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بحسب بيان مشترك صادر عن أملانيا وبريطانيا وفرنسا

دول أوروبية حتذر إيران من تعدين اليورانيوم
ح���ذرت بريطانيا وفرنسا
وأملانيا ، ،السلطات اإليرانية
من تداعيات تعدين اليورانيوم.
جاء ذلك في بيان مشترك نشر
على املوقع اإللكتروني للحكومة
البريطانية.
وقال البيان :نحن حكومات
فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة
نشعر بقلق ب��ال��غ إزاء إع�لان
إيران أنها تستعد إلنتاج معدن
اليورانيوم.
وأض��اف البيان أن إي��ران ال
تستخدم م��ع��دن ال��ي��وران��ي��وم
ألغراض مدنية ،مضيفا أن إنتاج
معدن اليورانيوم له تداعيات
عسكرية خطيرة محتملة.
ووفق البيان ،تعهدت إيران
ف���ي االت���ف���اق ال���ن���ووي ب��ع��دم
االن���خ���راط ف���ي إن���ت���اج م��ع��دن
اليورانيوم أو إج��راء البحوث
وال��ت��ط��وي��ر ف��ي م��ج��ال تعدين
اليورانيوم ملدة  15عاما.
وحثت الدول في بيانها إيران
“بشدة” على وقف هذا النشاط
والعودة لالمتثال لبنود االتفاق
النووي بدون أي تأخير إذا كانت
طهران جادة بشأن احلفاظ على
االتفاق.
وأع��ل��ن��ت إي����ران ف��ي يناير
 ،2020تعليق جميع تعهداتها
ال��واردة باالتفاق النووي ،ردا
على اغتيال واش��ن��ط��ن ،قبلها
بأيام ،قائد “فيلق القدس” قاسم
سليماني ،ونائب رئيس “هيئة
احلشد الشعبي” العراقي أبو
م��ه��دي امل��ه��ن��دس ،وآخ��ري��ن في
قصف جوي بالعاصمة العراقية
بغداد.
وف��ي مايو  ،2018انسحبت

إيران تطلق
صواريخ باليستية
مبدى  1800كم

مفاعل نووي ايراني

واشنطن م��ن االت��ف��اق النووي
اإليراني ،املوقع في  ،2015بني
إي��ران ومجموعة ( ،)1+5التي

تضم روسيا وبريطانيا والصني
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة وفرنسا
وأملانيا ،وفرضت على طهران

عقوبات اقتصادية.
وينص االت��ف��اق على التزام
ط��ه��ران بالتخلي ،مل��دة ال تقل

ع��ن  10س���ن���وات ،ع��ن أج���زاء
حيوية من برنامجها النووي،
وتقييده بشكل كبير ،بهدف

التصويت على آلية اختيار
«السلطة املؤقتة» في ليبيا
أعلنت املمثلة األممية في ليبيا باإلنابة
ستيفاني وليامز ،أن ملتقى احلوار السياسي
( 75ع��ض��وا) سيصوت على آل��ي��ة الختيار
السلطة التنفيذية املؤقتة ،اليوم اإلثنني.
وأوض��ح��ت ول��ي��ام��ز ف��ي م��ؤمت��ر صحفي
بجنيف ، ،أن اللجنة االستشارية الليبية (18
عضوا) توصلت (خ�لال اجتماعها بجنيف)
إل��ى اتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة
التنفيذية املؤقتة (رئاسة املجلس الرئاسي
وعضوية املجلس ورئاسة الوزراء).
وأضافت“ :اإلثنني املقبل سيصوت أعضاء
ملتقى احل���وار السياسي (ميثلون أح��زاب
وقبائل ونشطاء وأعضاء مبجلسي النواب
والدولة) على املقترح”.
وأوضحت أن “املقترح الذي صاغته اللجنة

االستشارية يشمل أن يقوم كل مجمع انتخابي
(في األقاليم طرابلس وبرقة وفزان) على حدة
بتسمية ممثل له ،معتمدين مبدأ التوافق في
االختيار بنسبة  70باملئة”.
وأض��اف��ت“ :وإذا تعذر ذل��ك يتم التوجيه
لتشكيل قوائم من كل األقاليم ،حيث تكون
ك��ل قائمة مكونة م��ن  4أش��خ��اص ،ك��ل منهم
يحدد املنصب ال��ذي يترشح إليه س��واء في
رئ��اس��ة املجلس ال��رئ��اس��ي أو عضويته أو
رئ��اس��ة الوزراء” .وتابعت وليامز“ :لكي
تدخل القائمة التصويت يجب حصولها على
 17تزكية 8 ،من الغرب 6 ،من الشرق 3 ،من
اجلنوب” .وأردف���ت“ :وتفوز القائمة التي
حتصل على  60باملئة من األص��وات باجلولة
األول���ى ،وإن لم حتصل أي من القوائم على

عودة مباحثات بنغالديش وميامنار
بشأن الالجئني الروهنغيا
أعرب وزير اخلارجية البنغالي،
أبو الكالم عبد املؤمن ،عن تفاؤله
ف��ي ع��ودة احمل��ادث��ات م��ع ميامنار
حول عودة الالجئني الروهنغيا ،في
 19يناير اجلاري.
وحسب وسائل إعالم بنغالية،
أش��ار عبد املؤمن إل��ى أنّ ميامنار،
منذ عام لم تسع لعقد أي محادثات
بشأن عودة الالجئني الروهنغيا.
وأكد الوزير البنغالي ،أنّ احلل
الوحيد لقضية الالجئني الروهنغيا
هي عودتهم إلى ديارهم.
وأش����ارت وس��ائ��ل اإلع��ل�ام أنّ
احمل��ادث��ات املتوقفة منذ ع��ام بني
بنغالدش وميامنار حول الالجئني
ال��روه��ي��ن��غ��ا ،س��ت��ع��ود م��ن جديد
بوساطة صينية.
يذكر أنّ احملادثات كانت ستعقد
األس��ب��وع الفائت ،إال أنها تأجلت
بسبب زي����ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
الصيني وانغ يي إلى ميامنار.

وف���ي ن��وف��م��ب��ر امل���اض���ي ،قالت
األمم املتحدة إن بنغالديش تهدف
إل��ى إسكان ما بني  300إل��ى 400
أراك��ان��ي ف��ي اجل��زي��رة ،م��ؤك��دة أن
الالجئني يتعرضون لضغوط إلبداء
موافقتهم على الذهاب إلى “باسان
شار” البنغالية.
ووف��ق��ا إلح��ص��اءات أمم��ي��ة ،فر
أك���ث���ر م���ن  900أل����ف الج����ئ من
الروهنغيا ،معظمهم نساء وأطفال،
إلى بنغالديش بعد أن شنت قوات
ميامنار حملة قمع وحشية ضد
األقلية املسلمة ف��ي إقليم أراك��ان
(غرب) في أغسطس .2017
ومنذ  25أغسطس  ،2017يشن
اجل��ي��ش ف��ي م��ي��امن��ار ومليشيات
ب��وذي��ة متطرفة حملة عسكرية
ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في
أراكان .وأسفرت اجلرائم املستمرة
عن جلوء قرابة مليون شخص إلى
بنغالديش ،وفق األمم ملتحدة.

مقتل  7أشخاص إثر حتطم
مروحية عسكرية جنوبي الفلبني
لقي  7أشخاص مصرعهم ،إثر
حتطم م��روح��ي��ة تابعة للقوات
اجلوية الفلبينية جنوبي البالد،
أمس  ،بحسب إعالم محلي.
ون���ق���ل���ت ص��ح��ي��ف��ة “ديلي
تريبيون” احمللية عن رودولفو
ك���وردي���رو ،امل��ت��ح��دث اإلقليمي
باسم اجليش قوله إن املروحية
كانت حتمل إم��دادات لقوات تقاتل
املتمردين الشيوعيني قبل أن تسقط
في منطقة جبلية بوالية بوكيدنون
بسبب عطل في احملرك غالبا.
وأض����اف أن احل����ادث تسبب
مب��ص��رع  7أش��خ��اص على كانوا
منت املروحية .ويشار أن املتمردين

الشيوعيني أعلنوا وقفا إلطالق
النار من جانب واحد في أغسطس
 ،2016بعد أن أطلقت السلطات
سراح بعض معتقليهم للمشاركة
ف���ي م���ح���ادث���ات ال���س�ل�ام عقب
استئنافها مع احلكومة .وخالل
محادثات السالم التي ج��رت بني
الطرفني في العاصمة النرويجية
أوسلو ،في الشهر نفسه ،اتفقا على
وقف إطالق النار ألجل غير مسمى.
وب����دأت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من
مباحثات السالم رسميا في أوسلو
في أكتوبر  ،2016قبل أن يواصل
الطرفان محادثاتهم في العاصمة
اإليطالية روما ،في يناير .2017

منعها م��ن ام��ت�لاك ال��ق��درة على
تطوير أسلحة ن��ووي��ة ،مقابل
رفع العقوبات عنها.

قاذفتان أميركيتان تعبران أجواء
الكيان الصهيوني إلى «اخلليج»

هذه النسبة تتنافس في جولة ثانية القائمتان
صاحبتا األعلى نسبة على أن تفوز منهما
من حتصد  .”1+50وأك��دت أن “هذا القرار
أف��ض��ل ح��ل وس��ط مت التوصل إل��ي��ه يحترم
البعد اإلقليمي ويشجع العمل عبر األقاليم”.
وقالت إن األمم املتحدة لن تشارك في تشكيل
القوائم ،مضيفة أن “هذا احلل ليبي ـ ليبي،
ودورنا الدعم والتيسير” .ولفتت إلى أنه في
ظل جائحة كورونا سيكون التصويت اإلثنني،
عن بعد ،على مدار  24ساعة ،وستعلن النتائج
الثالثاء ،عقب فرز األصوات.
وأش���ارت املسؤولة األمم��ي��ة إل��ى أن��ه “مت
االتفاق على أن تكون العتبة (نسبة التصويت
اإلجمالية) ألول جولة  63باملئة من هؤالء
املشاركني”.

عبرت قاذفتان أمريكيتان من طراز
“بي ”52 -األج���واء اإلسرائيلية في
طريقهما إلى منطقة اخلليج ،وفق إعالم
عبري.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت،
ام���س ،إن ه��ذه ه��ي امل���رة اخل��ام��س��ة من
حتليق القاذفتني اإلستراتيجيتني في
أجواء إسرائيل خالل الشهرين املاضيني،
دون مزيد من التفاصيل.
وف��ي الـ 7من الشهر اجل���اري ،ذكرت
الصحيفة ذاتها ،أن قاذفتني “بي”52 -
قادرتني على حمل قنابل نووية ،ترافقهما
مقاتالت “إف ”16 -أمريكية حلقتا في
أجواء إسرائيل للمرة الـ 4خالل شهرين.
والح���ق���ا ،ن���ش���رت وزارة ال���دف���اع

باريس :مظاهرات ضد مشروع
قانون «األمن الشامل»

السعودية لقطات توثق مناورات جوية
ملقاتالت “إف ”15 -سعودية والقاذفات
االستراتيجية “بي ”-52ومقاتالت”إف-
 ”16األمريكية.
وفي  30ديسمبر  ،قالت “يديعوت”
إن قاذفتني “بي  ”52حلقتا ف��ي سماء
إسرائيل ،في إط��ار استعراض أمريكي
للقوة ضد إي���ران ،وذل��ك للمرة الثالثة
خالل شهر ونصف.
وكانت امل��رة األول��ى التي يتم خاللها
إعالن مرور القاذفتني في أجواء إسرائيل
في طريقهما للخليج ،في /10ديسمبر
املاضي.
ووقتها قالت وس��ائ��ل إع�لام عبرية
إنها املرة الثانية ،التي تشهد فيها أجواء

إسرائيل عبور قاذفات “بي ”52 -خالل
أسبوعني ،دون ذكر تاريخ املرة األولى.
فيما نقلت وسائل إعالم أمريكية ،عن
مسؤولني في وزارة الدفاع (البنتاغون)
ق��ول��ه��م إن ال��ق��اذف��ت�ين غ���ادرت���ا ق��اع��دة
باركسديل اجل��وي��ة ب��والي��ة لويزيانا،
ونفذتا املهمة في الشرق األوسط ثم عادتا
إلى قاعدتهما.
وتشهد املنطقة توترات بني إيران من
جهة وكل من الواليات املتحدة وإسرائيل
من جهة أخرى ،تزايدت حدتها بعد اغتيال
العالم النووي اإليراني محسن فخري
زاده ،في طهران أواخر نوفمبر املاضي،
وات��ه��ام م��س��ؤول�ين إي��ران��ي�ين إسرائيل
بالضلوع في العملية.

إندونيسيا :ارتفاع ضحايا الزلزال
إلى  56قتيال و 800جريح
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي
ضرب مقاطعة سوالوسي الغربية
في إندونيسيا ، ،إلى  56قتيال و800
جريح ،فيما تتواصل جهود البحث
واإلنقاذ في ظل ظروف صعبة.
وق���ال “راديتيا جاتي” رئيس
م��رك��ز املعلومات واالت��ص��االت في
الوكالة الوطنية إلدارة ال��ك��وارث،
في تصريح صحفي ،إنه “مت العثور
على  47جثة في “ماموجو” عاصمة
مقاطعة سوالوسي الغربية ،بينما
مت انتشال  9جثث أخرى في منطقة
“ماجيني” املتاخمة.
وأض����اف ج��ات��ي أن “البيانات
األول���ي���ة ت��ش��ي��ر إل���ى إص��اب��ة 800
ش��خ��ص بجروح” .وف���ي حصيلة
أولية سابقة ،تسبب الزلزال مبقتل
 8أشخاص في مدينة “ماجيني”،
و 34في منطقة “ماموجو” .وقالت
هيئة املسح اجليولوجي األمريكية
إن “الزلزال وقع في الساعة 02:28

صباحا بالتوقيت احمللي ،على بعد
 36كيلومترا جنوبي منطقة ماموجو
مبحافظة غرب سوالوسي على عمق
 418كيلو مترا” .وأضافت الهيئة
أنه “مت إج�لاء حوالي  15ألفا ،فيما
دم��ر ال��زل��زال أكثر من  400منزل”.
فيما ت��واص��ل ف��رق اإلن��ق��اذ البحث
عن ناجني في املواقع التي ضربها
الزلزال مبقاطعة سوالوسي الغربية،
وسط ظروف صعبة ،بحسب املصدر
نفسه .و ،قالت ال��وك��ال��ة الوطنية
إلدارة ال��ك��وارث اإلندونيسية ،إن
زلزال بقوة  6.2درجات على مقياس
اً
ريختر ضرب سوالوسي .وتتعرض
إن��دون��ي��س��ي��ا ب��اس��ت��م��رار ل��ل��زالزل
لوجودها في منطقة “طوق النار”،
وه��ي ح��زام من سلسلة من ال��زالزل
املتواصلة والثورات البركانية التي
حتيط ب��س��واح��ل احمل��ي��ط ال��ه��ادئ،
وي��ؤدي بعضها إل��ى ح��دوث أم��واج
“تسونامي”.

«علماء املسلمني» يدعو إلى «إغاثة
عاجلة» إلندونيسيا عقب الزلزال

مظاهرات حاشدة في باريس

شهدت العديد من املدن الفرنسية،
 ،مظاهرات احتجاجية ضد مشروع
قانون “األمن الشامل” املثير للجدل.
وذك��ر م��راس��ل األن��اض��ول ،أن مدنا
عدة على رأسها العاصمة باريس،
ش��ه��دت اح��ت��ج��اج��ات ض��د مشروع
قانون “األمن الشامل” ،الذي حصل
على الضوء األخضر من البرملان في
نوفمبر .2020
وفي باريس ،طالب املتظاهرون
احلكومة بسحب مشروع القانون،
ال���ذي يحظر ن��ش��ر ص���ور عناصر
الشرطة وال��درك أثناء أداء عملهم،
على مواقع التواصل االجتماعي.

أطلق احل��رس الثوري اإليراني ،صواريخ باليستية
بعيدة امل��دى على أه��داف افتراضية على بعد  1800كم
باحمليط الهندي في إطار مناورات “الرسول األعظم”15 -
التي انطلقت. ،
وذكر التلفزيون اإليراني الرسمي أن املناورات انطلقت
في منطقة الصحراء املركزية (وس��ط) ، ،اختبر احلرس
الثوري خاللها الصواريخ الباليستية “سجّ يل” و”عماد”
و”قدير”.
وأض���اف أن ال��ص��واري��خ الباليستية أص��اب��ت أهدافا
افتراضية على بعد  1800كم في احمليط الهندي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس األركان اللواء محمد
باقري قوله“ :املناورات ال حتمل نية عدوانية” ،مشددا أن
القوات اإليرانية “سترد على كافة احملاوالت العدائية ضد
البالد بأقرب وقت” ،دون ذكر تفاصيل.
من جانبه ،ق��ال القائد العام للحرس الثوري اللواء
حسني سالمي ،إن بالده ستستعمل صواريخ باليستية
بعيدة املدى أثناء هجوم محتمل على إيران.
وأض��اف أنه “باستخدام هذه الصواريخ الباليستية
التي يبلغ مداها  1800كيلومتر ،ميكننا ضرب أهداف
متحركة في احمليط” .وجتري إي��ران مناورات عسكرية
متتالية مؤخرا وسط أجواء من التوتر الشديد مع الواليات
املتحدة وإسرائيل .وفي  5يناير اجل��اري ،أج��رت إيران
تدريبات هجومية عبر مئات من الطائرات املسيرة في
محافظة سمنان.
وحلقت هذه التدريبات مبناورات بالسفن احلربية
والغواصات والصواريخ في منطقة واسعة غطت بحر
العرب واحمليط الهندي في  13من الشهر ذاته.

وس��ار آالف احملتجني من ميدان
“دومسنيل” إلى ساحة “الباستيل”،
مرددين هتافات من قبيل“ :الشرطة
في كل مكان ،وال وجود للعدالة في
أي مكان” ،و”الدولة البوليسية
ال تستطيع منعنا م��ن التظاهر”.
وأط��ل��ق��ت ال��ش��رط��ة ال��غ��از املسيل
للدموع على متظاهرين ألقوا عليهم
كتال الثلج .جدير بالذكر أن املادة 22
من مشروع القانوي الذي سيناقش
ف��ي مجلس الشيوخ خ�لال م��ارس
املقبل ،يبيح اس��ت��خ��دام الطائرات
املسيرة والكاميرات في الفضاء العام
م��ن قبل ال��ش��رط��ة ب��غ��رض مراقبة

املظاهرات .كما تنص مادته الـ24
على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة
قدرها  45أل��ف ي��ورو ،في ح��ال بث
صور لعناصر من الشرطة والدرك.
ونهاية نوفمبر امل��اض��ي ،رضخ
البرملان للتظاهرات التي استمرت
أي��ام��ا ،معلنا عزمه إع���ادة صياغة
املادة  24من مشروع قانون “األمن
الشامل”.
ومطلع العام احلالي ،قال الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون ،إن نص
القانون الذي أثار جدال “ستتم إعادة
صياغته” ،في إش��ارة إلى امل��ادة 24
من مشروع القانون.

أع���رب االحت����اد ال��ع��امل��ي لعلماء
املسلمني ، ،عن “تضامنه الكامل”
م��ع ح��ك��وم��ة وش��ع��ب إندونيسيا،
إث���ر ال���زل���زال ال���ذي ض���رب ج��زي��رة
س����والوي����س����ي ،وط����ال����ب ال�����دول
واملؤسسات اخليرية بتقدمي “اإلغاثة
العاجلة” .جاء ذلك في بيان لالحتاد،
نشره عبر موقعه على اإلنترنت.
وتقدم االحت��اد بـ”خالص العزاء
واملواساة” إل��ى إندونيسيا شعبا
ورئيسا وح��ك��وم��ة ،داع��ي��ا ال��ل��ه أن
يتغمد الضحايا بواسع الرحمة ،وأن
مين على املصابني بالشفاء العاجل.
وطالب االحتاد في بيانه “الدول
اإلس�لام��ي��ة وامل��ؤس��س��ات اخليرية

واإلن��س��ان��ي��ة وأه���ل اخل��ي��ر بالقيام
بواجب اإلغاثة العاجلة” .و ،ضرب
زلزال بقوة  6.2درجات على مقياس
ريختر ،مدينة “ماجيني” التابعة
جل��زي��رة “سوالوسي الغربية”
بإندونيسيا ،ما أدى إلى مصرع 42
شخصا ،ف��ي حصيلة غير نهائية،
وإص��اب��ة امل��ئ��ات ،ون���زوح اآلالف.
وت��ت��ع��رض إندونيسيا باستمرار
للزالزل لوجودها في منطقة “طوق
النار” ،وه���ي ح����زام م��ن سلسلة
م��ن ال���زالزل املتواصلة وال��ث��ورات
ال��ب��رك��ان��ي��ة ال��ت��ي حت��ي��ط بسواحل
احمليط الهادئ ،ويؤدي بعضها إلى
حدوث أمواج “تسونامي”.

