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يف احلدث العربي والدولي

ابرز القضايا الدولية الساخنة يف خطاب بوش السنوي
املدى  /وكاالت
انتشار

قال االمني العام لالمم املتحدة كويف انان ان العالم
يتعـرض لتهـديـد االنـتشـار النـووي يف الـوقت الـذي
تبذل فـيه الدول الـغربيـة اجلهود الحـالة ايـران الى
مجلـس االمن الــدولي .وقـال ان ايــران مصـدر قلق
وحـذر ،وراى ان اجملـتمع الــدولي ال ميـكنه املـضي يف
"االنتقال من ازمة الـى ازمة" ،منتقدا زعماء العالم
لفشلهم يف اتخاذ موقف اكثر صرامة.

استعداد

اعلن وزيـر اخلــارجيـة الـروسـي سيــرغي الفـروف ان
بالده مستعدة للعمل مـع القيادة اجلديدة للسلطة
الفلـسطينـية حتـى لو تـشكلت بـكاملهـا من ممثلني
حلركة املقاومة االسالمية (حماس) .وقال "نحن ال
نـرفـض العالقـات مع القـادة الفلـسطـينـيني اجلـدد،
سـ ـ ــواء كـ ـ ــان ــت مع ال ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان او مـع الق ـيـ ـ ــادة ال ـتــي
سـي ـشـكله ــا ه ــذا الـب ــرمل ــان" .واض ــاف الف ــروف "مـن
املــرجح جــدا ان تك ــون قي ــادة ائتـالفيــة ،ولكـن ليـس
مستبعدا ان تتـالف القيادة (الفلسطيـنية) بكاملها
من ممثلني حلماس".

قرار

كـرر مجلس االمن الـدولي دعوة احلكـومة اللبنـانية
ال ـ ــى مم ـ ــارسـ ـ ــة سل ـطــتهـ ـ ــا عل ـ ــى كـ ـ ــامل اراضــيه ـ ــا،
وخـصــوص ــا يف جنــوب لـبنــان وذلك يف قــرار جــديــد
يحـمل ال ــرقم  1655.ويف هــذا القــرار الــذي اصــدره
باجمـاع اعضائه اخلمـسة عشر ،قـرر اجمللس متديد
مهمـة قــوة االمم املتحـدة العـاملــة يف جنـوب لـبنـان
ستــة اشه ــر حتــى  31متــوز املقـبل .وانـته ــز مجلـس
االمن املـناسبـة "ليكـرر دعمه الشـديد لـسيادة لـبنان
واسـتـقالله ال ـسـيــاسـي علــى ك ــامل اراضـيه ،وضـمـن
حدوده املعترف بها دوليـا ويف ظل السلطة الوحيدة
للحكومة اللبنانية".

إثبات

ش ــدد الع ــاهل االردنـي املـلك عـبــداهلل الـثــانـي خالل
لقـائه رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محـمود عـباس
يف عـمـ ــان عل ــى ض ــرورة ان يـثـبـت الـفل ـس ـطـيـنـي ــون
للع ــالم انـهم شــركــاء قــادرون علــى حتقـيق الــسالم،
وفق مـا افـاد بيـان للـديـوان امللكي .ونـقل البيـان عن
العاهل االردنـي ان "فوز حركة (املقـاومة االسالمية)
حماس فى االنتخابات التشـريعية الفلسطينية هو
خـيــار الــشعـب الفل ـسـطـيـنـي ال ــذي نحـت ــرم ارادته"،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا "ضـ ـ ــرورة تـفهــم اجل ـم ـيـع داخل االراضــي
الفلسـطينـية ملقـتضيـات املرحلـة والتعـامل بواقعـية
معها".

استمرار

اعلـن وزي ــر اخل ــارجـي ــة ال ـس ــوري ف ــاروق ال ـش ــرع ان
سـوريـا سـتتقـدم مبـشـروع قـرار الــى القمـة العــربيـة
املقبلــة التـي ستعقـد يف اذار يـتضـمن االسـتمـرار يف
تقدمي املـساعـدات للشعـب الفلسـطينـي .واضاف ان
ذلك من اجل "التعويض عن املساعدات التى سيتم
حجبها من قبل الواليات املتحدة وأي دولة اخرى".

تخوف

اع ــرب وزي ــر ال ــدف ــاع ال ــدمن ــاركـي س ــوريـن غ ــاد عـن
تخ ــوفه مـن فـتــوى ق ــد تكــون صــدرت ضــد اجلـنــود
الدمناركيني املنتشرين يف العراق.
وق ــال "ان وزارة ال ــدف ــاع تعـتـب ــر اخلـطـ ــر فعلـي ــا الن
م ـص ــدره ــا م ــوثـ ــوق ،اال انه ــا لـم تـت ــاكـ ــد بع ــد" مـن
املعلـومـة .واضــاف "ان الفتـوى قــد تكــون عبــارة عن
دعــوة ال ــى املق ــاطعــة كـمــا ق ــد تك ــون تهــديــدا اال ان
كتيبتنا قررت التعاطي مع هذه املسالة بجدية".

مصادقة

صادق مجلس الـشيوخ االميـركي بشكل نهـائي على
تعـيني القـاضي احملـافظ صـامـويـل اليتـو علـى رأس
احمل ـكـ ـم ـ ـ ـ ــة الـعـلـ ـي ـ ـ ـ ــا رغ ــم مـع ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ــة االقـلـ ـي ـ ـ ـ ــة
الـدميـوقــراطيـة .ونـال الـيتـو ،الـذي كــان حتـى االن
قــاضيــا يف محـكمــة االستـئنــاف بعــد ان عـمل لــدى
ادارة اجلمهوري رونـالد ريغان 58 ،صـوتا مقابل 42.
ويفـترض ان يـؤدي اليمـني قبل ان يخلف الـقاضـية
س ــان ــدرا داي اوك ــون ــور ،احمل ــاف ـظـ ــة املعـت ــدل ــة الـتـي
استقالت منذ الصيف.

الئحة

قدم رئيس الوزراء االسرائيلي بالوكالة ايهود اوملرت
يف قـص ــر االمم يف الق ــدس الئح ــة م ــرشحـي ح ــزب
كادميا الى االنتخابات التشريعية املقررة يف الثامن
والع ـشــريـن مـن اذار املقـبل .ويف حـني يحـتل اوملــرت
راس الالئحة يـاتي شيمـون بيريـز يف املرتـبة الثـانية
ووزيرة اخلارجية تسيبي ليفني يف املرتبة الثالثة.

زعامة

أكـد الـرئـيس األمـريكي جـورج بـوش علـى ضـرورة ان
تك ــون لل ــوالي ــات املـتح ــدة يف الع ــام " 2006زع ــام ــة"
هجـوميـة معتبـرا انها الـوسيلـة الوحـيدة حلـمايـتها
مـن الـته ــدي ــد االره ــابـي واملـن ــاف ـس ــة االقـتـص ــادي ــة
العــامليــة .وجــاء يف مـقتـطفــات من اخلـطــاب وزعهــا
الـبـيـت االبـيـض ان "ال ــوسـيل ــة ال ــوحـي ــدة حلـم ــاي ــة
شعبنـا والوسيلـة الوحيدة لـتأمني السالم والـوسيلة
الوحيدة للحفاظ على مصيرنا هي زعامتنا".

إخالء

اعلـنت مـصــادر قـض ــائيــة ان احملـكمــة االس ــرائيـليــة
العلـيا رفـضت صبـاح أمس االربـعاء اسـتئنـافا تـقدم
به مـ ـس ـت ـ ــوط ـن ـ ــون وام ـ ــرت به ـ ــدم س ـت ـ ــة م ـن ـ ــازل يف
مـستـوطنـة عمـونـا العـشـوائيــة يف الضفـة الغـربيـة.
وكـان املــستــوطنــون طلبـوا أمـس االربعــاء من اعلـى
هـيـئــة قـضــائـيــة اســرائـيلـيــة مـنحهـم مهلــة اسـبــوع
لـيـتــمكـن ــوا مــن نقل ه ــذه املـن ــازل ال ــى م ـسـت ــوطـن ــة
عوفرا.

فشل

ذكـ ـ ــرت مـ ـصـ ـ ــادر صـحف ـيـ ـ ــة أن قـ ـض ـيـ ـ ــة الـ ـ ــرسـ ـ ــوم
الكـاريكـاتـوريـة املـثيـرة للجـدل للـنبـي محمـد (ص)
الـتـي ن ـش ــرته ــا الــصحـيف ــة ال ــدمن ــاركـي ــة "يالن ــدس
بــوسنت" تعـود الـى صـيف  2005عنـدمـا فـشل مـؤلف
كتــاب عـن النـبي يف الـعثــور علــى رســام واحــد يقـبل
بتقدمي رسـومات لكتـابه .وقال كاري بلـويتغن الذي
صــدر كـت ــابه "القــرآن وحـيــاة الـنـبـي محـمــد" يف 24
كانـون الثـاني بعشـرة رسومـات بدون تـوقيع ولم تـثر
اي اسـتـي ــاء ان "كل الــرســامـني الــذيـن اتـصلـت بهـم
رفضوا خوفا من اعمال انتقامية".

دعم الديمقراطية يف الرشق االوسط ..وعدم السامح اليران بامتالك اسلحة نووية
ودعوة محاس لالعرتاف بارسائيل

هيمنت قضايا االمن
والعراق واالصالحات
يف الشرق االوسط على
اخلطاب السنوي للرئيس
االمريكي جورج بوش
حول حالة االحتاد  ،كما
تناول ما اسماه ادمان
امريكا على النفط
املستورد من "مناطق
غير مستقرة" يف العالم.
وفيما يتعلق بالعراق،
قال بوش ان امريكا لن
تألو جهدا يف مالحقة
االرهابيني ،وستواصل
مساعدة احلكومة
العراقية وتدريب القوات
العراقية.
العواصم/وكاالت
واسـتبعـد بـوش حـصـول انـسحـاب
امريكي مفاجئ من العراق.
وتـ ـطـ ـ ــرق بـ ـ ــوش الـ ـ ــى ال ـ ـ ــوضع يف
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرق االوسـ ـ ــط  ،ق ـ ـ ـ ـ ــائـال ان
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ت ـ ـ ــدع ــم االصالح ـ ـ ــات
الدميقـراطيـة يف الشـرق االوسط،
وتـ ــدعـ ــو الـ ــى املـ ــزيـ ــد ،معـتـبـ ــرا ان
احلــري ــة هي مــستـقبـل كل شعــوب
الشرق االوسط.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــوش كـل مـ ــن م ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــر
والــسعــوديــة والفلـسـطـينـيني الــى
اسـتـكـمـ ــال مـ ـسـي ـ ــرة االصالحـ ــات
والــدميق ــراطيــة ،مـشــددا علــى ان
االنتخـابـات الـتي جــرت يف كل من
مصـر واالراضـي الفلـسـطيـنيــة لم
تكن اال نقطة البداية.
كمـا دعـا بـوش احلكـومــة املصـريـة
ال ــى فــتح اجمل ــال امـ ــام املع ــارض ــة
املعـتـ ــدلـ ــة ،وطـ ــالـب قـ ــادة حـ ــركـ ــة
ح ـم ـ ـ ــاس ب ـن ـ ـ ــزع سـالح احل ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
واالعتـراف بـاســرائيل .ورأى بـوش
ان االمـر يـنطـبق ايضـا علـى ايـران
الـتـي وصـفه ــا بـ ــأنه ــا ام ــة اسـي ــرة
حتـت ظل حكم فئـة صغيـرة .وقال
ب ـ ــوش ان احلـك ـ ــوم ـ ــة االي ـ ــران ـي ـ ــة

"احلـكـ ــومـ ــة االيـ ــرانـيـ ــة تــتحـ ــدى
العالم بطمـوحاتها النووية وعلى
دول العـ ــالـم اال تـ ـسـمـح للـن ـظـ ــام
االيـراني بـاحلصـول علـى اسلحـة
نـنــويــة .سـت ــواصل امـيــركــا جـمع
العالم ملواجهة هذا التهديد".
"دعـ ــونـي احتـ ــدث مـبـ ــاشـ ــرة الـ ــى
املـ ـ ــواط ـنــني يف ايـ ـ ــران :ام ـيـ ـ ــركـ ـ ــا
حتترمكم ونحتـرم بلدكم .نحترم
حقكـم يف اختيـار مـستقـبلكم ويف
ك ـسـب ح ــريـتكـم .امـتـن ــا ت ــأمل ان
تـصـبح يــومــا مــا اقــرب اصــدقــاء
ايران حرة ودميوقراطية".

تــتح ـ ــدى العـ ــالـم ب ـطـمـ ــوح ـ ــاتهـ ــا
الـن ــووي ــة ،داعـي ــا امم الع ــالـم ال ــى
ع ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـسـ ـم ـ ـ ـ ــاح لـالي ـ ـ ـ ــرانـ ـي ــني
باحلصول على اسلحة نووية.
ويف مـ ــا يلـي الـنق ــاط ال ــرئـي ـسـي ــة
الـتـي وردت يف اخلـط ــاب ال ـسـن ــوي
للرئيس بوش

االمن والقيادة االميركية

"الـوسيلة الوحـيدة حلمايـة شعبنا
( )...الــوسـيلــة ال ــوحيــدة لــضمــان
الـ ـ ــسالم ،الـ ـ ــوس ــيلـ ـ ــة الـ ـ ــوح ـيـ ـ ــدة
للـتحـكم مبـصيـرنـا هـو زعـامـتنـا.
ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة س ـتــبق ـ ــى يف
ال ــطلــيعـ ـ ــة .بالدنـ ـ ــا مل ـت ـ ــزم ـ ــة يف
اخل ـ ــارج به ـ ــدف ت ـ ــاريخــي ط ـ ــويل
االم ـ ــد .ن ـ ــأمـل يف الق ـض ـ ــاء عل ـ ــى
الـطغيـان يف العـالم .بعـضهم يـرى
خ ـطـ ــأ يف ه ـ ــذا الهـ ــدف مـثـ ــالـيـ ــة
مـقنعـة .يف الـواقع امـن اميـركـا يف
املـ ـســتقــبل م ـ ــرتـبــط بـه ( )...وكل
خ ـطـ ــوة علـ ــى طـ ــريق احلـ ــريـ ــة يف
العالم جتعل وطننا اكثر امانا".
"ال ـبـ ـ ــديل ال ـ ــوح ـيـ ـ ــد لل ـ ــزع ـ ــام ـ ــة
االميـركيـة هـو عـالـم اكثــر خطـورة
واشد قلقا".

االصولية

"ال احـ ـ ــد ميـك ــنه انـكـ ـ ــار ان ـتـ ـصـ ـ ــار
احل ــريـ ــة لكــن بعــضهــم يقـ ــاتل ــون
ضــدهــا .احــد املـصــادر الــرئيــسيــى
لـ ـ ـ ـ ــرد الـفـعـل واملـعـ ـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــو
االصــولـيــة اي حت ــويل حفـنــة مـن
ال ـن ـ ـ ــاس لـعـق ـي ـ ـ ــدة ن ـب ـيـل ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
ايـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــا لالرهـ ــاب واملـ ــوت.
االره ــابـي ــون مـثل (زعـيـم تـن ـظـيـم
القـاعـدة اسـامــة) بن الدن جـادون
يف القتل اجلماعي وعلـينا جميعا
ان ن ــأخ ــذ ن ــواي ــاهــم املعلـن ــة عل ــى
محـمل اجل ــد .انهـم يــسع ــون ال ــى
فــرض نـظــام بال رحـمــة وسـيـطــرة
اس ـت ـب ـ ــداي ـ ــة يف ال ـ ـش ـ ــرق االوســط
وتـسليح انفـسهم بـاسلحـة للـدمار
الـشامل ..لكن اعداءنا واصدقاءنا
يـجـ ــب ان ي ـك ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــوا واثـقـ ــني ان
الواليـات املتحـدة لن تنـسحب من
العالم ولن تستلم ابدا للشر".

العراق

"انني واثق بـخطتنـا للنصـر .انني
واثـق يف ارادة الـ ـ ـشـع ــب الـع ـ ـ ــراق ــي
وانـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي واثــق يف كــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة وروح

الطاقة

دعوة مصر والسعودية والفلسطينيني الستكمال االصالحات
الدميقراطية والتشديد على اهمية فسح اجملال امام
املعارضة املصرية املعتدلة
عـسكـريـينـا .نخـوض هـذه املعـركـة
لننتصر ونحن ننتصر".
"انـ ــسح ـ ــاب مف ـ ــاج ـ ــىء لق ـ ــوات ـن ـ ــا
س ـي ـت ـ ــرك حـلف ـ ــاءنـ ـ ــا الع ـ ــراق ـيــني
للـم ــوت او ال ــسجــن ( )...ويع ـطـي
الـسلطـة الشخـاص مثل (اسـامـة)
بن الدن و(ابـو مـصعب) الـزرقـاوي
يف بلــد استــراتـيجـي ( )...وسيــدل
على ان كلمة اميركا ال تعني شيئا
كبيرا".
"طـريـق النصـر هـو الـذي سيـسمح
لنــا بــاع ــادة جنــودنــا الــى بل ــدهم.
بيـنمــا نحقق تقـدمـا علـى االرض
وتتـحمل القـوات العــراقيـة مـزيـدا
مـن امل ـســؤولـي ــات ،علـيـن ــا ان نكــون
قـادرين علـى خفـض حجم قـواتنـا
اكـثر لكن هذه القرارات سيتخذها
الـق ـ ـ ــادة الـع ـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــون ولـ ـيـ ـ ــس
السياسيني يف واشنطن".
"ال ـســادة اعـض ــاء الك ــونغــرس :ايــا
ي ـك ــن شـعـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ــرارات

ومنـاقـشـات املــاضي امـتنـا لــديهـا
خيــار واحــد هــو علـينــا ان نحـمي
عــاملنـا ونهـزم اعـداءنــا ونقف وراء
اجل ـيـ ــش االم ـيـ ـ ــرك ــي يف مه ـم ــته
احليوية".

الشرق االوسط

"حت ــركـن ــا ض ــد االره ــاب يـتــطلـب
اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن حتـ ـ ـ ــرك ع ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــري.
الـ ـطـ ـ ــريق ـ ــة ال ـ ــوح ـي ـ ــدة ل ـ ــدح ـ ــر
االرهـ ـ ــاب ـيــني هـ ـ ــو دحـ ـ ــر رؤي ــتهــم
الـ ــظالم ـي ـ ــة ال ـتــي ت ـنــم عــن ك ـ ــره
وخ ـ ــوف ع ـب ـ ــر ع ـ ــرض ب ـ ــديل ه ـ ــو
احل ــري ــة ال ـسـي ــاسـي ــة والــتغـيـي ــر
الـسلـمي .لــذلك تــدعم الـواليـات
املتحدة الـدميوقراطيـة يف الشرق
االوسط الكبير".
ط ــاالنــتخ ــاب ــات حـي ــويـ ــة لكــنه ــا
مجـرد بداية .بناء الـدميوقراطية
يتـطلـب حكـم القــان ــون وحمــايــة
االقـلي ــات وبنــاء مــؤسـســات قــويــة
اتستمر اطول من عملية تصويت

حذر الغرب من رفض دعم الفلسطينيني

بوتني يرى يف فوز محاس صفعة قوية للسياسة االمريكية

/BBCموسكو
اعـتـب ــر ال ــرئـيــس ال ــروسـي فالدميـي ــر ب ــوتـني أن
انـتصـار حـركـة حمـاس االنتخـابـي شكل "صفعـة
ق ــوي ــة ج ــدا" لل ـسـي ــاس ــة األم ــريكـي ــة يف ال ـش ــرق
األوســط ،م ــؤك ــدا أن م ــوقـف بالده مـن احل ــرك ــة
يختلف عن املوقف األمريكي واألوروبي.
لـكــنه طـ ــالـب يف الـ ــوقــت نفـ ــسه حـمـ ــاس بـبـ ــدء
م ـبـ ـ ــاح ـث ـ ـ ــات سل ـم ـيـ ـ ــة وع ـ ـ ــدم اتخـ ـ ــاذ م ـ ـ ــواقف
"متطرفة".
ك ـم ـ ــا ط ـ ــالــبه ـ ــا يف م ـ ــؤمت ـ ــر صـحفــي عق ـ ــده يف
الكرملني بـ"االعتراف بـحق اسرائيل يف الوجود"
وبالتخلي عـن سالحها ،معتبـرا أن "فقط الذين
ال يحـملــون الــسالح وال ي ــدخلــون يف صــراعــات
مسلحة ميكنهم العمل يف اجملالس النيابية".
وقال بوتني" :روسـيا لم تصنف حمـاس على أنها
منظـمة إرهابيـة ،غير أن ذلك ال يعـني أننا نقبل
كل م ـ ــا ق ـ ــام ــت به ح ـمـ ـ ــاس وكل املـ ـ ــواقف ال ـتــي
اتخذتها".
كمـا حـذر الــرئيـس الــروسي الـدول الغــربيــة من
رف ــض دعــم الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــني بـ ـ ـس ـب ــب الف ـ ـ ــوز
االنتخابي حلماس.
امــا وزيــر اخل ــارجيــة الــروسـي سي ــرغي الفــروف
فـ ــاعلـن ب ــأن مـ ــوسكـ ــو ال تعـتـ ــرض عل ــى إج ــراء
مح ــادث ــات مع حـم ــاس ب ـش ــأن عـملـي ــة ال ــسالم،
وجاءت تـصريحات الفـروف على هامـش اجتماع
اللـجنــة الــرب ــاعيــة ال ــراعيــة لـعمـليــة الــسالم يف
الشرق األوسط املنعقد يف لندن.
ويف مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلــك ،وصـل رئـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة
الفلسطينية محمود عباس الى القاهرة الجراء
محــادثــات امــس االربعــاء مع ال ــرئيـس املـصــري
حـسنـي مبـارك ،حــول تبعـات فــوز حمـاس .وكـان
عبـاس دعـا الـلجنـة الـربــاعيـة إلــى التـريـث قبل
تـنفيـذ تهـديـداتهـا بقـطع اإلمـدادات املــاليــة عن
الفـلسـطينـيني حتـى تتخـذ حـركـة حمــاس التي

فازت يف االنـتخابات التـشريعية األسـبوع املاضي
موقفاً سياسياً واضحاً.
ج ــاء ذلك يف مــؤمت ــر صحفـي عق ــده عبّــاس مع
العـاهل األردنـي عبــد اهلل الثــاني بعـد محـادثـات
أجرياها يف عمان.
مـن جهة أخـرى أعرب وزيـر اخلارجـية الـسعودي
األمـي ــر سع ــود الفـيــصل عـن ثقـته ب ــأن حـم ــاس
ســوف تـتـصــرف مب ـســؤولـي ــة ،وإن علــى اجلـمـيع
احلفاظ على الهدوء دون "ردود فعل تغلق الباب
أمام احلل السلمي".
وأضاف" :لقد أصـر االحتاد األوروبي علـى إقامة
انتخـابات يف فلـسطني ،وهـذه نتـيجة مـا طالـبوا
به .أمـ ــا أن يعـ ــودوا ويقـ ــولـ ــون إنهــم ال يقــبلـ ــون
مشيئـة الشعـب التي مت التعبـير عنهـا بالـوسائل
الدميقراطية ،فهذا موقف غير عقالني".
كـما أعلـن وزير اخلـارجيـة السـوري فاروق الـشرع
بــأن ســوريــة ستـتقــدم مبـشــروع قــرار إلــى الـقمــة

العربـية التـي يتوقـع أن تعقد يف شهـر آذار املقبل
بتقدمي املسـاعدات العربـية للشعب الـفلسطيني
املـقرة سـابقـا للتعـويض عـن أي نقص قـد ينجم
عـن وقف لـلمـســاعــدات مـن جهــات غ ــربي ــة ،كمــا
أوردت وكالة األنباء الرسمية السورية سانا.
وكــانـت"حمــاس" قــد رفــضت الــدعــوات ال ــدوليــة
الـتي طـالـبتهـا بـالـتخلـي عن العـنف واالعتـراف
بحق إســرائيل يف الـوجـود .وقـال مـشيــر املصـري
أحـد املتحدثني بـاسم "حماس" إن هـذه الدعوات
ال تخــدم ســوى املـصلحــة االســرائيـليــة مـطــالبــا
اجملـتـمع الــدولـي بــاحـت ــرام آراء الفل ـسـطـيـنـيـني
الــذيـن "عبّ ــروا عن رأيـهم يف انـتخــابــات ش ــرعيــة
ودميوقراطية".
وأّك ــد املـص ــري أن ح ــرك ــة "حـم ــاس" ت ــري ــد بـن ــاء
"جـســور مع اجملـتـمع الــدولـي والـسـيــر قــدمــا يف
االجتاه الصحيح" .اللجنة الرباعية
وكـان االمني العـام لالمم املتـحدة كـويف عنـان قد
أعلن اإلثـنني أن املسـاعدات املـستقبليـة للسلـطة
الفلـســطيـنيــة سـتتــوقف علــى التــزام احلكــومــة
الفل ـسـطـيـنـي ــة اجل ــدي ــدة ب ــال ــسالم واالعـت ــراف
بإسرائيل.
وقـال عنان متحدثـا باسم اللجنة الـرباعية التي
ترعـى عمليـة السالم يف الشـرق االوسط  ،وتضم
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة واالحتـ ــاد األوروبـي وروسـيـ ــا
واألمم املــتحـ ــدة ،إنه يــتحـتــم علـ ــى أي حك ــوم ــة
فلسطينية جديدة القبول باالتفاقيات السابقة،
مبا فيها مشروع "خريطة الطريق" للسالم.
يذكـر أن املساعـدات األوروبية للفلسـطينيني عام
 2005بلغت  600مليون دوالر.
وقــالت وزيـرة اخلــارجيـة األمـريـكيـة كـونــدوليـزا
رايـس ،املــوجــودة يف لنــدن ،إن الــواليــات املـتحــدة
ستفي بالتـزاماتها املادية احلـالية حملمود عباس
لـكــنهـ ــا لــن تقـ ــدم أي أمـ ــوال حلـكـ ــومـ ــة حـمـ ــاس
املقبلة.

واحدة".
"علـ ـ ــى قـ ـ ــادة (حـ ـ ــركـ ـ ــة املقـ ـ ــاومـ ـ ــة
االسالم ـي ـ ــة) ح ـم ـ ــاس االع ـت ـ ــراف
بـاســرائيل ونـزع اسلـحتهـم ورفض
االره ـ ـ ــاب والع ــمل مــن اجـل سالم
دائم".
"شعـب م ـصـ ــر الع ـظـيـم صـ ــوت يف
انتخـابـات رئــاسيــة تعـدديــة .علـى
حكومته اآلن فتح الطرق ملعارضة
سلمية تقلص اغراء التطرف".
"قـ ــامـت ال ــسعـ ــوديـ ــة بـ ــاخل ـطـ ــوات
االولــى لالصـالح .ميكـنهــا اآلن ان
تق ــدم لــشعـبه ــا م ـسـتقـبال افــضل
بتعزيز هذه اجلهود".

ايران

ايـران "بلـد رهـينـة بـايـدي قلـة من
رجـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــدي ــن تـعـ ـ ـ ــزل شـعـ ـبـهـ ـ ـ ــا
وتقـمـعه .الـن ـظـ ــام يف هـ ــذا الــبلـ ــد
ي ـ ــرع ـ ــى االره ـ ــاب ـيــني يف االراضــي
الفلـسـطيـنيـة ولـبنـان وهــذا يجب
ان ينتهي".

"نـواجه مـشكلـة خـطيــرة :اميـركـا
تـ ــواجه تــبعـيـ ــة يف الــنفــط الـ ــذي
يـ ـ ــأن ــي يف معـ ـظــم االح ـيـ ـ ــان مــن
مناطق غير مستقرة يف العالم".
"تقدم خارق يف التقنيات االخرى
سيـســاعــدنــا علــى حتقـيق هــدفــا
آخـ ــر هـ ــو احل ـصـ ــول علـ ــى بـ ــديل
الكـ ـث ـ ـ ـ ــر م ــن  %75م ــن وارداتـ ـن ـ ـ ـ ــا
الــنف ـطـيـ ــة مـن الـ ـشـ ــرق االوســط
بحلول ."2025
"الـ ـطـ ـ ــريق ـ ــة ال ـ ــوح ـيـ ـ ــدة النه ـ ــاء
تـبعيتنا هي الـتكنولوجـيا .انفقنا
حـوالى عـشرة ملـيارات دوالر مـنذ
 2001لـتـطــويــر مـص ــادر للـطــاقــة
انـظف وارخـص ثـمنــا واكثــر ثقــة
ونـحـ ــن عـل ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـت ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة تـق ـ ـ ـ ـ ــدم
استثنائي".

االقتصاد

"يف اقتصـاد عاملـي متحرك نـشهد
ظهور منـافسني جدد مثل الصني
والهند".
"سنختـار بناء ازدهـارنا عبـر قيادة
اقتصـاد العالـم ولن نعزل انفـسنا
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة والــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص
االق ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة ( )...طـ ـ ـ ـ ــريـق
االنعــزاليــة واحلمــائيــة قــد تبــدو
مغـرية يف زمن ملىء بـالتعقيدات
واحلــدي ــات ،لكـنه يـنـتهـي بخـطــر
وانهيار".
"دعـاة احلمـائيـة يـريـدون الهـروب
مــن امل ـن ـ ــافـ ـس ـ ــة وان ي ـ ــؤك ـ ــدوا انه
بامكاننـا ان نحافظ على مستوى
حـي ــاتـن ــا مـن خالل بـن ــاء ج ــدران
حول اقتصادنا".

محاس تنتقد موقف بوش منها
وعباس يلت قي ممثليها غد ًا
غزة (اف ب)
اكد ناطـق باسم حركـة املقاومة
االسالم ـيـ ـ ــة (ح ـمـ ـ ــاس) امـ ــس
االربـعـ ـ ـ ــاء ردا عـلـ ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ـ ـ ــاب
الـرئيـس االميـركي جـورج بـوش
عـن ح ــال ــة االحت ــاد ان املـ ــوقف
االم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ــي "مـجـحـف بـحـق
القــضيــة الفــسلــطيـنيــة" ودعــا
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة الـ ــى عـ ــدم
مع ــاقبــة الــشعـب الفلـســطيـني
"مل ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـتــه ال ـعـ ـ ـم ـل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الدميوقراطية".
وصـرح مــشيـر املـصــري العـضـو
يف اجمللـس التشـريعي املـنتخب
ان "هــذا املــوقـف مجحـف بحق
القضيـة الفلسـطينيـة واميـركا
واجملـتمع الـدولـي مطــالب بـان
يـعي ــد النـظ ــر بنـظ ــرة منـصفــة
لـلق ـضـي ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـي ــة واال
يع ــاقـب ال ــشعــب الفل ـسـطـيـنـي
ب ـ ـس ـبــب مم ـ ــارس ــته لـلع ــمل ـي ـ ــة
الدميوقراطية واالنتخابية".
ودعـا الـرئيـس االميـركـي مسـاء
الـثالث ــاء ح ــرك ــة حـم ــاس الـتـي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت يف االنـ ـ ـتــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الفلـسـطيـنيــة االسبـوع املــاضي
ال ـ ـ ــى ن ـ ـ ــزع اسـلـح ـتـه ـ ـ ــا ون ـب ـ ـ ــذ
"االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" واالع ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
باسرائيل.
مـن ج ــانـب آخـ ــر اعلـن م ـص ــدر
امـنـي فل ـس ـطـيـنـي م ـس ــؤول ان
وفــدا من قيـادة حـركـة املقـاومـة

جناد يهاجم بوش بعنف

االسالمية (حماس) غادر امس
االربعـ ــاء غـ ــزة مـت ـ ــوجهـ ــا الـ ــى
مصـر ،احملطـة االولى يف جـولة
عربية.
وكـان ســامي ابـو زهـري املـتحث
بـ ـ ـ ــاس ــم حـ ـمـ ـ ـ ــاس قـ ـ ـ ــال امـ ـ ــس
االربعاء لوكالة فرانس برس ان
وف ـ ــدا مــن ق ـي ـ ــادة احل ـ ــرك ـ ــة يف
قطاع غزة سيتوجة الى اخلارج
يف جــولــة الــى عــدد مـن الــدول
العـ ــربـيـ ــة مبـ ـشـ ــاركـ ــة قـيـ ــادات
حماس من اخلارج.
واضـاف ان اجلـولــة تهـدف الـى
"تــوضيح بـرنـامج احلـركـة امـام
قـادة الــدول العــربيــة وشعــوبهـا
وتـ ـ ــوث ــيق الـعالق ـ ـ ــات مع هـ ـ ــذه
الــدول وضمـان احلـصــول علـى
دع ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــي لــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـع ـ ـ ــب
الفلسطيني".
هـ ـ ـ ـ ــذا وافـ ـ ـ ـ ــاد دبـلـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي
فل ـ ـسـ ـط ـي ـن ــي يف القـ ـ ــاهـ ـ ــرة ان
الــرئيـس الفلــسطـينـي محمـود
عباس سيلتقي غداً اجلمعة يف
غـ ـ ـ ــزة مع مـ ـ ـس ـ ـ ــؤولــي ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
املقاومـة االسالمية ليطلب من
ح ـمـ ـ ــاس ت ـ ـشـك ــيل احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الفلسطينية اجلديدة.
وق ــال مـن ــدوب فل ـسـطـني ل ــدى
اجل ـ ــامع ـ ــة الع ـ ــرب ـي ـ ــة مح ـم ـ ــد
صبيح ان "اللقاء سـيجري بعد
يومـني وسيكلف خاللـه حماس
تشكيل احلكومة".

الوكالة الدولية تدعي امتالك طهران وثائق عسكرية لصنع مكونات قنابل ذرية

طهران (اف ب)
قــال الــرئـيــس االيــرانـي احملــافـظ محـمــود
احـمــدي جنــاد يف خـطــاب بـثه الـتلفــزيــون
الـي ـ ــوم االربع ـ ــاء انه يـ ــري ـ ــد جلـب ن ـظـيـ ــره
االم ـي ـ ــركــي ج ـ ــورج ب ـ ــوش امـ ـ ــام "محـك ـم ـ ــة
للشعوب" الرتكابه "جرائم".
وندد الـرئيس االيـراني يف خـطابه "بـاولئك
الـذيـن تنـغمـس ايـديـهم يف دمـاء الـشعـوب،
اولــئك ال ــذيـن لهـم ي ــد ايـنـم ــا ك ــان هـن ــاك
حــروب وقمع اولـئك الــذين يـشنـون حـروبـا
يف آسـي ــا وافـ ــريقـيـ ــا ويقــتلـ ــون االشخ ــاص
باملاليني".
وجـاء خـطــاب احمـدي جنـاد غـداة خـطـاب
بـوش حـول حـالـة االحتـاد الـذي انتقـد فيه
"قلـة دينيـة صغيرة تـعزل شعبـا وتقمعه" يف
ايران.

وق ـ ــال ال ـ ــرئ ـيـ ــس االي ـ ــرانــي "يف امل ـ ـس ــتق ــبل
القريب سنحاكمكم امام محكمة الشعوب".
مـن جهــة اخ ــرى اعلـنـت الــوكــالــة الــدولـيــة
للطـاقة الذرية يف تـقرير لها مـساء الثالثاء
ان مـفتـشـيهــا اطلعــوا علــى وثــائق يف ايــران
م ــرتبـطــة ب ــانت ــاج مكــون ــات اسلحــة نــوويــة،
مـؤكـدة ان طهـران بـدأت فعال االبحـاث التي
تهدف لتخصيب اليورانيوم.
وادرجت هــذه املعلـومــات يف تقـريـر مـرحـلي
سـلمـته الــوكــالــة ال ــدوليــة الــى الــدول ال35
االعـضاء يف مـجلس حكـامها الـذي سيـعقد
دورة اسـتـثـنـ ــائـيـ ــة الـيـ ــوم اخلـمـي ــس وغـ ــداً
اجلمعة.
واوضح التقـرير الذي حصلت وكالة فرانس
برس علـى نسخة منه ان االيـرانيني عرضوا
ملفـتـ ـشـي الـ ــوكـ ــالـ ــة وثـ ــائق تــتعـلق بـ ــانـتـ ــاج

مكــون ــات سالح ن ــووي لكـنهـم اشـتــرطــوا ان
تــبق ــى ه ــذه ال ــوثـ ــائق يف ايـ ــران مخـت ــوم ــة
بالشمع االحمر.
ويــصف نــص يقـع يف  15صفح ــة "اج ــراءات
حتـ ـ ــويل غ ـ ــاز +ي ـ ــو اف ( +6هـك ـ ـسـ ـ ــافل ـ ــورور
اليـورانيـوم) الـى كـميــات صغيــرة من املعـدن
وصنع معـدن اليـوراينـوم اخملـصب واملنـضب
يف قــوالـب نــصف كــرويــة مــرتـبـطــة بــانـتــاج
مكونات اسلحة نووية".
وك ــانـت اي ــران الـتـي تـنفــي ان تك ــون تــسع ــى
المــتالك اسـلحـ ــة نـ ــوويـ ــة ،اعـتـ ــرفــت العـ ــام
امل ــاضـي ب ــامــتالكه ــا وث ــائق مـن ه ــذا الـن ــوع
لـكنهـا اوضـحت انهــا وصلـت اليهـا بـدون ان
تطلبها من قبل شبكة تهريب باكستانية.
وق ــال دبلــومــاسـي ــون انه اصـبح لــدى ايــران
"ال ـ ــوصفـ ــة" ل ـصــنع اسـلحـ ــة نـ ــوويـ ــة .لـكـن

مسؤولني يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اوضحــوا انهم خالل عـمليــات التفـتيـش لم
يطلعوا اال على عناصر مجتزأة فقط.
وقـال مسؤول كبـير يف الوكالـة "ما زال علينا
ان نعـرف ملــاذا ميلكـون هـذه الــوثيقــة وكيف
حصلوا عليها وملاذا".ہ
واضـاف ان الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية
علــى علم بـوجـود وثـائق ممـاثلــة من خالل
حتقـيق ــاتهــا يف دول اخــرى ،وف ــرتهــا شـبكــة
عبد القـدير خان مهندس الـبرنامج النووي
الباكستاني.
وقــالت الـوكـالــة يف التقـريـر انهـا بحـثت مع
ايران ايضا يف معلـومات تفيد ان االيرانيني
حـصلــوا من شـبكــة عبـد القـديـر خـان علـى
عـدة اجهزة حـديثـة للطـرد املركـزي "بي،"2-
لكن طهران نفت ذلك.

