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داكا / رويرتز

ال�شهر  ع��ق��د  ال���ذي  ب��ن��ج��اد���ش  تنمية  م��ن��ت��دي  ويف 
من  مزيد  بتقدمي  امل�شاركة  الوفود  تعهدت  اجل��اري 
والتي  ا�شيا  جنوب  يف  الواقعة  للدولة  امل�شاعدات 
وتطوير  الفقر  من  للحد  ن�شمة  مليون   150 يقطنها 

قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية.
ان  من  بنجاد�ش  من  امل�شاركني  ح��ذرت  الوفود  لكن 
على  ال�شديد  بالرتكيز  يت�شم  ال��ذي  ال�شيا�شي  املناخ 
�شيقو�ش  املتع�شب  احلزبي  واالنتماء  اال�شخا�ش 
الباد  بجعل  ح�شينة  ال�شيخة  ال��وزراء  رئي�شة  هدف 
. ويح�شل  الدخل بحلول عام 2021  دولة متو�شطة 
اأق��ل من  �شكان بنجاد�ش على  املئة من  نحو 40 يف 

دوالر يوميا.
املقيمة  املتحدة  االمم  من�شقة  دي�شالني  ريناتا  وقالت 
املفرط  التناف�ش  »عرقل  االجتماع  يف  بنجاد�ش  يف 

الدميقراطية  الرئي�شيني  ال�شيا�شيني  احلزبني  بني 
االحيان  بع�ش  يف  جت��اوز  تناف�ش  بنجاد�ش..  يف 

املعايري الدميقراطية العادية.«
وقال وزير املالية يف بنجاد�ش ابو املال عبد املحيط 
التنموية  ال�شيا�شي ي�شر باالن�شطة  »نعم.. االنق�شام 

لذا نحاول ان جنعل الربملان فعاال.«
لكن حتى خال انعقاد االجتماع تبادل اع�شاء الربملان 
ال�شيخة  تتزعمها  ال��ت��ي  ع��وام��ي  ل��راب��ط��ة  املنتمون 
ح�شينة واالع�شاء املنتمون حلزب بنجاد�ش الوطني 
الذي تتزعمه رئي�شة الوزراء ال�شابقة ال�شيخة خالدة 
تنا�شب  ال  »بذيئة  بكلمات  الربملان  رئي�ش  و�شفه  ما 
بنجاد�ش  ح��زب  وان�شحب  ال��ربمل��ان«.  يف  ال��وج��ود 
الوطني من جل�شات الربملان اأكرث من مرة وقت انعقاد 

االجتماع.
ومل يبداأ حزب بنجاد�ش الوطني يف ح�شور جل�شات 
الربملان اال يف الفرتة االخرية بعد مقاطعة ا�شتمرت 

نحو عام قائا انه يلقى معاملة غري عادلة من رابطة 
عن  تزيد  باأغلبية  يتمتع  ائتافا  تقود  التي  عوامي 
 345 م��ن  امل��وؤل��ف  الت�شريعي  املجل�ش  يف  الثلثني 

مقعدا.
كانون  دي�شمرب  يف  ج��رت  التي  لانتخابات  وينظر 
بعد  للحكم  عوامي  برابطة  اأتت  والتي   2008 االول 
و�شلمية  نزيهة  انها  على  ال��ط��واريء  حكم  من  ف��رتة 

مبعايري بنجاد�ش.
وبعث ذلك االمل يف حتقيق ا�شتقرار �شيا�شي وتعاون 
حمتمل بني اأكرب حزبني ويراأ�ش كل منهما �شيدة قوية 
تنحدر من ا�شرة ذات تاريخ طويل وبارز يف العمل 
ال�شيا�شي يف بلد �شهد على مدى ما يقرب من 40 عاما 
من اال�شتقال فرتات من احلكم الع�شكري واقتتاال يف 
ال�شوارع وعنفا بني االحزاب. وذكر البنك املركزي ان 
بنجاد�ش  يف  املبا�شر  االجنبي  اال�شتثمار  اجمايل 
انتهت  التي  املالية  ال�شنة  مليون دوالر يف  بلغ 941 

�شابقة على  يف يونيو حزيران 2009 وتغطي فرتة 
االنتخابات واال�شهر االوىل من حكم ح�شينة مقارنة 

مع 650 مليون دوالر يف العام ال�شابق.
اال�شتثمار يف بنجاد�ش زادت  الثقة يف  اأن  ذكر  كما 
�شبتمرب  اىل  متوز  يوليو  من  االول  الربع  يف  اأي�شا 
امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة رغ��م ع��دم توافر  ال�شنة  م��ن  اي��ل��ول 

اأرقام.
ح�شينة  تن�شيب  ع��ل��ى  بقليل  ع���ام  م��ن  اأك���رث  وب��ع��د 
�شاءت  االم���ور  ان  بنجاد�ش  اأب��ن��اء  م��ن  كثري  يقول 
ويت�شاءلون عما اذا كان �شي�شتمر تدفق اال�شتثمارات 
الرئي�شيني  امل�شتمرة بني احلزبني  يف ظل اخلافات 
مع دالئل على تنامي اجلرمية التي ترتبط بجماعات 
ال��ع��ل��م م��اج��وم��دار املحلل  ب��دي��ع  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة.وي��رى 
يف  ر�شيد«  حكم  اج��ل  من  مواطنون  »منظمة  واأم��ني 
عادة  املعونات  حجم  »يعتمد  ل��روي��رتز  ت�شريحات 
على مزاج املانحني ولكن تدفق اال�شتثمارات يرتبط 

ما  كثريا  تتاأثر  ان  ميكن  والتي  واالرب���اح  باالعمال 
هذه  املت�شارعون  ال�شيا�شيون  زع��م��اوؤن��ا  يحل  مل 

اخلافات وديا.«
وق�����ال »ال����ع����ودة الع���م���ال ال��ع��ن��ف يف ال�������ش���وارع 
والتنمية  الدميقراطية  تقو�ش  قد  التدمري  واعمال 

واالقت�شاد.«
وقال اأ. ابو روب وهو وزير �شابق وكان زعيما طابيا 
متوقعا...  يكن  مل  ال��ي��وم  ن��راه  »م��ا  ال�شبعينات  يف 
على  ال�شا�شة  يبدو  تنتهي  ال  انتقامية  نزعة  ظل  يف 
لزعماء  االه���ان���ات..  كيل  على  حري�شني  اجل��ان��ب��ني 

�شابقني وحاليني.«
وقال اأبو روب »عادة ما ي�شتغل الزعماء املتناف�شون 
ميدونهم  ال�شلطة.  �شلم  لت�شلق  لهم  املوالني  الطلبة 
مما  القانون  ملخالفة  وال��دع��م  وامل��خ��درات  بال�شاح 
عن  بقوة  وباحثني  بالعنف  يت�شمون  الطلبة  يجعل 

املال وال�شلطة.«

اخل����������اف����������ات ال�����������ض�����ي�����ا������ض�����ي�����ة ت������ق������ف �������ض������د ام��������������ال ب����ن����غ����اد�����ش  

�سكان ابيجان يف �ساحل العاج  يهربون من العنف

ترجمة/ املدى 
من  ع��ددًا  ك�شفت  وقد  حتقيقها  من  االأوىل  املرحلة  �شيلكوت  جلنة  اأنهت 
�شيكون  ما  توؤكد  وه��ي  نعرفها،  ب��اأم��ور  ذكرتنا  بذلك  ولكنها  احلقائق، 
املعار�شة(  من  )مدعومون  قادتنا  فادنا  لقد  للتقرير:  النهائية  النتيجة 
اأخاقية، غري �شرورية ومدمرة اىل درجة  قانونية، غري  اىل حرب غري 

كبرية.
اأن جلنة �شيلكوت مل ت�شكل لتقرر فيما ان كانت حرب العراق قانونية ومع 
االأمر،  مواجهة  بها  متت  التي  الطريقة  حول  اأدلة  عدة  انك�شفت  فقد  ذلك 
عائقًا  االم��ر  يف  راأوا  وق��د  وزم��ائ��ه  بلري  ت��وين  قبل  من  ذل��ك،  القانوين 
النقطة  تلك  ولكن   � به  تهتم  ال  االمريكية  املتحدة  الواليات  وان  خا�شة   �
لتلك  االعداد  يف  قذر  دبلوما�شي  تعامل  عن  االنتباه  لتحويل  ا�شتخدمت 
احلرب. وعرب خلق �شك قانوين، تنكرت احلكومة يف دفاعها بوجهة نظر 

االغلبية العاملية.
ويف احلقيقة، اأن القانون الدويل وللمرة االوىل وا�شح للغاية. ان الهجوم 
على العراق يكون قانونيًا يف حالة واحدة وهي �شدور قرار ب�شاأنه من 
لا�شتهزاء  م�شتعدة  املتحدة  الواليات  وبدت  الدويل.  االأمن  جمل�ش  قبل 
بهذا املطلب القانوين. ويف بادئ االمر كان بلري مرتددًا بالقيام به وحاول 
اإنذارًا:  العراق  الذي مينح  القرار 1441،  تاأييد  املتحدة  الواليات  اقناع 

وجنح يف ذلك، اأذ �شدر االنذار املذكور بتاريخ 8 ت�شرين الثاين 2002.
املتحدة  االمم  متطلبات  كافة  تلبية  يف  ف�شل  العراق  ان  القرار  و�شجل 
ذلك  وكان  ال�شامل  الدمار  ا�شلحة  الإزال��ة  معينة  خطوات  عن  االب��اغ  يف 
االمر يتطلب موافقة العراق على دخول املفت�شني اىل العراق لبحث ذلك 

املو�شوع.
وكان العراق م�شتعدًا لل�شماح بدخول املفت�شني، ولكن ان يقابل ذلك، يف 
وين�ش  العراق  عن  احل�شار  يرفع  تلك،  الدمار  ا�شلحة  وجود  عدم  حالة 
القرار 1441 ب�شكل �شريح على )اأن ف�شل العراق يف اأي وقت باالإذعان ل�، 

والتعاون املطلق يف التنفيذ، فان هذا القرار يت�شمن التزامات اأخرى..(
وهذه الوثيقة توؤكد ان اململكة املتحدة وافقت على ان يكون هناك بحث 

اآخر للمو�شوع من قبل جمل�ش االمن قبل ان ي�شن هجوم على العراق.
وكان ال�شري جريمي غرين �شتوك، ممثل انكلرتا يف جمل�ش االأمن، واعيًا 
اأن دواًل اأخرى ومنها فرن�شا، املانيا ورو�شيا، كانت تريد املزيد من  جدًا 
املناق�شات يف جمل�ش االأمن قبل الغزو، واأن القرار 1441 لن مير بدون 
خال  يف  وبو�شوح  ع��ال  ب�شوت  النقا�ش،«�شمعنا  اثناء  يف  وق��ال  ذل��ك 
الأكون  املخيفة«،  و«البنادق  »باالوتوماتيكية«  االهتمام  عن  املفاو�شات 
وا�شحًا ال توجد »اوتوماتيكية« لهذا القرار ان خرق العراق التزاماته يف 

نزع ال�شاح فان املو�شوع يعود اىل جمل�ش االمن ثانية.
ولكن يف اوائل �شهر اآذار 2003 ، مل يعرث املفت�شون على اأ�شلحة الدمار 
ال�شامل، ومل يجد هانز بليك�ش والربادعي اأي خرق، ولكنهم طلبوا املزيد 
من الوقت وف�شلت جهود الواليات املتحدة وانكلرتا يف اإمرار قرار عرب 

جمل�ش االمن يدعو اىل ا�شتخدام القوة.
ولكن اخلطة للهجوم الع�شكري على العراق كانت تتوا�شل اآنذاك. 

تاريخ الهجوم �شيكون 20 اآذار، قبل جميء حر ال�شيف، واإال فان العملية 
�شتتاأخر حتى انتهائه.

الربيطاين  العام  املدعي  �شمث،  غولد  اللورد  ناق�ش  اآذار،   7 تاريخ  ويف 
املو�شوع و�شجل راأيه يف وثيقة �شلمت اىل توين بلري ولكن تلك الوثيقة 
�شرورة  على  ين�ش  راأي��ه  وك��ان  ال��وزارة  اع�شاء  على  مطلقًا  تعر�ش  مل 

اتاحة املجال للمزيد من املناق�شات يف جمل�ش االمن.
ولهذه اال�شباب التي ذكرت، من املطلوب اأن ال يركز �شيلكوت يف تقريره 
الربيطانية  احلكومة  وك��ان��ت  واال�شتقامة.  فال�شرف  ال�شرعية،  على 
تعلم ان غالبية جمل�ش االمن لن توافق على قرار الغزو وهم ان اعلنوا 
االمر  يتحول  منهم،  اأنهم ذهبوا اىل احلرب دون رغبة  ملتوية،  وبطرق 
اإىل م�شرحية هزيلة ورخي�شة وبامكان �شيلكوت الو�شول اىل ذلك القرار 
عملها  �شتوا�شل  اللجنة  ان  تقول  املعلومات  ولكن  احلا�شر،  الوقت  يف 
نحتاج  ما  كل  نعرف  فنحن  اأم��رًا،  ت�شيف  ولن  احلايل  العام  نهاية  حتى 

اىل معرفته.
عن الغارديان       

ال داعي لتقرير �ضيلكوت اإن تاأخر 
فنحن نعرف كل �ضيء

مرجه / الوكاالت 
م�شاة  ق��وات  اإن  االثنني  ام�ش  اأمريكيون  م�شوؤولون  ق��ال 
اأكرب الهجمات التي ي�شنها  البحرية التي تقود واحدة من 
ح��ل��ف ���ش��م��ال االط��ل�����ش��ي ���ش��د ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف احل��رب 
من  �شر�شة  مقاومة  تواجه  �شنوات  ثماين  منذ  امل�شتمرة 
اطاق النار املكثف ور�شا�ش القنا�شة والقنابل املزروعة 

على الطرق.
وحاولت وحدات من م�شاة البحرية مرتني منذ يوم االحد 
الو�شول اىل منطقة اأ�شواق يف مرجه اخر معقل للمت�شددين 

يف هلمند ا�شد اقاليم الباد عنفا لكنها تراجعت.
وهجمات  �شديدة  ل��ن��ريان  ال��وح��دات  ه��ذه  تعر�ش  ول��دى 
�شاعة  من  الكرث  الهجمات  احدى  ا�شتمرت  حيث  القنا�شة 
هليكوبرت  وط��ائ��رات  هارير  طائرات  ال�شتدعاء  ا�شطرت 

مهاجمة مزودة ب�شواريخ هيلفاير للم�شاعدة.

الذي احرزه حلف  التقدم  وهناك تقييمات متعار�شة ملدى 
�شمال االطل�شي لكن ا�شبح هناك �شيء وحيد وا�شح هو ان 
قبل  املتمردون  عليها  ي�شيطر  التي  املناطق  ا�شتعادة  حملة 
�شت�شتمر   2011 عام  من  بداية  القوات  لعدد  مقرر  خف�ش 

لعدة ا�شابيع.
لرويرتز  البحرية  م�شاة  من  �شيب  ابراهام  الكابنت  وق��ال 
ردا على ر�شالة نقلت عرب الربيد االلكرتوين »نحرز تقدما 
الطرق  بفح�ش  يتعلق  فيما  ج��دا  منظمون  لكننا  م��ط��ردا 
بدائية  النا�شفة  بالعبوات  مليئة  منطقة  يف  وتطهريها 
اأو  القتلى  اع��داد  عن  االع��ان  يتم  لن  ان��ه  م�شيفا  ال�شنع« 

اال�شرى من املت�شددين.
وقال �شيب »مل تكن هناك مقاومة تذكر يف كثري من املناطق 
يف مرجه. وثمة مناطق واجه فيها م�شاة البحرية مقاومة 

عنيفة ولكنهم يحرزون تقدما مطردا يف ارجاء املنطقة.«

االمريكي  الرئي�ش  خلطة  اختبار  اأول  هو  الهجوم  وه��ذا 
عادت  حيث  ا�شايف  جندي  األ��ف   30 ار�شال  اوباما  ب��اراك 
الواليات  ق��ادت��ه  ال��ذي  ال��غ��زو  منذ  ب��اط��راد  طالبان  حركة 

املتحدة لاطاحة بها يف عام 2001.
مرمى  نطاق  اىل  االق��رتاب  البحرية  م�شاة  حماولة  جاءت 
نريان القنا�شة يف �شوق مرجه بعد يوم من تعر�ش القوات 
ان  يبني  للهجوم عدة مرات مما  البلدة  قلب  االمريكية يف 

ن�شاط طالبان لي�ش مقت�شرا على منطقة واحدة بعينها.
للرئي�ش  اخلارجية  ال�شيا�شة  ق�شايا  اأفغان�شتان  وتت�شدر 
االمريكي اأوباما ومن ثم فان االخفاق يف هذا املجال ميكن 

اأن ي�شر برئا�شته.
العملية يف هلمند على ما  ويتوقف جانب كبري من جناح 
اأن تكون  اذا كانت االدارة �شتك�شب ثقة ال�شكان كما يجب 

القوات االفغانية قادرة على منع طالبان من العودة.

اىل 35  ي�شل  م��ا  ان  االح��د  ي��وم  اأف��غ��ان  م�شوؤولون  وق��ال 
مت�شددا قتلوا يف اول يومني من العملية.

بيان  يو�شف يف  قاري حممد  با�شم طالبان  املتحدث  وقال 
واردة  تقارير  عن  نقا  االنرتنت  على  احلركة  موقع  على 
من هلمند ان املقاتلني جنحوا يف �شد هجمات قوات حلف 

�شمال االطل�شي يوم االثنني.
وتقوم م�شداقية حلف االطل�شي واحلكومة االفغانية على 
احلد من اأعداد القتلى من املدنيني خا�شة منذ اأن طلب قادة 

احللف من �شكان مرجه التزام منازلهم خال الهجوم.
وت�شببت �شواريخ احللف يف مقتل 12 مدنيا اأفغانيا يوم 
�شلطة  فر�ش  اىل  يهدف  هجوم  م��ن  ي��وم  ث��اين  يف  االح��د 
اأر���ش��ا خ�شبة  ال��ت��ي تعد  احل��ك��وم��ة االف��غ��ان��ي��ة يف م��رج��ه 
الدول  تقول  التي  املربحة  اخل�شخا�ش  وزراعة  للم�شلحني 

الغربية انها متول التمرد.

ل���ل���ن���ات���و غ������������ارة  يف  م�����دن�����ي�����ا   21 م����ق����ت����ل 

م�ضاة البحرية االمريكية يواجهون مقاومة من قنا�ضة طالبان

طهران / الوكاالت 
الطاقة  هيئة  رئي�ش  �شاحلي  اك��رب  علي  ق��ال 
ال��ذري��ة االي��ران��ي��ة ام�����ش االث��ن��ني ان اي���ران 
حددت مواقع حمتملة الن�شاء حمطات جديدة 
للتخ�شيب النووي وانه ميكن اأن يبداأ ان�شاء 

اثنني منها هذا العام.
عن  لانباء  االيرانية  الطلبة  وكالة  ونقلت 
�شاحلي قوله »حددنا ما يقرب من 20 موقعا 
ورفعنا التقرير ب�شاأنها للرئي�ش غري اأن هذه 

جمرد مواقع حمتملة.«
ب��ن��اء موقعني  ن��ب��داأ يف  اأن  »ي��ج��ب  واأ���ش��اف 
املوقعني  يف  امل��ق��ب��ل...  ال��ع��ام  للتخ�شيب 
اجل��دي��دي��ن ن��ع��ت��زم ا���ش��ت��خ��دام اأج��ه��زة طرد 

مركزي جديدة.«

االي��راين اجلديد يف 21 مار�ش  العام  ويبداأ 
اذار.

ت�شرين  نوفمرب  يف  اأع��ل��ن��ت  اي���ران  وك��ان��ت 
م���واق���ع جديدة  ب���ن���اء ع�����ش��رة  ال���ث���اين ع���ن 
املوجود  نطنز  جممع  ت�شاهي  للتخ�شيب 
الواليات  تاأمل  فيما  االع��ان  وج��اء  بالفعل. 
اتفاق  اىل  ال��و���ش��ول  وح��ل��ف��اوؤه��ا  امل��ت��ح��دة 

لتخ�شيب اليورانيوم االيراين باخلارج.
برنامج  مي��ك��ن  اأن  م��ن  وا���ش��ن��ط��ن  وتخ�شى 
تطوير  من  االي��راين طهران  النووية  الطاقة 
لذلك  نية  اي  اي��ران  وتنفي  ن��ووي��ة.  اأ�شلحة 

وتقول انها ال تريد اال توليد الكهرباء.
احمدي  حممود  الرئي�ش  ان  �شاحلي  وق��ال 
جناد �شيعلن يف التا�شع من ابريل ني�شان عن 

نوعية اأجهزة الطرد املركزي التي �شت�شتخدم 
يف املواقع اجلديدة.

فر�ش  وحلفاوؤها  املتحدة  ال��والي��ات  وت��اأم��ل 
عقوبات جديدة من االمم املتحدة على ايران 
موا�شلتها  ب�شبب  ال��ق��ادم��ة  اال���ش��اب��ي��ع  يف 

الن�شطة التخ�شيب.
من جهة اخرى قال قائد القوات االمريكية يف 
العراق وافغان�شتان واخلليج اجلرنال ديفيد 
برتيو�ش انه حان الوقت لل�شغط على ايران 
الرغامها على احرتام مطالب املجتمع الدويل 

ب�شاأن ملفها النووي.
وقال اجلرنال برتايو�ش يف حوار مع �شبكة 
طريق  ل�شلك  الوقت  ح��ان  »لقد  �شي:  بي  ان 
مازالت  »اي��ران  كانت  ولو  حتى  ال�شغوط«، 

غري جاهزة« المتاك ال�شاح النووي.
وقال اجلرنال االمريكي ان وا�شنطن »قامت 
لكن  ل��ازم��ة،  ح��ل  الي��ج��اد  و�شعها  يف  ب��ك��ل 
التحرك  على  يرغمها  ا�شبح  طهران  موقف 
عقوبات،  فر�ش  عرب  �شرامة،  اكرث  بطريقة 
م��ع االع�����ش��اء االخ���ري���ن يف جم��ل�����ش االم��ن 
»يعطينا  ذلك  ان  برتيو�ش  ال��دويل.«واع��ت��رب 
ل�شلوك طريق ال�شغوط، وهذا  ا�شا�شا �شلبا 

ما نحن يف �شدد القيام به حاليا«.
وبح�شب اجلرنال، فان اعمال الوكالة الدولية 
�شت�شمح  املقبلة  اال�شابيع  يف  الذرية  للطاقة 
مبعرفة اىل اي حد و�شلت االبحاث االيرانية 
للوكالة  �شري  تقرير  دق���ة.ويف  اك��رث  ب�شكل 
االربعاء،  ت�شريبه  مت  الذرية  للطاقة  الدولية 

اعربت الوكالة عن قلقها من معلومات مفادها 
ان طهران قد تكون يف �شدد ت�شنيع ال�شاح 

الذري.
ي املرة االوىل التي تلمح فيها الوكالة الذرية 
اىل ان ايران يف �شدد تطوير ال�شاح الذري.
وا����ش���ار اجل����رنال ب��رتي��و���ش اي�����ش��ا اىل ان 
على  تعمل  االمريكية  اال�شتخبارات  اجهزة 
اي��ران  الن�شطة  تقييمها  ب�شان  ج��دي��د  ن�ش 
النووية، لكنه مل يف�شح عن م�شمون الوثيقة 
االمريكية  اال�شتخبارات  لهجتها.وكانت  او 
عندما   2007 عام  نهاية  يف  اجلميع  فاجاأت 
لت�شنيع  خططها  اوق��ف��ت  اي����ران  ان  اك���دت 
بعدم  واق��رت   2003 عام  يف  نووية  ا�شلحة 

معرفة نواياها.

ال���ي���وران���ي���وم ل��ت��خ�����ض��ي��ب  م���وق���ع���ًا   20 حت�����دد  اي�������ران 

 نيامي / الوكاالت 
جيربيا  الكولونيل  االنقابيني  قادة  احد  قال   
امل���ج���اورة، »نخطط  م���ايل  ه��ي��م��ا يف  ح��م��ي��دو 
ار�شاء  علينا  اوال  ل��ك��ن  ان��ت��خ��اب��ات  لتنظيم 
»ال�شمانات  االنقابيون  واعطى  اال�شتقرار«، 
الد�شتورية يف  للعودة اىل احلالة  ال�شرورية« 
االحد  اعلن  كما  جديد،  د�شتور  وو�شع  الباد، 
حممد ابن �شمبا�ش رئي�ش مفو�شية املجموعة 
فران�ش  لوكالة  افريقيا  غرب  لدول  االقت�شادية 

بر�ش.
وقال »لقد بحثنا مع اع�شاء املجل�ش الع�شكري 
حياة  اىل  وق��ت  ا���ش��رع  يف  البلد  ع���ودة  كيفية 
يف  االنقابيون  اعلن  كما  طبيعية«،  د�شتورية 
وزراء  ع��ن  االف���راج  ال�شبت  نية  ح�شن  ب���ادرة 

يحتجزونهم.
املجل�ش  ان  االح���د  هيما  ال��ك��ول��ون��ي��ل  واع��ل��ن 
ال  النيجر  يف  ال�شلطة  ت��وىل  ال��ذي  الع�شكري 
املخلوع  والرئي�ش  وزراء  ثاثة  يحتجز  ي��زال 
لل�شحافيني  هيما  وا���ش��اف  ت��اجن��ا،  م��ام��ادو 

الداخلية  ووزي��ر  ال�شابق  ال��وزراء  رئي�ش  »ان 
ال�شابق ال يزالون حتت  املالية  ال�شابق ووزير 
ميلكون  والن��ه��م  �شامتهم.  اج��ل  م��ن  امل��راق��ب��ة 
فاننا جميعا حري�شون  للغاية،  ملفات ح�شا�شة 

على �شمان �شامتهم«.
يف  م��وج��ود  ت��اجن��ا  »ان  الكولونيل  وا���ش��اف 
ظروف  ويف  الرئا�شة  امانة  اىل  ينتمي  منزل 
جيدة جدا«. لكن م�شوؤولني يف احلزب احلاكم 
جمتمع  اج��ل  م��ن  الوطنية  احل��رك��ة  ال�����ش��اب��ق، 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش ان  تنمية، اك���دا االح���د 
�شبعة وزراء ف�شا عن الرئي�ش تاجنا ما زالوا 

بني ايدي الع�شكريني.
عن  امل�����ش��وؤول  ت��ام��ب��ورا  يو�شفو  بح�شب  وه��م 
وزراء  ال�شابق،  احلاكم  احل��زب  يف  االت�شال 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ب��ادي��ه اب��وب��ا وال��ت��ج��ه��ي��ز الميدو 
وال�شوؤون  زي��ن  االم��ني  علي  واملالية  موموين 
عي�شى  والنقل  م��ن��داودو  عاي�شاتو  اخلارجية 

مازو.
واكد علي �شابو نائب رئي�ش احلزب علي وجود 

»وزيرين اخرين هما وزيرا الدفاع ديدا حمادو 
والعدل غاربا لومبو بني الوزراء الذين ما زالوا 
حمتجزين لدى الفريق الع�شكري«، وقد اقتحم 
النيجر  يف  ال��رئ��ا���ش��ي  الق�شر  االن��ق��اب  ق���ادة 
 71 العمر  من  البالغ  تاجنا  كان  فيما  اخلمي�ش 
عاما يرتاأ�ش اجتماعا للحكومة مع وعد بتنظيم 

انتخابات لكن بدون حتديد موعد لها.
ا�شباب  »���ش��رح«  ان���ه  هيما  ق���ال  ب��ام��اك��و  ويف 
كانوا  الذين  افريقيا  غرب  دول  لقادة  االنقاب 

يعقدون قمة م�شيفا »لقد تفهموا موقفنا«.
�شعيد  خ�شو�شا  ي�شم  ال���ذي  ال��وف��د  وال��ت��ق��ى 
يف  املتحدة  ل��امم  العام  االم��ني  ممثل  جينيت 
ال��ع��م��ام��رة مفو�ش  غ���رب اف��ري��ق��ي��ا ورم�����ش��ان 
ال�شلم واالمن يف االحتاد االفريقي وحممد ابن 
�شمبا�ش رئي�ش مفو�شية املجموعة االقت�شادية 

لدول غرب افريقيا، قادة االنقاب.
االنقاب  دان��ت  الثاث  املنظمات  ه��ذه  وكانت 
الع�شكري الذي اطاح بالرئي�ش تاجنا الذي قاد 
عقد،  من  الك��رث  باليورانيوم  الغني  البلد  ه��ذا 

فيما  النيجر  ع�شوية  االفريقي  االحت��اد  وعلق 
طردت املجموعة االقت�شادية لدول غرب افريقيا 
الد�شتور  بتعديل  تاجنا  قام  بعدما  الدولة  هذه 

لتمديد قب�شته على ال�شلطة.
االنقاب  وا�شع  ب�شكل  ال��دويل  املجتمع  ودان 
انتقد  ان  بعد  الدميوقراطية  ع��ودة  اىل  ودع��ا 
ت��اجن��ا ب��ح��دة يف اال���ش��ه��ر االخ����رية، وق��د دعم 
و�شع  اجلي�ش  ان  معتربا  االنقابيني  ال�شارع 

حدا لانحراف اال�شتبدادي لتاجنا.
نيامي  يف  ال�شبت  �شخ�ش  االف  ع�شرة  و�شار 
ومل  النيجري«،  اجلي�ش  »ع��ا���ش  هتافات  على 
ح�شول  م��ن��ذ  ملفتة  ا���ش��ط��راب��ات  اي  ت�شجل 

االنقاب.
وقع  ال��ذي  لانقاب  الدولية  االدان��ات  وو�شط 
اليوم  اال���ش��خ��ا���ش«  »االف  ���ش��ارك  اخلمي�ش، 
النيجر  االحد يف م�شريات يف مدن عديدة يف 
اطاح احلكم على  الذي  الع�شكري  للفريق  دعما 

ما اعلنت االذاعة العامة.
ويف زي��ن��در ث���اين م���دن ال��ب��اد »����ش���ارك االف 

ال���رج���ال وال��ن�����ش��اء م��ن م��وظ��ف��ني وط����اب يف 
الدفاع  ق��وات  »حتية  بهدف  �شخمة«  تظاهرة 

واالمن للعمل الوطني الذي اجنزوه للتو«.
القوى  »تن�شيقية  دع��وة  املتظاهرون  لبى  وقد 
والنقابات  االح��زاب  ائتاف  الدميوقراطية«، 
واملنظمات غري احلكومية وجابوا املدينة على 
هتافات »ليحيا اجلي�ش« »حظا �شعيدا، النجاح 
الذي  الدميوقراطية«  الر�شاء  االعلى  للمجل�ش 

اطاح اخلمي�ش الرئي�ش مامادو تاجنا.
وك����ان حت��ال��ف امل��ع��ار���ش��ة ال����ذي ي��ق��ف وراء 
القوى  »تن�شيق  لانقابيني  املوالية  التجمعات 
عار�ش  اجلمهورية«  اج��ل  من  الدميوقراطية 
واليته  انتهاء  بعد  التنحي  تاجنا  رف�ش  بقوة 

يف كانون االول.
وع��رب امل��غ��رب م��ن جهته ع��ن االم���ل االح���د يف 
اع���ادة ال��ن��ظ��ام ال��د���ش��ت��وري ب��ا���ش��رع وق��ت اىل 
يف  وذل��ك  الطبيعية«  احل��ي��اة  و«ع���ودة  النيجر 
ب«اللجوء  اي�شا  ن��دد  اخلارجية  ل��وزارة  بيان 

اىل القوة« الطاحة الرئي�ش تاجنا.

النيج��ر يف  م�ضتق��رة  انتخاب��ات  لتنظي��م  نخط��ط   : االنقابي��ون 

بيونغ يانغ ت�ضعى للحوار مع �ضيئول 
�شيول / الوكاالت 

جارتها  م��ع  ع�شكرية  حم��ادث��ات  اإج���راء  ام�ش  ال�شمالية  ك��وري��ا  اق��رتح��ت 
اأثارت التوتر على �شبه اجلزيرة  اأن  القادم، وذلك بعد  اجلنوبية االأ�شبوع 
ع�شكرية  تدريبات  �شتجري  اأنها  من  بالتحذير  املا�شي  اال�شبوع  الكورية 

بالذخرية احلية بالقرب من حدودها البحرية مع كوريا اجلنوبية.
وقالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية اإنها تلقت طلبا من ال�شمال الإجراء 
اإىل  واالأ�شخا�ش  املواد  بعبور  تتعلق  القادم  اآذار  من  الثاين  يف  حمادثات 
منطقة �شناعية م�شرتكة موجودة يف مدينة كاي�شوجن احلدودية ال�شمالية.

ومل ترد ال�شلطات الكورية اجلنوبية بعد على الطلب.
�شد  الع�شكرية  التهديدات  ت�شتخدم  ال�شمالية  كوريا  اأن  املحللون  ويعتقد 
موقفها  تعزيز  اأج��ل  من  اجلنوبية  وك��وري��ا  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
الذي  ال��وق��ت  وذل��ك يف  االقليمية،  ال��ق��وى  م��ن  ت��ن��ازالت  على  واحل�����ش��ول 
ا�شلحتها  الإنهاء برامج  ال�شدا�شية  املحادثات  اإىل  للعودة  ت�شتعد  اأنها  يبدو 

النووية.

النتخابات  ال��راأي  ا�ضتطاعات  يت�ضدر  اكينو 
الرئا�ضة يف الفلبني

مانيال / الوكاالت 
على  للمتناف�شني  �شبقه  اأكينو  بنينو  ال�شناتور  الليربايل  احلزب  زعيم  ا�شرتد 
من�شب رئي�ش الدولة يف االنتخابات املرتقبة بالفلبني يف �شهر اأيار املقبل بفارق 
كبري بعد اأن كان ال�شخ�ش التايل له يف التاأييد وهو ال�شناتور مانويل فليار زعيم 

احلزب الوطني قد اقرتب منه يف ال�شعبية. 
املائة  يف   41،54 اأن  ناخب  اآالف   3 بني  اأج��ري  ل��ل��راأي  جديد  ا�شتطاع  ك�شف 
تاأييد  على  فليار  ح�شل  بينما   ، للرئا�شة  املر�شحني  بقية  على  اأكينو  يف�شلون 

63ر30 يف املائة ، والرئي�ش ال�شابق جوزيف ا�شرتادا على 11،66 يف املائة. 
وكان فليار قد متكن من ت�شييق الفجوة بينه وبني اأكينو يف م�شح اآخر اأجري 
منذ اأ�شبوع اىل نقطتني مئويتني فقط ، حيث فاز بن�شبة 37 يف املائة مقابل 35 
يف املائة الأكينو ، ومل يح�شل وزير الدفاع ال�شابق املر�شح من قبل احلزب احلاكم 

وزير الدفاع ال�شابق جيلربت تيودورو �شوى على 5،21 يف املائة فقط. 
ويرى املحللون اأن ال�شبب يف تراجع ن�شبة تاأييد فليار هو تفجر ق�شية تخ�شه 
يف جمل�ش ال�شيوخ تت�شل باملبادئ االأخاقية ، حيث اتهمته جلنة فرعية للمجل�ش 
باأنه �شعى ملد ان�شاءات طريق ميول من االأموال العامة لتحقيق م�شلحة ذاتية ، 

واتهمه رئي�ش املجل�ش باأنه حاول ر�شوته الثنائه عن مناق�شة االأمر.
وقد طالبته اللجنة الفرعية املذكورة برد 6 مليار بي�شو للحكومة مقابل االأموال 
التي اأنفقت ملنفعته ال�شخ�شية. ويعترب فليار ثامن اأغنى رجال اأعمال بالفلبني ، 


