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سفير كوريا الشمالية :على اجملتمع الدولي تهنئة بيونغ يانغ على أول جتربة

بيونغ يانغ هتدد بإطالق صاروخ مزود برأس نووي إذا رفضت أمريكا تقديم تنازالت
املدى  /وكاالت
إدانات
اف ــادت وك ــال ــة االنـب ــاء االي ــرانـي ــة ال ــرسـمـيـ ــة ان طه ــران
استــدعت الــسفيـر الـدمنـاركـي "تنـديـدا" بـشـريـط فيـديـو
نفــذه شبـان يف حـزب الــشعب الـدمنــاركي (ميـني متـشـدد)
يـسيء الـى الـنبـي محمـد وعـرض الـتلفـزيـون الـدمنــاركي
مقـاطـع منه .ويف دمــشق ،تلقـى وزيـر اخلــارجيـة الـسـوري
وليــد املعلـم اتصـاال هــاتفيــا من نـظيـره الـدمنــاركي بـيتـر
سـتـيغ مــولــر الــذي اعــرب له عـن ادان ــة حكــومـته للـصــور
املـسـيئ ــة لالسالم .أمــا يف جــدة ،اعــربـت منــظمــة املــؤمتــر
االسـالمي عـن "االسف" لـشــريـط الـفيــديــو الــذي تـضـمن
ازدراء بالنبي محمد.
هجوم
صــرح رئيـس قـسـم التحـقيقــات اجلنــائيـة يف كـابــول علي
شـاه بــاكتيـوال ان اكثـر مـن عشـرة اشخـاص جـرحــوا أمس
الثالثاء يف العاصمـة االفغانية يف انفجار قنبلة استهدف
آلـي ــة لل ـش ــرط ــة االفغ ــانـي ــة .وق ــال ب ــاكـتـي ــوال ان "قـنـبل ــة
انفجـرت عنـد مـرور آليـة للـشـرطـة" .واضـاف ان "القـنبلـة
التي مت تفجـيرهـا عن بعـد كانـت مثبتـة على دراجـة على
حـافــة الطــريق واستهـدفـت آليـة للـشـرطـة التـابعـة لـوزارة
الداخلية".
اجتماع
اعلنت قوة الـطوارىء الدوليـة يف جنوب لبنـان (يونيفيل)
ان مم ــثلــني عــن االمم امل ــتحـ ـ ــدة واجل ـي ـ ـش ــني الل ـب ـنـ ـ ــانــي
واالسـرائيلي اجتمـعوا يف محاولـة للتوصل الـى "انسحاب
سـريع" لـلجيـش االســرائيلـي من قـريــة الغجـر احلـدوديـة
بـني لـبـنــان واســرائـيل .وسلـم اجلـيــش االســرائـيلـي خالل
االجتماع اليونيفيل خرائط االلغام التي زرعها يف جنوب
لبنان قبل انسحابه منه يف ايار 2000.
مساعدة
اعلنت وزيـرة التنمـية الـدوليـة البـريطـانيـة هيالري بن ان
بــريـط ــانيــا سـتقــدم ثالثــة مـاليني جـنيـه است ــرليـني (4،4
مـاليــني ي ـ ـ ــورو) ك ـمـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة لـل ـمـعـل ـمــني وامل ـ ـ ــوظـفــني
الفلسـطينيني الذين لم يقبضـوا رواتبهم منذ عدة اشهر.
وقـالـت بن "علـى االسـرة الـدوليـة ان تتـدخل" ،مـضيفـة ان
"املـ ـسـ ــاعـ ــدة سـتـ ــوفـ ــر امـ ــانـ ــا مـ ــوقـتـ ــا لهـ ــؤالء املـ ــوظفـني
ولع ــائـالتهـم .نـ ــأمل ان ي ـس ــاهـم ه ــذا االم ــر يف اسـتـم ــرار
اخلدمات الرئيسية للشعب الفلسطيني".
مطالب
وجهـت ثالث منـظمـات دوليـة للـدفـاع عن حقـوق االنسـان
ووسائل اعالم مقـارها يف فيينـا نداء الى الـرئيس الروسي
فـالدميير بـوتني مطـالبة ايـاه بادانـة مقتل الصـحافيـة آنا
ب ــولـيــتك ــوف ــسك ــاي ــا وفــتح حتقـيق ح ــول اجل ــرمي ــة .وك ــان
ال ــرئـيــس ال ــروسـي فالدميـي ــر ب ــوتـني قـ ــد تعه ــد لـنـظـي ــره
االميـركي جـورج بـوش بـان تبـذل "كل اجلهــود الضـروريـة"
الج ــراء حتقـيق "مــوضــوعـي" حــول اغـتـيــال الـصحــافـيــة
املعارضة انا بولييكوفسكايا.
حاجة
اكدت مـنظمة االمم املتحـدة لالغذية والـزراعة (الفاو) ان
اربـعني دولـة تــواجه حــاليـا اوضـاعـا غــذائيـة صـعبــة وهي
بحـاجـة ملحـة الـى مسـاعـدة دوليـة ،مـشيـرة الــى ان اقليم
دارفــور يــواجه الــوضع االخـطــر وه ــو "االكثــر حــاجــة الــى
مـسـاعـدة عــاجلــة" .ويف تقـريـرهـا احـصـت منـظمــة الفـاو
اربعـني دولة "تواجه اوضاعـا غذائية صعبـة" وهي "بحاجة
الى مساعدة دولية عاجلة".
بعثة
قــرر مجلــس االمن الــدولي ارســال بعثـة الــى افغـانــستـان
رمبـا اعـتبــارا من تـشـريـن الثـانـي لتقـييـم التهـديـد الـذي
ميـثله مـتطـرفـو طــالبـان والقـاعـدة .وقــال سفيــر اليـابـان
ل ــدى االمم املـتح ــدة كـيـن ــزو اوشـيـم ــا ،ال ــرئـيــس ال ــدوري
جمللــس االمـن يف شهــر ت ـشــريـن االول ،ان الـبعـث ــة تهــدف
ايـضــا الــى "تقــدمي الــضمــانــة الفغــانــستــان وشعـبهــا بــان
مجلس االمن ما زال يقف" الى جانبهما.
تقاسم
ذكـرت وكـالــة االنبـاء الـســودانيــة ان احلكـومـة الـســودانيـة
ومـتمــردي جبهـة الـشـرق تـوصلـوا الـى بـروتـوكـول تفــاهم
حـول "تقاسم للـسلطة" وذلك خالل مفـاوضات السالم يف
اسمـرة ،عـاصمـة اريتـريـا .ولـم تعط الـوكـالـة ايـة تفـاضيل
حـول مـضمـون االتفـاق .واوضحت ان االتفـاق هـو االخيـر
يف سـلسلـة اتفـاقـات اخــرى قبل التـوقيع علـى اتفـاق سالم
نه ــائـي خالل االسـب ــوع االخـي ــر مـن شه ــر رمـض ــان ال ــذي
ينتهي حوالى  22تشرين االول.
تغيير
دعـا الـرئـيس اجلـزائـري عبـد العـزيـز بـوتفليقـة يف مـدينـة
ب ــاتنــة (شــرق) خالل افـتت ــاحه العــام ال ــدارسي اجلــامـعي
 ،2007-2006اجل ــامعـيـني اجل ــزائ ــريـني ال ــى امل ـش ــارك ــة يف
التغيير االجتماعي يف بلـدهم .وقال يف كلمة امام اساتذة
وكادرات هـذه اجلامعـة "بات من الـواجب على اجلـامعة أن
تهتم بالقضايا التي تشغل اجملتمع".
جناح
اعلـنت وزارة الــدف ــاع االمي ــركيــة ان سـالح الب ــر االمي ــركي
جنح يف تخـطي اهــدافه يف مجــال تطــويع اجملنــدين عـام
 2006مـع اكثر من ثـمانني الف مـتطوع .وطـوع اجليش يف
السـنة املـاليـة التي تـنتهي يف  30ايـلول  80635شخـصا اي
بــزيــادة  7262عن الــسنــة املــاضيــة .وقــد رفع سـن التـطــوع
مـرتني هـذا العـام من  35الـى  40عـامـا ثم الـى  24.ووعـد
سالح الـبر ايـضا بـاالهتـمام بـاالشخاص الـذين لهـم ملفا
قضائيا.
اتفاق
وقعت اسبانـيا وغامبيا اتفـاقا حول الهجرة غيـر الشرعية
يتـضمن خصـوصا مـساعـدة من مدريـد لبنجـول من اجل
مـراقبـة واجهتهـا البـحريـة .ووقع االتـفاق وزيـر اخلارجـية
االسباني ميغـيل انخيل موراتينوس ونـظيره الغامبي ملني
كـابا بـاجو .وسيـؤدي "بروتـوكول االتفـاق" هذا الـى تسهيل
ع ــودة مهــاجــريـن غــامـبـيـني مـن اسـبــانـيــا خـصــوصــا مـن
ارخبيل الكناري الى بالدهم.
حادث
اعلـن متحـدث بــاسم رجـال االطفـاء يف غـواتـيمـاال ان 42
شخصـا لقـوا حـتفهم يف حـادث تـدهـور حـافلـة للـركـاب يف
شمال غـرب البالد .وقال مـايو كروز ان نـاجني من احلادث
ابلغ ــوا رج ــال االسع ــاف ان ال ـس ــائق ك ــان يق ــود احل ــافل ــة
بـسـرعـة هـائلـة وهـو يـشــرب الكحـول .واوضح ان احلـافلـة
خرجت عـن الطريق وتدهورت يف واد يـزيد عمقه عن املئة
متر يف منطقة على احلدود مع املكسيك.
اختبارات
افــادت ال ـشــرطــة االســرائـيلـي ــة انه ــا اوقفـت اربعــة اطـبــاء
اســرائيلـيني يـشـتبـه يف انهم اجـروا اخـتبـارات طـبيـة علـى
مرضى مـسنني دون علمهم .وطلبت الشـرطة من محكمة
وضع اثنـني منهـم ،همـا املـديـر الـسـابق ملـستـشفـى كـابالن
قرب تل ابـيب ومسـاعدته الـسابـقة واللـذان تلقـى عليهـما
اخطر التهم ،قيد التوقيف االحتياطي.

االنفجار بقوة نصف كيلو طن يرجح أن نظام كوريا الشمالية قد عمد إلى خداع العالم
العواصم /أ ف ب
ذكـ ــرت وكـ ــالـ ــة االنـبـ ــاء الـكـ ــوريـ ــة
اجلن ــوبيــة "يــونهــاب" ان مـســؤوال
كوريا شـماليا حـذر أمس الثالثاء
من ان النـظام الشـيوعي ميكن ان
يطلق صاروخا مزودا برأس نووي
اذا رفـ ـضــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
تقدمي تنازالت.
ونقلـت يونهـاب عن مسـؤول كوري
شمـالي لم حتدد هـويته "نأمل يف
تـ ـسـ ــوي ـ ــة لل ـ ــوضع قــبل ان ن ـطـلق
ص ــاروخ ــا ب ــرأس ن ــووي .كل شـيء
ـم ـ ـ ــرت ـبـ ــط ـب ـ ـ ــرد فـعـل ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املتحدة".
واكد املسؤول ان التجـربة النووية
الـتــي اعلـنـت عــنه ــا بـيـ ــونغ يـ ــانغ
االثنـني هي "التـعبيـر عن نـوايـانـا
يف مواجهة الواليات املتحدة على
طاولة مفاوضات".
وق ـ ـ ــال ــت احل ــك ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة الـك ـ ـ ــوري ـ ـ ــة
ـ
اجل ـنـ ـ ــوب ـيـ ـ ــة أمـ ــس ال ــثالثـ ـ ــاء ان
الـتج ــرب ــة الـن ــووي ــة الـتـي اعلـنـت
عـنهــا كــوريــا ال ـشـمــالـيــة االثـنـني
"اجـريـت فعال" ،لـكنهـا اكـدت انهـا
حتتـاج الـى اسبـوعـني للتـأكـد من
مدى جناحها.
وق ـ ــال وزي ـ ــر الـت ـ ــوحـي ـ ــد الـك ـ ــوري
اجلنوبي لي جونغ-سيوك املكلف
ـالق ـ ـ ــات ب ــني الــكـ ـ ـ ــوريـ ـت ــني ان
الـع ـ
"احلـ ــك ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ــرى ان ك ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا
الـشـمــالـيــة قــامـت فعال بـتجــربــة
نووية".
اال ان ــه اوض ــح يف اجـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اسـتـثـنـ ــائــي للـبـ ــرملـ ــان ان كـ ــوريـ ــا
اجلـن ــوبـيـ ــة ال تعـتـ ــرف بجـ ــارته ــا
الشمالية كقوة نووية.
فيما اوضح سـونغ مني سون كبير
املسـتشـارين الـرئاسـيني لالمن ان
احلـك ــم علـ ـ ــى جنـ ـ ــاح ال ــتجـ ـ ــربـ ـ ــة
"يحتاج الى حوالى اسبوعني".
كـم ــا نقلـت وكــالــة انـبــاء ي ــونهــاب
الك ــوري ــة اجلـن ــوبـي ــة عـن اجه ــزة
اسـتخباراتهـا انه مت رصد انـشطة
غيـر عـاديـة يف شمـال شـرق كـوريـا
الشماليـة ،ما يدعـو الى االعتقاد
بــان بيـونغ يـانغ قــد تكــون بصـدد
اعداد جتربة نووية ثانية.
وقـ ـ ــال مـ ـ ـسـ ـ ــؤول االس ــتخ ـبـ ـ ــارات
الكـوريــة اجلنــوبيــة كيـم سيــونغ-
غـي ــو خالل جل ـســة اسـتـمــاع امــام
جلنـة بـرملـانيـة ان هنـاك حتـركـات
ع ـ ــرب ـ ــات شــملــت بــني  30ال ـ ــى 40
شخصـا يف بيونغييـري يف منطقة
كـيـلج ــو (شـم ــال شـ ــرق) ،بح ـسـب
املصدر ذاته.
واض ـ ــاف "نحـن نـت ـ ــابع عـن قـ ــرب
التطورات هنـاك بهدف معرفة ما
اذا كانـت كوريـا الشمـاليـة تسـتعد
الجـراء سلسلـة جتارب كمـا فعلت
الهند وباكستان".
ونـقل ن ـ ــائــب عـ ـض ـ ــو يف الـلج ـن ـ ــة
الـبـ ــرملـ ــانـيـ ــة عـن كـيـم ان هـنـ ــاك
"احـتمــاالت كــافيــة" لـقيــام كــوريــا
الشمالية بتجارب اخرى.
وشـوهدت عـبر االقمـار الصنـاعية

استعراض للجيش الكوري الشمالي

حتـركـات عـربـات وعـمليـات تفـريغ
كـ ــابالت يف بـيـ ــونغـيـيـ ــري ال ــشهـ ــر
املاضي ما اثـار جدال بشأن القيام
بتجربة نووية.
شكوك دولية
إلــى ذلـك اعلـن م ـســؤول امـيــركـي
كـبيـر ان االسـتخبـارات االميـركيـة
رص ـ ــدت انـفج ـ ــارا بق ـ ــوة تـقل عــن
كيلـوطن يف كـوريـا الـشمـاليـة دون
ان تـتمكـن من حتـديـد مـا اذا كـان
نوويا ام ال.
وقـال املـسـؤول طــالبـا عـدم كـشف
هـويته ان اولـى التجـارب النـوويـة
تــاريخيـا كــانت بقــوة تقـدر بــاكثـر
مــن كــيل ـ ــوطــن بـك ـث ـي ـ ــر .واض ـ ــاف
"نعلـم ان االنفجار الذي سجل يف
كــوريــا ال ـشـمــالـي ــة تقل ق ــوته عـن
كـيل ــوطـن" .وت ــابع "لـم نـتـمكـن يف
هــذه امل ــرحلــة مـن حتــديــد مــا اذا
كان االنفجار نوويا".
ويف اوسلـو قـال بـاحثـون ان معهـد
نـورســار النــروجي لـرصـد الـزالزل
سجل هـزة بقـوة  4.2درجـات علـى
مقيـاس ريشتر يف كوريا الشمالية
مـا يعـني ان قـوة القـنبلـة النـوويـة
الكـوريـة الــشمــاليـة بـلغت مــا بني
"كيلوطن و 10كيلوطن".
مـن جـ ــانــبه قـ ــال مـ ـسـ ــؤول رفــض
الـ ــك ـ ـ ـ ـشـف عـ ــن اس ـ ـمـه ان الـقـ ـ ـ ـ ــوة
الـضعيفـة نـسبيـا لالنفجـار ميكن
ان جتـعـل مـ ــن ال ـ ـ ـصـعـ ــب اكـ ــث ـ ـ ـ ـ ــر
التاكيد ما اذا كانت جتربة نووية.
واض ـ ـ ـ ــاف ان عـلـ ـ ـ ـ ــى احلــك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
ـ

االميـركيـة التصـرف بحذر بـسبب
احتمال ان يكون االمر خدعة من
قـبل الكــوريني الــشمــالـيني .وقــال
"ال اعـتق ــد انـه ميكـنـن ــا اسـتـبع ــاد
احـتم ــال ان يكــون االمــر خــدعــة"
من الـزعيم الكـوري الشمـالي كيم
جونغ ايل.
ك ـ ــم ـ ـ ــا اعـلـ ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع
الفـرنـسيــة ميـشـيل اليـو مـاري ان
ق ـ ــوة الــتج ـ ــرب ـ ــة ال ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـتــي
اج ــرته ــا ك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة تــبلغ
"نحو نصف كيلوطن".
وق ــالـت الـي ــو م ــاري عل ــى ه ــامــش
املـنتــدى االستــراتيـجي الفـرنــسي
االمل ـ ـ ــان ــي ال ــثـ ـ ـ ــال ــث يف بـ ـ ـ ــاريـ ـ ــس
ـ
"الحظنـا حركـة تسـمح باالعـتقاد
ان انفـجارا وقـع رمبا يـكون نـوويا،
ونحن يف صدد املراقبة".
واضافت ان الوسـائل التي متلكها
ف ــرنـ ـس ــا تـتــيح الــتق ــدي ــر ان ق ــوة
ـج ـ ـ ــار بـلـغ ــت "نـحـ ـ ـ ــو ن ـ ـصـف
االنـف ـ
كيلوطن".
رفض إقليمي للتسلح النووي
وعلـى صلـة بـاملـوضـوع وعـد رئـيس
الـوزراء اليابانـي شينزو ابيه أمس
بـان بالده لن تـسعى حلـيازة سالح
نووي .ونـفى ابيـه وهو من الـدعاة
املـتحـم ـسـني لــدور عــسكــري اكـبــر
لليـابـان ،مــا اثيــر من احـتمـال ان
تــؤدي التجـربــة النـوويــة الكـوريـة
الشمـالية الـى نشوب سـباق تسلح
اقليمي.
وقـ ــال امـ ــام الـبـ ــرملـ ــان "ان حـيـ ــازة

سالح نـ ــووي لـي ــس الـبـتـ ــة خـيـ ــار
بلـدنـا ( )..اريــد ان اعلن بـوضـوح
انه ال تغيير بتاتا يف مبادئنا غير
النووية الثالثة".
وكــان يــشيــر الــى الــسيــاســة الـتي
اتـبعتهـا اليـابـان علـى مـدى اربعـة
عقـود ،ضد "حـيازة وانـتاج ونـشر"
السالح النووي على اراضيها.
كما اكـد املتحدث بـاسم احلكـومة
االي ــرانـي ــة غالم ح ـسـني اله ــام ان
ايــران "تعــارض انتــاج واسـتخــدام
االسـلحـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة" ،وذلـك يف
تـصريـحات تعلـيقا علـى التجـربة
النـووية الكـورية الـشمالـية بثـتها
وك ــال ــة االنـب ــاء االي ــرانـي ــة أمــس
الثالثاء.
وقــال الهــام ان "جـمهــوريــة ايــران
االسـالمـ ـ ــي ـ ـ ـ ــة تـعـ ـ ـ ـ ــارض انـ ــتـ ـ ـ ـ ــاج
واستخدام اسلحة نووية واسلحة
دمار شامل".
واض ـ ـ ــاف ان "احلـل االمـ ـثـل هـ ـ ـ ــو
ـ
مكــافح ــة االسلحــة الـنــوويــة وان
تبــدأ الــدول الـكب ــرى بت ــدميــرهــا
بنفسها".
فـيمـا اعـرب الــسفيـر االسـرائـيلي
لـدى واشـنطـن داني ايـالــون أمس
ع ـ ــن الـقـلـق م ـ ــن ام ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نـقـل
الـتكنـولـوجيـا النـوويـة من كـوريـا
الشمالية الى ايران.
ال ـ ـ ـسـف ــيـ ـ ـ ـ ــر يف ح ـ ـ ـ ــدي ــث
واوضـح ـ
لـصحـيفـة "هـآرتــس" انه "بعـد ان
اثبـتت كـوريـا الـشمــاليـة قـدراتهـا
الـن ــووي ــة ف ــانه ــا ق ــد تـتع ــاون مع

احلكومة التايالندية اجلديدة تريد رفع األحكام العرفية
بانكوك /الوكاالت
ق ـ ــال رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ال ـتـ ـ ــايالن ـ ــدي س ـ ــوراي ـ ــود
ت ـش ــوالن ــونـت أم ــس ان حك ــوم ــة ت ــايالن ــد الـتـي
تـشكلت بعـد االنقـالب تسعـى لعقـد اجتمـاع مع
زعمـاء عسكـريني ملنـاقشـة رفع االحكـام العرفـية
بع ــد ثالثــة أســابـيع مـن االطــاحــة ب ــاحلكــومــة
املـنــتخـبـ ــة .وقـ ــال سـ ــورايـ ــود لل ـصـحفـيــني بعـ ــد
اجـتمــاع وزاري "نــدرك حــريــة الـشـعب ولـكن قــد
يحـتـ ــاج االمـ ــر لــبعــض الـ ــوقـت لـ ــرفع االحـكـ ــام
العرفية .سنفعل ذلك بأسرع وقت ممكن".
ولم يـذكـر سـورايـود مـتي سـيجتـمع مع مجلـس
االمـن الــوطـنـي وه ــو الكـيــان الــذي انــتقل الـيه
الزعمـاء العسكـريون بعـد تعيني حكـومة مـدنية
مـؤقتـة يف انـتظـار اصـدار دستـور جـديـد واجـراء

انتخابات.
ودعــت ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة واالحت ـ ــاد االوروبــي
اللغــاء فــوري لـالحك ــام العــرفـي ــة وانهــاء حـظــر
الـتجـمع ــات ال ـسـي ــاسـيـ ــة والع ــودة سـ ــريع ــا ال ــى
احلكومة الدميقراطية.
وطلـب امللك بـومـيبــون ادوليــاديج ملك تـايالنـد
مـن س ــوراي ــود ومـجلــس ال ــوزراء املـ ــؤلف مـن 26
عضـوا أمـس االثنـني اعطـاء االولـويــة لتحـسني
صورة تايالند الدولية.
وقــال جمللس الـوزراء بعـد أن أدى الـوزراء الـيمني
أمــامه "كـثيــر من االجــانـب يقــولــون ان تــايالنــد
ليست جيدة .علينا محاولة تغيير ذلك.
وك ــان مـص ــدر رسـمـي ق ــد ذك ــر ان رئـيــس ال ــوزراء
التــايلنـدي اجلـديـد سـورايـود شـوالنــونت الـذي

عني بعـد االنقالب العـسكـري قــد اعلن تـشـكيلـة
حكومته التي تضم اداريني.
وتضم احلكـومة  26وزيرا بينهم عـسكريان فقط
الى جـانب اجلنـرال سورايـود ،مما يـؤكد علـى ما
يبــدو رغبــة النـظـام اجلـديـد يف تـطبـيع الــوضع
بعد االنقالب االبيض.
وقـال كـبيــر املتحــدثني بــاسم احلكـومـة يـونغـوث
ماياالرب ان امللك بـومينبول "صادق على الئحة
الوزراء يف احلكومة اجلديدة قبيل منتصف ليل
االحـد االثنني" .واضـاف ان سورايـود عني حـاكم
املـصرف املـركزي لتـايالند بـريديـاتورن ديفـاكوال
نـائبـا لـرئـيس الـوزراء وزيـرا للمـال بـينمـا اختيـر
الــسفـي ــر ال ـس ــابق يف ال ــوالي ــات املـتح ــدة نـيـتـي ــا
بيبولسونغرام حلقيبة اخلارجية.

بعد زيارة وزير اخلارجية القطري

عباس يوافق عىل مواصلة احلوار ..وهنية يرفض املبادرة العربية
العواصم /وكاالت
اعـرب الـرئيـس الفلـسطيـني محمـود عبـاس عن
مـوافقته على مواصلة احلـوار مع حركة حماس
لتـشكيل حكـومة وحـدة وطنيـة وذلك يف اعـقاب
الوساطة القطرية.
وقـ ــد الــتقـ ــى عـبـ ــاس يف غـ ــزة وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة
القطـري الشـيخ حمـد بن جـاسم آل ثـاني وقـال
بعد اللـقاء يف تصـريح مقتضب ان "احلـوار بدأ
على اساس الوساطة التي جاء بها الدبلوماسي
وزير خارجية قطر".
واض ــاف عـب ــاس "حت ــدثـن ــا م ـط ــوال ،وسـيـتـكلـم
ال ــوزيـ ــر الق ـطـ ــري مع االخ (اسـم ــاعــيل) هـنـي ــة
(رئيـس احلكـومـة الفلـسطـينيـة) ثم يعــود الينـا
على ضوء النتائج كلها".
وردا على سؤال عما اذا كانت اجلهود قد فشلت،
اجاب الرئيـس الفلسطينـي "لم يفشل شيء .ما
زلـنـ ــا نعــمل يف ال ـط ــريـق .ال نق ــول ف ــشل شـيء،
هنــاك نـصــوص تبـحث وانـشــاء اهلل ننـتهـي" من
النقاش.
فـيمــا اعلن وزيـر اخلــارجيــة القـطــري حمــد بن
جــاسـم بعــد ان الـتقــى مبـســؤولـني فلـســطيـنني
عل ـ ــى رأسهـم الـ ــريـئ ــس الـفلـ ـس ـطـيـنـي ورئـي ــس
ال ـ ــوزراء إس ـم ـ ــاع ــيل ه ـن ـيـ ـ ــة ان اخلالف ـ ــات بــني
احلركتني ال تزال باقية.
وذكـ ــرت االنـبـ ــاء ان الـ ــوزيـ ــر الق ـطـ ــري اخـفق يف
احلصـول علـى مـوافقـة حـركـة حمـاس يف اقـامـة
حكــومــة وطـنيــة متـهيــدا لــرفع احلـصــار امل ــالي
املفـروض على الـسلطـة الفلسـطينـية مـنذ قـيام
حـركـة حمـاس بتـألـيف احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة

احلـ ــالـيـ ــة .لـكـن الـ ــوزي ـ ــر الق ـط ـ ــري اعلــن بعـ ــد
مـبــاحـث ــاته مع رئـيــس الــوزراء اسـمــاعـيل هـنـيــة
التـي انتهـت يف السـاعـات االولـى من فجــر أمس
"ان الـنقـ ــاش متح ــور ح ــول االقـتـ ــراح الق ـط ــري
الــذي يـتكــون مـن سـت نقــاط القــام ــة حكــومــة
وحـدة وطـنيـة وان ال اتفــاق حتـى االن علــى بنـد
االعتراف بدولة اسرئيل".
واشـار الـوزيــر القـطـري الـى وجــود خالفــات بني
قيــادة حمــاس يف االراض الفلـسـطيـنيــة وقيــادة
حمـاس املـوجـودة يف العــاصمـة الـسـوريـة دمـشق
دون ان يتطرق اليها.

إلـى ذلـك انتقـد وزيـر اخلـارحيــة املصـري احمـد
ابـو الغيـط يف تصـريحـات صحـافيـة أمس بـشدة
تشدد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية
ودعـا حـركــة املقـاومــة االسالميــة (حمـاس) الـى
"حتـمل م ـس ــؤولـي ــاته ــا" .واوضح اب ــو الغـيـط يف
حديث لـصحيفة "االهرام" نـشرته أمس "اذا كان
رئـي ــس الـ ــوزراء الـفلـ ـس ـطـيـنـي يـ ــرفــض املـبـ ــادرة
(العربية للسالم) فليبحث عن حل لنفسه".
وك ــان هـنـي ــة اعـتـب ــر االح ــد ان املـب ــادرة الع ــربـي ــة
تتــضمـن "اشك ــالي ــات من حـيث اجلــوهــر" النهــا
حتوي "يف ثناياها اعترافا باسرائيل".

وزير اخلارجية القطري حمد بن جاسم ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية

اي ــران وت ـس ــاع ــده ــا عل ــى ت ـس ــريع
برنامجها النووي".
ويف ت ـصـ ــريح ــات الذاع ــة اجلـيــش
االســرائيـلي قــال ايــالــون "يف هــذا
الظـرف تـصبـح مسـألـة العقـوبـات
اكثـر دقـة" يف اشـارة الــى عقـوبـات
محتملة ضد طهران.
ردود أفــعــال
استراليا
م ــن ج ــه ـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى اس ــتـ ـ ـ ـ ــدع ــت
است ــراليــا احــدى ال ــدول القلـيلــة
الـتـي تقـيـم عالق ــات دبلــومــاسـيــة
مع كـوريا الـشمـاليـة سفيـر بيـونغ
ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــغ يف س ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ــي البــالغــه
احـتجاجها على التجـربة النووية
التي قامت بها بالده.
واكــد وزيــر اخلــارجيــة االستــرالي
الكــسنـدر داونــر انه قــال للـسـفيـر
الـكـ ــوري الـ ـشـمـ ــالـي شـ ــون جـ ــاي-
هـونغ ان التـجريـة زادت من عـزلة
النظـام الشيـوعي وشكلت "اهـانة"
للصني.
ورأى ان كـوريـا الـشمـاليـة "عـاملت
الصني بازدراء كبير".
داون ـ ـ ــر انـه فـك ـ ـ ــر يف ط ـ ـ ــرد
وق ـ ـ ــال ـ
ـ
الـسـفيــر الكـوري الــشمـالـي ،لكـنه
"ق ـ ـ ــرارا صـعــبـ ـ ـ ــا" يـق ـ ـضــي
ـخ ـ ـ ــذ ـ
ات ـ
بـاالبقـاء علـى "شكل من احلـوار".
واضـاف ان "القـدرة علــى التحـاور
مبـاشـرة يــشكل امـتيـازا هـامــشيـا
( )...لـك ــنه ال يـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى فـ ـ ــارق
كبير".

اجلامعة العربية
كـما طـالب االمني العـام جلامـعة
الـ ــدول الع ــربـي ــة عـم ــرو م ــوس ــى
بـالعـودة الـى املفـاوضـات ملعـاجلـة
االزم ــة الـن ــاجت ــة مـن الــتج ــرب ــة
الـنـ ــوويـ ــة الـتـي اجـ ــرتهـ ــا كـ ــوريـ ــا
الشمالية.
وطـالب مـوسى بـ"ضـرورة االسراع
الى اجـراء املفاوضـات السـداسية
بـني ك ــوري ــا ال ـشـم ــالـيـ ــة والق ــوى
االسـيــوي ــة والغــربـيــة والــواليــات
املتحدة الحتواء هذا املوضوع".
وقـ ــال للــصح ــافـيــني ان "الع ــالـم
ليس يف حـاجة الى جتـارب نووية
ولـي ــس يف حـ ــاجـ ــة الـ ــى تـ ــوتـ ــرات
جديدة".
إسرائيل
كـمــا نــددت اســرائـيل بــالـتجــربــة
الـن ــوويـ ــة الك ــوري ــة ال ـشـم ــالـي ــة،
واصفـة اياهـا بانهـا "استفـزازية"،
بحـسب بيـان رسمي .وقـالت وزارة
اخل ـ ـ ــارجـ ــي ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ــرائ ــيلــي ـ ـ ــة ان
ـ
"اسـ ــرائــيل تـن ـضـم الـ ــى االدانـ ــات
الدولية لهذه التجربة".
وعــرضت الـواليــات املتحـدة علـى
مـجلـ ــس االمــن الـ ـ ــدولــي فـ ـ ــرض
عقــوبــات علــى كــوريــا الــشم ــاليــة
وق ــدمــت لهـ ــذا الغ ــرض م ـش ــروع
به ـ ـ ــذا املعــنـ ـ ـ ــى .وبحـ ـ ـســب
ـق ـ ـ ــرار ـ
دبـلومـاسي غـربي ،فـان العقـوبات
الـتي تـطلـبهــا واشنـطـن تتـضـمن
الـتفـتـيــش ال ــدولـي لـكل ال ــسفـن
املـتـ ــوجهـ ــة او االتـيـ ــة مـن كـ ــوريـ ــا
الـشمــاليـة بهـدف تفــادي انتـشـار
اسـلحـ ــة دمـ ــار شـ ــامل .ومـ ـشـ ــروع
القـ ــرار "ســيح ـظـ ــر االجتـ ــار بـ ــاي
مـادة علـى عالقـة مبـاشـرة او غيـر
م ـب ـ ــاشـ ـ ــرة مع اسـلح ـ ــة ال ـ ــدم ـ ــار
الشمل".
فـيمــا بقـيت الــصني حــذرة أمـس
ازاء مـسـالـة فـرض عقـوبـات علـى
كوريـا الشمـالية وطـالبت بـاتخاذ
"اج ـ ـ ــراءات م ــنـ ـ ـ ــاس ــبـ ـ ـ ــة" .وقـ ـ ـ ــال
ـ
ال ـ ــن ـ ـ ــاطـق ـب ـ ـ ــاس ــم اخلـ ـ ـ ــارج ــيـ ـ ـ ــة
ال ـص ـي ـن ـي ـ ــة ل ـي ـ ــو ج ـي ـ ــانـ ـش ـ ــاو يف
تصـريح صحـايف "نعتقـد ان علـى
مـجل ــس االمــن اتخـ ــاذ اجـ ــراءات
منـاسبــة لكن اي حتـرك يجب ان
ي ــؤدي ال ــى احلـصـ ــول عل ــى شـبه
جــزيــرة كــوريــة مـنــزوعــة الــسالح
بف ـضـل اجله ــود الـ ــدبل ــوم ــاسـي ــة
واحلوار واملشاورات".
وإزاء هـ ــذه الـت ـص ـ ــريح ـ ــات اعلـن
سفيـر كـوريـا الـشمــاليـة يف االمم
املتحـدة ان علـى االسـرة الـدوليـة
تهـنـئـ ــة بـالده علـ ــى اول جتـ ــربـ ــة
نووية لها بدال من ادانتها.
وقـال باك جـيل يون لـشبكـة "سي
ان ان" االمـي ــركـي ــة "مـن االفــضل
ان يهنـىء مجلـس االمن الـدولي
الـعلـمـ ــاء والـبـ ــاحـثـني يف كـ ــوريـ ــا
ال ـشـم ــالـي ــة" ب ــدال مـن املـضـي يف
صياغـة "قرار طائـش" ضد بيونغ
يانغ.

جملس األمن يويص بتعيني وزير
اخلارجية الكوري اجلنويب خلفاً ألنان
نيويورك  /اف ب
اوصــى مجلـس االمن الــدولي رسـميـا أمـس األول بـاخـتيـار وزيـر
اخلــارجيــة الكــوري اجلنــوبي بــان كي -مــون امـينــا عــامــا مقـبال
لالمم املتحدة ،خلفا لكويف انان يف االول من كانون الثاني.
واعـل ــن رئـ ـي ـ ـ ــس
مـجلـ ــس االمــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ان
اجملل ــس اخـتـ ــار
وزيـر اخلــارجيـة
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري
اجلنـوبي لـشغل
مـن ـصـب االمـني
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لــالمم
املــتح ــدة .وق ــال
منــدوب اليـابـان
االمم
يف
املـتحــدة كـيـنــزو
اوشـيـمـ ــو الـ ــذي
ي ـ ــرأس اجملل ــس
امل ـ ـ ــؤلف مــن 15
ع ـض ـ ــوا لـ ــشه ـ ــر
تـ ـش ـ ــريـن االول،
ان اعـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
اجمللس تـقدموا
بتوصيـة رسمية
وزير اخلارجية الكوري اجلنوبي بان كي -مون لـلـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ192
االعـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف
اجلمعية العامة بانتخابه مبوجب ميثاق االمم املتحدة.
وكــان وصــول بــان ( 62عــامــا) الــى اعلــى مـنـصـب دبلــومــاسـي يف
العــالم بـات مـؤكـدا بعـد فــوزه االسبـوع املــاضي يف اطــار تصــويت
جتــريبـي يف مجلــس االمن حـصـل خالله علـى الــدعم االســاسي
لل ــدول اخلمـس ال ــدائمــة العـضــوي ــة يف مجلــس االمن (الــصني
والـواليات املتحـدة وبريـطانيـا وروسيا وفـرنسـا) التي متتلك حق
الـنقـض (الفـيـتــو) .ومـنــذ عـملـيــة الـتـصــويـت هــذه انــسحـب كل
منافسيه الستة الواحد تلو االخر.
واملرشحـون كانوا الدبلـوماسي الهندي شـاشي ثارور االمني العام
املسـاعـد لالمم املتحـدة املـكلف االتصـاالت ،ونـائب رئـيس الـوزراء
اخمللوع يف تـايالند سـوراكيـارت ساثـيراثـاي ورئيـسة التفـيا فـايرا
فـيكي-فـريـبيـرغــا واالميـر زيــد بن رعــد سفيـر االردن لـدى االمم
املتـحدة واالسـتاذ اجلـامعي االفغـاني اشـرف غنـي والدبـلومـاسي
السريالنكي جيانتا داناباال.
وكــانت غـالـبيـة املــرشحني مـن آسيــا الن املنـصب يـجب ان يعـود
الـى شخصـية مـن هذه الـقارة مبـوجب مبـدأ املداورة اجلـغرافـية
غيـر املكتـوب .فقـد شغل افـريقيـان املنـصب علـى مـدى  15عـامـا
هم بطـرس بطرس غالي من مصر لوالية واحدة وكويف انان من
غانا لواليتني.
وكان بـان الدبلـوماسي احملـترف املعـروف بانه صـانع التسـويات،
اعرب غداة جناحه يف التصويت االختباري عن فرحه بالنتيجة
مشددا على "حجم املسؤولية".

