6

العدد ()674االثنني( )22آيار2006

NEWS & REPORTS

NO (674)Mon. (22) May

يف احلدث العربي والدولي

اإلصالحات تفرض نفسها على املنتدى االقتصادي الدولي

مبارك يتجنب االنتقادات الدولية يف قمع املعارضة بالتلويح باإلصالح التدرجيي
جمال مبارك يبرر حتديد قانون الطوارئ باالستعداد الصدار قانون مكافحة االرهاب

املدى  /وكاالت
احتواء

ذكـرت صحيفة "لـوس اجنليس تـاميز" ان الـواليات
املتحـدة بدأت تـطويـر استـراتيجيـة احتـواء اليران
مع جــاراتهــا يف اخللـيج تهــدف الــى نـشــر انـظـمــة
صــواريخ دف ــاعي ــة يف املنـطقــة ومـنع الـسـفن الـتي
يشتبه بانها تنقل تكنولوجيا نووية.
وقـالـت الصـحيفـة الـسـبت ان هـذه اجلهــود تعكـس
خطـط االدارة االميــركيــة لليـوم الـذي تـصبـح فيه
ايـران دولـة نـوويـة واكثـر عـدوانيـة ،وهـو مـا يـخشـاه
املسـؤولون االمـيركـيون ،يف مـنطقـة تؤمـن صادرات
حيوية للنفط الى العالم.

هجوم

اعلـنـت حــركــة حتــريــر ال ـســودان الـتـي وقعـت هــذا
الـ ــشه ـ ــر اتفـ ــاق سـالم مع اخلـ ــرط ـ ــوم انهـ ــا صـ ــدت
هجومـا شنته القوات احلـكومية الـسودانية يف اول
مواجهة مسلحة بعد توقيع االتفاق.
وافـادت حـركـة الـتمـرد ان القـوات احلكـوميـة شـنت
هجـومـا الـسـبت علـى مــواقع لهـا يف دار الـسالم يف
والية شمال دارفور.
واعـتـب ــرت احل ــرك ــة ان "ه ــذا اخل ــرق ه ــو انــته ــاك
واضـح التف ـ ــاق ـي ـ ــة وقـف اطالق ال ـن ـ ــار" م ـط ـ ــال ـب ـ ــا
االحتاد االفريقي الذي تـولى رعاية االتفاق املوقع
يف اب ـ ـ ــوج ـ ـ ــا "بـف ـتـح حتـق ـيـق رس ـمــي وع ـ ـ ــاجـل" يف
املسألة.

اشادة

رحب االحتاد االفـريقي بـ"حسـن سير" االنتخـابات
الرئاسيـة يف السادس عشر مـن ايار يف جزر القمر،
داعيــا اجملتـمع الــدولي "لــدعـم عمـليــة املـصــاحلــة
الــوطنيـة" يف هـذا االرخـبيل الـذي يقع يف احملـيط
الهندي.
وه ـن ـ ــأ مـجلـ ــس الـ ــسلــم واالمــن ال ـت ـ ــابـع لالحت ـ ــاد
االف ــريقـي يف بـي ــان "شعـب وسلـط ــات ج ــزر القـم ــر
واملرشحني ملا حتلـوا به من حس باملـسؤولية خالل
ه ــذه امل ــرحل ــة احل ــاسـم ــة مـن عـملـي ــة املـص ــاحل ــة
الوطنية".

طلب

تعـتــزم امل ـسـت ـشــارة االملــانـي ــة انغـيال مـي ــركل خالل
الزيـارة التي ستقـوم بها الـى الصني اليـوم االثنني
والــثالث ـ ــاء ان ت ــطلــب مــن العــمالق االق ـتـ ـص ـ ــادي
اجل ــدي ــد حتـمل امل ــزي ــد مـن امل ـس ــؤولـي ــة مـن اجل
استقرار العالم وبشان ايران وافريقيا.
وقـ ــالـت م ـصـ ــادر حـكـ ــومـي ـ ــة انه "ن ـظـ ــرا ملـ ــوقـعهـ ــا
االقـتـصــادي الـيــوم ف ــانه علــى الـصـني ان تـتحـمل
املـزيـد مـن املسـؤوليـات" وان تكثـف "مسـاعيهـا" من
اجل تسـوية املشـاكل مثل امللف النـووي االيراني او
"املسائل احلساسة" يف افريقيا.

استثمار

اعلـنت الـهنــد عــزمهــا عل ــى استـثمــار مـليــار دوالر
للـنهوض بصنـاعة الشـاي املتاثـرة بانخفـاض كبير
لالسعار وتراجع صادراتها منه.
وسيـخصـص ستـون بــاملئـة مـن املبلغ لـشمـال اسـام
املنـطقــة التـي تعـتبـر اســاسيــة يف صنـاعـة الـشـاي
الهندي وتنتج  %55من االنتاج الوطني السنوي.

تعاون

اعلن وزير الـداخلية الفـرنسي نيكـوال ساركوزي ان
فـرنـســا واملغـرب قـررتــا تعـزيـز الـتعـاون بـينـهمـا يف
مكافحة االرهاب.
وقال ساركوزي" :قررنا تعزيز التعاون ضد االرهاب
ومكافحة مهربي اخملدرات".
مـن جهته قـال بن مـوسـى وزيـر الـداخليـة املغـربي:
ان الــتع ـ ــاون بــني الــبل ـ ــديــن يف مج ـ ــال مـك ـ ــافح ـ ــة
االرهـاب سـيتـم "بصـورة خـاصـة مـن خالل تفكـيك
عدد من اخلاليا يف املنطقة".

مناشدة

ن ــاش ــد االحت ــاد االفـ ــريقـي يف بـي ــان املــيلـيـ ـشـي ــات
املـتـنــاح ــرة يف العــاصـمــة الـصــومــالـي ــة مقــدي ـشــو
التوقف عن املعـارك التي اسفرت عن سقوط ما ال
يـقل عــن  140ق ـت ـيـال خالل االسـ ـ ــاب ــيع الـقل ــيلـ ـ ــة
املاضية.
ودعـا رئيـس مفوضـية االحتـاد االفريقـي الفا عـمر
كوناري "طريف املواجهات احلالية الى االعتدال".
وحـثهمــا ايضـا علـى "جتـنب اي عـمل من شـانه ان
يزيـد يف خطورة الوضع او يعرقل املـساعي الرامية
الـ ـ ــى الـ ـ ــدفع بـ ـ ــال ـ ــسالم واالمــن واملـ ـصـ ـ ــاحلـ ـ ــة" يف
الصومال.

موقف

اعلن وزيـر اخلـارجيـة االيـرانـي منـوشهـر مـتكي ان
وقف تخـصيـب اليـورانيـوم يـشكل مـسـاسـا بحقـوق
ايران الـشرعيـة ،وذلك يف اول موقف حيـال املبادرة
االوروبية لتسوية االزمة النووية االيرانية.
وقــال متـكي :ان "وقف االنــشطــة النـوويــة ينــاقض
حقوقنا الشرعية".
ويــدعــو العــرض االوروبي الــذي اعــدته بــريـطــانيــا
وفــرن ـســا واملــانـي ــا طهــران ال ــى "تعــاون ك ــامل" مع
الـوكالـة الدوليـة للطـاقة الـذرية ،وخصـوصا "وقف
اي ن ـشــاط يـتــصل بــالـتخـصـيـب واملعــاجلــة وعــدم
القيام به خالل املفاوضات".

لقاء

أعلـن الــرئـي ــس الفل ـسـطـيـنـي محـمــود عـب ــاس انه
سـيلـتقـي رئيـس الــورزاء االســرائـيلـي ايهــود اوملــرت
بعــد ع ــودة االخي ــر من زيــارته ال ــى واشنــطن الـتي
سيلتقي خاللها الرئيس االميركي جورج بوش.
وقـ ــال الـ ــرئـي ــس الـفلـ ـس ـطـيـنــي انه سـيــبحــث مع
امل ـ ـس ـ ــؤولــني االس ـ ــرائــيل ـيــني الـ ـ ــوضع ال ـ ـس ـي ـ ــاســي
و"سنؤكد ان املرجعية السياسية الوحيدة لهم ولنا
هي خريطة الطريق.

نفط

بحـث وزيــر االقـتـصــاد واملــالـي ــة الفــرن ـسـي تـيـيــري
بـروتـون يف الـريـاض يف سـبل احتـواء ارتفـاع اسعـار
الـنفط عـشيـة تـوقـيع مجمـوعـة "تـوتـال" النفـطيـة
الفرنسية على عقد لبناء مصفاة يف السعودية.
واعلـن بــروتــون ان هــذه احملــادث ــات مع امل ـســؤولـني
السعوديني تناولت ضرورة احلصول على معطيات
"اكثر مـصداقيـة" و"شفافيـة" حول مخـزون النفط
لــته ـ ــدئ ـ ــة ال ـ ـس ـ ــوق وض ـ ــرورة ان يح ـ ــدد كل م ـنــتج
"خارطة طريق" لزيادة قدراته االنتاجية.

انتقادات للقاهرة

القاهرة  /وكاالت

ح ــذر ال ــرئـي ــس امل ـص ــري حـ ـسـنـي
م ـب ـ ــارك مــن أن ي ـ ــؤدي ال ـتـعجــيل
ب ـ ــاإلصالحـ ــات يف املـن ــطقـ ــة إلـ ــى
"فوضى".
وجاء حتـذير مبـارك خالل انعقاد
"املـنـتـ ــدى االقـت ـصـ ــادي الـ ــدولـي"
بح ـضـ ــور الع ــدي ــد مـن ال ــزعـم ــاء
الـسيـاسيـني والتجـاريـني البـارزين
من الشرق األوسط والعالم.
وخالل كلـمته يف افـتتـاح املـنتـدى،
ق ـ ـ ـ ــال مـ ـب ـ ـ ـ ــارك "ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـبـقـع ـ ـ ـ ــة
االستــراتيجيـة من العـالم تـتطلع
للسالم والتنمية".
إصالح يـنـبع مـن داخل املـنــطق ــة،
ويقوم على توجه تدريجي متعقل
يضمن استمراره
ولـ ـكـ ــن يف رد م ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
االن ـتـق ـ ـ ــادات ال ـ ـ ــدول ـي ـ ـ ــة بـ ـ ـش ـ ـ ــأن
التـراجـع عن إصالحــات سيــاسيـة
ومعاملـة املتظـاهرين ،قـال مبارك
إنـه ي ـتـعــني أن تـ ـ ـس ـي ـ ـ ــر ع ـمـل ـي ـ ـ ــة
اإلصالح تدريجيا.
وح ـ ــذر مــن أن اإلسـ ـ ــراع بعــمل ـي ـ ــة
اإلصالح ق ــد ي ــؤدي إل ــى "ف ــوض ــى
وانهيار العملية بأسرها".
وعـ ــدد مـبـ ــارك ال ـصـ ــراعـ ــات الـتـي
تشهدهـا املنطقة من قبيل "جمود
عمليـة السالم والـوضع يف الـعراق
واجلــدل ح ــول البــرنــامـج النــووي
اإليران وقضية دارفور والتوتر بني
سوريا ولبنان".
وأضـاف قائـال إن "رياح التغـيير يف
الشــرق األوسط لن تـأتـي بثمـر يف
غـ ـي ـ ـ ـ ــاب تـ ـن ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ــات
والتوترات".

تقول املعـارضة املصريـة انه يسعى
خلالفة والـده يف احلكم ،انه سمع
خالل زي ــارة ق ــام به ــا قـبل ع ـش ــرة
اي ــام ال ــى واشـنـطـن "ح ــديـث ــا عـن
تراجع االصالح يف مصر".
ولـكـنـه نفـ ــى ذلـك مـ ــؤك ـ ــدا انه "ال
تـ ـ ـ ـ ــراجـع وال ابـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاء" لـالصـالح
ال ـ ـس ـي ـ ــاســي .واع ـت ـب ـ ــر ان اجل ـ ــدل
الـدائـر يف مـصـر االن حــول بعـض
القـض ــاي ــا ومـنه ــا تع ــديل ق ــان ــون
الـسلطـة القضـائيـة واخلالفات يف
وجهـات الـنظـر حـولهـا هي يف حـد
ذاتـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر واضـح عـلـ ـ ـ ــى ان
االصالح ميضي الى االمام".

وكـ ـ ـ ــان ــت انـ ـتـقـ ـ ـ ــادات قـ ـ ـ ــد وجـه ــت
لـلـقـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـ ـصـ ـ ــارمـ ـ ــة ال ـت ــي اتخـ ـ ــذت ضـ ـ ــد
محتـجني علـى معــاقبـة قـاضـيني،
فضـال عن تثبـيت حكم صـادر ضد
املرشح الرئاسي السابق أمين نور.
وكان القاضيان هشام بسطاويسي
ومحـمـ ــود مكـي عل ــى رأس حـمل ــة
وجـه ــت انـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــادات لـلـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
االنتخــابيــة ودعت إلـى إصالحـات
يف السلطة التشريعية.
واع ـ ـتـقـلـ ــت ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ــة خـالل
األسـب ــوعـني امل ــاضـيـني املـئ ــات مـن
احملتجني املطالبني بإصالحات.
ومـن جــانـبه ــا وصفـت اخلــارجـيــة
األمـريكية تثبيـت احلكم بالسجن
ال ـصـ ــادر بـحق زعـيـم حـ ــزب الغـ ــد
املعـ ــارض أميـن نـ ــور ب ـ ــأنه "خ ـطـ ــأ
قضائي وانـتكاسة للـدميقراطية".
ويـأتي انعقـاد املنتـدى االقتـصادي
الـ ــدولــي بعـ ــد شهـ ــر تقـ ــريـبـ ــا مـن
هـجمــات دهـب ،القــريبــة من شــرم
الــشيـخ ،والتـي أسفــرت عـن مقـتل
وإصــابــة العـشــرات مـن املـصــريـني
والسياح األجانب.
وأعل ـنــت ج ـمـ ـ ــاعـ ـ ــة تـ ــطلـق علـ ـ ــى
نف ـ ــسه ـ ــا "ال ـت ـ ــوح ـيـ ـ ــد واجله ـ ــاد"
مســؤوليتهـا عن الهجـوم ،ويعتقـد
أنها ترتـبط بالقاعـدة أو تستوحي
النهج منها.
وك ــانـت ش ــرم ال ـشــيخ نف ــسه ــا ق ــد
تع ــرضـت لــسلــسلـ ــة تفجـي ــرات يف
يــوليـو/متـوز  2005ممـا أسفــر عن

تبرير استمرار الطوارئ

مصرع  70شخصا.

اجراءات امنية

وق ـ ـ ــد مت تـ ـ ـش ـ ـ ــدي ـ ـ ــد اإلج ـ ـ ــراءات
األمـنـي ــة حـيـث أقـيـمـت الع ـش ــرات
مــن نق ـ ــاط الــتف ـت ـيـ ــش مبح ـ ــاذاة
الطرق الـرئيسـية قرب شـرم ،فيما
اصطف رجال األمن يف الشوارع.
وفــرضـت الــسلـطــات حـظ ــرا علــى
الــريــاضــات امل ــائيــة ق ــرب املنـتجع
خالل انعقــاد املـنتــدى ملــدة ثالثــة
أيـ ــام ،فـيـمـ ــا أمـ ــر رجـ ــال شـ ــرطـ ــة
يـرتــدون مالبس مـدنيـة الـسيـارات
امل ـت ـ ـ ــوقـف ـ ـ ــة يف أم ـ ـ ــاكــن مـع ـي ـن ـ ـ ــة
بالرحيل عنها.

القاعدة تستهدف حممود عباس
وعدد ًا من الشخصيات الفلسطينية
باريس /ا ف ب

اعلـنـت م جـم ــو ع ــة ق ــالـت انه ــا
تـنتـمي الــى تنـظيـم القــاعــدة،
يف ب ـي ـ ــان ن ـ ـشـ ـ ــر عل ـ ــى ش ـبـك ـ ــة
االن ت ــرنت اال حــد مـس ــؤول يـتهــا
عــن مح ــاول ــة اغـتـي ــال رئـي ــس
اخملـابـرات الفلـسطـينيـة طـارق
اب ــو رجب وهــددت بــاسـتهــداف
شخصيات فلسطينية اخرى.
وقـ ــال الـبـيـ ــان الـ ــذي ال ميـكـن
الـتـ ــاكـ ــد مــن صحــته "انـنـ ــا يف
تنظيم قاعدة اجلهاد  --والية
فلـسـطـني  --نعـلن املـس ــؤوليــة
الـك ـ ــاملـ ــة عـن ه ـ ــذه العــملـيـ ــة
الـتـي تـثـبــت للجـمـيـع مت كـنـن ــا
من الوصول الى راس الكفر".
وكـان ابــو رجب اصـيب الـسـبت
بـج ـ ـ ــروح ب ـ ـ ــا لـغ ـ ـ ــة يف انـفـج ـ ـ ــار
اسـته ــدف مق ــر اال سـتخـب ــارات
يف غـزة ما اسـفر عن وفـاة احد
مرافقيه.
وا ك ــد الـبـي ــان ان "ا خ ــوان كـم يف
ت ـنـ ـظ ـيــم قـ ـ ــاع ـ ـ ــدة اجلهـ ـ ــاد يف

فلـسطـني متكنـوا من الـوصـول
الـى مقــر عمل املـرتـد عـن دين
االسالم طارق ابو رجب".
وا ض ــاف "رغم شــدة الـتحــصني
والـتـعقـيـ ــدات العــملـيـ ــة متكـن
اجمل ـ ــاه ـ ــدون مـن زرع عـب ـ ــوة يف
املــصعــد اخل ــاص لهــذا املــرتــد
ال ــذي ط ــامل ــا لقـي اجمل ــا ه ــدون
ال ـتـع ـ ـ ــذيــب يف سـج ـ ـ ــونـه لـكــن
اجملا هـدين تـسرعـوا يف تفجـير
العـبـ ــوة اذ كـ ــان مــن املقـ ــرر ان
تنفجر بعد انغالق املصعد".
و هــددت اجمل مــوعــة مبــزيــد من
االغـتـي ــاالت م ــؤك ــدة ان "ه ــذه
العـمليـة مـا هـي اال حلقــة من
س لـ ـ ــسلـ ـ ــة اغ ـت ـيـ ـ ــاالت وا نـ ـ ــزال
العقاب باملرتدين ".
واضــا فـت ان "كل مـن االسـمــاء
الت ــاليــة هـي محـطــة اه ــدافنــا
القـ ــادم ـ ــة اوال م حـم ـ ــد دحالن
( ) ..وث ــانـيـ ــا محـم ــود عـب ــاس
وسـمـيــر املــشعــراوي واب ــو علـي
شاهني".

الوكاالتBBC/

الكويت  /القناة

أكد نواب املعارضة الكويتية انهم
سيقــاطعــون اجللـســة البـرملــانيـة
اخلـاصـة الـتي طلـبتهـا احلكـومـة
إلعـادة منــاقشــة مشـروع القـانـون
االنـتخــابي اجلـديـد الــذي ادخل
البلد يف ازمة سياسية.
إال ان املعارضة املؤلفة من توافق
ن ـ ـ ــواب اسالم ـيــني ول ـيــبـ ـ ــرال ـيــني
ووطـنـيـني (29نــائـبــا) أك ــدت أنهــا
سـتسـائل رئـيس الـوزراء الكــويتي
ال ـشـيخ ن ــاص ــر محـم ــد االحـم ــد
الصبـاح يف اجللسـة التي حـددها
البرملان الستجوابه يف  29ايار.
وقـ ــال الـنـ ــائـب ورئـي ــس مـجل ــس
االمــة الـســابـق احمــد الــسعــدون
لـن نتـراجـع لن نحـضــر اجللـسـة
وسنستجوب رئيس الوزراء.
واجللسـة التي يفـترض ان تـعقد
االثـنني كــانت طلـبتهــا احلكـومـة
االربع ـ ــاء امل ـ ــاضــي بع ـ ــد ي ـ ــومــني
فقــط مـن اقـ ــرار مـجل ــس االمـ ــة

ويقــود رئيـس الــوزراء يف اجلـبل االســود
ميلو دجوكانـوفيتش التيار االستقاللي
الـ ــذي يعـتـبـ ــران بالده تـ ــواجه امـتح ــان
نضوج وان العالم باسره يتطلع اليها.
وقـ ــد شهـ ــدت مـ ــديـنـ ــة بـ ــودجـ ــوريـت ــشـ ــا،
عـاصمة اجلبل االسـود تظاهـرة ضخمة
االسـب ــوع امل ــاضـي ،تــط ــالـب ب ــاسـتـقالل
اجلمهورية.
وجتمع عشرات اآلالف من املواطنني يف
السـاحة العـامة وسـط املدينـة على وقع
انـاشيـد تقليـدية للـبالد ،واستمعـوا الى
خـطـابــات القـاهــا سيــاسيـون يـطــالبـون
باستقالل اجلبل االسود.
يـذكر ان اجلـبل االسود الـذي يبـلغ عدد
سـكـ ـ ــانه  700الـف شخ ــص كـ ـ ــان اصغ ـ ــر
جمهـوريـة يف االحتـاد اليـوغـساليف ،ولم
يكن مستقال منذ نحو  90عاما.
اال ان ب ــني الـ ــصـ ـ ـ ــرب واجلـ ـبـل االسـ ـ ـ ــود
عالقات تاريخية وتداخل للشعبني ،كما
هــنـ ـ ــاك ع ـ ــادات اج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة ودي ـنــي ـ ــة
مشتركة.

هافانا /اف ب

اعـل ــن ال ـ ـطـ ـبـ ـي ــب اوخـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــو
سلمـان حـسـني رئيـس الفـريق
الـطـبـي امل ـشـ ــرف عل ــى فـي ــدل
ك ــاسـت ــرو ان ال ــزعـيــم الك ــوبـي
الـ ــذي سـيـبـلغ الـثـمـ ــانـني مـن
الع ـم ـ ـ ــر يف اب املق ـبـل ويقـ ـ ــود
ك ــوب ــا مـن ــذ  47ع ــام ــا يـتـمـتع
بـصحـة قـويـة وبـطـاقـة كـبيـرة
تـسمحـان له بـان يعيـش حتـى
سن الـ 140عاما.
وق ــال ال ـطـبـيـب الـتـي يـت ــرأس
"ن ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــالـغـ ــني امل ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــة
والعشـرين" يف هافـانا ممـازحا
اجلـمع ــة "النــاس يقــولــون انه
م ـص ــاب مب ــرض ب ــاركـن ـس ــون.
هذا مـن نسج اخليـال .كل يوم

الح ــال ــة مــشـ ــروع الق ــان ــون ال ــى
احملـكمــة الــدستــوريــة بـطلـب من
احلــك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة اي ـ ــض ـ ـ ـ ــا لـل ــب ــت يف
دستـوريته االمـر الـذي اسفـر عن
انـسحــاب نحــو ثالثني نــائبــا من
قاعة البرملان.
ويـنـص مــش ــروع الق ــان ــون ال ــذي
تـطــرحه احلكـومــة بخفـض عـدد
الـدوائــر االنتخــابيــة من  25الـى
عـ ــش ـ ـ ــر .وتع ـتــب ـ ـ ــر املعـ ـ ــارضـ ـ ــة ان
الق ـ ــان ـ ــون االنــتخ ـ ــابــي احل ـ ــالــي
بدوائـره اخلمس والعشـرين يعزز
امكانيـة شراء االصـوات وحصول
جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزات اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الـنـ ــاخـبــني يف كل دائ ـ ــرة صغـيـ ــر
جــدا .وتطــالب املعـارضـة بقـانـون
يحـدد عـدد الـدوائــر االنتخــابيـة
بخمس.
وكـان ثالثـة نـواب تقـدمـوا بـطلب
السـتج ــواب رئـيــس ال ــوزراء وه ــو
ابــن اخ امــي ـ ــر الـك ـ ــويــت آخ ـ ــذيــن
عـلـ ـيـه مـ ـ ـ ــا اع ــت ــبـ ـ ـ ــروه عـ ـ ـ ــرقـلـ ـ ـ ــة

لالصالحـات االنتخابـية .ويشكل
استجواب رئـيس الوزراء الكويتي
سابقة يف الدول اخلليجية.
وقـد يـؤدي هــذا االستجـواب الـى
حل مجلـس االمـة والـدعـوة الـى
انــتخ ـ ــاب ـ ــات م ـبـك ـ ــرة يف غــض ـ ــون

طهران جتدد رفضها وقف ختصيب اليورانيوم
طهران/اف ب

اعـل ــن املـ ـتـحـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ــاس ــم
اخلارجية االيرانية حميد
رض ـ ـ ــا آصف ــي ان بالده لــن
تـوقف نـشـاطـات تـخصـيب
الـي ــورانـي ــوم ب ــال ــرغـم مـن
الـعـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ــذي اعـ ـ ـ ـ ــده
االحتـ ـ ـ ــاد االوروب ــي بـهـ ـ ـ ــذا
الصدد.
وعـلـق امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدث عـلـ ـ ـ ـ ــى
الـع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال
م ـ ــوضـع بحــث وي ـت ـض ـمــن
اجـ ـ ـ ـ ــراءات حتـف ـ ـيـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــة
وتـهـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــدات بـفـ ـ ـ ـ ـ ــرض
عقــوبــات ،فــاعـتبــر انـه من
االف ـ ـضـل "ع ـ ـ ــدم ال ـتـكـهــن
(مبـضـمـ ــونه) واالنـتـظ ــار"
حـتـ ــى يـتـم االطـالع علــيه
رسميا.
لكـنه ق ــال خالل م ــؤمت ــره
الـصحــايف االسبــوعـي "لن

صحة كاسرتو تسمح له بالعيش حتى  140عاما !
يـبـتك ــرون له مــرضــا جــديــدا.
لـك ـن ـنــي اق ـ ـ ــول لـكــم ان ه ـ ـ ــذا
الـ ــرجل (ك ــاسـت ــرو) ســيعـي ــش
 140عاما".
غيــر ان فيـدل كــاستـرو مـا زال
بعيـدا عن الـسن الـذي يخـوله
االنضـمام الى نـادي "البالغني
املئــة والعـشــرين عــامــا" وعــدد
اع ـضـ ــائه سـتـ ــة االف .واوضح
ال ـطـبـيـب "انه لـي ــس بح ــاج ــة
ال ــى ذلـك" ،واصف ــا اي ــاه بـ ــانه
"منوذج لطول العمر".
واوضح سلمـان حـسـني البـالغ
الـسـادسـة والـسـبعني ان "كـوبـا
هي الـبلـد الــوحيــد يف العــالم
الـ ـ ـ ـ ــذي يـه ـ ـتـ ــم بـ ـ ـ ـ ــالـعـ ـ ـ ـ ــوامـل
االسـاسيـة التي تـسمح للـناس

انتكاسة االصالحات

مـن جـ ــانــبه قـ ــال جـمـ ــال مـبـ ــارك
بتصريحات يف االجتاه ذاته .وقال
ان عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة االصـالح "مي ـك ــن ان
تـ ـ ـشـه ـ ـ ــد ان ـتـك ـ ـ ــاس ـ ـ ــات" اال انـه ـ ـ ــا
مستمرة.
واكـد جنل الرئـيس املصـري ،الذي

املعارضـة الكويتيـة تقاطع الربلـمـان

سكان اجلبل االسود يصوتون عىل استقالل بالدهم
تــوجه الـنــاخـبــون يف جـمهــوريــة اجلـبل
االس ـ ــود ال ـ ــى صـن ـ ــادق االقـت ـ ــراع ام ــس
االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،لـالدالء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواتـه ـ ــم يف
االستـفتــاء علــى اسـتقالل اجلـمهــوريــة
عن صربيا.
ويف ح ــال ص ــوتـت اكـث ــري ــة ال ــسك ــان يف
اجل ــبل االسـ ـ ــود ل ــص ـ ـ ــالح االس ـتـقالل،
ف ـســتك ــون تـلك حلـظ ــة مهـم ــة ج ــدا يف
تــاريخ الـبلقـان ،كــونهــا ستـشهـد تـفكك
آخـر مـا تبقـى من االحتـاد اليـوغـساليف
السابق.
وي ــس ـ ــود االنق ــسـ ــام بـني سـكـ ــان اجلــبل
االسـ ـ ـ ــود ازاء اس ــت ــمـ ـ ـ ــرار االحتـ ـ ـ ــاد مـع
صربيا ،او االستقالل.
ويقـول معارضو االسـتقالل ان الروابط
الـثقــافيــة واالقتـصـاديــة والعـائـليــة مع
صـ ــربـيـ ــا سـتــتع ـ ــرض للــضـ ــرر يف حـ ــال
االنف ــصـ ـ ــال ،ب ـي ـنــم ـ ـ ــا يقـ ـ ــول مـ ـ ــؤيـ ـ ــدو
االسـتقالل انه سـيسـرع انـضمـام اجلبل
االسود الى االحتاد االوروبي.

وكـ ـ ــان كـالوس شفـ ـ ــاب ،مـ ـ ــؤس ـ ــس
امل ـن ـتـ ـ ــدى االق ـتـ ـص ـ ـ ــادي العـ ـ ــاملــي
ورئـي ــسه الـتـنفـي ــذي ،ق ــد ق ــال يف
وقـت س ــابق إن عقــد املــؤمت ــر بعــد
شهـ ــر مــن هجـمـ ــات دهـب "ي ـ ــدلل
بقـوة على ثقة اجملتمع الدولي يف
امل ـن ــطقـ ـ ــة عل ـ ــى امل ـ ــدى الـ ـطـ ـ ــويل
وخاصة مبصر".
ويــركــز املـنتــدى االقتـصــادي علــى
عمالة الشباب.
وكـان البنك الدولي مؤخرا من أن
الـشـرق األوسـط بحـاجــة ملعـدالت
نحــو بـني  6و %7خالل الـ 20عــامــا
املقــبلـ ــة حـتـ ــى ال ت ـصـل معـ ــدالت
البطالة إلى .%25

وقـال شـريف الـديـواني مـديـر فـرع
الـشـرق األوسـط وشمـال أفــريقيـا
للـمـنـتـ ــدى االقـت ـصـ ــادي الـ ــدولـي
"يـجب اسـتخــدام العــائــد احل ــالي
مـن النـفط يف مـشـروعـات طـويلـة
األمـ ــد ويف خـلق فـ ــرص جـ ــديـ ــدة
لألجيال القادمة".

واك ــد ان "الـبعــض راى ان مت ــدي ــد
ح ــال ــة الـط ــوارئ مل ــدة سـنـتـني ه ــو
تـخـلـ ــي عـ ــن ال ـ ـتـعـه ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـتـ ــي
قــطعــته ــا" م ـصـ ــر خالل ال ــشه ــور
االخـ ـيـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــراء اصـالحـ ـ ـ ــات
سياسيـة ولكنه اوضح ان "الرئيس
مبـارك اضـطــر اتخـاذ قـرار صـعب
وه ـ ــو مت ـ ــدي ـ ــد ح ـ ــال ـ ــة الـ ـط ـ ــوارئ
ل ـي ـت ـ ـس ـنـ ـ ــى ادخـ ـ ــال ال ــتع ـ ـ ــديالت
الـدستورية الالزمـة الصدار قانون
ملكافحة االرهاب".
واعتبر ان احلزب الـوطني احلاكم
تعلم دروسا كثيـرة من االنتخابات
االخ ـيـ ـ ــرة "اه ــمهـ ـ ــا ان ال ـنـ ـ ــاس ال
يـعنـيهـا الـرؤى واالطــر النـظـريـة"
الـتي ميـكن ان يــشتـمل علـيهــا اي
بـ ــرنـ ــامج سـيـ ــاسـي وامنـ ــا يهــمهـ ــا
"املـسـائـل امللمـوسـة" الـتي تـنعكـس
ب ـ ـشــكل م ـب ـ ــاش ـ ــر عل ـ ــى ح ـي ـ ــاته ـ ــا
الي ــوميــة مـثل الــوظــائف وبــرامج
مساعدة االسر الفقيرة.

بــبلـ ــوغ املـئـ ــة والعـ ـشـ ــريـن مـن
الع ـمـ ـ ــر وم ـ ـ ــواصلـ ـ ــة ن ـ ـشـ ـ ــاط
م ـ ــزده ـ ــر وك ـ ــأنه ـ ــا مـن ش ـ ــؤون
الدولة".
وك ـ ــان ك ـ ــاس ـتـ ـ ــرو سخ ـ ــر يف 17
تـشـريـن الثــاني خـالل خطـاب
مطـول استغـرق اكثــر من ست
سـ ــاعـ ــات مــن تقـ ــريـ ــر وضعــته
وكـالـة االسـتخبـارات املـركـزيـة
االمـ ـي ـ ـ ـ ــركـ ـي ـ ـ ـ ــة (س ــي اي ايـه)
وكـشف مــضمــونه قـبل بـضعــة
ايــام ،ذك ــر انه مـصــاب مبــرض
باركنسون.
وقـال "اشعـر اننـي افضل حـاال
من اي وقـت مضـى" ،مطـمئنـا
الــرأي العــام الكــوبـي والع ــاملي
الى صحته املمتازة.

نتـراجع عـن النـقطـة الـتي
وصلـن ــا الـيه ــا ولـن نـ ــوقف
تخصيب" اليورانيوم.
وتـ ــابـع آصفـي "ان عــملـنـ ــا
يق ـ ـ ــوم عل ـ ـ ــى اس ـ ـ ــاس ه ـ ـ ــو
وجــوب االعـت ــراف بحقــوق
اجلــمه ـ ــوريـ ـ ــة االسالم ـي ـ ــة
االيـ ـ ــران ـيـ ـ ــة يف اي خـ ـطـ ـ ــة
ك ــانت" ،مــؤكــدا "ال ميكـننــا
الـ ـت ـ ـ ـ ــراجـع" ح ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ــذه
املسألة.
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر اخل ـ ـ ــارج ـي ـ ـ ــة
منوشهر متكي بادر السبت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رفـ ـ ـ ــض الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
االوروبــي الـ ـ ــذي مـ ـ ــا زالــت
الدول االوروبية تعمل على
تف ــاصــيله .وق ــال ان "وقف
االنـشطـة النـوويـة ينـاقض
حقوقنا الشرعية".
وسخــر الــرئـيــس االيــرانـي
مح ـم ـ ــود اح ـم ـ ــدي جن ـ ــاد

مـسبقـا االربعـاء بـالعـرض
االوروبــي ،ف ـ ـ ــوصـفه بـ ـ ـ ــانه
مــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة "ذهـ ـ ــب"
ب"حلوى".
وس ـي ـ ـشــكل هـ ـ ــذا الع ـ ــرض
قـاعـدة حملـادثـات ستجـري
االربـعـ ـ ـ ــاء يف لـ ـنـ ـ ـ ــدن ب ــني
ال ــدول اخلـمــس ال ــدائـم ــة
الـع ـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف مـجـل ـ ــس
االمن (الــصني والــواليــات
املتحدة وفرنسا وبريطانيا
وروسيا) اضافة الى املانيا.
والهـدف هــو التــوصل الـى
مـشــروع قــرار يـطــرح علــى
مـجـل ـ ــس االمــن ال ـ ـ ــدولــي
به ــدف ارغ ــام ايـ ــران عل ــى
تـعـل ـ ـيـق ال ـ ـن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ــات
احلـســاســة يف بــرن ــامجهــا
ال ـن ـ ـ ــووي وعلـ ـ ــى االخ ــص
تخصيب اليورانيوم.

دمشق تتهم االوروبيني بتجاهل حقوق االنسان
دمشق /اف ب

شـ ـن ــت صـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة "ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري ــن"
احلكوميـة السورية امس االحد
هجـومـا عـنيفـا علـى االوروبـيني
واتهمـتهم ب"جتــاهل احلقـائق"
يف قـ ـض ـ ــايـ ـ ــا حق ـ ــوق االن ـ ـس ـ ــان
و"االنسياق وراء الـدول املؤثرة"،
مـتسـائلـة "ملـاذا ال يـدافعـون عن
حقـ ــوق االنـ ـسـ ــان يف فلـ ـس ـطـني
والعراق وغوانتانامو.
وك ــانـت ال ــرئ ــاس ــة الـنـم ـس ــاوي ــة
لالحتـاد االوروبي دانت اجلـمعة
اعتقال نـاشطني سـوريني وقعوا
اعـالنـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــالـ ــب بـ ـ ـ ـ ــاصـالح
الـعالقـ ــات مع لـبـنـ ــان ،معـتـب ــرة
انها "اعتقاالت تعسفية" تعكس
"تــدهــورا كـبيــرا" لــوضع حقــوق

االنسان يف سوريا.
وعبرت الـرئاسـة النمسـاوية عن
"قلق االحت ــاد االوروبي الـعمـيق
حلــملـ ــة امل ـض ـ ــايقـ ــات االخـيـ ــرة
بـحـق مـ ـ ـ ــدافـع ــني ع ــن حـقـ ـ ـ ــوق
االن ـســان ونــاشـطـني سـيــاسـيـني
مساملني".
وقــالت "تـشــريـن" انه "ال يــوجــد
اعـتقــاالت يف صفــوف املـس ــاملني
واملــدافعـني عن حقـوق االنـسـان
يف سـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا" ،مـ ـ ـ ـ ــوضـحـ ـ ـ ـ ــة ان
"احملالني على القضـاء تطاولوا
عل ــى الق ــان ــون وح ــاول ــوا الـنـيل
مـن اخلــط ال ــوطـنـي وال ــوح ــدة
الــوطـنيــة واثــارة نعــرات تعــاقب
علـيه ــا معـظـم دول العــالـم مبــا
ف ـ ـ ـ ـ ـي ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دول اوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا".

شهرين او الى تغيير احلكومة.
ويعيـش يف الكويـت ثالثة ماليني
شخص بـينهم ملـيون كـويتـي اما
عـدد النـاخبـني من بينهـم فوصل
الـى  334الفا بعـد منح املرأة حق
االقتراع.

القبارصة اليونانيون
ينتخبون برملاهنم
نيقوسيا /اف ب

ت ــوجه حــوال ــى  500الف قـبــرصـي يــونــانـي
امــس االح ــد ال ــى م ــراك ــز االقـت ــراع يف اول
انتخابـات تشريـعية جتري مـنذ رفضهم يف
نيسـان  2004خطة العـادة توحيـد اجلزيرة
اقترحتها االمم املتحدة.
وفتحت مراكز االقتراع يف الساعة السابعة
بـالتـوقـيت احمللي يف الـشطـر اجلنـوبي من
اجلزيرة حيث التصويت اجباري.
وكـشف استطالع نـشرت نتـائجه يف  14ايار
ان حــزب الــرئيـس تــاســوس بــابــادوبــولــوس
"ديكـو" (ميني الـوسط) الـذي تـزعـم حملـة
رفض خطـة اعادة تـوحيد اجلـزيرة سيـزيد
عـدد نوابه يف البرملـان من تسعة حـاليا الى
 12من اصل  56مقعدا.
ويف ح ــال حتـقق ه ــذا الــتق ــدم ،فـ ـســيك ــون
بـنظر الرئيـس استفتاء على سـياسة حزبه
املعارضة خلطة االمم املتحدة.
ودعـا بابـادوبولـوس عنـد االدالء بصـوته يف
ديفـتيــرا بضــاحيــة نيقــوسيــا صبــاح اليـوم
االثنني مـواطنيه الـى "ممارسـة حقهم" يف
التصـويت .وقـال امام نـاخبني وصحـافيني
"ادع ــو جـمـيع امل ــواطـنـني ال ــى الـت ـص ــويـت
وومارسة حقهم".
وردا على سـؤال لصحافيني قـبارصة اتراك
حــول احـتـمــا اج ــراء "تغـيـيــرات كـبـيــرة" يف
احلكـومـة الـقبــرصيــة اليـونــانيـة مـن اجل
تسوية وضع اجلزيرة بعد االنتخابات ،قال
بــابــادوبــولــوس انه "لـيـس هـنــاك اي سـبـب
للتغيير".
واك ـ ــد ان "س ـي ـ ــاس ـ ــة اجل ـ ــانــب الق ـب ـ ــرصــي
اليــونــانـي واضحــة وسلـيمــة .ال ارى سـببــا
للتغيير".
اال ان هـ ـ ـ ـ ـ ــذا احلـ ـ ـ ـ ـ ــزب ي ـ ـبـقـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ـسـ ــب
اسـتطالعـات الـرأي يف املـرتبـة الثـالثـة بعـد
اكـب ــر ح ــزبـني يف اجل ــزي ــرة وهـم ــا احل ــزب
الـ ـشـيـ ــوعـي (اكــيل) االقـ ــوى يف الــتح ـ ــالف
احلــاكم ويـشغل حــاليـا عـشـريـن مقعـدا يف
البـرملان واحلزب اليمـيني املعارض "ديسي"
( 19مقعدا).
وكـ ــشفـت اسـت ــطالعـ ــات الـ ــرأي ان هـ ــذيـن
احلزبني سيفقدان اصواتا.

