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يف احلدث العربي والدولي

خالفات امريكية مصرية حول املوقف من حماس

رايس توجه اشد االنتقادات اىل القاهرة حول االصالحات الديمقراطية

املدى  /وكاالت
تكليف

كلف الـرئيـس الفـلسـطينـي محمـود عبــاس رسميـا
اسماعيل هنية احد قادة حركة املقاومة االسالمية
(حـماس) تشـكيل احلكومـة الفلسطـينية اجلـديدة
الذي اكـد ان احلركة ستـسعى الى "تشـكيل حكومة
ائتالف وطـني" .ودعت وزيـرة اخلارجـية االمـيركـية
كـ ــونـ ــدولـيـ ــزا راي ــس حـمـ ــاس الـ ــى االخـتـيـ ــار بـني
"االرهـ ــاب والـ ـسـيـ ــاسـ ــة" .وع ـ ــددت مجـمـ ــوعـ ــة مـن
ال ـشــروط يـنـبغـي علــى حـمــاس احـت ــرامهــا بـيـنهــا
االعـتراف باسرائـيل ودعت مصر الى اقـناع احلركة
االسالمية الفلسطينية بالقبول بها.

حتالف

اعلــن حتـ ـ ــالف اس ـ ــرائ ــيلــي م ـت ـ ـش ـ ــدد ب ـ ــرن ـ ــامـجه
لالنتخـابـات الـتشـريعيـة املقـررة يف  28اذار ،مـؤكـدا
انه سـيعـ ــارض اي اخالء ج ــديـ ــد للـم ـسـت ــوطـن ــات
وانـشاء دولـة فلسـطينـية .وقـال النـائب بني عـيلون
"لن نـسمح بـاقتالع اي مـستـوطنـة يهـوديـة وانشـاء
دول ــة فل ـسـطـيـنـي ــة بـني الـبح ــر (املـت ــوســط) ونه ــر
االردن".

محكمة

اعلن وزيـر العـدل اللـبنــاني شـارل رزق ان قـاضـيني
لـبنـانيـني سيـبحثـان يف االيــام املقبلـة يف نيـويـورك
انـ ـش ـ ــاء محـكـمـ ــة ذات ط ـ ــابع دولـي تـ ــرتـك ـ ــز علـ ــى
"الق ــانـ ــون اللـبـن ــانــي" للـن ـظ ــر يف اغـتـي ــال رئـيــس
احلكــومــة االسـبق رفـيق احلــريــري .واكــد رزق "ان
التـوجه هو العتماد القانـون اللبناني مع تعديالت
يــرجح ان تفــرضهــا اجملمـوعـة الــدوليـة خـصـوصـا
فـيمــا يتعـلق بعقـوبـة االعــدام التـي ال تعتــرف بهـا
دولها".

تهدئة

دعـا وزيـر اخلـارجيــة القطـري حمـد بن جـاسـم بن
جبـر آل ثانـي لدى وصـوله الـى دمشق الـى "تهـدئة
االوضاع" بـني لبنان وسـوريا .وقـال الوزيـر القطري
يف م ـطـ ــار دمـ ــشق حـيـث كـ ــان يف اســتقـب ـ ــاله وزيـ ــر
اخل ــارجـي ــة ال ـس ــوري ولـي ــد املعلـم "ن ــأمل ان ت ــزول
الـضغــوط علـى سـوريــا وتعـود االوضـاع الـى ســابق
عهدها من الهـدوء يف سوريا ولبنان الن املنطقة ال
تتحمل اي ازمات جديدة".

استبعاد

شـ ــددت ايـ ــران مـ ــوقـفهـ ــا بـ ـش ـ ــأن ملـفهـ ــا الـنـ ــووي
بـاستبعـادها يف املـرحلـة الراهـنة اي مـفاوضـات مع
التــرويكــا االوروبيـة (املــانيـا وفـرنـسـا وبـريـطــانيـا)
والعـودة عن استئناف عـمليات تخصيـب اليورانيوم
علــى نطــاق ضيق .وقـال وزيـر اخلــارجيـة االيــراني
منوشهـر متكي ان "اتصاالتـنا مع االحتاد االوروبي
لن جتري بعد اليوم يف اطـار الترويكا االوروبية بل
بشكل احادي مع مختلف دول االحتاد االوروبي".

تبليغ

اعلـنـت مـن ـظـمـ ــة الــصحـ ــة العـ ــاملـيـ ــة انهـ ــا ابـلغـت
باالشتباه بـاصابة  15شخصـا بانفلونـزا الطيور يف
الهـنـ ــد حـيــث ذبحـت آالف ال ـطـيـ ــور مـن ـ ــذ ظهـ ــور
الفيروس "اتـش5ان ."1وقالت املـنظمة يف بـيان انها
ابلغت بـاالشتبـاه بـ 12اصابـة يف والية مـاهاراشـترا
لدى مـرضى ادخلوا املستشفـى الصابتهم باحلمى
ومـشــاكل تنفـسيـة ،وثالث اصـابـات اخـرى يف واليـة
غوجارات اجملاورة.

قيادة

اكدت وزيـرة اخلارجـية االميـركية كـوندوليـزا رايس
انهـ ــا "علـ ــى ثقـ ــة" بـ ــان م ـصـ ــر "ســتقـ ــود املـنــطقـ ــة
بـاسـرهــا" علـى طــريق الـدميـوقــراطيـة .وقــالت يف
مــؤمت ــر صحــايف م ـشـت ــرك مع نـظـيــرهــا املـصــري
احـم ــد ابـ ــو الغـيــط ان م ـص ــر "قـ ــادرة عل ــى قـي ــادة
املنـطقـة بـاسـرهـا" نحـو الـدميـوقــراطيـة .واضــافت
"هـ ـ ــذا ل ـي ـ ــس مجـ ـ ــرد امـل ،انه تـ ـ ــاك ـي ـ ـ ــد وثقـ ـ ــة يف
صــديقـتنــا مـصــر" .واكــدت ان محــادثــاتهــا مع ابــو
الغ ـي ــط ت ـنـ ـ ــاولــت قـ ـض ـيـ ـ ــة االصالح ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســي
والـدميـوقـراطـي يف مصـر وان نقـاشـا "صـريحـا" مت
حول هذا املوضوع.

املـنصـرف "لقـد اقـتحمــوا املكـتب
وامروني باالنصراف".
وبعـد ذلك بـدأ محمـود الـرمحي
الـ ـ ــذي ع ـي ـن ــته ح ـمـ ـ ــاس مـكـ ـ ــان
خ ـ ــري ـ ـش ـ ــة ،ميـ ـ ــارس مهـ ـ ــامه مــن
املكتب.
يف غـض ــون ذلك ،قــال إسـمــاعـيل
ه ـن ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــذي كلـفه الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
الـفلـ ـس ـطـيـنــي محـمـ ــود عـبـ ــاس
مبـهـ ـمـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـش ـكـ ـيـل احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
الفلسطينية اجلديدة رسميا إنه
وقيـادة حـركـة حمـاس سيـدرسـون
خ ـطـ ــاب الـتـكلــيف ومـ ــا ورد فــيه
قبل إعطاء عباس ردا محددا.

العواصم /وكاالت

عـ ـ ـ ــارض ــت م ـ ـصـ ـ ـ ــر طـل ــب وزيـ ـ ـ ــرة
اخلـارجيـة األمــريكيـة كـونـدوليـزا
رايـس ،للـدول العـربيـة بـاالمـتنـاع
عـن تقدمي معونـة مباشـرة حلركة
املقـ ــاوم ـ ــة اإلسالمـيـ ــة (حـمـ ــاس)
عـ ـنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـش ـكـل احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
الفلسطينية القادمة.
ويف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر صـحفــي ،اخ ـتـلفــت
رايــس ووزيــر اخلــارجـيــة املـصــري
احمد أبو الغيط حول قيام مصر
بـ ـ ـسـج ــن شـخ ـ ـصـ ـي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــارزة م ــن
املعارضة ،وحـول ما إذا كان يتعني
علـ ـ ــى مـجلـ ــس األم ــن أن يعـ ـ ــالج
برنامج إيران النووي.
غيــر أن رايـس أكــدت للـصحفـيني
عقــب اج ـت ـمـ ـ ــاعه ـ ــا ب ـنـ ـظ ـي ـ ــره ـ ــا
املـ ـص ـ ــري أن "مـ ـص ـ ــر وال ـ ــوالي ـ ــات
املــتحـ ــدة صـ ــديقـ ــان يـتـنـ ــاقـ ـشـ ــان
بندية".
واسـتهـلت رايـس جــولــة يف الــدول
العــربيــة الصـديقـة بـزيــارة مصـر
ال ـت ــي له ـ ــا ت ـ ــأث ـي ـ ــر ك ـب ـيـ ـ ــر عل ـ ــى
الـفل ـس ـطـيـنـيـني .وت ــسع ــى رايــس
ل ــدى حـلف ــاء ال ــوالي ــات املـتح ــدة
للضـغط علـى حمـاس بعــدم منح
مساعـدة ماليـة جلماعـة تعتبـرها
واشنطن إرهابية.
وطـل ـ ــب رئـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس من
حـ ـم ـ ـ ـ ــاس تـ ـ ـ ـش ـكـ ـيـل ح ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
فل ـس ـطـيـنـي ــة ج ــدي ــدة ومـتـ ــابع ــة
ج ــدول أعـم ــاله يف الـتف ــاوض مع
إسـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل ،ولـ ـكـ ــن احلـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلسالميـة قالـت إن التفاوض مع
ال ــدول ــة الـيه ــودي ــة ه ــو مـضـيع ــة
للوقت.

التأكيد على التسوية

ووافق أبـو الغيـط على أن حـماس
ال ـتــي ي ــتع ــني عل ــيهـ ـ ــا أن ت ـ ـشــكل
حكـومــة خالل األسـابـيع القـليلـة
القـادمــة ،يجب أن تـقبل بـضـرورة
إيجـ ـ ــاد تـ ـ ـسـ ـ ــوي ـ ـ ــة مع إسـ ـ ــرائ ــيل
اس ـت ـنـ ـ ــادا إل ـ ـ ــى حل قـ ـ ــائ ــم علـ ـ ــى
دول ـتــني ك ـم ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة ،وفقا لرويترز.
ولكـنه لم يــدعم مـوقف الـواليـات

حكومة وحدة وطنية

حماس تعيد النظر بقرارات اجمللس التشريعي
والدويك يقتحم مع مسلحني مكتب خريشه ويأمره باالنصراف ويضع ممثل حماس محله
املـتح ــدة مـن وقف ال ــدعـم امل ــالـي
الــذي يخـشــى الفلـسـطيـنيـون أن
ي ــؤدي بـحك ــومـتهـم الـتـي تعـتـم ــد
علـى املعـونـات إلـى أزمـة ،حتـى لـو
اسـتمــرت املعــونــة اإلنـس ــاني ــة من
دول أخرى.
وقـال أبو الغـيط "علينـا أن نعطي
حل ـم ـ ـ ــاس ال ـ ـ ــوقــت .أن ـ ـ ــا واثـق أن
ح ـمـ ـ ــاس س ـت ـتـ ـطـ ـ ــور وت ــتحـ ـ ــول.
اليجــب أن نحـكــم مقـ ــدمـ ــا علـ ــى
القضية".
وعـنـ ــدمـ ــا ســئل مـ ــا إذا كـ ــان ذلـك
يعـنـي أن مـصــر تــريــد أن ت ــواصل
الدول العربية متويل حماس بعد
أن تـتـ ــولـ ــى الـ ــسل ـطـ ــة ،قـ ــال "مـن
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـق ألوانـه احل ـك ــم عـل ـ ـ ـ ــى
القضية اآلن".

اعدام معارض ايراين
طهران /اف ب
اعلـن وزي ــر العــدل االيــرانـي
ان ع ـ ـضـ ـ ـ ــوا يف مـجـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة
م ــسلح ــة معــارض ــة للـنـظــام
االيـراني اعـدم شنقـا بعد ان
اعترف مبسـؤوليته عن موت
ثالثـ ــة اشخ ــاص يف عــملـي ــة
تفجير يف 1998.
وقــال وزي ــر العــدل االيــرانـي
جمـال كــرميي راد يف مـؤمتـر
صحايف ان حجة زماني
( 27عـامـا) اعـدم يف الـســابع
من شبـاط ،موضحـا انه كان
"اره ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـتـل ثـالث ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
اشخ ــاص وج ــرح  22آخ ــريـن
يف اع ـت ـ ـ ــداء بق ـن ــبل ـ ـ ــة علـ ـ ــى
محكمة ثورية يف طهران".
ووصـف ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر االي ـ ـ ــرانــي
زمـاني بـانه "منـافق" الصـفة
الـتـي ت ــطلـقهـ ــا ايـ ــران علـ ــى
اع ـضـ ــاء حـ ــركـ ــة مجـ ــاهـ ــدي

خلق كبرى حـركات املعـارضة
امل ــسلح ــة للـنـظ ــام االي ــرانـي
وتتمركز يف اخلارج.
ويع ــاقـب الق ــان ــون االي ــرانـي
بـاالعـدام مـرتكـبي عــددا من
اجلـرائـم من بـينهـا اخليـانـة
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــس وال ـقـ ـ ـ ـتــل
ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والـ ـ ـ ـتـ ـ
والهجمـات املسلحـة وتهريب
اخمل ـ ـ ــدرات يف ح ـ ـ ــال ح ـي ـ ـ ــازة
اكـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن خـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كـيل ــوغ ــرام ــات مـن االفـي ــون
واالغتصاب والزنى.
وبـاعـدام الــرجل يــرتفع الـى
عـشريـن عدد الـذين اعـدموا
يف ايــران مـنــذ بــداي ــة العــام
اجلـ ـ ــاري ،ح ـ ـســب حـ ـص ــيلـ ـ ــة
اعـدتهـا وكـالـة فـرانـس بـرس
ال ـ ـ ـ ــى شـهـ ـ ـ ـ ــادات
اس ـ ـتـ ـ ــن ـ ـ ـ ــادا ـ
ومعلومـات صحافيـة ،مقابل
 81شخـ ـصـ ـ ــا علـ ـ ــى االقل يف
2005.

جبهة دولية

وتـسعـى الـواليـات املـتحـدة لـبنـاء
جبهـة دوليـة ضـد حمـاس بعـد أن
ف ــازت يف انـتخ ــاب ــات ب ــرمل ــانـي ــة يف
الشهر املاضي.
واتـفقت غـالـبيـة احلكـومـات علـى
أن حـ ـمـ ـ ـ ــاس يـ ـتـع ــني عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا أن
تتـخلى عن العنف ،ولكن من غير
املــرجح أن ي ــدعم كـثيــرون مــوقف
الواليـات املتحـدة بعـزل اجلمـاعة
املع ــادي ــة إلس ــرائــيل دبل ــوم ــاسـي ــا
وحرمانها من املعونة.
ووجـهت رايـس الـتي تــزور الـشــرق
األوسـ ـ ــط مـ ــن آن آلخـ ـ ـ ـ ـ ــر أشـ ـ ـ ـ ـ ــد
انتقـادات علـنيـة تــدلي بهـا يف أي
رحل ـ ــة ل ـ ــدول ـ ــة صـ ـ ــديق ـ ــة ح ـ ــول
اإلصالح الدميقراطي.

وقــالـت إنهــا حتــدثـت لـنـظـيــرهــا
بـ ـصـ ـ ــراحـ ـ ــة عــن "االح ـبـ ـ ــاطـ ـ ــات
واالن ـ ـت ـك ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــات" يف م ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــر،
واخـتـصـت ب ــال ــذك ــر سجـن زعـيـم
املعـ ـ ــارضـ ـ ــة أميــن ن ـ ـ ــور يف العـ ـ ــام
املـ ـ ـ ــاض ــي والـ ـ ـ ــذي الـ ـتـق ــت بـه يف
جولتها السابقة.

اعادة نظر بالقوانني

من جـانبه اعتـرض مسـؤولون يف
ح ــرك ــة فـتـح علـ ــى اعالن ح ــرك ــة
حمـاس انها ستعيـد النظر يف كل
الق ــرارات التـي اتخــذهــا اجمللـس
التـشـريـعي الفلـسـطيـني الـسـابق
يف الفـت ــرة الـتـي تلـت انـتخ ــاب ــات
الشهر املاضي.
وقـ ـ ــال املـ ـ ـسـ ـ ــؤول الـ ـ ـس ـ ـ ــابق ملـلف

املفــاوضــات ص ــائب عــريقــات لـبي
بــي ســي ان م ــثل هـ ـ ــذه اخلـ ـطـ ـ ــوة
"غير مقبولة وغير دستورية".
وكــانـت حمــاس قــالـت ان اجمللـس
الـتـ ـشـ ــريعـي الـ ـسـ ــابـق ال يحـق له
اصـدار قوانني جـديدة بعـد اجراء
االنتخابات.
ويف اشــارة الــى احـتـمــال حـصــول
صـراع علـى القـوى ،اعلـن مسـؤول
يف اجمللـس التشـريعي ينـتمي الى
فـتح ان رئـي ــس اجمللــس اجل ــدي ــد
عـزيـز الــدويك الـذي يـنتـمي الـى
حمـاس قام مع عـشرة من انـصاره
باقتحام مكتبه يف رام اهلل.
وقــال ابــراهـيم خــريـشــة الــذي مت
تعـيـيـنه امـيـن ــا ع ــامـ ــا للـمـجلــس
خالل اجللسـة االخيرة لـلمجلس

وأعاد هـنية التـأكيد علـى حماس
ستـشـكل حكــومــة وحــدة وطـنيــة
مبشـاركة كـافة الفـصائـل والقوى
الفل ـسـطـيـنـيــة مبــا فـيهــا حــركــة
فــتح الـتـي يـتـ ــزعــمه ـ ــا محـمـ ــود
عـ ـبـ ـ ـ ــاس ،رغ ــم إعـالن عـ ـ ـ ــدد م ــن
الشخصيـات القياديـة يف احلركة
رف ــضهـم املـ ـشـ ــاركـ ــة يف حـكـ ــومـ ــة
تقودها حماس.
وكـان هنيـة ابلغ قـناة اجلـزيرة ان
ثـ ـمـ ـ ـ ــة مـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات جتـ ـ ـ ــري "يف
ال ـ ــداخل واخلـ ــارج" مبـ ــا يف ذلـك
مع حـ ــركـ ــة فـتـح للـ ــوصـ ــول الـ ــى
حكــومــة حتـظــى بــرضــى جـمـيع
االطراف.
وس ــبق حل ـمـ ـ ــاس ان ع ـبـ ـ ــرت عــن
رغبـتها يف تـشكيـل حكومـة وحدة
وطـنيـة لـكن عــددا من الـفصــائل
مبا يف ذلك فتـح رفضت املشـاركة
يف مثل هذه احلكومة.
وق ــد اعـطـت "اجلـبه ــة الــشعـبـي ــة
لـتح ــري ــر فل ـسـطـني" م ــوافقـته ــا
املبـدئيـة علــى املشـاركـة بحكـومـة
تتـرأسها حمـاس ،يف الوقت الذي
اعلنت فيه اسرائيل عن خشيتها
اطالق الــسلـط ــة الفل ـسـطـيـنـيــة،
بعــد ان تتـسـلمهــا حمـاس ،سـراح
سـجـ ـن ـ ـ ــاء يـ ـنـ ـتـ ـم ـ ـ ــون لـلـجـ ـبـه ـ ـ ــة
الشعبية.
وبع ـ ــد تــكل ــيف ع ـبـ ـ ــاس له ـن ـي ـ ــة،
يـتـ ــوجــب علـ ــى االخـيـ ــر تـ ـشـكــيل
احلـكـ ــومـ ــة يف غ ـضـ ــون خـمـ ـسـ ــة
اسابيع .ا

تشديد احلصار اللبناين حول حلود لالرساع بعزله
بيروت /وكاالت
بدأ علـى ما يـبدو العـد التنـازلي
لــرحيل الــرئيـس اللـبنـانـي اميل
حل ــود عـن مـن ـصـبـه بع ــد ت ــزاي ــد
اإلجـم ــاع علـ ــى ذلك بـني الق ــوى
املسيحية اللبنانية .
فقد بدأ الكـردينال املاروني نصر
اهلل صفير يلقي بثقله السياسي
الكـبـيــر وراء م ـســاعـي اإلطــاحــة
بلحود بحلول  14آذار الستكمال
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج لـ ـ ـب ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــن ازمـ ـ ـتـه
ـ
السياسية.
وض ــم صف ـيـ ـ ــر ص ـ ـ ــوته لـ ـ ــرغ ـبـ ـ ــة
الـشعب اللبنـاني املطـالب بإقـالة
الـ ـ ــرئ ـيـ ــس ام ــيل حلـ ـ ــود والـ ـ ــذي
رفض مـن قبل تقدمي اسـتقالته.
وقـ ـ ــال صف ـيـ ـ ــر يف تـ ـصـ ـ ــريحـ ـ ــات
صحــافيـة  -اذا كـان الــرئيــس لم
يعد باستطاعته أن يوجه االمور
يكـون منـصبه قــد أصبح تقـريبـا

خــاليـا ولــذلك علـى الــرئيـس أن
يـشرف على سياسـة البلد ويكون
مح ــط آم ـ ـ ــال الل ـب ـنـ ـ ــان ـيــني وأن
تـت ــوجه الـيه القــوى ال ـسـيــاسـيــة
من الداخل واخلارج.
وأض ــاف -ولكـن عـن ــدم ــا ن ــرى أن
هنـاك قوى دولية لم تعد تعترف
به وأصـبـح مهـمـ ـش ــا وأن الـن ــاس
مبـجـ ـمـلـه ــم ال يـع ـ ـ ــول ـ ـ ــون عـلـ ـيـه

الـك ـث ـيـ ـ ــر يف ادارة شـ ـ ــؤون ال ــبالد
فاالستنتاج يصبح معروفا.
ولكنه أكـد مجـددا ان عـزل حلـود
يجــب ان ي ـتــم ب ـ ـشــكل دس ـت ـ ــوري
ولـي ــس مــن خالل مت ـ ــرد شعـبـي.
ويورد الدستـور اللبنانـي اخليانة
الع ـظـمـ ــى ومخـ ــالف ــة ال ــدسـت ــور
كـتهمـتني يـسـمح علـى أســاسهمـا
بعـزل الـرئيـس .لكن حلـود يقـول

أنه بريء منهما.
وك ــان صفـي ــر ق ــد أص ــر مـن قـبل
علـى أن يختـار البرملـان اللبـناني
متعـدد الطـوائف خليفـة للـحود
قبل عزله.
وم ــن ج ـ ـ ــانـ ـبـه  ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـ ــزعـ ـي ــم
املـسيحي سميـر جعجع -ان شاء
اهلل رمبا ننتهي من القضية قبل
املهلة ( 14اذار) .هذا حترك رمبا
ي ـن ــتهــي يف االي ـ ــام أو االس ـ ــاب ــيع
املقــبل ـ ــة ونعـتـب ـ ــر أن املع ـطـيـ ــات
لـدينا تخـولنا الـوصول الـى هذا
الهدف خالل املهلة احملددة.
ول ـ ـ ـ ــم ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ــح جـ ـعـ ـج ــع يف
ـ
تصريحات صحفية -كيف ميكن
اجبــار حلــود علــى ت ــرك منـصـبه
لـك ـنـه لــم يـ ـ ـس ـت ـبـع ـ ـ ــد ت ـن ـ ـظ ـيــم
مظاهـرات يف الشوارع أو االتفاق
مع أحزاب اخرى للـحصول على
أغلـبـيـ ــة الــثلـثـني امل ــطلـ ــوبـ ــة يف
البرملان لعزله.

حيادية

علقت وزارة اخلـارجية الروسية عـلى املباحثات بني
روسـي ــا واي ــران بـلهج ــة اكـث ــر حـي ــادي ــة مــن لهج ــة
املفــاوضـني االيــرانـيـني املـتف ــائلــة ،م ـشـيــرة الــى ان
الـطــرف ال ــروسي دعــا طهــران مجــددا ال ــى تعلـيق
نـشاطات تخصيب اليورانـيوم .وقال املتحدث باسم
الوزارة ميخائيل كامـينني ان روسيا دعت ايران الى
"الع ــودة ال ــى تـعلـيق جـمـيع ن ـش ــاطـ ــات تخ ـصـيـب
اليورانيوم  ،مبا فيها النشاطات العلمية ونشاطات
البنـاء" .ورأى وزير اخلـارجية االملـاني فرانك فـالتر
شـتـ ــايـنـمـ ــايـ ــر ان ال بـ ــد مـن اعـتـم ـ ــاد كل ال ـطـ ــرق
ال ــدبلــومــاسـيــة مـن اجل حل االزمــة الـنــووي ــة مع
ايران من دون ان يستبعد مسالة فرض العقوبات.

دفاع

دافـعت وزارة الــدف ــاع االمي ــركيــة عـن صفقــة شــراء
شركة مـوانىء دبي العـاملية لـشركة بـريطانيـة تدير
مـوانــىء اميــركيــة ،اذ وصف رئيـس اركــان اجليـوش
االمـيــركـيــة اجلـنــرال بـيـتــر بـيــس االمــارات ب ــانهــا
"ش ــريك مـتـني" .ودافع الــرئـيــس االمـيــركـي جــورج
بـوش عن العـمليـة وتعهـد بـاستخـدام حق الـنقض
يف وجه اي تـشريع يهـدف الى ارجـاء هذه الـصفقة
التي تثير جدال.

اتهام

اتهـم رئيـس مجلـس الـشيــوخ االيطـالي مـارتـشيلـو
بيــرا ،الــسلـطــات الـليـبي ــة مبــاشــرة بــالــوقــوف وراء
اعمـال العـنف املنــاهضــة اليطــاليــا التـي وقعت يف
بنـغازي مـا قد يـؤجج مشـاعر الـعداء لـدى العقـيد
معمـر القـذايف .وقـال "ان الـذين يـشيـرون بـاصـابع
االتهـ ــام ال ـ ــى الق ـ ــذايف عل ـ ــى حق" .وحـ ــذر رئـي ــس
الــوزراء الــدمنــاركـي انــديــرس فــوغ راسـمــوسـن مـن
"حل سـريع وسهل" لالزمـة التي نـشأت عن الـرسوم
الكاريكـاتورية للـنبي محمد .وصـرح "اريد ان احذر
مــن االعــتق ـ ــاد ب ـ ــوجـ ـ ــود حل س ـ ــريـع وسهـل له ـ ــذه
امل ـشـكل ــة" ،مـتـ ــوقعـ ــا "جه ــودا كـثـيف ــة ومـتـ ــواصل ــة
حللها".

جرائم التبذير والتزوير واالختالس تعصف باالمم املتحدة
نيويورك /اف ب
وقعـت االمم املتحـدة ضحيــة انقسـامـات
عمـيقة ،علـى اثر مـبادرة امـيركـية تـرمي
الـى حمل مجلـس االمن علـى النـظر يف
سوء االدارة الـذي اكتشف يف اطـار دائرة
عمليات االمم املتحدة حلفظ السالم.
وقـد ادرج سفيـر الـواليـات املتحـدة جـون
ب ــولتــون الــذي ي ــرأس مجلــس االمن يف
شـب ــاط ،يف ج ــدول اعـمـ ــاله لـي ــوم امــس
االربعـاء منـاقـشـة عـامـة حـول "الـتبـذيـر
والـتـ ــزويـ ــر واالخــتالس" يف املـمـ ــارسـ ــات
علــى صعيـد املـشتـروات الـتي قــامت بهـا
دائـ ــرة عــملـيـ ــات االمم املــتحـ ــدة حلفــظ
السالم.
وستـتنـاول هــذه املنـاقـشــة نتــائج تقـريـر
عن التحقيق الـذي اجراه مكـتب اجهزة
املــراقبـة الــداخليـة للـمنـظمـة الــدوليـة،
ونـشــره يف اواخــر كــانــون الثــاني  ،وجــاء
فيه ان هــذه املمـارسـات قـد شـابهـا كـثيـر
مـن اخمل ــالفـ ــات كلفـت ب ــالـت ــأكـي ــد االمم
املتحدة ودولها االعضاء عشرات ماليني
الدوالرات.
لكن هذا التقريـر ادى الى نشوب خالف
ح ـ ــاد عل ـ ــى ال ــصالح ـي ـ ــات بــني مـجل ــس
االمن واجلمعية العمومية.
وتؤكد مجموعة ال ( 77البلدان النامية
والـصـني) ان اجلـمعـيــة العــامــة املــؤلفــة
مـن  191عضـوا ،هـي التي امـرت بـاجـراء
ال ـتـحـق ـيـق ل ـ ـ ــذلـك يـحـق لـه ـ ـ ــا اول مــن
يبـحث يف التقـرير .واضـافت ان حـصول

اخــتالسـ ــات محـتــملـ ــة يف احـ ــدى دوائـ ــر
االمم املـتح ــدة ال ي ــدخـل يف صالحـي ــات
مـجـلـ ـ ــس االم ــن الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـع ــني عـلـ ـيـه،
مبوجب مـيثاق االمم املـتحدة ،االهـتمام
بــامل ـســائل الـتـي ت ـشـكل تهــديــدا للــسالم
واالمن الدوليني.
وقــال سفيـر جنـوب افــريقيـا دوميـسـاني
ك ـ ــوم ـ ــال ـ ــو رئ ـيـ ــس مج ـم ـ ــوع ـ ــة ال  77يف
تصريح صـحايف ان "مسـائل سوء االدارة
هي مـن اختـصــاص الــدول االعـضــاء ال
 ."191ويف اش ـ ــارة ال ـ ــى احـتـم ـ ــال تـ ــسلـم
مجلس االمن املسألة.
واعـرب بــولتـون عـن رأي مخــالف .وقـال
ان هذه املـسائـل "تهم اجمللس واجلـمعية
العـامـة" ،مـشيـرا يف هــذا الصـدد الـى ان

اجمللـس هـو الـذي يقـرر عـمليـات حـفظ
السالم.
واضـ ــاف "اذا كـ ــان ثـمـ ــة تـبـ ــذيـ ــر وسـ ــوء
اســتخـ ــدام للـم ــوارد ،فـ ــان ذلك ي ـضـعف
فعالية عمليات حفظ السالم وميكن ان
ي ـت ـ ـس ـبــب يف سق ـ ــوط قــتل ـ ــى" .واك ـ ــد ان
الــواليــات املـتحــدة "تـتحـمل م ـســؤولـيــة
بـصفتهــا عضـوا دائمـا يف اجملـلس ميـول
 %27من هذه العمليات".
مـن جــانـبه ،ق ــال سفـيــر فــرن ـســا جــان-
مـارك دو ال سـابلـييـر انه ال ميـانع يف ان
يناقـش اجمللس املسـألة ،لكـنه اعرب عن
اسفـه للـخالفـ ــات بـني ابـ ــرز هـيـئـتـني يف
االمم املـتحــدة .وقــال "نــري ــد ان يجــرى
النقاش يف اجواء هادئة".

الوباء الطائر هيدد العامل
جنيفCNN /
يـبــدي م ـســؤولــو الـصحــة الــدولـيــون
قلقـاً بالغـاً من االنتشـار غير املـسبوق
ألنفلـونـزا الطيـور يف مـا يـربـو عن 14
دولــة خالل ثالثـة أسـابـيع فقـط ممـا
يـ ــزيـ ــد مـن فـ ــرص حتـ ــوله إلـ ــى وبـ ــاء
عاملي يهدد املاليني من البشر.
وأعـلنـت أربعــة عـشــر دول ــة من الـهنــد
إلــى نيـجيــريــا ومـصــر وفــرنـســا ،منــذ
مــطلع فـبــرايــر/شـبــاط اجلــاري ،عـن
أولـ ـ ــى حـ ـ ــاالت اإلصـ ـ ــاب ـ ـ ــة بف ـيـ ـ ــروس
 H5N1الـقـ ـ ـ ـ ــاتـل ،وفـق مـ ـنـ ـ ـظ ــم ـ ـ ـ ــة
الصحة العاملية.
وعبــرت املنـظمـة الــدوليـة عـن قلقهـا
مـن انـتـ ـش ـ ــار الفـي ـ ــروس يف مـن ـ ــاطق
مخـتلفــة ،وقــالـت النــاطقــة بــأسـمهــا
مــاريــا شـيـنغ "يـب ــدو جلـيـ ـاً أن قلقـنــا
يـت ــرك ــز ح ــول عـ ــدم إمك ــانـي ــة تف ــادي
االت ـص ــال املـب ــاش ــر ب ـطـي ــور م ـص ــاب ــة
بــالـفيــروس وهــو مــا يـعنـي أن البـشــر
حـ ـ ــول الع ـ ــالــم يف خـ ـط ـ ــر" ،نـقالً عــن
األسوشيتد برس.
وب ـ ــال ـ ــرغــم مــن اس ـتــبع ـ ــاد م ـنـ ـظ ـم ـ ــة
الــصح ــة الع ــاملـيـ ــة إمك ــانـي ــة إص ــاب ــة
ال ـب ـ ـش ـ ـ ــر بف ـيـ ـ ــروس  ،H5N1أكـ ـ ــدت
الهـيـئـ ــة  170حـ ــالـ ــة إصـ ــابـ ــة الـبـ ـشـ ــر
ب ــامل ــرض ،مـن بـيـنه ــا  92ح ــال ــة وف ــاة،
غالبيتها يف شرق آسيا.
وحلقت أوروبـا بـالــركب مـؤخـراً حـيث
أعـلنـت العــدي ــد من ال ــدول هنــاك أن
ال ـسـبـب وراء نف ــوق طـي ــور ب ــري ــة ه ــو

الفيـروس املهلك ،وكــانت هنغـاريـا قـد
أعل ـنــت ال ــثالثـ ـ ــاء ع ــن ظهـ ـ ــور أولـ ـ ــى
احلـاالت الـتي تـسبـبت يف نفـوق ثالث
بجعات.
ويـتخ ــوف خب ــراء املنــظم ــة من حتــور
الفـي ــروس إلـ ــى شكـل مغ ــاي ــر ي ـسـهل
انتقـاله مـن شخص إلـى آخـر ليتخـذ
شكل الوباء يف مرحلة متقدمة.
وجتـ ـ ــري االس ــتع ـ ـ ــدادات علـ ـ ــى قـ ـ ــدم
وسـابق يف أوروبـا لـوضع إستـراتـيجيـة
للتعامل مع املرض حال انتشاره.
ويف خطـوة احترازية ومنعـاً إلصابتها
بالعـدوى ،نقل اخملتصـون غربـان برج
لـنــدن ال ـسـت الــشهـيــرة إلــى ال ــداخل
والتـي تقــول األس ــاطيــر القــدميــة أن
عــرش امللـكيــة يف بــريـط ــاني ــا سيــزول
حال مغادرتها البرج العريق.
وعل ـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد مـ ـ ــواز ،قـ ـ ــدر ال ـب ـنـك
الـدولـي تكلفــة انتـشـار الـوبـاء عــامليـاً
بـ 800ملـي ــار دوالر ( 670ملـيــار يــورو)
سنـويـاً وأنه سيقـضي علـى  2يف املـائـة
من إجمالي الناجت احمللي العاملي.

