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الكويت وسط دوامة ازمة احلكم بني آل االحمد ..وآل سالم

امري البالد يطلب عقد جلسة برملانية الداء القسم  ..وجملس الوزراء يطالب بعزله

املدى  /وكاالت
وفاة

تــويف رئيـس اقلـيم كــوســوفــو ابــراهـيم روغــوفــا (61
عـامـا) بـسـرطـان يف الـرئـتني يف مـرحلـة مـصيـريـة
لــوضع االقلـيم ال ــذي سيـتم حتــديــده خالل هــذه
الـسنـة .وتـزامـنت الـوفـاة مع بـدء مفـاوضــات حتت
اشـ ــراف املـ ــوفـ ــد اخل ـ ــاص لالمم املــتحـ ــدة مـ ــارتـي
اهـتيـســاري لـتحــديــد الــوضع القــان ــوني اجلــديــد
لـكوسـوفو .ودعـا قادة الـصرب الـى استمـرار السالم
واحلــوار مع الغـالـبيــة االلبــانيـة يف كـوسـوفـو حـول
الوضع املستقبلي لالقليم .وقال السياسي املعتدل
اوليفـر ايفـانـوفيـتش "مـن املهم للغـايـة ان حتـافظ
مؤسسات كوسوفو على السالم يف االقليم".

تساهل

حـذر وزير الـدفاع االسـرائيلي شـاوول موفـاز من ان
اس ــرائــيل لـن تـت ـسـ ــاهل يف اي ح ــال مـن االح ــوال
حيـال "امـتالك ايــران للـخيــار النـووي" ،مـؤكـدا ان
االولــويــة تع ــود للعـمل الــدبلــومــاسـي .وقــال "انـنــا
نـع ـ ـط ــي االول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرحـل ـ ـ ــة لـلـعـ ـمـل
ال ـ ــدبلـ ــومـ ــاسـي لـكـن ال ميـكـنـن ـ ــا يف كل االحـ ــوال
التسـاهل حيـال خيـار نووي اليـران وسيكـون عليـنا
االستعداد" ملواجهته.

اتصاالت

قـ ــال نـبـيـل شعـث ،مـ ـسـ ــؤول حــملـ ــة حـ ــركـ ــة فــتح
االنـتخابـية ان احلـركة تقـوم باتـصاالت مكـثفة مع
اعضـاء من احلـركة يـخوضـون االنتـخابـات املقبـلة
بـ ـشــكل مـ ـس ـتـقل ،الق ـن ـ ــاعهــم ب ـ ــاالنـ ــسح ـ ــاب مــن
االنــتخـ ــابـ ــات ل ـص ـ ــالح احلـ ــرك ـ ــة .واعلـن املـ ــديـ ــر
التنفيـذي للجنة املـركزيـة لالنتخابـات التشـريعية
عمــار دويك ان قــرابــة نـصـف الن ــاخبـني من قــوات
االمن والـشرطـة الفلسـطينـية اقـترعـوا يف الضـفة
الغ ــربـي ــة وقـط ــاع غ ــزة يف الـي ــوم االول اخملـصـص
لالنتخابات املسبقة الفراد االمن.

العواصم /وكاالت

قالت مصادر حكومية وبرملانية انه
يـت ــوقع ان يــطلـب مجلــس الــوزراء
الكــويـتي امـس االحــد رسـمي ــا من
مـجل ــس االمـ ــة (الـبـ ــرمل ـ ــان) عقـ ــد
جـلسـة خـاصـة لعـزل اميـر الكـويت
ال ـشــيخ سع ــد العـب ــد اهلل الـصـب ــاح
ب ـسـبـب اعــتالل صحــته بعــد فــشل
محــاوالت اللحـظ ــة االخيــرة علــى
م ـ ــا ي ـب ـ ــدو يف اق ـن ـ ــاعه ب ـ ــال ـتــنحــي
طوعا.
وقـال مـســؤول حكـومـي طلب عـدم
كشف هـويته لـوكـالـة فـرانس بـرس
ان "احلـك ـ ــوم ـ ــة ســتق ـ ــوم ب ـ ــارس ـ ــال
رسـالـة مـرفقــة بتقـاريـر طـبيـة الـى
الـب ــرمل ــان وسـتــطلـب عق ــد جل ـس ــة
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة لـ ـت ـ ـطـ ـبـ ـيـق االج ـ ـ ــراءات
الدستورية لتنحية االمير".
واضـاف املسؤول نفـسه ان التقارير
الطبيـة املرفقـة تشيـر صراحـة الى
ان االم ــي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـشـ ـيـخ سـع ـ ـ ـ ــد (75
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا)ال ـ ـ ــذي خ ـ ـضـع لـع ـمـلــي ـ ـ ــة
جــراحيــة يف القــولــون يف  ،1997يف
"حالـة صحيـة متـردية" متـنعه من
القيام بوظائفه يف احلكم.
االجراءات الدستورية
وكـان مـجلس الـوزراء الكـويتي قـرر
يف اجـتـم ــاع اسـتـثـن ــائـي ب ــرئ ــاس ــة
رئ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـش ـيـخ صــب ـ ـ ــاح
االحـمــد الـصـبــاح بــدء االجــراءات
الدسـتوريـة لتنحـية االمـير بـسبب
وضـعه الـ ــصحــي وذلـك م ــن خالل
تـفعــيل اح ــد بـن ــود ق ــان ــون ت ــوارث
االمـ ـ ــارة يف الـكـ ـ ــويــت الـ ـصـ ـ ــادر يف
1964.
وقال مصدر برملاني انه من املتوقع
ان يعلـن رئيــس البــرملــان الكــويـتي
ج ــاسـم اخل ــرايف م ــوعـ ــدا جلل ـس ــة
خـ ـ ــاص ـ ـ ــة جمللـ ــس االم ـ ـ ــة بعـ ـ ــد ان

ي ـتـلق ـ ـ ــى طلــب احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة بهـ ـ ــذا
اخلصوص.
ويتطلب عزل االمير موافقة ثلثي
اعضـاء البـرملـان البـالغ عـددهم 65
مبـن يف ذلـك اع ـضـ ــاء احلـكـ ــومـ ــة
ال 16فيه.
وسـيفسح اتخـاذ مثل هـذا االجراء
اجملـال امــام رئيـس الـوزراء الــرجل
الق ــوي يف الكــويـت ال ـشـيخ صـبــاح
االحـمـ ــد ال ـصـبـ ــاح الـ ــذي يـ ـسـيـ ــر
االمــور الـيــومـي ــة يف الكــويـت مـنــذ
عـ ـ ــدة س ـنـ ـ ــوات ،ل ـتـ ـ ــولــي م ـنـ ـصــب
االمير.
ويحـظى الـشيخ صبـاح بدعم كـبير
من اغلب اعـضاء االسـرة احلاكـمة
يف الكــويـت ومن الـصحف احملـليــة
واحلكومة.
طلب االمير
وك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـيـخ سـع ـ ـ ــد طـل ــب م ــن
البـرملـان عقـد جلـسـة خـاصـة الداء
القـسـم لتــولـي مهــامـه اميــرا علــى
الـبالد غيـر ان اخلـرايف قــال انه لم
يـتـم اتخ ــاذ قـ ــرار به ــذا ال ـش ــأن يف
انتظار مقابلته االمير.
واشـ ــارت صـحف كـ ــويـتـيـ ــة الـ ــى ان
طلــب اخلـ ـ ــرايف مقـ ـ ــابل ـ ــة االم ـي ـ ــر
رفــض م ــا ق ــد ي ــؤدي ال ــى جتـ ــاهل
طـلب االميـر عقـد جـلسـة للبـرملـان
الداء القسم
وكـانـت االنبـاء الــواردة من الكـويت
قد اكدت ان مجلس الوزراء قد بدأ
اإلجـ ــراءات الفـعلـيـ ــة لعـ ــزل أمـيـ ــر
ال ــبالد ال ـ ـش ـيـخ سعـ ـ ــد الع ـب ـ ــد اهلل
ال ـس ــالـم الـصـب ــاح ،وتعـيـني رئـيــس
ال ـ ــوزراء الـ ـشــيخ ص ـب ـ ــاح األح ـم ـ ــد
الصباح محله.
وتــأتي هــذه اخلـطــوة وسـط أجــواء
مــن عـ ـ ــدم ال ـتـ ـ ــوافق بــني أقـ ـطـ ـ ــاب
األسـرة الكـويتيـة احلـاكمـة ،عـززهـا

دراسة

اف ـ ــادت رئ ـ ــاس ـ ــة مـجل ــس ال ـ ــوزراء االس ـ ــرائــيلـي ان
احلكـومة االسـرائيليـة قد تـدرس خالل اجتمـاعها
االسبــوعـي نتــائج احـتمــال فــوز حــركــة حمــاس يف
االنـتخــابــات الـت ـش ــريعـي ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة .واعلـن
مـســؤول كـبيــر يف رئــاســة اجمللـس "ان املـســالــة قــد
تـدرس الحقا يف اطـار جلنـة مصغـرة بقيـادة رئيس
الوزراء بالوكالة ايهود اوملرت".

زيارة

اعلـن سـكـ ــرتـيـ ــر مـجل ــس االمـن الـ ــروســي ايغـ ــور
ايفــان ــوف يف العــاصـمــة اجلــزائــريــة ،ان الــرئـيــس
الـ ــروســي فالدميـيـ ــر بـ ــوتـني ســيقـ ــوم بـ ــزيـ ــارة الـ ــى
اجلزائر يف اذار املـقبل .واكد ايفانوف يف ختام لقاء
مع الــرئيـس اجلـزائــري عبـد العـزيـز بـوتفـليقـة ان
زيــارة ال ــرئيـس ال ــروسي الـتي لـم يحــدد مــوعــدهــا
ب ــدق ــة بع ــد سـتعـطــي العالق ــات الـثـن ــائـي ــة "دفع ــا
جديدا".

تعزيز

اعلـن اجلـي ــش الكـن ــدي ان ق ــوة مـن  140جـن ــدي ــا
سـتـت ـ ــوجه خـالل نهـ ــايـ ــة االسـبـ ــوع احلـ ــالـي الـ ــى
افغــانــستــان يف اطــار تعــزيــز القــوات يف هــذا الـبلــد
ليبلغ عـديدها الفي عسكري بحلول نهاية شباط.
وه ـ ــذه اول دفعـ ــة مـن اجلـنـ ــود الـكـنـ ــديـني ضـمـن
تعزيزات تقدر بنحو  1300رجل سيضافون الى الى
 650جنـديـا مـنتـشــرين يف افغـانـستــان كمـا اوضح
براين هيليه الناطق باسم اجليش.

نفي

نـفت الـسلـطــات املغــربيــة بــشكل قــاطع معلــومــات
مفادهـا ان وكالـة االستخبـارات املركـزية االمـيركـية
"سـي.آي.ايه" سـلمـت املغــرب ارهــابـيني مـفت ــرضني
مـن عـنــاص ــر القــاعــدة بــزعــامــة اســامــة بـن الدن.
وكـانـت صحيفـة "لنــديبنـدان" االسبـوعيـة املغـربيـة
ذكرت يف السادس من كـانون االول ثم امس السبت
 21كانون الثاني معلومات يف هذا الصدد.

مواجهات

اعلـن مصدر يف الـشرطـة النيبـالية أمـس االحد ان
مـواجهـات جـديـدة جــرت بني الـشـرطــة النـيبــاليـة
واملـتمــردين ممـا اسفــر عن سقـوط عـشــرين قـتيال
خالل عطلة نهاية االسبوع .وقال مسؤول عسكري
نـيب ــالي طـلب عــدم كــشف هــويـته ان "ق ــوات االمن
عثـرت علــى  14جثـة علـى االقل ملـتمــردين مــاويني
بـيـنـمـ ــا قــتل سـتـ ــة مـن عـنـ ــاصـ ــر االمــن" .ووقعـت
املـواجهات مسـاء السبت يف منـطقة فابـارباري على
بعـ ــد حـ ــوالـ ــى  180كــيلـ ــومـتـ ــرا غ ـ ــرب العـ ــاصـمـ ــة
كامتاندو.

تنصيب

نـصب كـهنــة يف مــوقع حـضــارة االنكــا القــدميــة يف
تيوانـاكو الرئيس املـنتخب لبوليفيـا ايفو موراليس
"قائـدا اعلى للهنود" يف االنـدس قبل يوم واحد من
ادائه القـسم رسـميـا امـس الحــد يف البـرملـان .وقـام
اربعـ ــة مــن كهـنـ ــة الـ ـشـم ــس مبـ ــراسـم مـ ــرتـب ـطـ ــة
ب ــاالس ــاطـي ــر ته ــدف الـ ــى نقل "ط ــاق ــة ايج ــابـي ــة"
و"قــدرات روحـيــة واخــرى لـتح ــريك االشـيــاء" الــى
ال ــرئيــس املقـبل للــدولــة الــذي يـنتـمي الــى اتـنيــة
االميـارا التي تـشكـل اغلبيـة يف بــوليفيـا ،ملسـاعـدته
على القيام مبهامه خالل واليته الرئاسية.

جهود

رأى وفـد من اخلبـراء االميـركيني يقـوم بزيـارة الى
ارضـروم شـرق تـركيـا لتـقييـم املسـاعـدة التـي ميكن
تق ــدميه ــا النق ــرة ملك ــافح ــة انفلــونــزا الـطـيــور ،ان
االسرة الدولـية يجب ان تشكـر تركيا لفـاعليتها يف
مكافحـة املرض .ونقـلت وكالـة انباء االنـاضول عن
آن ديـرس املـسـؤولـة يف وزارة اخلــارجيــة االميــركيـة
التي تـرافق الـوفـد ان "االسـرة الـدوليـة عليهـا فعال
ان ت ــشك ــر ت ــركـي ــا" .واض ــافـت ان "ف ــريقـن ــا اعجـب
بانفتـاح تركيـا وشفافيتهـا" يف مكافحـة هذا املرض
ال ــذي اصيـب به يف ت ــركيــا  21شخـص ــا حتــى اآلن،
تويف اربعة منهم ،خصوصا يف شرق االناضول.

تـ ــأيـيـ ــد رئـي ــس احلـ ــرس الـ ــوطـنـي
الشيخ سـالم الصـباح لألميـر .وقد
بــايع عــدد كـبي ــر من أفــراد األســرة
احلــاكـمــة ال ـشـيخ صـبــاح األحـمــد
على تولي املنصب.
تفعيل االجراءات
وكــان مجلـس الـوزراء اصــدر بيـانـا
قـرر فـيه ،يف خطـوة غيـر مـسبـوقـة،
تـفعــيل االج ـ ــراءات ال ـ ــدس ـت ـ ــوري ـ ــة
املـق ـ ـ ــررة يف امل ـ ـ ــادة الــث ـ ـ ــالــث ـ ـ ــة مــن
القـانــون رقم  4لعـام  1964يف شـأن
قانون احكام توارث اإلمارة.
وتنـص هــذه املــادة علــى أنـه يتـعني
على مجلـس الوزراء أن يرفع طلبا
جمللــس األم ــة (الـب ــرمل ــان) إذا ثـبـت
عـدم استيفـاء األميـر للصالحـيات
الـدستـوريـة .كمـا تنـص علـى عقـد
جلـسـة خـاصـة وسـريــة للتـصــويت
علـى الطلب الذي يـصبح نافذا إذا
وافق علـيه ثلـثــا أعـض ــاء اجمللــس.
غــي ـ ـ ــر ان م ـ ـ ــراسـل بــي بــي ســي يف

الــكـ ـ ـ ــوي ــت يـقـ ـ ـ ــول ان احلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
الـكـ ــويـتـيـ ــة لــم تق ـ ــدم طلـب عـ ــزل
األمـي ــر الـ ــى مجلــس األم ــة حـت ــى
اآلن .وصـرحت مصـادر نيـابيـة لبي
بـي سـي بـ ــأن تـ ــريـث احلـكـ ــومـ ــة يف
تقـدمي الـطلب جــاء بهـدف اتـاحـة
الفـ ـ ــرصـ ـ ــة ملـ ـ ـشـ ـ ــاورات الـلحـ ـظـ ـ ــة
األخ ــي ـ ـ ـ ــرة ب ــني قـ ـ ـطـ ـب ــي األس ـ ـ ـ ــرة
احل ــاكم ــة (آل األحمــد وآل س ــالم)
حلل األم ـ ـ ــور عــن طـ ـ ـ ــريق تـ ـ ـ ــوافق
قـي ــادات األس ــرة احل ــاكـم ــة قـبل أن
يــصل األمـ ــر الـ ــى مـجل ــس األمـ ــة.
غيـر ان املصـادر تـوقعت ان يـستمـر
مـجـلـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء يف اجـ ـ ـ ـ ــراءاتـه
الرس ـ ـ ــال طـل ــب عـق ـ ـ ــد اجلـلـ ـ ــس ـ ـ ــة
الـبــرملــانـيــة للـتـصــويـت علــى عــزل
األمير يف حـال تعثر املـشاورات بني
اقطاب االسرة.
ويف لقـ ـ ــاء مع ال ـبــي بــي ســي ق ـ ــال
ال ــدكت ــور وليــد الــطبــطب ــائي أحــد
اعضـاء مجلـس االمـة الكـويـتي ان

اجمللـ ــس لــم ي ـتـلق ح ـتـ ـ ــى اآلن اي
طلب مـن مجلس الـوزراء الكـويتي
للـبدء مبشاورات عـزل الشيخ سعد
.
غير ان الـطبطـبائي تـوقع ان يصل
الطلب الحقا.
اشكالية مجلس االمة
واشـار الطـبطبـائي الـى ان مـجلس
االمة يواجه اشكالـية بسبب تلقيه
طلـبـني مـتـن ــاقـضـني االول يــطلـب
ع ــزل االمي ــر ،والثــانـي من الـشـيخ
سعـد لتحديـد جلسة لـتمكينه من
أداء اليمني الدستورية.
وردا عل ـ ــى س ـ ــؤال ب ـ ـش ـ ــأن مـ ـ ــوقف
اجمللـ ــس إزاء ه ـ ــذا ال ــطلــب ،أش ـ ــار

انقسامات حول تويل السودان
القمة االفريقية

طهران غير قلقة ازاء احالة ملفها الى مجلس االمن

ادانة ايرانية شديدة لتهديدات شرياك بالرد النووي
العواصم -وكاالت

دانــت اي ـ ـ ــران بـ ـ ـش ـ ـ ــدة ام ـ ــس االح ـ ـ ــد
تصـريحـات الــرئيـس الفـرنـسي جـاك
شيـراك الـذي اكـد ان فـرنسـا حتـتفظ
بحق الـرد بطـريقـة غيــر تقليـديـة اي
ن ـ ــوويـ ـ ــة عل ـ ــى "ق ـ ــادة ال ـ ــدول ال ـ ــذيــن
يلجأون الى وسائل ارهابية".
وقال رئيـس مجلس الشـورى االيراني
غالم علـي حــداد عــادل يف خـطــاب يف
البرملـان بثته االذاعة مبـاشرة "ميكننا
التفـكيـر ان الــرئيـس الفـرنــسي ادلـى
به ـ ــذه ال ـتـ ـصـ ـ ــريحـ ـ ــات يف مح ـ ــاول ـ ــة
الستعادة مـكانة فرنسا يف العالم بعد
االضطرابـات االخيرة ( )...حيث نزل
شـبان مستـاؤون من الظلم وانـتهاكات
حقـوق االنسان الـى الشوارع واحـرقوا
مئات السيارات".
واض ـ ـ ــاف انه "امـ ـ ــر مـ ـ ـش ــني لل ـ ــشعــب
الـفـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـس ــي ان يـقـ ـ ـ ــول رئـ ـي ـ ـ ـسـه انـه
س ـي ـ ـس ــتخ ـ ــدم ال ـ ــسالح ال ـ ــذري حتــت
ذريعة مكافحة االرهاب".
واض ـ ــاف انـه "علـ ـ ــى الف ـ ــرن ـ ـس ـيــني ان
يـبــذل ــوا جهــودا ل ـسـنــوات حمل ــو العــار
الـ ــذي ت ـ ــركه قـتـل ملـيـ ــون جـ ــزائـ ــري
ومحـو ذكرى مـساعـدة فرنـسا لـصدام
حسني واجملازر يف افريقيا ورواندا".
وكان الـرئيس الفـرنسي جـاك شيراك
صـ ـ ــرح اخل ـم ـي ـ ــس خالل زيـ ـ ــارة الـ ـ ــى
القاعـدة النوويـة الفرنسيـة يف جزيرة
لـيل لـ ــونغ قـب ــال ــة ب ــرسـت (غ ــرب) ان
فــرنـســا حتـتفــظ بحق الــرد بــوســائل

غيـر تـقليـديـة يف مـواجهـة "قـادة دول
قـ ــد يـ ـســتخـ ــدمـ ــون وسـ ــائل ارهـ ــابـيـ ــة
ضدنا".
وقـ ــال شـيـ ــراك ان الـ ــردع الـنـ ــووي "ال
يـرمي الـى ثـني ارهـابيـني متـعصـبني"
وفــرنـســا تــرفـض اسـتخــدام وســائلهــا
النـوويـة "الغـراض عـسكـريـة يف نـزاع"
تقليدي.
اال انه اضــاف ان "قــادة الــدول ال ــذين
قد يلجأون الـى وسائل ارهابية ضدنا
كما الذين يفكرون باستخدام اسلحة
دمار شامل ،بـطريقة او باخرى ،يجب
ان يفهـم ــوا انهـم يع ــرض ــون انفــسهـم

السامح باجراء مقابلة تلفزيونية
مع الربغوثي يف سجنه
القدس /اف ب
سـمحـت اســرائـيل امــس االحــد
باجـراء مقابلة تلفزيـونية للمرة
االولــى مع رئيـس قــائمـة حـركـة
فـ ـتـح النـ ـتـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات اجملـلـ ـ ــس
الـت ـش ــريعـي م ــروان الـب ــرغ ــوثـي
الـذي ميـضـي عقـوبـة بـالـسـجن
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى احل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة يف س ـج ـ ــن
اسرائيلي.
وقـ ــالـت مــتحـ ــدثـ ــة بـ ــاسـم ادارة
السجون لـوكالة فرانس برس ان
"وزارة الـ ــدفـ ــاع ســمحـت بـ ـشـكل
اسـتـثـنـ ــائـي ملـ ــروان الـبـ ــرغـ ــوثـي
بــاجــراء مقــابلــة تلفــزيــونـي مع
قنــاتي +العــربيـة +و+اجلـزيـرة"+
الفضائيتني.
وت ــأتي هــذه املقــابلــة قـبل ثالثــة
ايـام من االنـتخابـات التـشريعـية
الفل ـسـطـيـنـي ــة وبـيـنـم ــا ت ـشـي ــر
استـطالعـات الـرأي الـى تقـلص
الفـارق بني حـركة فـتح احلاكـمة
يف السلطة الـفلسطينية وحركة
املقاومة االسالمية (حماس).
وك ـ ـ ـ ـ ــان ك ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر املـف ـ ـ ـ ـ ــاوضـ ــني
الفلـسطـينـيني صــائب عـريقـات
دعـا اخلميـس اللجنـة الـربـاعيـة

ال ـ ــى ال ـت ـ ــدخل ل ـ ــدى اس ـ ــرائــيل
للــسمــاح لـلبــرغــوثي بــاحلــديث
ال ــى وس ــائل االعالم مـن سجـنه
يف اسرائيل.
وقـال عـريقــات ان اعطـاء مـروان
ال ـبـ ـ ــرغـ ـ ــوث ــي احلق لـلحـ ـ ــديــث
لـوسـائل االعالم "شـرط اسـاسي
لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
واوضح عـريقات انه شـدد كذلك
"ل ـ ـ ــدى اجل ـ ـ ــان ــب االم ــي ـ ـ ــرك ــي
والـبـ ــري ـطـ ــانــي علـ ــى ان يـ ـســمح
لالمني العـام لـلجبهـة الـشعـبيـة
لتحرير فلسطني احمد سعدات
بــاحلــديث لــوســائل االعـالم من
سجنة بـاريحا وكـذلك االخ فؤاد
الشوبكي مرشح حركة فتح".
وتـ ـضــم الـلج ـنـ ـ ــة الـ ـ ــربـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة واالحت ـ ــاد
االوروب ـ ـ ــي واالمم امل ـ ـ ـتــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وروسيا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل االعــالم
االســرائيـليـة ان املــوافقـة جـاءت
العـط ــاء بعـض ال ــدفع حل ــرك ــة
فـتح خوفـا من اخـتراق حلـماس
التـي كانت اسـرائيل تريـد منعها
من املشاركة يف االقتراع.

لـرد حــازم ومنـاسـب من جـانـبنـا .هـذا
ال ــرد ميكـن ان يك ــون تقلـيــديــا او مـن
نوع آخر".
مــن جـه ـتـه ،ق ـ ـ ــال امل ـتـح ـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاســم
احلكومة االيرانية حميد رضا آصفي
ان "تصريحات الرئيس الفرنسي غير
مقبولة وغير مبررة".
واضـاف ان "هـذه الـتصـريحـات عـززت
قلق الــرأي العــام يف بلــدان يف العــالم
يف م ـ ـ ــواجهـ ـ ــة الـ ـ ــدول ال ـتــي مت ــتلـك
السالح الذري".
مـن جـ ــانـب اخ ـ ــراعلـنـت اي ـ ــران انهـ ــا
"لـيست قلقـة" الحتمـال احالـة ملفها

الطبـطبائـي الى أن رئيـس مجلس
األمــة استـشــار عــددا مـن اخلبــراء
القـ ــانـ ــونـيـني حـ ــول طلـب األمـيـ ــر
حتـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ــوعـ ـ ــد ألداء ال ـي ـمــني
الدستورية.
وقـ ــال ال ـطـب ـطـبـ ــائـي ان اخلـبـ ــراء
قـدمـوا ثالثـة آراء لـرئـيس اجملـلس
حــول الطـلب اولهـا يعـتبـر ان هـذا
الطلب غير ذي معنى ألنه لم يأت
عبـر مجـلس الـوزراء .بـينمـا يقـول
الــرأي الثــاني بــأن األميـر هـو رأس
الـسـلطـة وان بـامكـانه ان يخــاطب
مجلـس االمـة مبـاشـرة ،امـا الـرأي
الـث ــالـث فه ــو وسـط بـني ال ــرأيـني.
وقــال النـائـب الكــويتـي ان مجلـس
األم ـ ــة ال ـ ــذي ي ـ ــسع ـ ــى ألن ي ـن ـ ــأى
بـنفــسه عـن املــوضــوع ،ق ــرر تعلـيق
أعـ ــم ـ ـ ـ ـ ــالـه األسـ ــب ـ ـ ـ ـ ــوع املـق ـ ـبـل اال
لالعمـال الضـروريـة ،حتـاشيـا ألي
مـوقف يبـدر مـن االعضـاء يحـسب
لصـالح اجتـاه او اجتـاه اخـر .وقـال
الـنــائـب ايـضــا ان اجمللــس يحـتــرم
االس ــرة الك ــويـتـي ــة احل ــاكـم ــة وانه
سيـصــادق علـى قــرار يتـم التــوافق
علــيه داخـله ـ ــا  ،م ـ ـش ـي ـ ــرا ال ـ ــى ان
الكــويت حتـملت عـواقـب سيــاسيـة
ونفــسيــة واقتـصــاديــة بـسـبب هــذه
األزم ــة .ون ـظ ــري ــا ،ميـلك مـجلــس
االم ــة الك ــويـتـي احلق يف حت ــدي ــد
كيفية اداء اليمني الدستورية لكن
م ـصـ ــادر نـيـ ــابـيـ ــة اشـ ــارت الـ ــى ان
الـبــرملــان ميـيل الــى تــرك امل ـســألــة
ألق ـ ــط ـ ـ ـ ــاب األس ـ ـ ـ ــرة احل ـ ـ ـ ــاك ــم ـ ـ ـ ــة
يحسمونهـا هم .وكان الشيخ جابر
األح ـم ـ ــد الـ ـص ـب ـ ــاح ام ـي ـ ــر ال ــبالد
الراحل قـد تويف يف اخلامـس عشر
مـن ك ــان ــون الـث ــانـي احل ــالـي عـن
عم ــر ينــاهــز الـســابعــة والــسبـعني
بـع ـ ـ ــد فــت ـ ـ ــرة م ـ ـ ــرض دامــت ع ـ ـ ــدة
سنوات.

النــووي عل ــى مجلــس االمن ال ــدولي
ودانت الطـابع "الـسيـاسـي" لالجتمـاع
الطارىء جمللس حكام الوكالة الذرية
يف الثاني من شباط.
وقـ ـ ــال امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
االيـرانيـة حمـيد رضـا آصفي يف لـقاء
اسـبـ ــوعــي مع ال ــصحـ ــافـيـني "لـ ـسـنـ ــا
قـلقـني مـن مـجل ــس االمـن ال ـ ــدولـي،
لـكــن ال ــبع ــض ي ـت ـبـع اسل ـ ــوب ـ ــا غ ـي ـ ــر
سليم".
واض ـ ـ ــاف ان "االج ـت ـم ـ ـ ــاع ال ـ ـط ـ ـ ــارىء
جمللس حكـام الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ليس ضروريا.
م ــن ج ـ ـ ــانـ ـبـه ش ـ ـ ــدد وزي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع
االس ــرائـيلـي ش ــاوول م ــوف ــاز عل ــى أن
بـالده ل ـ ــن تـقـ ـ ـبـل حت ـ ــت أي ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
امـتالك ايران السلحـة نوويـة تتوصل
إيران إلى امتالك سالح نووي.
اال ان موفـاز الذي كـان يتحدث خالل
مـؤمتـر أكـادميـي يف هيــرزيليـا قـال ان
اسـرائـيل تعـطي االولـويـة لـلتحـركـات
الــدبلـومــاسيـة الــراميــة القنـاع ايـران
بالتخلي عن برنامجها النووي.
اال انه اك ــد عل ــى ض ــرورة الـتحـضـي ــر
الحتمـال فـشل الـسبل الـدبلـومـاسيـة
يف حل األزمة النووية مع إيران.
واض ــاف م ــوف ــاز يق ــول ":إن اس ــرائـيل
مـ ـســتع ـ ــدة لــكل االح ـت ـم ـ ــاالت وإنه ـ ــا
"متلك القـدرة للدفـاع عن نفـسها" يف
حـ ـ ــال اس ـت ـ ـ ــأنفــت إي ـ ـ ــران أبح ـ ـ ــاثهـ ـ ــا
النووية.

العواصمBBC/

بـدأ الزعمـاء األفارقة الـتوافد
عل ــى الع ــاصـم ــة ال ـس ــودانـي ــة
اخلـرطـوم للـمشـاركـة بـاعمـال
قمــة االحتــاد اإلفــريـقي الـتي
تبدأ اليوم االثنني.
ويشهـد االحتــاد انقسـامـا بني
أع ــضـ ـ ــائه بـ ــشـ ـ ــأن محـ ـ ــاولـ ـ ــة
السـودان تولـي رئاسـة االحتاد
خلفا لنيجيـريا ،استنادا على
تـقلـي ـ ــد يق ـضـي بـ ــأن تـتـ ــولـي
الـ ـ ــدولـ ـ ــة املـ ـض ــيفـ ـ ــة رئـ ـ ــاسـ ـ ــة
االحتاد.
لكـن مـنـظـم ــات م ــدافع ــة عـن
حق ــوق اإلن ـس ــان ق ــالــت إنه ــا
سـتـكـ ــون "كـ ــارثـ ــة" لـ ــو تـ ــولـت
حـكـ ــومـ ــة مــتهـمـ ــة بـ ــانــتهـ ــاك
حـق ـ ـ ــوق اإلن ـ ــس ـ ـ ــان رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
االحت ــاد اإلف ــريقـي ،يف إش ــارة
إلـ ــى اته ــام ــات مـ ــوجه ــة ض ــد
مـسـؤولني سـودانـيني بـارتكـاب
جــرائم حـرب يف إقلـيم دارفـور
يف غرب البالد.
ويقـول مـراسـل بي بـي سي يف
اخلــرطــوم إن تــولـي ال ـســودان
رئـاسة االحتـاد سيعتـمد عـلى
ق ـ ـ ــرار ن ـيـجــي ـ ـ ــري ـ ـ ــا وجــن ـ ـ ــوب
أف ـ ــريقـيـ ــا ،فـ ــإذا قـ ــررتـ ــا دعـم

السودان فمن املـرجح أن تؤيد
القرار باقي دول القارة.
وق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأ وزراء خ ـ ـ ــارج ــي ـ ـ ــة
االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد االفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ــقـ ـ ـ ــي
اجـتـم ــاعـ ــاتهـم يف اخل ــرط ــوم
لتحديد جدول اعمال القمة،
وق ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوزراء إن الـق ـ ـ ــرار يف
شـأن رئـاسـة الســودان سيتـرك
للـ ــرؤسـ ــاء والـ ــزعـمـ ــاء أثـنـ ــاء
اجـتمــاعــاتـهم الـتي تـسـتغــرق
يومني.
ي ــذك ــر أن االحت ــاد اإلفـ ــريقـي
يـضم  53دولـة وكـان قـد تكـون
يف ع ــام  2002بهــدف تــشجـيع
ال ـ ــدميق ـ ــراطــي ـ ــة وال ـت ـن ـمــي ـ ــة
وحقوق اإلنسان يف القارة.
وينـشر االحتـاد اإلفريقـي قوة
مــن س ــبعـ ـ ــة آالف جــنـ ـ ــدي يف
دارف ـ ـ ـ ــور حلـف ـ ــظ الـ ـ ـ ـسـالم يف
اإلقلـيــم بعـ ــد تـ ــوقـيـع اتفـ ــاق
لوقف إطالق النار هناك.
وق ـ ـ ــالــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة رويــت ـ ـ ــرز إن
اجلــمـ ـ ــاع ـتــني الـ ـ ــرئــيـ ـ ـس ـتــني
للمـتمــردين يف دارفـور هـددتـا
ب ــاالن ــسح ــاب مـن مح ــادث ــات
الـسالم الـتي جتـرى يف أبـوجـا
بـرعـايـة االحتـاد اإلفـريقي إذا
تولت حكـومة الـسودان رئـاسة
االحتاد.

اجليش االملاين يشتبه بعمليات اختطاف رسية قامت هبا االستخبارات االمريكية
برلني/اف ب

ذك ــرت شــبك ــة الـتـلف ــزي ــون االمل ــانـي ــة
العــامــة "آ ار دي" علــى مــوقعهــا علــى
شـبك ــة االنتــرنـت ان اجليـش االمل ــاني
ابـلغ م ـن ـ ــذ مت ـ ــوز  2003ب ـ ـشـك ـ ــوك يف
حـدوث عـمليـات خـطف غيـر شـرعيـة
ق ـ ــامــت به ـ ــا وك ـ ــال ـ ــة االســتخ ـب ـ ــارات
املـركـزيــة (سي آي ايه) ،ملــشبــوهني يف
االره ـ ـ ـ ــاب ونـقـلـه ــم ال ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدة
غــوانـتــانــامــو .وقــال الـتلفــزيــون ان
ضـ ـ ــابـ ـطـ ـ ــا يف اجل ـيـ ــش االملـ ـ ــانــي يف

البـوسنـة والهــرسك نقل الـى رؤسـائه
تق ـ ــري ـ ــرا حت ـ ــدثــت فــيه زوجـ ـ ــة رجل
جـزائـري عـن خطـفه مع خمـســة من
م ـ ـ ــواط ـن ـيـه ونقـلهــم ال ـ ـ ــى ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة
غوانتانامو.
وكـانت محكـمة بـوسنيـة يف سارايـيفو
اتهمـت الرجـال السـتة بـاالنتمـاء الى
تنـظيم القـاعدة ثـم افرجـت عنهم يف
كانـون الثـاني  2002بـسبـب عدم تـوفر
االدل ــة .ويـبـ ــدو انهـم خــطفـ ــوا بعـي ــد
اطالق سراحهم.

وقال العسكري االملـاني يف تقريره ان
ه ـن ـ ــاك "م ـ ــؤشـ ـ ــرات حقــيق ـي ـ ــة ال ـ ــى
احتمـال تـوقيفهـم بطـريقـة مخـالفـة
للقانون ونقلهـم باسلوب يثيـر شكوكا
كـبيــرة" ،مــؤكــدا ضــرورة نـقل تقــريــره
الـى "خبـراء متخـصصني يف الـسفارة
املانية يف ساراييفو".
لكـن موقـع "تاغـيس شـاو" للتلفـزيون
قال ان الـسفارة لم تـتلق هذا التقـرير
بـ ـيـ ـنـ ـم ـ ـ ــا اك ـ ـ ــدت وزارة اخل ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ــة
واالسـتخـبــارات اخلــارجـيــة االملــانـيــة

انهـا لم تـتطلع يـومـا علـى تقـريـر من
هذا النوع.
وتــابع ان اجليـش االملـانـي جمـد علـى
مـا يبدو التقريـر وبدأ حتقيقا بعد ان
رأى ان اف ــادة امل ــرأة ج ــاءت ب ـطـ ــريق ــة
مخــالفــة للقــواعــد وقــدم العــسكــري
على انه صحايف.
ورف ـضـت وزارة الـ ــدفـ ــاع االملـ ــانـيـ ــة يف
اتصـال هاتفي مع وكالـة فرانس برس
التعليق على هذه املعلومات موضحة
ان "التحقيق الـداخلي لم يـنته بعد".

مرشف حيذر واشنطن من عواقب تكرار رضباهتا
اسالم اباد/
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ق ــال ال ــرئـيــس الـب ــاك ـسـت ــانـي ب ــرفـي ــز م ـش ــرف
لنـيك ــوالس بيــرنــز ،مـســاعــد وزيــرة اخل ــارجيــة
االمــريـكيــة ،ان "تكــرار ضــربــة امــريـكيــة كــالـتي
نف ــذت االسـب ــوع امل ــاضـي عل ــى ق ــري ــة دام ــادوال
احلـدوديـة مع افغـانـستـان ،سيـؤثـر علـى تعـاون
بالده يف احل ـ ــرب علـ ــى االرهـ ــاب" ،كـمـ ــا كـ ــشف
مسؤول يف وزارة اخلارجية الباكستانية.
واضـاف املـسـؤول ان مـشـرف ،وعلـى الـرغم ممـا
صرح به" ،اشـار الى دعـم بالده املستمـر للحرب
على االرهاب التي تخوضها واشنطن".
ويقـوم بيـرنز حـاليـا بجولـة الى بـاكستـان ،وقد
وقـع باسم احلكـومة االمـريكية اتـفاق مسـاعدة
لباكسـتان ميتد على اربعـة اعوام وبلغت قيمته
 200مليون دوالر امريكي.
من جهة اخرى ،وبعد االسـتنكار الشعبي واسع
النـطــاق الــذي اث ــارته الغــارة األمــريـكيــة ،قــال

رئيـس ال ــوزراء البــاكــست ــاني ش ــوكت عــزيــز إنه
يعـتــزم إثــارة امل ـســأل ــة مع الــرئـيــس االم ــريكـي
جـورج بـوش خالل لقــائهمــا االسبــوع املقبل يف
واشنطن.
وكـانت الـواليــات املتحـدة قـد شـنت غـارة جـويـة
علـى دامــادوال االسبـوع املــاضي بعــد أن وردتهـا
معلــوم ــات  -كمــا تق ــول -عن وجــود مـس ــؤولني
مـن تنــظيـم القــاعــدة التــابع الســامــة بن الدن
هناك.
اال ان الغـ ــارة اثـ ــارت جـ ــدال عـ ــارمـ ــا وادت الـ ــى
اس ـت ـنـك ـ ـ ــارات م ـتـالحـق ـ ـ ــة اذ اودت بـحــي ـ ـ ــاة 18
شخصا.
ولـم يتــأكــد يف بــادئ االمــر وجــود نـشـط ــاء من
الق ــاع ــدة بـني الــضح ــاي ــا ،قـبل ان يـعلـن اح ــد
املـســؤولني احمللـيني يف املـنطقـة احلـدوديـة بـان
عددا من اتباع بن الدن كانوا بني القتلى.
مـ ــن جـه ـ ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ـ ـ ـشـف م ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــؤول يف

االستخـبارات الـباكـستـانيـة ان أبو فـرج اللـيبي،
ن ــائب الـظــواهــري (الــرجـل الثــانـي يف تنـظـيم
القـ ــاعـ ــدة)  ،اعـت ـ ــرف للــمحـققــني انه الــتقـ ــى
ال ـظ ــواه ــري يف ق ــري ــة دامـ ــادوال يف أوائل ع ــام
 2005.وكان الليبي قد اعتقل يف شهر أيار من
العام املاضي
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤول آخ ـ ـ ـ ــر يف االسـ ـتـخ ــب ـ ـ ـ ــارات
البـاكـستــانيـة ان ابـو فـرج اللـيبـي اعتــرف فعال
بــأن الـظــواهــري زار دامــادوال ،وحتــديــدا منــزل
بـاخـتبـور خـان الـذي دمـر يف الغـارة االمــريكيـة
األخيرة يف اوائل العام املاضي.
ونـشــر احــد املــواقع علــى شـبكــة االنتــرنت يــوم
اجلـمعــة تـسجـيال ص ــوتي ــا منـســوبــا ال ــى أمين
الـ ـظ ـ ــواه ـ ــري ،ت ـبـلغ مـ ـ ــدته  18دقــيق ـ ــة ،اش ـ ــاد
بــاملقــاتـلني اإلسـالميـني يف افغــانــستــان ،إال أنه
لـم يشـر الـى الضـربـة اجلـويـة االمـريكيــة التي
استهدفت دامادوال.

