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بني مؤيد ورافض للعقوبات على طهران

اجتامع مرتقب ملجلس األمن هذا األسبوع للبت يف برنامج إيران النووي
املدى  /وكاالت
هجوم
اف ــاد م ـسـ ــؤول محلـي ان انـتح ــاري ــا فج ــر العـب ــوات الـتـي
يحملها أمـس اجلمعة خالل تفـتيشه عنـد مدخل مـركز
للـشـرطــة يف جنـوب غـرب افغـانـستـان مـا ادى الـى مـقتل
شـرطـي .واوضح اجلنـرال محمـد ايـوب ان ثالثـة عنـاصـر
من الـشـرطـة جـرحــوا ايضـا يف االنفجـار الـذي وقع امـام
املقــر العــام للـشــرطــة يف خــوست عــاصمــة الــواليــة الـتي
حتمل االسم نفسه.
تطرف
افادت الشرطة ان زجاجة حارقة القيت على معمل البان
ميلكه مـسلم يف مـدينـة وينـدسـور (جنـوب شـرق انكلتـرا)
حيث متـضي امللكـة اليـزابيـث عطلـة نهـاية االسـبوع ،بـعد
ثالثــة ايــام مـن الـصــدامــات بـني عـصــابــات مـن ال ـشـبــاب
الـبيض ومن شبـاب اصلهم من جـنوب شرق آسـيا .وذكرت
الــصحــيفـ ــة املـ ـسـ ــائـيـ ــة "ايفـنـيــنغ سـتـ ــانـ ــدادر" ان زجـ ــاج
شــاحنـات املـصنع وزجـاج قـاعـة محـاذيـة ملـبنـى تــستخـدم
مسجداً ،حتطم.
قبول
قبل قـاض اميـركي شـكوى رفعـت يف كانـون الثـاني املـاضي
ض ــد مـص ــرف "ك ــري ــدي لـي ــونـيه" ال ــذي اتهــمه ضح ــاي ــا
اميــركيـون لـهجمـات يف اســرائيل بــالتعـامـل مع منـظمـة
فلسطينيـة تعتبر "ارهابية" .ويأخذ مقدمو الشكوى وهم
 25شخصـا وعائالتهـم اصيبوا يف هجـمات وقعت بني اذار
 2001وآب  2003علـ ــى امل ـص ـ ــرف الفـ ــرنـ ـسـي ب ـ ــانه اجـ ــرى
تع ـ ـ ــامالت مـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة مع ه ـي ـئـ ـ ــة االحـ ـ ـسـ ـ ــان واالغـ ـ ــاثـ ـ ــة
للفلـسطـينـيني ومقـرهـا فـرنـسـا الـتي تعـتبـرهـا الـواليـات
املتحدة واسرائيل "ارهابية".
اتفاقية
وقعت احلكومـة الفلسطينيـة التي تقودها حـركة حماس
اتفـاقيـة مع شـركـة اسـرائـيليـة لتـوريـد مـشتقــات البتـرول
الى االراضي الفلسطينية ،ترى فيها وزارة املالية منوذجا
لعالقــة اقـتـصــادي ــة ممكـن ــة مع اســرائـيل دون االعـتــراف
الــسيــاسـي بهــا .فقــد اعلـن القــائم بــاعمــال وزيــر املــاليــة
الفلـسطينـي سمير ابـو عيشـة توقيع االتفـاقية مـع شركة
بـاز االسـرائـيليـة ،مــشيـرا الــى ان التــوصل الـى تـوقـيعهـا
استغرق نحو خمسة اشهر.
استنتاجات
اك ــد مـص ــدر رسـمـي س ــوري أن ال ــذيـن ق ــام ــوا ب ــالعـملـي ــة
االرهابـية علـى السفـارة االميـركيـة يف دمشـق يف 12ايلول
امل ـ ــاضـي ،هــم اربع ـ ــة س ـ ــوريـني "ح ـض ـ ــروا دروس ـ ــا ديـنـي ـ ــة
وخـطـابــات حمــاسيـة ألحـد رجـال الــدين الـسعــوديني يف
السعـودية" ،وهم من ريف دمـشق منطقة الـتل التي تبعد
 20كلم شمال العاصمة السورية.
رفض
اكـد الرئـيس املصـري حسني مـبارك ان مصـر "ترفض اي
محــاوالت ميكن ان تـؤدي الــى انهيـار" سـوريـا وانه "نـصح
بعدم ممارسة الضغوط علـيها واعطاء االولوية للحوار".
وقـال يف تصـريحـات تـنشـرهـا صحيفـة االسبـوع اخلـاصـة
يف عددهـا املقبل "هـناك اتصـاالت مصريـة-سوريـة جتري
يف الــوقت الـراهـن وان مصـر حــريصـة علـى سـوريـا وعلـى
ام ــنهـ ـ ــا وتـ ـ ــرفـ ــض اي محـ ـ ــاوالت ميـكــن ان تـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى
انهيارها".
استرداد
رفضت فـرنسـا التعليق علـى استئنـاف املسـاعي اللبنـانية
السترداد شاهـد يف قضية اغتـيال رئيس الـوزراء اللبناني
االسبق رفيق احلـريري مشـددة على استقالليـة القضاء.
وقـال املتحـدث باسـم اخلارجـية الفـرنسـية جـون باتـيست
مـاتـيي ان هـذا الـشخـص "كـان مــوضع طلـب استـرداد يف
تـ ـشـ ــريـن االول  2005رف ـضـتـه محـكـمـ ــة االسـتـئـنـ ــاف يف
فرساي يف  24شباط ."2006

الرئيس االيراني احمدي جناد

العواصم /وكاالت
قـ ــال املـمـثـل االعلـ ــى لـ ـسـيـ ــاسـ ــة
االحت ـ ـ ــاد االوروب ــي اخل ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ــة
خـافييـر سوالنـا أمس اجلـمعة يف
ب ـ ــاريـ ــس ان ب ـ ــاب ال ــتفـ ـ ــاوض مع
ايـ ـ ــران ب ـ ـش ـ ـ ــأن ملـفهـ ـ ــا ال ـنـ ـ ــووي
"سيظل مفتوحـا دائما" حتى وان
"حـ ـ ــان الـ ـ ــوقــت" ل ــتق ـ ـ ــرر القـ ـ ــوى
الـك ـب ـ ــرى م ـ ــا اذا ك ـ ــانــت ســتحــيل
االمر الى مجلس االمن.
واضــاف ســوالنــا يف خـطــاب امــام
مـعـهـ ـ ـ ــد دراسـ ـ ـ ــات ام ــن االحتـ ـ ـ ــاد
االوروبـ ــي "رغـ ــم الـعـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
املـب ــاحـث ــات ( )..لـم نـت ــوصل ال ــى
اتفاق حـول مسألة مركزية  :وهي
تعليق" تخصيب اليورانيوم.
واك ــد ان االم ــر يع ــود ال ــى ال ــدول
الـ ـسـت لــتقـ ــريـ ــر "مـ ــا اذا كـ ــان آن
االوان العتمـاد اخليـار الثـاني اي

احـالـة االمـر علــى مجلـس االمن
الدولي".
بـ ـي ـ ـ ــد انـه اص ـ ـ ــر عـل ـ ـ ــى ان "ب ـ ـ ــاب
التفـاوض سيظل دائـما مفتـوحا"
وان "املـلـف االي ـ ـ ـ ـ ــرانـ ــي ال مي ـكـ ــن
تسويته اال بالتفاوض".
إلى ذلـك احتدمـت اخلالفات بني
الــدول الـكب ــرى دائمــة العـضــويــة
مبـجـلـ ـ ــس األم ــن ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن املـلـف
الـنــووي اإليــرانـي ،قـبل قلـيل مـن
بدء اجتماع وزراء خـارجية الدول
اخلمـسـة ،بـاإلضـافـة إلـى أملــانيـا،
لـلبـحث يف وسـيلــة إللــزام طهــران
ب ـ ـ ـ ــوقـف أنـ ـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة تـخـ ـ ـصـ ـي ــب
اليورانيوم.
ففـي ال ــوقـت ال ــذي تــضغــط فــيه
الــواليــات املـتحــدة بقــوة مـن أجل
ف ـ ــرض عقـ ــوب ـ ــات عل ـ ــى طهـ ــران،
تعـ ـ ــارض روس ـيـ ـ ــا والـ ـصــني هـ ـ ــذا
اخل ـيـ ـ ــار ،ك ـمـ ـ ــا يـ ـ ــدعـ ـ ــو حـلفـ ـ ــاء
أوروبـيني إلــى منح الـدبلـومــاسيـة
فرصة أكبر قبل فرض عقوبات.
من جهـة أخـرى قـالـت مصـادر يف
األمم املـتحـ ــدة إن مجلــس األمـن
الــدولـي ســوف يـنــاقــش إمكــانـيــة
ف ـ ـ ــرض عـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــات عـل ـ ـ ــى إي ـ ـ ــران
األسبوع املقبل.
جـ ــاء ذلـك يف ت ـص ـ ــريح لـ ــسفـيـ ــر
اململكة املتحدة الدائم لدى األمم
املتحدة اميـر جونز باري ،غير أنه
لم يضف املزيد.
ويف ت ـطـ ــور سـ ــابق أمـ ــر الـ ــرئـي ــس
اإلي ــراني مـحم ــود أحمــدي جنــاد
بفـتح املنـشــآت النـوويـة اإليــرانيـة
أم ــام ال ــزوار األج ــانـب يف خـط ــوة

تهـدف إلثبـات أن برنـامج حكـومة
طهـ ــران الـنـ ــووي املـثـيـ ــر لـلجـ ــدل
مخصص ألغراض سلمية.
من جــانبـه اعلن وزيـر اخلــارجيـة
الـفرنـسي فيلـيب دوست بالزي يف
مدريـد ان على ايـران ان تعلم بان
االسرة الدولية "ستتحرك بحزم"
يف حـ ـ ــال ل ــم تعـلق "ان ـ ـشـ ـط ــتهـ ـ ــا
الـنــوويــة احل ـســاســة" لـتخـصـيـب
اليورانيوم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـفـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـسـ ــي خـالل
م ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر صـح ـ ـ ـ ــايف
"سـ ـ ـن ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر م ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا"
الـعق ــوب ــات ال ــواجـب
فــرضهــا علــى ايــران،
لكن االسـرة الـدوليـة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل االن يف ان
"يـنـته ــز االي ــرانـي ــون
الفـرصــة التي تـعتبـر
تاريخية" للتفاوض.
ومـضــى يقــول "علــى
االي ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــني ان ال
يعـزلـوا انفـسهم" عن
االسرة الـدوليـة التي
علـيها من جـانبها ان
ت ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــذل ق ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــارى
جـه ـ ـ ــده ـ ـ ــا ل ـتـج ـنــب
"مـ ــواجه ــة يف غـي ــاب
حوار" مع طهران.
ه ــذا ودع ــا ال ــرئـيــس
االي ـ ـ ــران ــي مح ـم ـ ـ ــود
احـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
االوروب ـ ـ ـيـ ـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مــواصلــة املفـاوضـات

مواجهات
اعلنت وزيـرة الداخـلية الـبوليـفية الـيسيـا مونـوز ان اثني
عـ ـش ـ ــر شخ ـصـ ــا قـ ــد قــتلـ ــوا وان  57اصـيـب ـ ــوا بجـ ــروح يف
مواجهـات عنـيفة بـأصابع الـدينـاميت واالسلحـة النـارية
بــني ع ـم ـ ــال م ـن ـ ــاجــم وعـ ـ ــاطلــني ع ــن الع ــمل يف م ــنجــم
للقصدير يف واليـة هواناني التي تبعد  500كلم جنوب ال
باز.
حتقيق
اعلـنـت جلـن ــة االداب يف مجلــس الـنــواب االمـيــركـي فـتح
حتقيق بـرملـاني حـول الفـضيحـة اجلنـسيـة املتـورط فيهـا
نـائـب جمهـوري والـتي تـؤثــر سلبـا علـى الغـالـبيــة .واعلن
رئ ـيـ ــس الـلج ـن ـ ــة اجلــمه ـ ــوري دوك ه ـ ــاس ـت ـيــنغ ـ ــز "يـحق
لالمـيــركـيـني وخـصــوصــا اهــالـي كل الـتالمــذة املـتــدربـني
احل ــالـيـني وال ـس ــابقـني ان يع ــرف ــوا كـيف متـت ادارة ه ــذا
ال ــوضـع ،ونحـن ع ــازمـ ــون عل ــى االج ــاب ــة عـن اســئلــتهـم،
وسنقوم بذلك باسرع ما ميكن".
دعوة
دعــا وزيــر اخلــارجـيــة الـبــريـطــانـي املـكلـف العالق ــات مع
مجلس العموم ،املسلمات املتـوجهات الى مقر دائرته الى
رفع نق ــابهـن النه يــشع ــر بـ"االن ــزع ــاج" يف الـتح ــدث ال ــى
شخــص ال ي ـ ــرى وجـهه .واع ـت ـبـ ـ ــر يف مق ـ ــال ب ــصحــيف ـ ــة
"النكـشـايـر ايفـنيـنغ ستـانــدرد" احملليــة التـي يكتـب فيهـا
مقــاال منتـظمـا بـصفته بـرملـانـي ،ان النقـاب هـو "التـعبيـر
املـ ـ ــرئــي لـلفـ ــصل واالخ ــتالف" .وق ـ ـ ــال ان وضع ال ــنقـ ـ ــاب
الكــامل يـسـهم يف "زيــادة صعــوبــة حتـسـني العالق ــات بني
الطائفتني".
فحوصات
سـتقــوم جلنــة اطبـاء بـاجــراء فحـص طـبي شـامـل اليـوم
السبت للمعـارض املصري امين نور املسجـون منذ عام ما
قـد يـسفـر عـن اطالق سـراحـه كمـا قـالـت زوجتـه جمـيلـة
اسمـاعـيل .واوضحت جـميلــة ان اللجنـة املكـونه من عـدة
اطباء ميكن ان توصي باطالق سراحه بعفو رئاسي ام ال،
موضحة انها ليست شديدة التفاؤل.

الداعني للعقوبات والرافضني لها يشتركون يف الرغبة بابقاء النادي النووي غربياً فقط.

اتهمت الواليات املتحدة باإلطاحة باحلكومة املنتخبة

محاس تدعو عباس إىل استئناف جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
العواصم /وكاالت
اته ـمــت حـ ـ ــرك ـ ـ ــة املقـ ـ ــاوم ـ ـ ــة االسالم ـيـ ـ ــة
(حـمـ ــاس) الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة بـ ــالـ ــسعـي
"لالط ــاح ــة بـ ــاحلك ــوم ــة املـنـتخـب ــة" عـب ــر
الـدعوة الـى تعـزيز الـرئاسـة الفلسـطينـية
يف مواجهـة حماس ،داعيـة رئيس الـسلطة
محـمـ ــود عـبـ ــاس الـ ــى "اسـتـئـنـ ــاف جهـ ــود
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
وجــاء م ــوقف حـمــاس غــداة اجـتـمــاع بـني
عـبـ ــاس ووزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة
كـونـدوليـزا رايـس االربعـاء يف رام اهلل اتفق
خـالله اجلـ ــانـب ـ ــان علـ ــى ضـ ــرورة تـ ـشـكــيل
حك ــومـ ــة فلـ ـس ـطـيـنـي ــة حتـت ــرم م ـط ــالـب
اجملموعة الدولية.
ورأت حـم ــاس يف بـي ــان ان "االجـن ــدة الـتـي
ت ـ ـ ــدور يف فلــكهـ ـ ــا زيـ ـ ــارة رايـ ــس حت ــمل يف
ط ـيـ ـ ـ ــاته ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــذورا تخ ـ ـ ــري ـب ـيـ ـ ـ ــة للـ ـ ـ ــوضع
الفلسطـيني والوحدة الـوطنية وحتوي يف
جعـبتهـا اهـدافــا معلنـة ومـفضـوحـة حـول
االطـاحة بـاحلكومـة املنتخبـة عبر الـدعوة
ال ــى تع ــزي ــز ال ــرئ ــاسـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة يف

مواجهة حماس".
من جــانـبه قــال الــرئيـس املـصــري حـسـني
مبـارك يف تـصــريحــات بثـتهـا وكـالــة انبـاء
ال ـ ـش ـ ــرق االوس ــط املـ ـص ـ ــريـ ـ ــة ان اجله ـ ــود
الفلـسطـينيـة للخـروج من االزمـة الراهـنة
"رمبـا تـسفـر عن اجـراء انتخـابـات جـديـدة
للمجلس التشريعي".
وقـ ــال مـبـ ــارك يف ت ـصـ ــريحـ ــات تـنـ ـشـ ــرهـ ــا
صحيفـة االسبـوع االسبـوعيـة اخلـاصـة يف
ع ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ــا املـقـ ـبـل ،أنـه "أبـلـغ ال ـ ـ ـ ــرئـ ـي ـ ـ ــس
الفـلسـطينـي محمـود عبـاس بــالعمل علـى
ضـرورة التوصل إلى اتفـاق سريع بني كافة
الـفئــات الفلـسـطيـنيــة يـضمـن إيجــاد حل
لـلق ـضـيـ ــة ويــنهـي حـ ــالـ ــة احل ـصـ ــار الـتـ ــى
يعــانيهـا الـشعـب الفلـسـطيـني فـى الــوقت
احلالي".
واض ــاف ان "اجلهـ ــود الفل ـسـطـيـنـي ــة رمب ــا
تـ ــسفـ ــر عـن إجـ ــراء انــتخـ ــابـ ــات جـ ــديـ ــدة
للـمـجل ــس الـتـ ـشـ ــريعـي كــمخـ ــرج لالزمـ ــة
ال ــراهـن ــة بـني ال ـط ــرفـني (فـتح وحـم ــاس)
خـاصـة أن مـصـر بـذلـت جهـودا كـبيــرة من

تهديد
دعـا املال معصـوم افغـاني رئـيس شـورى العلمـاء يف حـركـة
طالبان وسفيـر االمارة االسالمية االسبـق يف باكستان يف
تـسـجيل صــوتي املــسلمـني املقيـمني يف الـواليــات املتحـدة
الــى مغـادرة هـذا الـبلـد يف اقـرب فـرصــة ،ملـمحـا الـى ان
هجـومـا كـبيـرا قــد ينفـذ فـيه خالل شهـر رمـضـان .وقـال
"سكان اميـركا املسلـمني ( )...اخرجوا مـن اميركا بـسرعة
هائلة فان عذاب اهلل تعالى سينزل يف اميركا".
مفاوضات
اعل ـنــت ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ــة الف ــنل ـن ـ ــديـ ـ ــة لالحت ـ ــاد االوروبــي ان
املفــاوضــات تــواصـلت بـني االوروبيـني واالميــركـيني أمـس
اجلـمعــة ولـم تــؤد ال ــى اتفــاق حــول نـص جــديــد يـتـعلق
بـاملـسـألـة املـثيــرة للجـدل يف شـأن حتــويل معلـومــات عن
املـسافـرين جوا .فـبعد ثمـاني ساعـات من املفاوضـات عبر
الفيـديـو مع واشـنطـن من لـوكـسـمبـورغ ،ابـلغت الـرئـاسـة
سفــراء الـبلــدان الـ 25يف االحتــاد االوروبـي ان املفــاوضــات
ما زالت مستمرة وانها ستبلغهم بالنتائج.

بشـان البـرنامج الـنووي االيـراني
مـك ـ ــررا يف ال ـ ــوقــت نفـ ــسه رفــض
بالده االستسالم للضغوط.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس االي ـ ـ ــرانــي يف
خطـاب عـام يف مـدينـة فيـروزكـوه
ال ـ ـ ــواقعـ ـ ــة ش ـ ـ ــرق طه ـ ـ ــران نقـله
الـتلفــزيــون ان "االمــة االي ــرانيــة
لـ ــن تـخ ـ ـ ـضـع م ـ ـ ـطـلـق ـ ـ ـ ـ ــا ام ـ ـ ـ ـ ــام
الضغوط .نريد احلوار واملناقشة

لكن يف اطـار القـانـون والقـواعـد"
الدولية.
واوضح الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس االيـ ـ ــرانــي ان
مـ ــواصلـ ــة املف ــاوض ــات ت ـشـكل يف
رأيه فـرصـة للــدول االوروبيـة الن
تـنـ ــأى بــنف ــسهـ ــا عـن الـ ـسـيـ ــاسـ ــة
االميركية.
وقـ ـ ــال اح ـمـ ـ ــدي جنـ ـ ــاد "حل ـ ـســن
احلـ ــظ اعـ ـ ـ ــرب ــت بـعـ ــض الـ ـ ـ ــدول

االوروبـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ع ــن تـ ـ ـ ـ ــايـ ـيـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ــا
للـمف ــاوض ــات نـ ــامل يف ان تق ــدر
تـلــك الـ ـ ـ ــدول الـفـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
مـنحـتهـ ــا له ــا االم ــة االي ــرانـي ــة
لـتغيـر الـسيـاسـة التي انـتهجتهـا
خالل السنوات الـ 27االخيرة" يف
اش ــارة ال ــى الفـت ــرة الـتـي مـضـت
من ــذ قي ــام الثــورة االسـالميــة يف
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اجل التـوصل إلـى تـشكـيل حكـومـة وحـدة
فلسـطينية ،إال أن هذه اجلهود اصطدمت
باخلالفات الفلسطينية-الفلسطينية" .
إلـى ذلك وقع ستـة واربعـون نائـبا يـونانـيا
علـ ــى عـ ــري ـضـ ــة تـ ــدعـ ــو الـ ــى االفـ ــراج عـن
النـواب والــوزراء الفلـسـطيـنيـني االعضـاء

يف حـ ـ ــركـ ـ ــة ح ـمـ ـ ــاس والـ ـ ــذي ــن يع ــتقـلهــم
اجلـيش االسـرائـيلي .وقـال املـوقعـون علـى
العــريضـة يف هـذه الـدعــوة "اننــا نعبــر عن
قلقنـا واسـتنكـارنـا الحتجـاز الـسلطـات يف
اسـ ـ ــرائ ــيل ع ـ ـشـ ـ ــرات اعـ ـضـ ـ ــاء ال ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان
واحلكــوم ــة الفلـســطيـنيـني منــذ اســابـيع

عدة وبينهم رئيس البرملان عزيز دويك".
وق ــال النــواب يف هــذه العــريـضــة "نـط ــالب
بـاالفـراج عـنهم فـورا الننــا نعتقـد ان ذلك
سـي ــسهـم يف ايج ــاد مـن ــاخ مـن ــاسـب لـب ــدء
حــوار اســرائـيلـي فلـسـطـيـنـي علــى اســاس
قرارات االمم املتحدة".

سباق من أجل منع بيونغ يانغ من إجراء جتربتها النووية

البيت األبيض خيفف من هلجته جتاه كوريا ..واليابان تريد استخدام القوة
العواصم /وكاالت
قـال وزيـر اخلــارجيـة الـروسـي سيــرغي
الفـروف امس االول اخلميس يف وارسو
ان روسيـا "تعمل مبـاشرة مع املـسؤولني
يف كوريا الـشمالية" لتاليف اجراء كوريا
الشمالية جتربة نووية.
واوضـح يف تصـريحـات صحــافيــة "كلنـا
حـ ـ ــريـ ـص ـ ـ ــون علـ ـ ــى عـ ـ ــدم وقـ ـ ــوع ذلـك.
ونـبحـث ط ــرق عـمل م ـشـت ــرك ــة ونعـمل
م ـبـ ـ ــاش ـ ـ ــرة مع امل ـ ـسـ ـ ــؤولــني يف كـ ـ ــوريـ ـ ــا
ال ـشـم ــالـي ــة القـنـ ــاعهــم بعـ ــدم ارتك ــاب
اعـمـ ــال ميـكـن ان تـ ــزيـ ــد مـن خ ـطـ ــورة
الوضع".
واض ـ ــاف "يجـب اخ ـ ــذ كل ال ـظـ ــروف يف
االعـتـب ــار بعـي ــدا عـن الع ــواطف .يجـب
الـتفكيـر يف امن شبه اجلـزيـرة الكـوريـة
وكــوريــا الــشمــاليــة عالوة علــى احتــرام
(مع ـ ــاه ـ ــدة) ع ـ ــدم ان ـت ـ ـش ـ ــار االسـلح ـ ــة
النووية".
ك ـم ـ ـ ــا اعلــن ال ـب ـيــت االب ـي ــض ان عـ ـ ــدم
امتالك كـوريـا الـشمـاليـة قـنبلـة نـوويـة
امــر "بــالغ االهـميــة" ،لكـنه اكــد انـه لن
يهــدد بيـونغ يـانغ بــاستخـدام القـوة يف
حال قامت بتجربة نووية.
وق ــال املـتح ــدث ب ــاسـم الـبـيـت االبـيـض

تـونـي سنـو للـصحـافـيني "مــوقفنـا كـان
دائـ ـم ـ ـ ـ ــا انـه ال مي ـك ــن ان ت ـك ـ ـ ـ ــون شـ ـبـه
اجلزيرة الكورية ذات طابع نووي".
لكـن سنـو اكـد ان مـا يقـوله ال يـنطـوي
علـ ـ ــى "ته ـ ــدي ـ ــد قـ ـ ــاتل" اي ع ـ ـسـك ـ ــري،
مضيـفا ان الـضغط الـذي ميارس عـلى
كـوريـا الــشمــاليــة ال يهـدف الـى "قـلب"
النـظــام بل ال ــى اقنــاعه "بــالعــودة الــى
طاولة املفـاوضات حيث سيجـد العديد
من االجراءات التحفيزية االيجابية".
ه ـ ــذا واق ـت ـ ــرحــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة
تعـ ــديالت عل ــى م ـش ــروع اعالن رئ ــاسـي
ي ـتــم ح ـ ــال ـيـ ـ ــا درسه يف مـجلـ ــس االمــن
الــدولـي ويـنـص علــى الـتل ــويح بفــرض
عقـوبـات علـى كـوريـا الـشمـاليـة لـردعهـا
عن القيام بتجربة نووية.
وتؤكد الـنسخة املعـدلة للمـشروع الذي
نشـر نـصه ان مجلـس االمن سـيتحـرك
يف حـ ـ ــال قـ ـ ــامــت ب ـي ـ ـ ــونغ يـ ـ ــانـغ بهـ ـ ــذه
التجـربـة "مبــا متليـه عليه مـسـؤوليـاته
مب ــوجـب الفــصل ال ـسـ ــابع مـن مـيـث ــاق
االمم املتحدة الذي يشمل فرض حظر
عل ـ ــى االسـلحـ ـ ــة وعق ـ ــوب ـ ــات جت ـ ــاري ـ ــة
ومالية".
وك ــانـت الـن ــسخ ــة االصلـي ــة للـم ـش ــروع

والتي قدمتها اليابان تلمح الى تدابير
ق ــد يـتخ ــذه ــا مـجلــس االمـن يف ح ــال
اجـ ــرت كـ ــوريـ ــا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة جتـ ــربــتهـ ــا
النووية.
ولـم تكـن تتـضمـن كلمــة "عقـوبـات" وال
حـت ــى اش ــارة واضح ــة ال ــى اللج ــؤ ال ــى
الـف ـ ـصـل ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـع يف مـ ـيـ ـثـ ـ ـ ــاق االمم
املتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات.
يف حني اكـدت اليـابـان تـصمـيمهـا علـى
املطـالبة بـصدور قـرار قوي عـن مجلس
االمن ضــد كــوريــا الــشمــاليــة ميـكن ان
يفتح الـباب امـام اللجـوء الى الـقوة يف
حــال قــام نـظــام بـي ــونغ ي ــانغ بـتجــربــة
نووية.
واعلـن رئيـس الـوزراء شـينــزو ابيه امـام
البــرمل ــان "اننــا نقــوم بـجمـع معلــومــات
ملعــرفــة مــا اذا ك ــانت كــوريــا الــشم ــاليــة
حت ـضـ ــر فـعال الجـ ــراء جتـ ــربـ ــة نـ ــوويـ ــة
وموعدها".
وق ـ ــال اب ــيه "م ــن املقـ ـ ــرر عقـ ـ ــد نق ـ ــاش
معـمق يف االمم املـتحــدة الفهــام كــوريــا
الـشمالية بانها سـتتعرض الى عقوبات
اكثر صرامة يف حال استمرت على هذا
الـنهج" مؤكـدا ان قيـام كوريـا الشـمالـية
بتجربة نووية امر "غير مقبول".

حكومة منتخبة ال حتظى برضى الواليات املتحدة مشكلة اخرى يف القضية الفلسطينية

روسيا تستبعد احلل العسكري عىل جورجيا
موسكو /اف ب
اعلن نـائب وزيـر اخلارجـية الـروسي
الـكـ ـسـنـ ــدر يـ ــاكـ ــوفـنـكـ ــو ان روسـيـ ــا
ت ـسـتـبع ــد حال ع ــسك ــري ــا لـتــس ــوي ــة
ازمتها مع جورجيا.
وق ـ ــال ي ـ ــاك ـ ــوف ـنـكـ ـ ــو خالل م ـ ــؤمت ـ ــر
صـح ـ ـ ـ ـ ـ ــايف يف م ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــو "احلـل
العسكري غير مطروح".
واضـ ـ ــاف "ال نـ ـ ــريـ ـ ــد ان ت ــبعــث دول
اخ ــرى رس ــائل خ ــاطـئ ــة ال ــى نـظ ــام
(الـ ــرئـي ــس اجلـ ــورجـي مــيخـ ــائــيل)
سـاكــاشفـيلي وتـدعـمه سيــاسيـا" يف
اشـارة الـى الـواليـات املتحـدة وحلف
شمال االطلسي.
واضــاف يــاكــوفـنك ــو ردا علــى ســؤال
حــول سـبب فــرض عقــوب ــات روسيــة
عل ــى تـبــيلـي ـسـي مـن ــذ الــثالث ــاء ان
"روسيـا تـريـد ان حتتـرم واال تـستفـز
وان تـوقف جورجيا حملـتها املعادية
ل ـ ــروســي ـ ــا .ويف ح ـ ــال غــي ـ ــر ن ــظ ـ ــام
س ـ ــاك ـ ــاشفــيلــي ســي ـ ــاســته ســنغــي ـ ــر
لهجتنا".
وانتقـد ياكـوفنـكو الـواليات املـتحدة
وبـريطـانيـا لـ"عـرقلـة الـتصـويت" يف
مـجل ــس االمــن علـ ــى "اعالن روسـي
يـ ــوجه ان ــذارا ال ــى ج ــورجـي ــا" الـتـي
"تنـتهك" بحــسب مــوسكــو اتفـاقـات
ال ـ ــسالم املــبـ ـ ــرمـ ـ ــة مع ج ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة
ابخازيا االنفصالية.
وكــانـت روسـيــا طــرحـت الـثالثــاء يف
مجلـس االمن الـدولـي مشـروع قـرار
لتجـديد مهـمة بعـثة االمم املـتحدة
للمــراقبـة يف جــورجيــا التـي تنـتهي

يف  15من الشهر اجلاري.
مـن جه ــة أخ ــرى تـن ــوي ال ــسلــط ــات
ال ــروسـي ــة مـنع دخ ــول اجل ــورجـيـني
الــراغـبـني يف العـمل يف روسـيــا ،كـمــا
قـال رئيس اجـهزة الهجـرة الروسـية،
مؤكدا انهم مـسؤولون عن عدد كبير
من اجلرائم يف البالد.
وقـال ميكـاييل تيـوركني رئيـس جهاز
الـهجرة الفدرالي الـروسي يف مؤمتر
صحـايف عقـده يف موسـكو" ،تـوصلـنا
الـ ــى خالصـ ــة مف ــاده ــا ان املـنـ ــاطق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال حت ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اجلورجيني".
واضاف ان "مواطني جورجيا ليسوا
الفئـة االفضل مـن املهاجـرين ألنهم
غ ـ ــالـب ـ ــا م ـ ــا يـنــتهـك ـ ــون الق ـ ــان ـ ــون".
وتــس ــاءل "مل ــاذا يـتعـني عل ــى روسـي ــا
قـبول رعـايا بلـد يحتقـرنا ال نحـتاج
الى ذلك".
واوضح تــي ـ ــوركــني ردا عل ـ ــى اســئل ـ ــة
شـبكــة الـتلفــزة ال ــروسي ــة ان.تي.يف،
"ق ــررن ــا اال نعـطـي اجل ــورجـيـني مـن
االن فصـاعـدا احلـصص اخملـصصـة
لهــم م ــن اجل االقـ ـ ــامـ ـ ــة او اذونـ ـ ــات
العمل".
ويف مــوسكــو ،يقــوم رجــال الـشــرطــة
ال ـ ــروســي ـ ــة ال ـتــي ي ـ ــأمت ـ ــرون ب ـ ــوزارة
الـداخـليـة ،بـعمـليـات دهـم منـذ يـوم
الثالثاء ضد املهـاجرين اجلورجيني
الكـثر يف مـوسكـو ،ويغلقـون املطـاعم
اجلـ ــورجـيـ ــة والـكـ ــازيـنـ ــوهـ ــات الـتـي
ي ـشـتـبه ــون يف انهـ ــا تخفـي ان ـشـط ــة
"غير شرعية".

يـشهــر
ـدوليــة وأنــان ـ ـ
ـرفـض ـالقــوة الـ ـ
ـالـســودان يـ ـ
ورقــة املسـاعــدات اإلنسـانيــة

العواصم /وكاالت
طلـبـت الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة مـن
مـجلـ ــس االمــن الـ ـ ــدول ــي عقـ ـ ــد
اجتـماع طـارىء احتجـاجا عـلى
حتذيـر السـودان للدول العـربية
واالفــريقيــة من ارسـال قـوات يف
اطـار قــوة دوليـة حلـفظ الـسالم
يف دارفور.
وصـ ــرح ال ــسفـيـ ــر االمـيـ ــركـي يف
االمم املــتحـ ــدة جـ ــون بـ ــولـتـ ــون
للـ ــصح ـ ــاف ـي ــني "انه ام ـ ــر غ ـي ـ ــر
م ـ ـ ـسـ ـبـ ـ ـ ــوق .انـه حتـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــوجـه
مـب ــاش ــرة ال ــى سلـطـ ــة مجلــس
االمــن ( )...وه ـ ــذا ي ـت ــطلــب ردا
حازما".
وحـ ــذر بـ ــولـتـ ــون مــن انه لـ ــو ان
محــاولــة احلكــومــة الـس ــودانيــة
"تـ ـ ــره ـيــب الـ ـ ــدول امل ـ ـسـ ـ ــاه ـمـ ـ ــة
بقـ ــوات" ال يـثـيـ ــر رد فـعل ،فـ ــان
ذلــك سـ ـيـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى اف ـ ـ ـشـ ـ ـ ــال
م ـش ــاريع االمم املـتح ــدة لـن ـش ــر
قوة حلفظ السالم يف دارفور.
وقـال السفـير اليـاباني يف األمم
املـتح ــدة كـيـن ــزو أوشـيـمـ ــا ،بع ــد
م ـنـ ـ ــاق ـ ـشـ ـ ــات اجملل ـ ــس ،إن لغـ ـ ــة
اخل ـط ــاب ج ــاءت غـيـ ــر مالئـم ــة
ومسيئة.
وقــال أوشيمـا إن اجملـلس نــاقش

امـكـ ــانـيـ ــة اصـ ــدار قـ ــرار يـ ــديـن
مبـ ــوجــبه مـ ــا ورد يف الـ ــرسـ ــالـ ــة
الـ ـسـ ــودانـيـ ــة ،ولـكــنه عـ ــدل عـن
ذلك وق ــرر ت ــركـي ــز جه ــده عل ــى
موضوع اعادة السالم الى اقليم
دارفور املبتلى.
وكــانت الـرسـالـة الـســودانيـة قـد
قالـت إن املشـاركة يف قـوة حفظ
الـ ـ ـ ـسـالم الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــو االمم
املـتحــدة الــى نـشــرهــا يف دارفــور
سـيـنـظــر الـيهــا ب ــوصفهــا عـمال
عدائيا.
مـن جـ ــانــبه قـ ــال األمــني العـ ــام
لألمم املــتحـ ــدة كـ ــويف عـنـ ــان ان
دارفور على حافة كارثة.
وقـال عنـان يف تقـريـره الـشهـري
عن منطقـة دارفور بالسودان ان
الع ــنف واالغ ـتـ ـصـ ـ ــاب وانع ـ ــدام
االمن يف ازديـاد على الـرغم من
اتفـاق سالم مبـرم بني احلكـومة
وجماعة متمردين.
وكـتب يقــول "املنـطقـة أصـبحت
مرة اخرى على حافة كارثة".
وق ـ ــال ع ـن ـ ــان "اذا لــم يــتح ـ ـســن
ال ـ ـ ــوضع االم ـنــي ف ـ ـ ــان العـ ـ ــالــم
يـواجه احـتمـال ان يـضطـر الـى
اج ــراء خفـض ج ــذري لعـملـي ــة
انسانية تشتد احلاجة اليها".
حتذير العرب من املشاركة يف القوة الدولية بدارفور هل يعد متهيداً الستهدافها؟

