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القاهرةـ  يو.بي.آي: نقلت صحيفة الشروق 
املصرية امس عن سفير سورية في القاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 
يوسف احمد قوله ان من حق أي دولة عربية 
التقدم مبرشح لها ملنصب األمني العام جلامعة 
الدول العربية. وقال األحمد »ان منصب األمني 
العام للجامعة ليس حكرا على دولة واحدة 

وأنه من حق أي دولة عربية ترشيح من تراه 
ميتلك الكفاءة املطلوبة لشغل املنصب على 

أن تكون الكلمة األخيرة للقمة العربية«.
وتأتي تصريحات األحمد وسط تصاعد 
اجلدل بشـــأن احتماالت ترشح شخصيات 
غير مصرية للمنصب الذي يشغله مصريون 
عادة منذ تأسيس اجلامعة أواسط أربعينيات 

القرن املاضي.
وكان مسؤولون مصريون ومن بينهم 
وزيـــر اخلارجية احمـــد ابوالغيط ووزير 
الشؤون القانونية والدستورية مفيد شهاب 
قـــد صرحوا مرارا بحرص مصر على إبقاء 
منصب األمني العـــام للجامعة من نصيب 

مصر.

سورية: منصب أمين عام الجامعة العربية ليس حكرًا على دولة بعينها

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد مفتتحا املؤمتر الدولي لنزع السالح الذري في طهران أمس  )أ.ف.پ(

)رويترز( الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر في مؤمتره الصحافي حول االنتخابات السودانية في اخلرطوم أمس  

صورة أرشيفية للرئيس الزميبابوي روبرت موغابي خالل احتفاالت العام املاضي    )أ.پ(

نجاد يقترح إنشاء هيئة دولية لنزع أسلحة الدمار.. ومراجعة معاهدة الحد من االنتشار النووي

إيران تشن هجومًا مضادًا بـ »مؤتمر نزع السالح الذري«: أميركا »المجرم النووي الوحيد«
بحســــب ما ذكرت وكالــــة االنباء 
الطالبية االيرانية »اننا ندعم ايران 
التي تريد استخدام التكنولوجيا 

النووية الغراض سلمية«.
من جهته، قال وزير اخلارجية 
اللبناني علي الشــــامي ان »ايران 
تسعى الى استخدام الطاقة النووية 
الغراض سلمية ولم تنحرف عن 
معاهدة حظر االنتشار النووي«، 
بحســــب ما نقلت وكالــــة االنباء 

االيرانية الرسمية.
واخيرا، اعلن وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري ان بالده 
»ترفض اي تهديــــد ضد ايران«، 
مشددا على »حق ايران في امتالك 

التكنولوجيا النووية املدنية«.
وطالــــب املســــؤولون الثالثة 
الى معاهدة  بانضمام اســــرائيل 

حظر االنتشار النووي.
وقال املعلم »ان التهديد الرئيسي 
في املنطقة هو اسرائيل التي متلك 
رؤوســــا نووية على اسرائيل ان 
تنضم الى املعاهدة والبدء بتدمير 
اســــلحتها الذرية التــــي يتجاوز 
عددها املائتني«. واكد الشامي من 
جهته انه يتعني على اسرائيل ان 
»تتجرد« من اسلحتها الذرية. وقال 
«ان ضرورة جتريد اسرائيل من 
النووية مهمة للغاية  اســــلحتها 
الن هذا النظام اكــــد بوقاحة انه 
سيستخدم اسلحته عندما يريد«. 
واعلن زيباري من جهته انه ينبغي 
ان تسمح الدولة العبرية ملفتشي 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 

بزيارة منشآتها النووية.

طهران ـ وكاالت: شنت إيران، 
الدولي  املهددة بعقوبات املجتمع 
امتالك  الى  الذي يتهمها بالسعي 
الســــالح الذري، هجومــــا مضادا 
امــــس علــــى الواليــــات املتحدة 
والــــدول النووية التي تســــيطر 
العاملية، فاقترح  على املؤسسات 
الرئيس محمود احمدي جناد انشاء 
»هيئة دولية مستقلة« لالشراف 
على نزع االسلحة النووية، واحلد 
من االنتشار النووي. وطالب جناد 
خالل افتتاحــــه مؤمترا دوليا في 
طهران حول نزع االسلحة الذرية، 
ردا على القمة النووية التي عقدت 
مطلع االسبوع في واشنطن إقصاء 
الدول النووية وعلى رأسها الواليات 
املتحدة من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ومراجعة معاهدة احلد من 

االنتشار النووي. 
وبادر املرشد االعلى في جمهورية 
ايران االسالمية على خامنئي منذ 
البدايــــة بالتهجم علــــى الواليات 
املتحــــدة التي اعتبرهــــا »املجرم 
النووي الوحيد في العالم« وذلك 
في رسالة الى املؤمتر الذي يشارك 
فيه عشــــرة وزراء ونواب وزراء 
خارجية من بينهم ممثلون روس 

وصينيني في غياب الغربيني.
وبعــــد ان رفــــض »اكاذيب« 
واشنطن التي تتهم ايران بالسعي 
الى امتالك الســــالح النووي، قال 
خامنئي ان اســــتعمال االســــلحة 

النووية »حرام في ديننا«.
واضاف خامنئي ان »احلكومة 

الصينية« وكذلك رئيس منظمة 
املؤمتر االسالمي اكمل الدين احسان 
اوغلو وممثلني عن الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية واالمم املتحدة.
ودعمت سورية ولبنان والعراق 
خالل مشاركتهم في املؤمتر البرنامج 
الذي وصفوه  االيرانــــي  النووي 
بأنه »سلمي«، مطالبني في الوقت 
نفسه بان تدمر اسرائيل ترسانتها 
النووية. وشــــدد وزراء خارجية 
الدول الثالث، ايضا على انه يتعني 
على اسرائيل ان تنضم الى معاهدة 

حظر االنتشار النووي.
واعلن وزير اخلارجية السوري 
وليد املعلم في خطابه امام املؤمتر 

في حق النقض الــــذي تتمتع به 
خمس دول دائمــــة العضوية في 
انه  الدولي واعتبر  مجلس االمن 
»غير دميوقراطــــي وجائر وغير 
انساني«، وقال »يجب الغاؤه او، 
اذا اصر البعض على االحتفاظ به، 
منحه لبضع دول اميركا الالتينية 
وآسيا وافريقيا واوروبا للحد من 
انعكاساته السلبية«. ويشارك في 
االجتماع ثمانية وزراء خارجية 
)العراق وسورية ولبنان وعمان 
وارمينيا وتركمانستان وافريقيا 
الوسطى وسوازيالند( ونواب وزراء 
خارجية روسيا وقطر واالمارات 
و»املساعد اخلاص لوزير اخلارجية 

االميركية هي الوحيدة التي ارتكبت 
جرمية نووية«، مؤكدا ان »املجرم 
النووي الوحيد في العالم يكذب 
انه يعارض  ويقدم نفســــه على 
انتشار االسلحة النووية في حني 
انــــه لم يتخذ اي قــــرار جدي في 
هذا املجــــال«. ودعا احمدي جناد 
الى اعادة تنظيم الهيئات الدولية 
املكلفة بالقضايا الذرية وضرورة 
اقصاء الدول النووية منها. واقترح 
الرئيــــس االيراني انشــــاء هيئة 
دولية مســــتقلة تتمتع »بجميع 
الصالحيات للتخطيط واالشراف 
على نزع االسلحة النووية ومنع 
انتشارها«. وطعن احمدي جناد 

نجل رفسنجاني مهدد باالعتقال إذا عاد إليران
طهرانـ  أف.پ: أعلن مدعي طهران عباس 
جعفـــري دولت ابادي ان مهدي هاشـــمي 
ابن الرئيس االيراني السابق اكبر هاشمي 
رفســـنجاني، املقيم في اخلارج منذ عدة 
اشهر ســـيعتقل اذا عاد الى ايران على ما 

افادت امس صحيفة بهار االيرانية.
وقال املدعـــي ان »ثمة معلومات حول 
احتمال عودة مهدي هاشـــمي الى ايران.. 
وقد تلقى عناصر مطاري طهران وكيش 
)جنوب( امرا بإحالته للقضاء اذا عاد الى 

البالد«.
ويتهم احملافظون مهدي هاشمي بأنه لعب 
دورا في تنظيم التظاهرات التي أعقبت اعادة 

االنتخاب املطعون فيها للرئيس محمود 
احمدي جناد في يونيو 2009. وغادر ايران 
بعـــد االقتراع وأقام في لندن ولم يعد من 

حينها الى بالده.
ويتعرض مهدي هاشـــمي وشـــقيقته 
فايزة هاشمي ابنة الرئيس السابق بانتظام 
النتقادات السلطات لدورهما في تظاهرات 
املعارضة وهما مهددان باخلضوع لتحقيق 

قضائي.
كذلك تعرض الرئيس السابق رفسنجاني 
)1989-1997( الى االنتقاد لدعمه املعارضة 
التي كانت تدين عمليات تزوير مكثفة في 

االنتخابات الرئاسية في 12 يونيو.

زيمبابوي تتطلع للتغيير في ذكرى استقاللها الـ 30
هراري ـ د.ب.أ: قبل 30 عاما، 
البريطانية  أعلنت املســــتعمرة 
السابقة )روديســــيا اجلنوبية( 
نفسها دولة مستقلة بعد 90 عاما 

من حكم األقلية البيضاء.
ولكن برغم مرور ثالثني عاما 
على االستقالل وحتديدا في مثل 
الزميبامبويون  اليوم، فمــــازال 
يغلبهــــم احلــــزن ويعانون من 
الفقر واحلرمــــان. ويقول بيلي 
ماكاموي املولود بعد مرور شهر 
من االســــتقالل: لســــنا أحرارا... 
إذا حتدثت في األمور السياسية 
أثناء ركوب احلافلة يوجد شخص 
يتنصت عليك وعندما تنزل من 
احلافلة يقومــــون بإلقاء القبض 

عليك. نحن نعيش في خوف«.
وفي الوقت ذاته، حتول الرئيس 
روبرت موغابي من ماركسي في 
منتصــــف عمره اســــتثمر بقوة 
في التعليــــم والرعاية الصحية 
إلى حاكم مســــتبد في السادسة 
والثمانــــني من العمر ال يبدي أي 
إشارة على استعداده للتنحي عن 
السلطة برشاقة رغم أنه أجبر على 
الدخول فــــي حكومة ائتالف مع 
عدوه الزعيم املؤيد للدميوقراطية 

مورغان تسفاجنيراي.
وبحلول عام 2008 أطلق حزب 

املدرجات وتنظيم عرض عسكري 
وكلمة يلقيها موغابي يهاجم فيها 

عادة الغرب.
لكن ماكاموي يقــــول انه لن 
يشارك في هذه االحتفاالت نظرا 
النشغاله باجليل القادم وتوفير 

فرص التعليم البنته )اني(.
وميضى ماكاموي قائال »ان ذلك 
لن يتحقق مادام هناك موغابي، اننا 
لسنا مستقلني، اننا نعتمد على كل 
الدول الغربية التي ميقتها موغابي، 

يتعني علينا ان نتغير«.

الوطنية« بزعامة  »زانو اجلبهة 
موغابي العنان لشن هجوم كاسح 
للقضاء على حزب )احلركة من 
أجل التغيير الدميوقراطي( بزعامة 
الهجوم في  تسفاجنيراي. وأخذ 
بلدة إيبورث شكل القيام بإخراج 
مؤيدي حزب احلركة من منازلهم 
أمــــام اجلمهــــور و»معاقبتهم« 
بالضرب. ويجري االحتفال بيوم 
االســــتقالل في زميبابوي عادة 
بتجمع حشــــد من مؤيدي حزب 
»زانو اجلبهة الوطنية« في أحد 

الترابي لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن االنتخابات: الحزب الحاكم مزّور

كارتر: االنتخابات السودانية »ال ترقى لمستوى المعايير الدولية«
اخلرطوم ـ وكاالت: أجمع املراقبون األميركيون واألوروبيون امس 
على ان االنتخابات السودانية لم ترق الى مستوى املعايير الدولية لكنهم 
اعتبروها خطوة في املسار نحو حتقيق الدميوقراطية في بلد خرج لتوه 
من احلرب األهلية ويستعد لتنظيم استفتاء على مصير انقسام جنوبه 
عن شماله. واعتبر الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر ان االنتخابات 
السودانية »ال ترقى الى مستوى املعايير الدولية«، خالل مؤمتر صحافي 
عقده في اخلرطوم. وقال »اعتقد ان القســــم األكبر من املجتمع الدولي 
ممثال في حكومات الدول األعضاء، ســــيقبل النتائج« ولكن قرار قبول 
او عدم قبول نتائج االنتخابات »يعود الى كل بلد« على حدة. هذا وذكر 
تقرير أولي ملركــــز كارتر انه »من الواضح أن االنتخابات لن ترقى إلى 
املعايير الدولية والتزامات السودان بشأن إجراء انتخابات حقيقية في 
العديد من النواحي«. وأضاف »ســــيعتمد جناح االنتخابات في النهاية 
على ما إذا كان القادة الســــودانيون سيتخذون خطوات لتعزيز حتول 
دميوقراطي يدوم«. وجاء في التقرير انه »لألسف كانت هناك قيود على 
العديد من احلقوق السياســــية واحلريات خالل القسم األكبر من هذه 
الفترة، ما أشاع حالة من انعدام الثقة لدى األحزاب السياسية«. واضاف 
التقرير ان مؤسســــة كارتر »ســــجلت العديد من األخطاء« التي شابت 
عملية االنتخابات من ضمنها »نقص الضمانات والشفافية الضرورية 
للتحقق من تنفيذ اخلطوات الرئيسية وإرساء شعور باألمان والثقة في 
العملية«. من جانبها، كشــــفت املعارضة السودانية عن حصول اعمال 
تزوير واسعة في االنتخابات مؤكدة انها لن تقبل أبدا النتائج التي تشير 
إلــــى انتصارات كبيرة للحزب احلاكم. من جهته أعلن حســــن الترابي، 
زعيم حزب املؤمتر الشــــعبي انه لن يشارك في املؤسسات املنبثقة عن 

االنتخابات، متهما حزب املؤمتر الوطني احلاكم بالتزوير.
وقال الترابي خالل مؤمتر صحافي في اخلرطوم »االقتراع وحسابه 

زور، سنرفع االمر للقضاء،  ولكن من العسير عليهم معاجلته«.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

البحرين ترحب بزيارة خادم الحرمين التاريخية اليوم: تثبيت لالستقرار في المنطقة
السعودية تنشئ »مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة«

عواصــــمـ  وكاالت: تلبية لدعوة من ملك 
البحريــــن حمد بن عيســــى آل خليفة، يبدأ 
خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل ســــعود اليوم زيارة رسمية 

الى البحرين.
وأعلن الديوان امللكي البحريني ان هذه 
الزيارة التــــي تعتبر األولى خلادم احلرمني 
ململكــــة البحرين منذ توليــــه مقاليد احلكم 
ستتضمن إجراء مباحثات ثنائية بني عاهلي 
البلدين تتنــــاول العالقات األخوية املتميزة 
التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني وآخر 
التطورات االقليمية والعربية. من جانبه عبر 
وزير اخلارجية البحريني الشيخ خالد بن 
أحمــــد بن محمد ال خليفة في بيان صحافي 
امس، عن ترحيــــب مملكة البحرين حكومة 
وشعبا بالزيارة املرتقبة التي يقوم بها خادم 

احلرمني الشريفني الى مملكة البحرين.
وقال ان »هذه الزيارة تعتبر دليال قاطعا 
على العالقات األخوية الصادقة التي تربط 
األسرتني الكرميتني وتعبيرا رسميا وشعبيا 
عن أواصر احملبة ووشائج القربى بني الشعبني 

الشقيقني«.
وأكد ان هذه الزيارة التاريخية ســــتفتح 
أبوابا واسعة وغير مسبوقة في تاريخ البلدين 
الشقيقني، مشــــيرا الى انها تأتي في سياق 

الزيارات املتبادلة واملســــتمرة بني القائدين 
الكبيرين والتي تشهد تنسيقا وتشاورا حول 
كل القضايا الثنائية وتعزيزها على أكثر من 
صعيد من خالل رؤية سياسية مشتركة ازاء 
مختلف القضايا والتحديات وتأكيدا للتضامن 
والتنسيق بينهما وتثبيتا لألمن واالستقرار 

في املنطقة.
واضاف ان »العالقات البحرينية السعودية 
راســــخة جذورها في التاريخ، ومما زاد في 
رســــوخ وصالبة هذه العالقات قدرتها على 
مواجهة حتديات ال يستهان بها طيلة الفترات 
التاريخية املتعاقبة واألحداث احلاسمة التي 

مرت بها املنطقة والعالم«.
وشدد على أن البحرين تضع آماال وطموحات 
كبيرة على هذه الزيارة امللكية الكرمية والتي 
تبشر مبستقبل من األمن والرخاء للشعبني 
الشقيقني وحماية للمكتسبات الكبيرة التي 
حققها البلدان في مسيرة العطاء والتنمية.

الى ذلك أصدر خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز أمرا ملكيا امس بإنشاء مدينة 

علمية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان للملــــك »رغبة في إيجاد 
هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ 
السياسة الوطنية للطاقة الذرية واملتجددة 
فقد أمرنا بإنشاء مدينة علمية تسمى )مدينة 

امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة(«.
وقال البيان امللكي »يكون للمدينة مجلس 
أعلى مكون من رئيس مجلس الوزراء )العاهل 
السعودي( رئيسا نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع نائبا للرئيس والنائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوا 
وزير اخلارجية عضوا وزير التعليم العالي 
عضوا وزير النفط عضو وزير الدولة وعضو 
مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان 
عضــــوا وزير املالية عضــــوا وزير التجارة 
والصناعة عضوا وزير املياه والكهرباء عضوا 
وزير الزراعة عضــــوا وزير الصحة عضوا 
رئيس مدينة امللك عبــــداهلل للطاقة الذرية 
واملتجددة عضوا د.محمد بن إبراهيم السويل 

عضوا«.
وحــــدد البيان الهدف من إنشــــاء املدينة 
»املساهمة في التنمية املستدامة في اململكة. 
وتقوم الهيئة بتقدمي اقتراح السياسة الوطنية 
للطاقــــة الذرية واملتجــــددة ووضع اخلطة 
واإلســــتراتيجية الالزمة لتنفيذها واقتراح 

األنظمة واللوائح ذات الصلة«.
كما صدر أمــــر ملكي آخر يقضي بتعيني 
د.هاشم بن عبداهلل مياني رئيسا ملدينة امللك 
الذريــــة واملتجددة مبرتبة  عبداهلل للطاقة 

وزير.

سـورية ولبنـان والعراق: ندعـم البرنامج النـووي اإليراني ونطالب بتدمير إسـرائيل لترسـانتها النووية


