
6NEWS & REPORTS
يف احلدث العربي والدولي

املدى / وكاالت

حتول
قـــال رئـيـــس املكـتـب الــسـيـــاسـي حلـــركــــة املقـــاومـــة
االسالمـيـــة )حـمـــاس( خـــالـــد مـــشعل يف دمــشق ان
احلـركـة "امـام حتـول" وتـريــد "حقن الـدمـاء" لـكنه
اكـــــد يف الـــــوقــت نفــــسه ان حـمـــــاس "ســتجــمع بـني
الــسلـطـــة واملقــاومــة ولـن تـتخلــى عـن اي مـنهـمــا".
واعلن وزيـر اخلارجـية الـروسي سـيرغـي الفروف يف
اوتـــاوا ان حـــركـــة حـمـــاس "لـم تــسـتـبعـــد اسـتـئـنـــاف
املفـــاوضـــات علـــى اســـاس خـــارطـــة الـطـــريق" خالل

احملادثات التي اجرتها يف روسيا.

غموض
انهى الـرئيس الفـرنسـي جاك شيـراك زيارة رسـمية
الـى السعودية استمـرت ثالثة ايام من دون ان يعلن
خاللهـا عن ابـرام اي عقـود مع اململكـة او حتـى عن
اي وعـود حـول الـصفقــات التجـاريــة التـي تطــرقت

اليها احملادثات خالل زيارته.

معارضة
كــــررت الــــواليــــات املــتحــــدة يف االمم املــتحــــدة انهــــا
تعــــارض اي فكـــرة تـتـيح اليـــران تخـصـيـب كـمـيـــات
محـــدودة مـن الـيـــورانـيـــوم يف اطـــار تــســـويـــة بهـــدف
اخـــراج املـلف الـنـــووي االيـــرانـي مـن املــــأزق. واعلـن
دبلــومــاسـيــون مــطلعــون علــى املفــاوضــات يف شــأن
امللف الـنـــووي االيـــرانـي لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس ان
روسيـا مستعـدة للقبـول بوحـدة بحث صغيـرة حول

تخصيب اليورانيوم يف ايران.

تسديد
اعلـنت شـركـة دور-الـون االسـرائـيليـة، وهي الـشـركـة
الرئيسـية التي تزود الفـلسطينيني احملـروقات، انها
استـأنفـت اعمــال التـسلـيم للـسـلطـة الفلـسـطيـنيـة
بعــد تــســديــد مـتــأخــرات تـبلغ قـيـمـتهـــا 22 ملـيــون

دوالر.

مساعدة
صــرح رئيـس الــوزراء البـريـطــاني تـونـي بليــر اثنـاء
اسـتقـبـــاله نـظـيــره الـبــاكــسـتــانـي شــوكـت عــزيــز ان
بـريـطــانيــا علــى استعـداد ملـسـاعـدة بـاكــستــان علـى
جتاوز "صعـوباتها احلـقيقية" يف مكـافحة االرهاب.
واعلنت السلطـات الباكسـتانية ان نحـو 120 ناشطا
اسالميــا قتلـوا يف املعـارك الـتي انــدلعت الـسـبت يف

املنطقة القبلية الباكستانية وما زالت متواصلة.

خيارات
اشـارت هـيئـة الـدفــاع عن الفـرنـسي زكـريـا مـوسـوي
املــتهـم الـــــوحـيـــــد يف الـــــواليـــــات املــتحـــــدة يف اطـــــار
اعتــداءات 11 ايلــول 2001 والــذي بــدات محـــاكمـته
االثـنـني، الـــى ان اعـــدام املـتهـم سـيـجعل مـنه بــطال

وسيحث الشباب املسلم على الوقوع يف التطرف.

نشر
اعلن الـقائـد االعلـى لقـوات حلف شمـال االطلـسي
اجلنـــرال االميـــركي جـيمـس جــونــز ان قــوة احللف
املــؤلفـة مـن 21 الف جنــدي ستـنتـشــر يف كل ارجـاء

افغانستان بحلول تشرين الثاني.

اتهام
اتهـمت مـوفـدة االمم املتحـدة حلقــوق االنسـان الـى
الــســـودان سـيـمـــا سـمـــار اجهـــزة االمـن الــســـودانـيـــة
بــاحلـــد من حــريــة الـتعـبيــر واالجـتمـــاع وبتــوقـيف
املعــارضني واملــدافـعني عـن حقــوق االنـســان بـصــورة

تعسفية.

تهم
وجهت محكمة صربية التهمة الى ثالثة من صرب
الـبوسـنة بـارتكاب جـرائم حـرب خالل النـزاع االتني
الـــذي دار يف البـــوسنـــة بني 1992 و1995 يف مـــدينــة

زفورنيك، على ما اعلن مصدر رسمي.

انتحار
- اقـــدم الـــزعـيـم الــســــابق لــصـــرب كـــرواتـيـــا مـيالن
بــــابـيـتـــش الــــذي حـكـمــت علـيـه محـكـمــــة اجلــــزاء
الدولـية اخلـاصة بـيوغـوسالفيـا السـابقـة بالـسجن
13 عامـا بتهمـة ارتكـاب جرائـم ضد الـبشـرية، عـلى
االنتحـار يف الـسـجن بهــولنــدا كمــا علم مـن مكـتب

احملكمة يف زغرب.

استقبال
اسـتقـبل وزيــر اخلــارجـيــة الــســوري ولـيـــد املعلـم يف
دمــــــشـق املــــــســــــــؤول عـــن دائــــــــرة اجلـــنــــــــوب يف وزارة
اخلـارجيـة الـدمنـاركيـة كــارسنت ستـاور وعـرض معه
قـــضــيـــــة حـــــوار احلـــضــــــارات بعـــــد نــــشـــــر الـــــرســـــوم

الكاريكاتورية املسيئة للنبي محمد.

إلغاء
الغى اجمللس التشريعي الفلسطيني اجلديد الذي
تهيـمن عـليه حـركـة املقـاومــة االسالميــة )حمـاس(
سلــــسلــــة مـن االجــــراءات الـتـي اقــــرهــــا يف شـبــــاط
اجمللـس الـســابق الـذي كــانت تــسيـطـر عـليه حـركـة

فتح.

تأكيدات
اكـد رئيـس الــوزراء الهنـدي مـامنـوهـان سـينغ أمـس
الـثالثــاء امـــام البــرملــان ان اتفــاق الـتعـــاون النــووي
املدني الهنـدي االميركي الذي بـرم االسبوع املاضي
ال يـؤثـر علـى قـدرات الـردع النـوويـة الهنـديـة. وقـال
سـينغ ان "قدرتنـا على احملافـظة على حـد ادنى من
الردع النـووي لم تتـأثر" مـؤكدا ا "لـن يفرض علـينا

احلد من برنامجنا االستراتيجي".

اعتقال
صــرح مـصــدر ميـني مـســؤول أمـس الـثالثــاء انه مت
اعــتقــــال اثـنـني مـن الـنــــاشــطـني الـ23 يف تـنــظـيـم
القــاعــدة الــذين فــروا من الـسـجن الـشهــر املــاضي،
وذلـك مبـــســــاعـــــدة ثالثــــة فــــاريـن آخــــريــن سلـمــــوا
انفــسهـم للقــوى االمـنـيــة مــؤخــرا. وقــال املــســؤول
الــذي فـضل عـــدم الكـشـف عن هــويـته ان الــرجـلني
املتحـدريـن من محــافظــة البـيضــاء )جنـوب شـرق(
اعتقلـوا يف صنعـاء وكـانـوا مـتنكـريـن بثيـاب مـدنيـة

عادية ال تدل على توجههم العقائدي.

العدد )616(االربعاء)8( آذار 2006

NO (616)Wed. (8) March

العواصم/وكاالت 
اعــــربـت صـحف لـبـنــــانـيــــة امـــس
الــثالثــــاء عـن تـــشـــــاؤمهــــا حـيــــال
جناح املتـحاورين يف التـوصل الى
نتـائج ايجابـية بعـد التصـريحات
الـعـــنـــيـفــــــــة الـــتـــي اطـلـقـهــــــــا مـــن

واشنطن النائب وليد جنبالط.
وقــــالــت صحــيفــــة "الــــسفـيــــر" ان
"مـواقف جـنبالط تــربك حلفـاءه
وتــثــيـــــــر تـــــســـــــاؤالت عــن جـــــــدوى

استمرار النقاش".
وذكــــرت الـــصحـف اللـبـنــــانـيــــة ان
جــــنــــبـالط جـــــــــــدد االثــــنــــني مــــن
واشنطـن متسكه مبـوقفه الـداعي
الى نزع سالح حزب اهلل  واصراره
علـــى تنـحيـــة رئيـس اجلـمهــوريــة

اميل حلود.
ونقلت "السفيـر" عن مشاركني يف
احلـــــوار مــن غــيـــــر فــــــريق 14 اذار
)االكـثريـة النيـابيـة( انهم "طلـبوا
مـــن سـعــــــــد احلــــــــريــــــــري )زعـــيـــم
االكـثريـة النيـابيـة( التـدخل لدى
جـــنـــبـالط شـخــــصـــيــــــــا مـــن اجـل

حماية املؤمتر.

يوم متشنج
ورأت الــصحـيفـــة نفــسهـــا ان يـــوم
االثـنـني كـــان "اكـثـــر ايـــام احلـــوار
تــشــنجـــا" رغـم ان مـــديـــر احلـــوار
رئيـس مجلــس النـواب نـبيه بـري
ظل "ملـتـــزمـــا فـضـيلـــة الـتفـــاؤل
احلـذر" بقـوله ان احلــوار "يتقـدم

ولم ينته".
وعـنــــونـت  "الــبلــــد" ان "الــنقــــاش
انتقل من الـرئاسة )للـجمهورية(
والـسالح )حلـزب اهلل( الـى خالف
حول خطـاب جنبالط"، مـوضحة
ان اجللـــســــة املـــســــائـيــــة االثـنـني

جهود سورية سعودية فرنسية الجناح احلوار اللبناني

جنبالط يفجر اجواء احلوار  وحلود  يرهن  رحيله بامجاع  املؤمترين
رايس تدعو النتخابات حرة وعادلة يف لبنان وتؤكد دعم واشنطن الحالل الدميقراطية واالصالحات

كـــــان طــمـــــأنـــــة جــنـــبالط حـــــول
الــــــدعــم االمــيــــــركــي املـــــســتــمــــــر
الحـالل الــــــــــدميــــــــــوقــــــــــراطــــيــــــــــة
واالصـالح اللـــــــذيــن تــبــنـــتهــمـــــــا

احلكومة اللبنانية".

حتول حلود
وكـــان قـــادة الـتـيـــارات واألحـــزاب
اللبنـانيـة قـد استـأنفــوا جلسـات
حــوارهم الــوطنـي املغلقـة وسـط
مــؤشــرات علــى حتــول يف مــوقف
الــرئيــس إميل حلــود من قـضيـة
بقـــائه يف مـنـصـبه والـتـي تعـتـبــر
إلـــى جـــانــب العالقـــة اللـبـنـــانـيـــة
الـسورية أبرز القضـايا املطروحة
على جدول أعمال املتحاورين. 

وقــــد الــتقــــى الـيــــاس املــــر وزيــــر
الـــدفـــاع وصهـــر الـــرئـيــس حلـــود
الـــتقــــــى بــبـــطــــــريــــــرك املــــــوارنــــــة
نـصــراهلل صفيــر يف مقــر األخيـر
وبحثـا موضوعـات احلوار وبينها
مـصيـر رئيـس اجلمهـوريـة الـذي
تــطـــــالــب األغلــبــيـــــة الــنــيـــــابــيـــــة

بتنحيته. 
ونـقل املـــــر عــن حلـــــود قـــــولـه إنه
مستعد للتـنحي شرط أن يتخذ
قـرار بهـذا املعنـى بإجـماع الـقادة
الـلـــبـــنـــــــانـــيـــني األربـعـــــــة عـــــشـــــــر
املشـاركني بـاحلـوار وأن يتـوافقـوا

على البديل وعلى برنامجه. 
وتشير هذه املـعلومات إلى حتول
يف مـــوقف حلــود املـمـــد له حـتــى
أيلـــول 2007 والـــذي أعلـن مـــرارا
اعتزامه الـبقاء يف املنـصب حتى
نهــايــة واليـته مـتهـمـــا األغلـبـيــة
بــالـتــآمــر لـتـنحـيـته مع أوســاط

غربية بينها فرنسا.

 وقــال املتحـدث بـاسم اخلـارجيـة
االميــركيـة تـوم كـايـسي ان رايـس
اكــــــدت ان "اللــبــنـــــانــيــني اجنـــــزوا
الـكــثــيــــــر خـالل العــــــام املــــــاضــي
ونظمـوا انتخابات تشـريعية حرة

وعادلة".
واضــــاف كــــايـــسـي "لـكـن ال يــــزال
هنـاك بعض املسائـل التي يترتب
حلهـــا"، مــشـيـــرا خـصـــوصـــا الـــى
"تنـظيـم انتخـابـات رئــاسيـة حـرة
وعادلـة كمـا جاء يف قـرار مجلس

االمن الدولي 1559".
وقـــــال كـــــايــــســي ان رايــــس اكـــــدت
جلنبالط دعـم الواليـات املتـحدة

للحكومة اللبنانية.
واضــاف ان "احــد اهـــداف اللقــاء

مـن اصل 12 بـنــدا تـــوصلـنــا الــى
ثمـانيـة او تـسعـة او عـشــرة مثال،
هـل هــــــــذا يـعـــتـــبــــــــر فــــــشـال )...(

الفشل ممنوع".
وقلل بـري مـن اهميـة انعكـاسـات
تــــصـــــــريـحـــــــات جـــنـــبـالط عـلـــــــى
املــتحــــاوريـن. وقـــــال "لقــــد ســبق
لـالستـــاذ وليـــد جنـبالط قـبل ان
يسـافـر ان اعلن مـوقفه هنـا هـذا

ليس جديدا بالنسبة له".
مـن جــانـبه اعلـن مـصــدر رسـمـي
ان وزيــرة اخلــارجـيــة االمـيــركـيــة
كــــونــــدولـيــــزا رايـــس دعــت خالل
استقبالها النائب وليد جنبالط
الـــى تنـظـيم انـتخــابــات رئـــاسيــة

"حرة وعادلة" يف لبنان.

 وكـان بـري الـذي يـديــر جلـسـات
احلــوار اعلـن مـســاء االثـنـني عـن
تفـاؤل حـذر فـاحتــا البــاب للمـرة
االولــى الحـتـمــال عــدم الـتــوصل
الى تـوافق علـى كل البنـود. لكنه
شـــــــــدد عـلـــــــــى ان ذلــك ال يـعـــنـــي

"فشال".
تبريرات بري

وقــال بــري للـصحـــافيـني "هنــاك
تقــــدم ولـم نـنـتـه. يعـنـي ذلـك ان
هــنـــــاك امـــــورا صــــــارت تقـــــريــبـــــا

جاهزة ولكن غير نهائية".
واضـاف "لن اقــول لكم ان االمـور
كــــأنهــــا مـيــــاه جتــــري نــــزوال ولـن
اقـــــــول ان االمـــــــور لــيـــــس فــيـهـــــــا
تعـقيـــدات )...( اذا افتـــرضنــا انه

انتهت الى "صفر سلبي".
ورأت انـه بـعــــــــــد تـــــصــــــــــريـحــــــــــات
جـنـبالط "بــدا ان احلــوار يـــواجه
امــتحـــــانـــــا صعـبـــــا )...( اذا كـــــان
الــكالم اجلــنـــبالطــي لــم يـــــــوقف
احلـــــوار او يــنــــسفـه فقــــــد اظهـــــر
بـــدون شك بــوضــوح الــصعــوبــات

التي تواجهه".
ونقلت عن مـشارك يف احلـوار لم
تـكـــشف عـن هــــويــته ان "مــــواقف
جنـبالط شكلـت اقل من تخـريب

للحوار واكبر من عثرة".
مـــن جـهـــتـهــــــــا رأت "الـــنـهــــــــار" ان
احلـوار الذي دخل امـس الثالثاء
يــــومه اخلـــامــس اجـتـــاز "قــطـــوع
املواقف النـارية التـي اطلقها من
واشـنــطـن جـنــبالط خــصـــــوصـــــا
بـــــشـــــــان حـــــــزب اهلل بـــــــاعــتــبـــــــاره

ميليشيا ينبغي تفكيكها".

ال تقدم
واعـتبــرت "الـنهــار" ان احلــوار "ال
يبــدو قــد حقق تقــدمــا مـلمــوســا
رغم وفــرة مــا يـشـيعه املـشــاركــون

من انطباعات ايجابية".
واشــــارت الــــى "محــــاوالت جتــــري
حتـت الــطـــاولــــة بهـــدف اخلـــروج
بتـسوية اجـماع احلد االدنـى عبر
اتـصاالت سـورية-سـعوديـة بعـيدة
عـن االضــــواء حتــظــــى بــــرعــــايــــة

فرنسية".
واعـتـبـــرت "املــسـتقــبل" ان نهـــايـــة
اليـوم الرابـع "اظهرت بـوضوح ان
الـدخان االبـيض سيـتاخـر بعض
الــــــــــوقــــت عـلــــــــــى اســــــــــاس عــــــــــدم
اسـتعجــال االمــور كـي ال تـــرتكـب
اخـــــطـــــــــاء"، كـــمـــــــــا اكـــــــــد سـعـــــــــد

احلريري.

القدس احملتلة/القناة
ـــــــة ذكـــــــرت مــــصـــــــادر فـــــــى وزارة اخلـــــــارجـــي
االسـرائـيليــة إن هنـاك قـطيعــة شبه كـاملـة
فــــــى الـعالقــــــات مـع االردن علــــــى خـلفــيــــــة
تــصــــــريحـــــات ضـــــابــط كــبــيـــــر فـــــى جــيــــش
االحتالل االســرائيلـى تـوقـع فيهــا ان يكـون
ملك االردن عبـد اهلل الثانـى هو آخـر ملوك

االردن. 
وكـان القائـد العسـكرى االسـرائيلـى ملنـطقة
وسـط اســرائـيل يـــائيــر نــافـيه قــد قــال امــام
سفـــراء وصحفـيـني اجــانـب فـــى محــاضــرة
القــــاهــــا فــــى املــــركــــز املقــــدســــى لـلجــمهــــور
والسـياسة قبل اسبوعني انه يتوقع ان يكون
عــبــــــد اهلل الــثــــــانــــــى آخــــــر ملــــــوك االســــــرة

الهاشمية. 
وقـــــال املــتحـــــدث بـــــاســم وزارة اخلـــــارجــيـــــة
االسـرائـيليـة لـيئـور بن دور ان اســرائيل تقـر
بـــوجـــود خـالف مع االردن، وقـــال بـن دور ان
ــــــوقف تـــصــــــريحــــــات نــــــافــيـه ال تعـكـــــس امل
االســــرائــيلــــى وقــــد اوضحـنــــا هــــذا املــــوقف

لالردنيني. 
وأصــدر وزيــر اجلـيــش االســرائـيلــى شــاؤول
مــوفـــاز ورئيـس اركـــان اجليـش االســرائـيلــى
دان حـالوتـس بيـانا سـريعـا فى اعـقاب نـشر
اقـوال نافـيه اعربـا فيه عن حتـفظهمـا على

هذه التصريحات. 
كـمــــا اجــــرى رئـيـــس الــــوزراء االســــرائــيلــــى
بـالـوكـالـة ايهـود اوملــرت اتصـاال هــاتفيـا مع
عبد اهلل الثـانى ليوضح املـوقف االسرائيلى
الرسـمى اال ان اوملـرت نفـى الحقـا فى بـيان
خــــاص ان يكـــون قـــد قـــدم اعـتـــذارا رسـمـيـــا

للملك االردني. 
ويطـالب االردن اسرائيل بـاقالة نـافيه الذى
وصفه مـسؤولـون اردنيـون بالـضابـط الوقح

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
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من مـنصـبه، وجمّــد االردن جمـيع اللقـاءات
املشـتركـة بني اجلـانبـني واقتصـرت اللـقاءات
االمنية على القضايا ذات االهمية البالغة. 
ولـم يـتجـــاوب الـــديـــوان املـلكـــى االردنـــى مع
ـــــــات وجـهـهـــــــا رئـــيــــــس حـــــــزب الـعـــمـل طـلـــب
االسـرائـيلـى عـميــر بيـرتـس لعقــد لقــاء مع
امللـك االردنـي. ويــــذكــــر ان بـيــــرتـــس الــتقــــى
مــؤخـــرا مع ملـك املغـــرب محـمــد الــســادس
والـــرئيـس املـصــرى حــسنـــى مبـــارك ورئيـس
الـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة محمــود عبـاس فـى
اطــــار حــملــته االنــتخــــابـيـــــة الظهـــــار انهــــا
تـتضـمن جــانبــا سيــاسيــا وليـس اجـتمــاعيـا

واقتصاديا فحسب. 
ونـقلـت صحـيفـــة يــــديعـــوت احـــرونـــوت عـن
مــصـــدر سـيـــاســـى اســـرائــيلـــى رفــيع اجـــرى
محـــادثـــات مع مــســـؤولـني اردنـيـني قـــوله ان
الغـضـب فـــى القـصـــر املـلكـــى االن اكـبـــر مـن
الغضب على اسـرائيل بعد احملاولة الفاشلة
التـى نفـذهـا املـوســاد الغتيـال خـالـد مـشعل
فى االردن قبل سبع سنـوات. واضاف املصدر
ذاته انه فـــى كال احلــالـتـني مــسّـت اســرائـيل
بسيـادة االردن لكن االردن اعتـبر تصـريحات
نـافـيه مـســا مبـاشـرا وفـظــا للغـايــة مبكـانـة

واحترام امللك.

ـ ـ ـ

ازمة دبلوماسية اردنية ـ ارسائيلية
القاهرة /ا ف ب(

اعـلن مـسـؤول ســوداني امـس الـثالثـاء ان
قـمـــة تـضـم الـــرئـيــسـني املـصـــري حــسـنـي
مبـارك والسـوداني عـمر الـبشـير والـزعيم
الليـبي  الـعقيــدمعمـر القـذايف قــد تعقـد
خـالل اليــومني املـقبـلني حــول الــوضع يف

دارفور.
ونـقلــت وكـــــالـــــة انــبـــــاء الـــشـــــرق االوســط
املصـريـة عن مـصطفــى عثمـان اسمـاعيل
مـــــســتـــــشـــــــار الـــــــرئــيـــــس الـــــســـــــودانــي ان
"االتـصــاالت بني مـصـر والـســودان وليـبيـا
بـشـأن أزمـة دارفـور قـد تـنتهـى بعقــد قمـة

االفريقي.
واعلنت احلكومة السودانية اكثر من مرة
رفـــضهــــــا نقـل مهــمــــــة حفـــظ الــــسالم يف
دارفور الـى االمم املتحدة واكـدت ان قيادة
هــــــــذه الـقــــــــوة يـجـــب ان تــــظـل لـالحتــــــــاد

االفريقي.
ويـشهــد اقلـيم دارفـــور منــذ ثـالث سنــوات

نزاعا مسلحا اسفر عن مقتل ما
بـــــــني 17 و300 الــف شــخـــــــــــص وفــقــــــــــــــــــا
للتقـديرات الـدوليـة فضال عـن نزوح 2.4

مليون شخص اخرين.

ـ

ثالثية فى اليومني القادمني".
واكـــد اسـمـــاعــيل انه سـيلـتقـــى الـــرئـيــس
املـصــري لـيــسلـمه دعــوة حلـضـــور القـمــة
العــــربـيــــة الـتـي سـتـعقــــد يف 28 و29 اذار
اجلـاري يف اخلـرطـوم ولـيبحـث معه اخـر

التطورات يف السودان.
وينتـظر ان يعـقد مجلـس السالم واالمن
الـتـــابع لالحتــاد االفــريقـي اجـتـمــاعــا يف
العاشـر من الشهر اجلـاري يف اديس ابابا
للبحث يف احتمـال تكليف االمم املتحدة
بارسال قوة سالم الى اقليم دارفور لتحل
محل قـوة حفظ الـسالم الـتبعـة لالحتـاد

قمة مرصية ليبية سودانية حول دارفور

بكني /اف ب
دعــــــــا وزيــــــــر اخلــــــــارجـــيــــــــة
الــصـيـنـي لـي تـــشـــاوشـيــنغ
امـــس الــثالثـــاء الـــواليـــات
املــتحـــــدة الـــــى "معـــــارضـــــة

استقالل تايوان".
وقال لي يف مؤمتر صحايف
ـــــــــدورة ـــــــــى هـــــــــامـــــــش ال عـل
السنـوية للبـرملان الـصيني
"نــامل ان تـتخــذ الــواليــات
املتحـدة اجراءات ملمـوسة
ملعارضة استقالل تايوان".
وتـأتـي تصـريحـات لـي قبل

ـ ـ ـ

اجلـنرال غـوو بوكـسينـونغ
دعـــــا قـــــواته الـــــى تـكـثــيف
تـــــدريــبــــــاتهــــــا للــتـــصـــــدي

الستقالل اجلزيرة.
ــــــــــرال خـالل واعـلــــن اجلــــن
دورة الــبـــــرملـــــان املــنـعقـــــدة
خالل االسبـوع اجلـاري يف
بــكـــني "نـعــــــــارض بــــــشــــــــدة
اســـتـقـالل تــــــــايــــــــوان ولـــن
ـــــــــدا لـقـــــــــواتـه نــــــــســــمـح اب
االنفـصـــاليــة بــاالنفـصــال
بـــاي شـكل مـن االشكـــال".

ـ

ـ ـ

وهــــــــــــــددت بـــكـــــني مــــــــــــــرارا
بــــــــالـلـجــــــــوء الــــــــى الـقــــــــوة
لــلـــــتــــــــصـــــــــــــدي الي اعــالن
الستقالل تـايوان اجلـزيرة
املـنفــصلـــة مـنـــذ 1949 عـن
الــصـني الــشـيـــوعـيـــة الـتـي
تـــصـــــوب الــيهــــــا نحـــــو 700

صاروخ بالستي.
وذكــــــرت صحـــيفــــــة جــيــــش
الــتحـــريـــر الـــشعـبـي امــس
الـــثـالثـــــــاء ان احـــــــد قـــــــادة
ـــــــــة ـــــــــوش الـــــصــــيــــنــــي اجلــــي
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ـــــــــــــارة اســـــــــــــابـــــيــع مـــــن زي
الـــــرئـيـــس الــصـيـنـي هـــــو
جـيـنـتــــاو الــــى الــــواليــــات

املتحدة يف نيسان.
وكـــــــانــت الــــصــني طـلــبــت
االســـبــــــــوع املــــــــاضـــي مـــن
ــــــــــات املــــتـحــــــــــدة ــــــــــوالي ال
التـدخل لـوقـف نشـاطـات
تــــايـــــوان "االنفــصــــالـيــــة"
بعـــد قـــرار تـــايـبــيه الغـــاء
هـيـئـــة اسـتــشـــاريـــة حـــول
ـــــــــــى ـــــــــــرة ال ضــــم اجلـــــــــــزي

الصني.

ـ ـ
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بكني تدعو واشنطن ملعارضة استقالل تايوان

لندن /اف ب
حــذر كـبيــر املفــاوضني االيــرانيـني يف امللف
الـنــــووي علـي الريجـــانـي مـن ان الـــواليـــات
املـــتحــــــدة قـــــــد تقـع يف الفـخ نفـــــسه الــــــذي
وقـعــــت فــــيـه يف الـعــــــــــراق اذا شــــنــــت عــــمـال
عـــسكـــريـــا ضـــد ايـــران بــسـبـب بـــرنـــامـجهـــا

النووي.
وقــال الريجـــاني لـتلفــزيــون هـيئــة االذاعــة
الـبـــريــطـــانـيـــة )بـي بـي ســي( ان احلكـــومـــة
االميـركيـة تخـوض "حـربـا نفـسيـة" الحـالـة
ايـران الـى مجلـس االمن الـدولي الـذي قـد
يقـرر فـرض عقـوبـات اقـتصـاديـة ورمبـا شن

عمل عسكري.
واضــاف ان الــواليــات املـتحــدة تــريـــد اقنــاع
العــالم بـانهــا تلقــى دعم اجملـتمع الــدولي،
كمـا حــدث يف العـراق متـامـا، مـشــددا علـى
حق ايران يف تطبيق برنامج نووي سلمي.

وقــــال الريجـــانــي ان ذلك "ســيكـــون كـــارثـــة
)...( فقط النـنا نقـوم باالبحـاث والتنمـية

يريدون ان يحيلوننا الى مجلس االمن".
واضــاف "اعتقـد ان مـا يقـولــونه ويفعلـونه
)املسـؤولون االميـركيون( هـو حرب نفـسية.
اذا كانوا يعتـقدون انهم بذلك يـستطيعون

انكار حقوقنا الثابتة، فهم مخطئون".
ورأى الريجانـي ان واشنطن تـتلقى نـصائح
سـيـئـــة مــن مجـمـــوعـــة "مـن املـــسـتـــشـــرقـني
الـصهاينة"، وذلك ردا علـى صحايف احملطة
الــذي طلب مـنه رأيه يف فكـرة ان الـواليـات
املـتحــدة تعـتقــد ان ايــران ستـنهــار يف حــال

هجوم عسكري اميركي.
وقــــــــــال ان "االخـــــطــــــــــاء نـفـــــــسـهــــــــــا قــــــــــادت
االمــيــــــركــيــني الــــــى الــتـــــــورط يف العــــــراق".
واضــــاف ان "كل شــــرائح اجملـتـمع يف ايـــران

تــدعـم اليــوم بــاالجمــاع البــرنــامـج النــووي
السلمي".

وراى الريجــــــانــي ان ايــــــران ال ميـكــن يف اي
حال من االحـوال ان تتفكك بفـعل ضربات
جـويــة اميــركيـة. وقـال "ميـكنهـم ان يبـدأوا
عمال من هـذا النـوع لكـنهم لن يـستطـيعوا
االنـــتـهـــــــاء مـــن ذلـك. انـهـــم يف وضـع هـــــش

وهش جدا وحساباتهم خاطئة".
من جانبه اعلـن رئيس الوزراء البـاكستاني
شـوكت عزيز لـشبكة التـلفزيون البـريطاني
"بـي بـي سـي" ان بــــاكـــسـتــــان ســتعــــارض اي
عمل عسـكري قد تقـرره حليفتهـا الواليات
املــتحــــدة ضــــد ايــــران بـــسـبـب بــــرنــــامـجهــــا

النووي املثير للجدل.
وقـال عـزيـز املـوجــود يف لنـدن يف زيــارة من
يــومـني "ان وجهــة نـظــر بــاكــسـتــان هـي انه
يـــنـــبـغـــي ان ال يــكــــــــون هـــنــــــــاك اي تــــــــدخـل
عسكري وبـالتاكيـد لن نشـارك يف مثل هذا

العمل".
وردا علــى ســؤال للـبي بـي سي حــول رفـض
واشـنــطـن اسـتــبعــــاد عــمل عـــسـكــــري ضــــد
ايـران، قــال رئيـس الــوزراء البـاكــستــاني ان
بــــــاكــــســتــــــان قــــــدمــت دعـــمهــــــا دائــمــــــا حلل
دبلـــــومـــــاســي الزمـــــة الــبـــــرنــــــامج الــنـــــووي
االيـرانـي لتخـصيـب اليـورانيــوم وخصـوصـا
بـواسطـة الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة الـذريـة

يف فيينا.
واضـاف عـزيــز "نعتقـد ان علـى ايـران ان ال
تنـشــر االسلحــة النــوويــة. اننــا ضــد انتــاج
االسلحـــة النــوويـــة يف املنـطقــة. نعـتقــد ان
ايـران لهـا احلـق فعال يف استخـدام الطـاقـة
الـنـــوويـــة الغـــراض سلـمـيـــة حتـت ضـمـــانـــة
وتـــوجـيهـــات الـــوكـــالـــة الـــدولـيــــة للــطـــاقـــة

الذرية".

باكستان تعارض أي عمل عسكري ضد
ايران والرجياين حيذر من الفخ

كابول /اف ب
ذكــــرت الـلجــنـــــة االفغــــانــيــــة
املـستقلـة حلقوق االنـسان يف
كابـول ان النـساء االفـغانـيات
مــا زلـن ضحــايــا لالسـتغالل
املـنـتــشــر جــدا يف الـبالد مـن
االغتصاب حتى القتل مرورا
بـالـزواج القـسـري بعـد اربعـة
ــــى سقـــوط نــظـــام اعــــوام عل

طالبان االصولي.
وقـالـت هنغـامـا انـواري عضـو
اللـجنــة وهـي تعــرض تقــريــر
منـظمتهـا يف مؤمتـر صحايف
ان "النـســاء مــا زلـن ضحــايــا
االستغالل يف الـقرى الـنائـية
واملـنــاطق املــدنـيــة علــى حــد

سواء، وحتى كابول".
واشــــارت الـــــى العــــديــــد مــن
حاالت االغتصـاب التي يقوم
ــــون بهــــا خــصــــوصــــا املقــــاتل
املـسلحـون التـابعـون لـزعمـاء
احلــرب الــســـابقــني وذلك يف
غــالـبـيــة مـنـــاطق الـبالد، اال

انها لم تقدم ارقاما.
كـمــا حتــدثـت عـن "مــشـكلــة
الزواج الـقسري" مـوضحة ان
الــشـــابـــات يف سـن الـثـــانـيـــة
عــشــرة احـيــانــا يــدفعـن الــى
الـــــــزواج حلل الــنــــــزاعــــــات او
امتــام املفـاوضـات بـشـان زواج

اخر.
وقـــــالــت اكــثـــــر مــن 38% مــن
االفـغانـيات الـلواتـي سئلن يف
اطـــار هـــذا الــتقـــريــــر، انهـن
تـزوجـن رغمـا عـنهـن بحــسب
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جنوب شرق البالد.
واحـصــت اللجـنــة ايـضــا 198
محــاولــة انـتحــار اخــرى لــدى
نــســـاء العـــام املـــاضـي ادت 69
مــنهـــا الـــى الـــوفـــات يف وقـت

الحق.
وتعــانـي الـنــســاء االفغــانـيــات
ايــضــا مـن غـيــاب اخلــدمــات
ـــد الــصحـيـــة والـتـعلـيــم يف بل
دمرته حروب خالل 52 سنة.

وقـال التقـرير ايـضا ان هـناك
طــبــيــبــــــــا واحــــــــدا وخــمــــــس
ممــــــرضــــــات لـكـل مــئــــــة الـف
افغــانـي وســريــر مــسـتــشفــى

واحد لكل ثالثة االف.
ويف افغــانــسـتــان متــوت امــرأة
واحـــــــدة اثــنـــــــاء الـــــــوضـع كـل
ثالثـني دقـيقــة بــسـبـب غـيــاب
الـعـــنـــــــــــايـــــــــــة الـالزمـــــــــــة. ويف
االجمــال، وعـشــرة بــاملئــة من
النـساء تتعـرضن خلطـر املوت
اثناء الـوضع وهي اعلى نسبة

يف العالم.
امـا نـسبـة االميـة بـني النـسـاء

يف افغانستان فتبلغ %80.
وبني 1996، 2001، حظر نظام
طـالبـان علـى النـساء الـذهاب
الــــــــى املــــــــدرســــــــة والـعــمـل او

اخلروج بدون البرقع.
ــــدأت وكــــانــت حقــــوق املــــرأة ب
ـــتــــــــــراجـع يف بــــــــــدايــــــــــة بــــــــــال
الــتـــــسـعــيــنـــــــات مـع وصـــــــول
اجملــــاهــــديـن الــــى الـــسلــطــــة
الـذين قـاتلــوا السـوفيـات عبـر

تطبيق صارم للشريعة.
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زواجهــن، بحـــســب هــنغـــــامـــــا
انواري.

واشـــار الــتقـــريـــر الـــى ان 150
امرأة حاولن االنتحار باحراق
انفـسهن العام املاضي يف غرب
الـبالد حـيث عــاد العــديــد من
االفغـان الــى افغـانــستــان بعـد
سنـوات من الهجـرة الـى ايـران
التي تـعد اكثـر انفتـاحا بيـنما
سجلـت 34 حــالــة ممــاثلــة يف
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الـلجــنـــــة الــتــي ال حتــــــدد مع
ـــواتـي ذلـك عـــدد الـنــســــاء الل

شملهن االستطالع.
واعتــرفت بـان الـوضع االمـني
ورفــــــض بـعــــــض الـعــــــــــــائـالت
مــنـعــــــاهــــــا مــن اجــــــراء هــــــذا
الـــــتــحــقـــــيــق يف عـــــــــــــــدد مـــــن

املناطق.
وقالت نحو خمسني باملئة من
الـنسـاء انهن غيـر سعـيدات يف
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يف يوم املرأة العاملي

النساء االفغانيات ضحايا االغتصاب والقتل والزواج القرسي


