بحـ ـ ــزام حتــت ث ـي ـ ـ ــابه،
يـ ــصل ال ـ ـ ــى نح ـ ـ ــو  800ألف دوالر ومتــت
م ـصـ ــادرته مـن قـبـل سل ـط ــات اجلـم ــارك
الفلسطينية.
وبعـد استجـواب ابو زهـري لفـترة وجـيزة
يف معبـر رفح  ،مت االتفـاق علـى الـسمـاح
له بــالـعبــور الــى االراضـي الفلـســطيـنيــة
مع املبلغ الـذي سيتـم تسـليمه الـى وزارة
الداخلية التي تشرف عليها حماس.
وقالت حمـاس انه سيتم اسـتخدام املبلغ
ملسـاعدة عائالت املعتقلني الفلسطينيني
يف السجون االسرائيلية.

وهـرع نحـو مئـة مـسلـح من حمـاس الـى
املــوقع الــذي تـشــرف علـيه قــوات امـنيــة
مـدعـومــة من فـتح .وتلـقت هــذه القـوات
بدورها تعزيزات عسكرية.
وقـ ــال مـ ـسـلحـ ــون مـن حـم ـ ــاس انهـم لـن
يغــادروا املــوقـع من دون ابــو زهــري الــذي
يعـتـب ــر مـتح ــدث ــا ب ــاسـم حـم ــاس ولـيــس
احلكومة التي شكلتها احلركة.
وكـان مـسـؤولــو حمــاس اعلنـوا انهـم غيـر
قـادرين علـى حتويـل اموال الـى االراضي
الفلـسـطيـنيـة مـن خالل املـصــارف النهـا
تخـشى عقـوبات امـريكية اذا تـعاملت مع
احلركة.
وتأتي هـذه القضيـة وسط اشتبـاكات بني
قـوات امـنيـة مـدعـومــة من قـبل حـركـتي
فتح وحماس.

وقـ ـبـل االعـالن ع ــن ه ـ ـ ـ ــذا االتـف ـ ـ ـ ــاق ،مت
ارس ــال ق ــوات مـن ال ـط ــرفـني الـ ــى معـب ــر
رفح.

وكـ ـ ــان اث ـنـ ـ ــان مــن ض ـبـ ـ ــاط ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة اصـيـب ـ ــا بج ـ ــروح خالل

تعزيزات الطرفني

مدريدBBC/

اعـلنـت اسب ــانيــا عـن انهــا بـص ــدد شن حـملــة دبلــوم ــاسيــة
ام ــده ــا ثالث سـن ــوات يف دول الغ ــرب االف ــريقـي ،وذلك يف
محـاولـة لـوقف سيل املهـاجـرين القـادمني من تـلك البالد
الى القارة األوروبية.
يـذكر ان آالف املهـاجرين االفـارقة يتحـدون املوت غـرقا كل
سنــة يف مح ــاولتـهم الـعبــور مـن البــر االفــريـقي الــى جــزر
الكناري او الساحل االسباني.
وقـررت اسبانيا ضمن احلملـة التي اعلنت عنها امس فتح
مكـتب دبلـومـاسي خـاص يف الـسنغـال تكـون مهمـته اقنـاع
ست دول افريقيـة بقبول املهاجرين املبعدين عن اراضيها.
وكانـت مدريـد قد نـاشدت االحتـاد االوروبي منـحها املـزيد

نتيجة املهـارات الفنية للعلـماء االيرانيني.

طهران /القناة

يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ائــتالف ب ـ ــرودي ف ـ ــاز
بانتخابات الشهر املاضي بفارق
ض ـئ ـيـل عـلـ ـ ـ ــى ائ ـتـالف رئــي ـ ــس
ـس ـ ـ ــابـق سـ ـيـلـف ــيـ ـ ـ ــو
ال ـ ـ ـ
ـال ـ ـ ــوزراء ـ
بيــرلــوسكــونـي ،لكـنه حــاز علــى
أكـثريـة أكبـر يف مجلس الـنواب.
وقـد ألقـى بـرودي خطـابه األول
أم ــام مجلـس الــشيــوخ ك ــرئيـس
للــوزراء ،واعتبـر فيـه أن اجتيـاح
الـعراق كـان خطـأ فادحـا وتعـهد
بسحب قوات بالده من هناك.
وال يــزال أمــام بــرودي تـصــويـت

آخ ــر يف البــرملــان اإليـط ــالي .إذا
خسـر ،ستكـون حكـومـته مجبـرة
على االستقالة.
لكـنه يتـمتع بـأغلـبيـة  70مقعـد
ب ــني  640يف مـجـلـ ـ ــس ال ــن ـ ـ ـ ــواب
ال ــذي سـي ــشه ــد تـص ــويـت ــا آخ ــر
األسبوع املقبل ملنح الثقة.
وق ــد ـق ــالــت معـ ــارضـ ــة الـيـمـني
ـ
ـوس ـ ــط الـ ـت ــي ي ــتـ ـ ـ ــزعـ ـمـهـ ـ ـ ــا
ـال ـ ـ ـ ـ
بـيرلـوسكـوني إنهـا ستـستغل كل
فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة إلحلـ ـ ـ ــاق الـهـ ـ ـ ــزميـ ـ ـ ــة
بحكومة برودي.

اجراءات اسبانية لوقف اهلجرة غري الرشعية

طهران تقوم بمناورات عسكرية جديدة ..مؤكدة اهنا ختصب
اليورانيوم حملياً

أعلـنت إيران عزمـها إجراء منـاورات بحرية
ج ـ ــدي ـ ــدة يف ش ـم ـ ــال غ ـ ــرب م ـيـ ـ ــاه اخللــيج
اعتبارا من اليوم االحد.
وقالت وكـالة األنبـاء اإليرانيـة الرسـمية أن
ال ــوح ــدات الع ــسك ــري ــة الـت ــابع ــة لق ــاع ــدة
خــرمــشهــر الـبحــريــة سـتجــرى املـنــاورة يف
شمال غرب مياه اخلليج.
ونـقلت عـن رئيـس التــوجيه الـسيـاسـى فـى
القــاعــدة الـبحــريــة محـمــد تقــى حجــازى
قـ ــوله ان املـنـ ــاورة الـتـ ــى حتـمـل شعـ ــار 851
ســتج ـ ــرى عل ـ ــى ثالث م ـ ــراحل ف ـ ــى م ـي ـ ــاه
اخلليج وتـستمـر ثالثـة ايـام لـرفع جهـوزيـة

اشتباكات يف مدينة غزة.
وقــالت الـشـرطــة إن عنـاصـرهــا تعـرضـوا
لـهج ـ ــوم ش ـن ـتـه عل ــيهــم ق ـ ــوة م ـ ـسـلح ـ ــة
ش ـكـلـ ـتـه ـ ـ ـ ــا اخـ ـي ـ ـ ـ ــرا وزارة ال ـ ـ ـ ــداخـلـ ـي ـ ـ ـ ــة
الـفل ـس ـطـيـنـيـ ــة بقـي ــادة حـم ــاس ،والـتـي
سارعت إلى نفي االدعاء.
غيــر ان مـصــادر يف الــداخـليــة  ،قــالت ان

روما  /القناة
منح مـجلس الـشيـوخ اإليطـالي
ثقــته حلـكـ ــومـ ــة ميـني الـ ــوســط
ال ـ ــت ــي ش ـكـلـهـ ـ ـ ـ ــا رئـ ــيـ ـ ـ ــس وزراء
ـ
اإلي ــطـ ـ ــالــي اجلـ ـ ــدي ـ ــد روم ـ ــان ـ ــو
ب ــرودي بع ــد ي ــومـني مـن ت ــولـيه
احلكم رسميا.
وحـصلـت حكــومــة ب ــرودي علــى
 165صـ ـ ــوتـ ـ ــا ،مقـ ـ ــابل  155ممــن
صوتوا ضدها.
وقـد منح جميع اعضاء اجمللس
السبعـة دائمي العضـوية ثقتهم
حلكومة برودي.

أمـام احملـتشـدين "املعـركـة ليـست  5دوائــر لكنهـا
ضد قوى الفساد "
وهــاجـم رئيــس مجلـس االمــة جــاسم اخلــرافــى
بقــوله " كفـايـة يـاجــاسم اخلـرافــى انت وضـعت
ال ـش ــرط ــة ملـنع الــشعـب مـن ال ــوص ــول للـب ــرمل ــان
وسـوف نـواجهـكم مع الـشعب االثـنني القـادم اذا
لـم تـ ــأت احلك ــوم ــة مب ـشـ ــروع واضح ومــتكـ ــامل
خلـمس دوائـر واال لـيس أمـامنـا إال االستجـواب
وعــدم التعــاون مع رئيـس الـوزراء وقـد اعــذر من
انذر ".
وحتــدث فــى الـتجـمع نــاشـط ــون سي ــاسي ــون من
مخـتـلف االجتـ ــاهـ ــات وهـ ــاجـم الــبعــض بـ ـشـ ــدة
الشـيخ احمد الفهـد وزير الطـاقة ومحمـد شرار
نـ ــائـب رئـي ــس الـ ــوزراء ووزيـ ــر الـ ــدولـ ــة والـ ـشــيخ
محـم ــد املـب ــارك رئـيــس جه ــاز خ ــدم ــة امل ــواطـن
واطلقوا عليهم الثالثى املعادى لالصالح.

الوحدات العاملة .
وعلـى صعـيد أخـر  ،قال دبـلومـاسي إيـراني
بعـد أن اثيرت بعض الشكـوك بشأن مزاعم
بـالده تخـ ـص ـيــب ال ـيـ ـ ــوران ـيـ ـ ــوم يف اآلونـ ـ ــة
األخ ـي ـ ــرة أن إي ـ ــران يف ال ـب ـ ــداي ـ ــة خ ـص ـبــت
يــورانيــوم من الـصني لـكنهـا اآلن تـستخـدم
ي ــورانـيـ ــوم معـ ــالج مـحلـي ــا يف ب ــرن ــامـجه ــا
النووي.
ويف الـشهـر املـاضـي أعلن الـرئـيس االيـراني
محـمــود أحـمــدي جنــاد ان ايــران انـضـمـت
ال ــى الـن ــادي الـن ــووي وق ــامـت بــتخ ـصـيـب
يورانيوم الى املـستوى املستخدم يف وحدات
ال ـطـ ــاقـ ــة الـنـ ــووي ـ ــة وأوضح ان ذلـك جـ ــاء

مواجهات مسلحة

هـذا وأصـيب ثالثـة فلـسطـينـيني بجـروح
يف غـزة ليل اجلمعة السـبت يف اشتباكات
مـ ـسـلحـ ــة بـني االمـن الـ ــوقـ ــائـي الـت ـ ــابع
حلــركــة فـتح والقــوة االمـنـيــة اجلــديــدة
الـت ـ ــابع ـ ــة حلـك ـ ــوم ـ ــة ح ـ ــرك ـ ــة املق ـ ــاوم ـ ــة
االسالميــة (حمــاس) ،بحــسب مـا افـادت
مصادر طبية وامنية.
وقالت املـصادر ان خالفـا وقع بني عنـصر
يف االمن الــوقــائـي وعنـصــر آخــر يف قــوة
حـمــاس حتــول الــى نــزاع م ــسلح يف حـي
صبـرا يف وسط غـزة بعـدمـا استـدعـى كل
منهما تعزيزات من فريقه.
واشــارت املصـادر الــى استخـدام عــدد من
القنابل خالل االشتباكات.
واص ـيــب الع ـنـ ـص ـ ــر يف االمــن ال ـ ــوق ـ ــائــي
وشخـ ـصـ ـ ــان آخ ـ ـ ــران بج ـ ـ ــروح ،بحـ ـ ـســب
املصادر.

برودي يفوز بثقة الشيوخ وينتظر ثقة الربملان

الكويت /رويترز

فـ ــى اطـ ــار الـت ــصعـيـ ــد الـ ــذى
مي ـ ـ ــارس ـ ـ ــة ن ـ ـ ــواب ال ـب ـ ـ ــرمل ـ ـ ــان
الكويتـى املعارضون لـلحكومة
جتــمع م ـ ــا يق ـ ــرب مــن الف ـ ــى
شخـص فـى الـسـاحـة املـواجـة
جملـلس االمـة الكـويتــى مسـاء
اجل ــمعـ ـ ـ ــة لل ـت ـ ـ ــأك ـيـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى
مـط ــالبـهم اخلــاصــة بـضــرورة
تـراجع احلكـومـة عن املـشـروع
املقــدم للمـحكمـة الـدستـوريـة
القرار عشر دوائر بدال من 25
دائرة فى النظام احلالى
وي ـص ــر الـنـ ــواب عل ــى ض ــرورة
اقرار خمـس دوائر فقط واال استـمر العمل على
استجــواب رئيـس الـوزراء الــشيخ نـاصــر احملمـد
يوم  29ايار اجلارى.
وف ــى ب ــداي ــة الــتجــمع احل ــاش ــد الـ ــذى تك ــونـت
غ ــالـبـيـت ــة مـن طالب اجل ــامع ــات واملع ــاه ــد مـن
اجلـن ـسـني واكـت ـس ــى ش ــاطـيءاخللـيج ب ــاالعالم
الـبرتـقالـية وارتـدت الفتيـات قمـصانـا برتـقالـية
فيما وضع الشبان شارات برتقالية حتدث عضو
مجلـس االمــة ورئـيـس الـبــرملــان االسـبق احـمــد
الــسع ــدون ق ــائال "ان اسـتج ــواب رئـيــس ال ــوزراء
م ـسـتـم ــر والب ــد مـن صعـ ــودة للـمـن ـص ــة وسـبـب
االستجـواب هــو االستهــزاء احلكـومـى بــالنـواب
والـت ــراجع عـن م ـشــروع الـتقلـيـص الــى  5دوائــر
وسـ ــوف يـ ـســمع رئـي ــس الـ ــوزراء صـ ــوت الـ ــشعـب
الكويتى".
وقال الـنائب مـسلم البـراك من التـكتل الشـعبى

صدمة

حتذير

اشتباكات غزة

معركة الدوائر االنتخابية الكويتية
تتحول اىل معركة ضد الفساد

اعرب رئـيس الوزراءالكندي ستيفان هاربر ونظيره
االس ـت ـ ــرالــي ج ـ ــون ه ـ ــاورد عــن ص ـ ــدم ــته ـم ـ ــا مــن
املعلـومات الـتي حتدثـت عن اقرار قـانون جـديد يف
اي ـ ــران يلـ ــزم الــيهـ ــود ارت ـ ــداء عالمـ ــات ممـي ـ ــزة مع
االشـارة يف الوقت نفـسه الى انهـما ليـسا متـاكدين
من صحة هذه املعلومات.
واكـ ــدت صحـيف ــة "ن ــاشـي ــون ــال ب ــوسـت" نـقال عـن
مجمـوعات مدافعـة عن حقوق االنسـان ان البرملان
االي ــراني اقــر قــانــونــا يلــزم الـيهــود ارتــداء عالمــة
صفراء مميزة.
حــذرت الــواليــات املـتحــدة من حـصــول تــوتــر دولي
حاد اذا مـا قامـت كوريـا الشـمالـية بـاطالق صاروخ
باليستي.
وقـد اعلن مـسؤولـون يابـانيـون ان كوريـا الشـمالـية
ت ـسـتع ــد عل ــى االرجح الطالق صــاروخ بــالـي ـسـتـي،
مـؤكـدين بـذلك معلـومـات صحـافيـة ،لكـنهم قللـوا
من امكانية وقوع خطر وشيك.
وقــال املـتحــدث ب ــاسم وزارة اخل ــارجي ــة االمي ــركيــة
شون ماكورماك "اذا ما قامت كوريا الشمالية فعال
بـاطالق صاروخ بالـيستي ،فان ذلك سـيكون مصدر
قلق فعلي للمجموعة الدولية".

الق ــوة اجل ــدي ــدة لـي ـسـت ط ــرف ــا يف ه ــذه
املواجهة.
ويقول مراسل بي بي سي يف غزة انه كان
هنـاك انتشـار كبـير للقـوة اجلديـدة التي
شـ ـكـل ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاس وقـ ـ ـ ـ ـ ــوات االمـ ــن
الفلسطينية يف جميع احملاور بغزة.
واشـار املـراسل الـى ان تلك القـوات كـانت
مـنـتـ ـش ــرة جـنـب ــا ال ــى جـنـب ويف ام ــاكـن
مـتقــارب ــة ،لكـن لـم تكـن هـنــاك مـظــاهــر
توتر بني اجلانبني.
وتأتي هذه املواجهة ،بعد وقت قصير من
تصـريحـات لوزيـرة اخلارجـية االمـريكـية
كـونــدواليـزا رايـس وصفـت فيهـا تـشـكيل
اجهــزة امن فلـسـطيـنيـة عـدة بــأنهـا أمـر
شديد اخلطورة.
وقالـت رايس ان الـفرقـاء يخلـقون وضـعا
شديـد التوتـر ،وانه ال ميكن تصـور وجود
بيئة دميقـراطية مـستقرة مـع وجود هذا
العــدد مـن اجهــزة االمـن ،ودعت الـقيــادة
الفلـسـطيـنيـة الـى الــسيـطــرة علــى تلك
االجهزة.

وأكـدت الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية يف
وقـت الحق ان ايـ ــران جنحـت يف تخ ـصـيـب
الي ــورانيــوم مـن العـينــات الـتي أخــذتهــا يف
ايران.
لكـن دبلومـاسيـني يف فيينـا حيث يقـع مقر
الـوكـالـة قـالـوا أن اليـورانيـوم املعـالج الـذي
ق ــامـت اي ــران بـتـنقـيـتـه يف حكـم امل ــؤك ــد ان
يك ــون س ــادس فل ــوري ــد الـي ــورانـي ــوم ع ــالـي
النوعية الصيني وليس ايرانيا.
وقـ ــال دبل ــوم ــاسـي يف فـيـيـن ــا مـن الـ ــواضح
متــامــا ان ايــران قــامـت بـتخـصـيـب ســادس
فلـوريد الـيورانـيوم الـذي حصلـت عليه من
الصني يف عـام  1991ولـيس سـادس فلـوريـد
الـيـ ــورانـيـ ــوم مـنـخفــض الـنـ ــوعـيـ ــة الـ ــذي
انتجته ايران.
واضــاف ال يــوجــد خـط ــر واضح يف الــوقـت
احلــالـي مـن الـبــرن ــامج الـنــووي االيــرانـي.
انهم ليـسوا متقـدمني مثلـما تعتـقد بعض
الدول.
وق ـ ــال دبلـ ــومـ ــاسـي ايـ ــرانـي ه ـ ــذا صحــيح.
التجــارب االوليـة جـرت بــاستخـدام سـادس
فلــوريــد الـيــورانـيــوم الــذي اشـتــريـنــاه مـن
الـصـني لكـن بع ــد ذلك ب ــاسـب ــوع ب ــدأن ــا يف
استخـدام سـادس فلـوريـد اليـورانيـوم الـذي
انـتجنــاه يف اصفهـان واالن سـادس فلـوريـد
الـي ــورانـي ــوم امل ـسـتخ ــدم يف مـن ـش ــأة نـطـن ــز
ل ـل ـ ـ ـت ـخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــب مـ ـ ــن انـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

من الـدعم ملـسـاعـدتهـا علــى التعـامل مع مـشكلـة الهجـرة
غير القانونية.
يـذكـر ان سبعـة آالف مهـاجـر افـريقي قـد وصلـوا الـى جـزر
الكنـاري يف االشهر اخلمسـة االولى من هذه الـسنة فقط،
وهو عدد ميثل خمسة أضعاف مثيله يف السنة املاضية.
ولـكن العديـد من املهاجـرين األفارقـة يقضـون غرقـا اثناء
محاولتهم عبور البحر الى الساحل االسباني.
وبينمـا صعدت اسبـانيا من دوريـاتها اجلـوية والبـحرية يف
محـاولــة ملنع املهـاجـريـن من الـوصـول الـى سـواحلهـا ،قـرر
االحتـ ـ ـ ــاد االوروب ــي ارسـ ـ ـ ــال وفـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــزر ال ـكـ ـنـ ـ ـ ــاري
(االسـب ــانـيـ ــة) أوائل ال ــشهـ ــر املقـبـل للـتحـقق مـن ظ ــروف
احتجـاز املهـاجـرين والـوقـوف علـى املـشـاكل الـتي تـسـببهـا
الهجرة الغير قانونية.

مسؤول دويل حيذر من اهنيار االغاثة
يف دارفور
االمم املتحدة/
رويترز

قـال يــان ايجـيالنــد منـسق
االمم املـتح ــدة مل ـس ــاع ــدات
االغ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــة ان االس ـ ـ ـ ــابـ ـيـع
القلـيل ــة املقـبل ــة ح ــاسـم ــة
بالنسبة ملاليني االشخاص
يف اقلـيـم دارفــور يف الــوقـت
ال ـ ــذي تـ ـ ــواجه ف ـيـه جه ـ ــود
االغـاثـة االجنـبيـة االنهيـار
وان معـدالت سـوء التغـذيـة
والوفاة قد تزيد.
واض ـ ـ ـ ـ ــاف ايـج ـ ـيـالن ـ ـ ـ ـ ــد ان
الـهجـمـ ــات علـ ــى مـ ــوظفـي
االغ ــاث ــة ش ــدي ــدة وح ــري ــة
ال ــوصـ ــول صعـب ــة .وق ــال ان ق ــوة االحت ــاد
االف ــريقـي الـضعـيفــة الـتجهـي ــز يف اقلـيـم
دارفور حتتـاج الى مسـاعدة مبـاشرة والبد
من زيــادة الـتمــويل الــدولي والسـيمــا من
دول اخلليج.
وقـال ايجيالنـد جمللس االمن الـدولي عن
احــدث زيــارة قــام بهــا للـســودان وتـشــاد ان
"االسـ ـ ــاب ــيع الـقل ــيل ـ ـ ــة املق ــبلـ ـ ــة س ـتـكـ ـ ــون
حــاسمـة .بــوسعنـا جتـاوز االزمـة يف اجتـاه
املـصاحلة واعادة البنـاء واال سنرى انهيارا
رمب ــا أس ــوأ جله ــودن ــا لـت ــوفـي ــر احلـم ــاي ــة
واالغاثة ملاليني الناس.
" وقـ ـ ـ ــال ايـجـ ـيـالنـ ـ ـ ــد انـه يـج ــب تـقـ ـ ـ ــدمي
املسـاعـدة لقـوة االحتـاد االفـريقي املـؤلفـة
من  7300فــرد وهي احلـائل الــوحيـد امـام
ارتكـاب اعمال وحـشية يف دارفـور .وقال ان

بعـض اجلنــود لم يحـصلــوا علـى رواتـبهم
منذ شهرين.
واردف ق ـ ـ ــائـال ان ارس ـ ـ ــال ق ـ ـ ــوة مــن االمم
املـتحــدة لــزيــادة عــدد القــوات االفــريـقيــة
يعـد"ضـرورة مطلقـة" وهي الـوحيـدة التي
بـوسعهـا مسـاعـدة مـا بـني مليـوني وثالثـة
ماليني شخص على العودة الى ديارهم.
ولم يــوافق الـســودان علـى ارسـال قــوة من
االمم املتحــدة ولم يــسمح لـالمم املتحـدة
بارسال بعثة تقييم عسكرية الى دافور.
ولهـ ــذا الهـ ــدف طلـب ك ــويف عـن ــان االمـني
الـعـ ـ ـ ــام لـالمم املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة م ــن االخ ـ ـضـ ـ ـ ــر
االبــراهـيـمـي وزيــر اخلــارجـيــة اجلــزائــري
الـســابق التـوجه الـى دارفـور هـذا االسبـوع
يف محـاولــة القنــاع احلكـومـة الـســودانيـة
بــالــسمــاح لـلبـعثــة وب ــالتــالـي لقــوة االمم
املتحدة.

