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صحيفة ترشين تدعو للضغط عىل إرسائيل الستئناف
عملية السالم
املدى  /وكاالت
تنافس
ـم ــود عـبـ ــاس رئـيــس الـلجـن ــة الـتـنفـي ــذي ــة
ـق ــال مح ـ
ملنظـمة الـتحريـر الفلسـطينـية ،ومـرشح حركـة فتح
ملنـصـب رئيـس الــسلـطــة الفلـســطيـني ــة ،ان تنــافـس
عـ ــشـ ــرة مـ ــرشحــني علـ ــى مـن ـصـب رئـي ــس ال ــسلــط ــة
الفلـسطينـية يف االنتخـابات الـرئاسيـة املقبلـة "امنا
هـو دليل علـى ان الـدميـوقـراطيــة تســود يف السـاحـة
الفلسطينية".
بقاء
وافق وزير الـدفاع االمـيركي دونـالد رامـسفيلـد على
الـبقــاء يف منـصبـه بنــاء علـى طـلب الــرئيـس جـورج
بوش ،كـما اعـلن مسـؤول كبـير يف االدارة االمـيركـية.
وقـ ـ ــدم وزيـ ـ ــر الـ ــصحـ ـ ــة واخل ـ ــدم ـ ــات االج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة
االميـركي تـومي تـومسـون استقـالته للـرئيـس بوش.
وهو العضو الثـامن يف االدارة االميركية الذي يغادر
فريق بوش منذ اعـادة انتخاب الرئيس لوالية ثانية
يف الثاني من تشرين الثاني املاضي.
زيارة
اعـلن مـكتـب رئيـس الــوزراء الـكنــدي بــول م ــارتن ان
مـ ــارتـن سـيـ ــزور لـيـبـي ــا مـن  18ال ــى  21ك ــان ــون االول
اجلـاري .وسيلـتقي الـرئـيس الـليبـي معمـر القـذايف،
لكـن الـتفـ ــاصـيل املـتـعلق ــة ب ــرحلـته لـم تـنــته بع ــد.
وتقيم كنـدا عالقات دبلوماسيـة مع ليبيا منذ 1968
لـكــنهـ ــا كـ ــانـت مـن ال ـ ــدول الغـ ــربـيـ ــة الـتـي طــبقـت
العقوبات عـلى ليبيا بدءا من  1986بعد سلسلة من
االعـتـ ــداءات االرهـ ــابـي ــة ،قـبل تـلك الـتـي ف ــرضـته ــا
االمم املتـحدة اعتـبارا من  1992اثـر اعتداء لـوكربي
(.)1988
ترحيب
رحـب االحت ــاد االوروبـي وال ــوالي ــات املـتحـ ــدة بق ــرار
احملكمــة العليـا االوكـرانيـة القـاضي بـالغـاء نـتيجـة
االنتـخابـات الرئـاسيـة التي جـرت يف اوكرانـيا يف 21
تـشـريـن الثـاني .واعـرب يـان بـيتـر بـلكيـننـدي رئيـس
الـوزراء الهـولنـدي الـذي تتـولـى بالده حـاليـا رئـاسـة
االحتاد االوروبي يف بيـان عن "ابتهاجه للقرار الذي
اتخـذته احملـكمـة الـعليـا يف اوكــرانيــا يف الثـالـث من
كانون االول" والـذي يلغي نتائج اجلولـة الثانية من
االنتخابات.
انفجارات
دوت خـمــسـ ــة انفجـ ــارات يف الع ــاصـم ــة االسـب ــانـي ــة
مـدريـد بعـد انـذار مـن متحـدث قـال انه يـنتـمي الـى
منظمـة "ايتا" االنفـصاليـة القليم البـاسك من دون
ان تــسفـ ــر عـن وقـ ــوع جـ ــرح ــى ح ـسـبـم ــا اف ــاد ح ــاكـم
العــاصمـة كــوستــانتـينـو مـينـديـز .وقـال مـينـديـز ان
االنفجـارات جنـمت عـن "عبــوات صغيـرة تهـدف الـى
خلق بـلبلـة" علـى محـاور طـرقـات العــاصمـة عـشيـة
عــطلـ ــة ت ـسـتـم ــر خـمــس ــة اي ــام يف الــبالد .واوضح ان
االنفجارت لم توقع "اي ضحايا".
توافق
اعلن وزيـر اخلـارجيـة االيطــالي جيـانفـرانكـو فـيني
وج ــود "ت ــوافق مـب ــدئـي" يف االحت ــاد االوروبـي ح ــول
انــضمــام ت ــركيــا الــى االحتــاد عــام  2014علــى اقــرب
تقدير .واضاف ان "احلكومـة تأمل ان تتمكن القمة
االوروبيــة املقـبلــة الـتي سـتعقــد يف  17كــانــون االول
من اتخـاذ قرار وحتـديد مـوعد لـبدء املفـاوضات مع
تركيا العام املقبل".
دعوة
دعـا وزير اخلـارجيـة الفلسـطينـي نبيل شعـث مروان
الـبـ ــرغـ ــوثـي احـ ــد رمـ ــوز االنــتفـ ــاضـ ــة امل ــسجـ ــون يف
اســرائـيل الـ ــى سحـب تــرشـيحه النـتخــابــات رئــاســة
الــسلـطـ ــة الفل ـسـطـيـنـيــة ودعـم م ــرشح حــركــة فـتح
الـرسمـي محمـود عبـاس .وقـال شعث يف رام اهلل اثـر
لقــاء مع وزيــر اخلــارجيــة االسبــاني مـيغـيل انخـيل
مـ ــوراتـيـن ــوس "نـ ــأمل ان يع ــدل عـن ق ــراره" الـت ــرشح
لالنـتخ ــاب ــات .واض ــاف ان "ح ــرك ــة فـتح ت ــدع ــو االخ
مـروان الـى استخـدام شعبـيته لـدعم االخ ابـو مـازن.
انه مطلب حركتنا".
دهشة
اعـ ــرب وزيـ ــر الــصحـ ــة االمـي ــركـي املـ ـســتقــيل ت ــومـي
تـومسـون عن دهـشته المتـناع االرهـابيني حـتى االن
عـن مهـ ــاجـمـ ــة اخمل ــزونـ ــات الغ ــذائـي ــة يف ال ــوالي ــات
املتحـدة التـي تشكـل هدفـا "سهل املنـال" .ويف كلمته
الـتي اعلـن فيهــا استقــالته ،قـال تـومـسـون ان القلق
يالزمـه "كل ليلة" من احـتمال شن هجـوم او تسميم
االحـتيــاطــات الغ ــذائيــة والسـيمــا مـنه ــا تلك الـتي
تستوردها الواليات املتحدة من الشرق االوسط.
انتقاد
اعـتبـر مـسـاعـد وزيـر اخلــارجيــة االميــركي لـشـؤون
اميـركـا الالتـينيـة روجـر نـورييغـا ان رغبـة احلكـومـة
االسبـ ــانيــة يف انـته ــاج سيــاســة مــرنــة مع كــوبــا بعــد
االفـراج عـن مجمـوعــة من املنـشقني تـعتبـر "خطـأ".
وقـال نـوريـيغــا ان "تقــدمي تنــازالت لنـظـام هــذه هي
طـبـيعـته هـ ــو فعال خـطــأ سـيــاسـي واعـتق ــد ان علــى
اجلـمــيع املـ ــوافقـ ــة علـ ــى ذلـك" .وقـ ــد اعـ ــادت كـ ــوبـ ــا
واسبانيـا "اتصاالتهـما الرسمـية" ،بعد سنـة وخمسة
اشهـر من املواجهة الديبلومـاسية بني كوبا واالحتاد
االوروبي.
تأكيد
اكــد الــرئيــس البــاكــستــاني بــرويــز مـشــرف ان زعـيم
تنــظيـم القــاعــدة اســامــة بـن الدن "حي ي ــرزق" .من
خالل اســتجـ ــوابـ ــات عـن ــاصـ ــر الق ــاع ــدة" .م ـضــيف ــا
"بـ ـ ــالــتـ ـ ــاكــيـ ـ ــد ال نعـ ـ ــرف ايــن هـ ـ ــو ،ولـ ـ ــو ان اجهـ ـ ــزة
االسـتخبارات االميـركية والبـريطانيـة قالت يف وقت
مـن االوقات انه مـوجود يف بالدي" .واوضح الـرئيس
ال ــب ــاك ـسـتـ ــانـي انه سـيــطلـب يف ه ــذه املـن ــاسـب ــة مـن
ال ــرئـيـ ــس بـ ــوش "ايــضـ ــاحـ ــات حـ ــول اسـتـ ــراتــيجـيـ ــة
ـ
مكافحة االرهاب" التي تطبقها واشنطن.
دعم
اعلن سفيـر هولـندا يف االمم املـتحدة ديـرك فان دن
بيــرغ ان االحتــاد االوروبي ،اعــرب عـن "دعمـه التــام"
لالمـني العـ ــام لالمم املـتح ــدة ك ــويف انـ ــان ،تق ــدي ــرا
لعمله يف رئاسـة املنظمـة .ويف تصريح صحـايف ،قال
فــان دن بيـرغ الــذي تتـولــى بالده الـرئـاسـة الـدوريـة
لالحتـاد االوروبـي ،يف ختــام لقــاء مع انـان" ،اعــربنـا
له عــن دع ـمــنـ ـ ــا الــتـ ـ ــام تق ـ ــديـ ـ ــرا لعــملـه عل ـ ــى رأس
املنـظمــة ،وخصـوصـا يف االشهــر املقبلـة التـي سنعـد
خـاللهـ ـ ــا لـلقــمـ ـ ــة الع ـ ــاملــيـ ـ ــة يف ايل ـ ــول  "2005ال ـتــي
تنظمها االمم املتحدة.
إنشاء
اعـلن نـائـب رئيــس مجلـس الـوزراء وزيـر اخلــارجيـة
البحـريـني الـشيـخ محمـد بـن مبـارك آل خـليفـة ان
"الـ ــوقـت قـ ــد حـ ــان النــش ــاء م ــؤســسـ ــات واتف ــاقـي ــات
جديـدة" يف الشـرق االوسط" ،بعـد ستني عـاما عـلى
نهـاية احلـرب العاملـية الثـانية" ،ان الـعالم شهـد بعد
احلـرب العاملية الـثانية ظهـور العديد من املـؤسسات
االقـتــصـ ــاديـ ــة واالمـنـيـ ــة املــتعـ ــددة االطـ ــراف الـتـي
"جنـحت الــى حــد كـبيــر يف تعــزيــز الــسالم الع ــاملي"
و"احلفـ ــاظ علـ ــى نـ ــوع مـن االســتقـ ــرار الـنـ ـسـبـي يف
العالم".

دمشق (اف ب)
دع ــت صـحـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــة "تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــري ــن"
احلـكومية السورية أمس السبت
الـ ـ ــى ممـ ـ ــارسـ ـ ــة ضغـ ـ ــوط علـ ـ ــى
اسـ ــرائــيل السـتـئـنـ ــاف عــملـيـ ــة
الـ ـسـالم مع سـ ــوريـ ــا مـ ـشـ ــددة يف
الـ ـ ـ ــوق ــت ذاتـه عـلـ ـ ـ ــى ان فـ ـ ـ ــرص
ال ـ ـ ـ ـ ـسـالم "ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزال قـلـ ـ ـيـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومعدومـة" بسبب الـشروط التي
تضعها حكومة ارييل شارون.
وق ــالـت الــصحــيف ــة ان "س ــوري ــا
صـادقة يف رغبتهـا بصنع السالم
الع ــادل وال ـش ــامل وهـي تـنـتـظ ــر
ارادة دولـي ــة ق ــادرة عل ــى ضـم ــان
اجنــاز اتفــاق سالم اوال وضـمــان
التزام اسرائيل بهذا االتفاق".
واعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــرت ان "ال ـ ـ ـسـالم لـ ـيـ ـ ــس
مع ـ ــادل ـ ــة ك ـي ـم ـي ـ ــائ ـيـ ـ ــة صع ـب ـ ــة
الـتـحقــيق اذا تـ ــوافـ ــرت الـنـيـ ــات
الـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــة م ــن كل االطـ ـ ــراف"
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وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاءل ــت "فـهـل سـ ـيـ ـ ـط ـ ـ ـ ــول
االنتظار.
لكن الـصحيفـة جـددت التـأكيـد
عل ـ ــى مت ـ ـسـك دم ـ ــشق ب ـن ـتـ ـ ــائج
املـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـقـ ـ ـ ــة مـع
اسرائيل.
وقـالت الصحـيفة "مـا مت اجنازه
ب ــني املـفـ ـ ـ ــاوض ــني ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ــني
واالسـرائـيليـني منـذ العـام 1991
وحـتـ ــى  2000ال ميـكـن جتـ ــاهـله
واال ف ــان املف ــاوضـني ال ـس ــوريـني
كانوا يتفاوضون مع اشباح".
واض ــافت ان "مــا مت اجنــازه كــان
كـبـي ـ ــرا ومهـمـ ــا اال ان حـكـ ــومـ ــة
ش ـ ـ ــارون رف ـ ـض ــت الـ ـ ـسـالم اصـال
ونـ ــسفــت عــمل ـيـ ـ ــا كل اجل ـ ـس ـ ــور
املؤديـة له ،وان من يتـنكر ملـا كان
ق ــد وافق علـيه س ــابق ــا ال ميكـن
الوثوق به الحقا".
وخـتمـت تقــول "حكــومــة شــارون

ت ـ ـضـع الـ ـ ـش ـ ـ ــروط الس ـت ـئ ـن ـ ـ ــاف
املفاوضـات بعدمـا اعلنت سـوريا
مـج ـ ـ ــددا اس ـتـع ـ ـ ــداده ـ ـ ــا ال ـت ـ ـ ــام
السـتـئـن ــاف العـملـيــة الــسلـمـيــة
والعــودة الــى طــاولــة احملــادثــات
والشـيء املؤكـد حتـى االن هو ان
ف ـ ــرص الـ ــسالم ال ت ـ ــزال قلــيل ـ ــة
ومعدومة".
ويف  24ت ـ ـش ـ ــريــن ال ـث ـ ــانــي اعلــن
مـن ــسق االمم املــتحـ ــدة للـ ـشـ ــرق
االوسـط تيـري رود الرسن خالل
زيـارة لـدمـشق عـزم سـوريــا علـى
اسـ ـتـ ـئـ ـنـ ـ ـ ــاف املـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات مـع
اسرائيل "من دون شروط".
وقـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــارون اخلـ ـمـ ـيـ ـ ــس انـه
مـستعـد للقـاء الرئـيس الـسوري
ب ـ ـشـ ـ ــار االسـ ـ ــد "يف ظل شـ ـ ــروط
معـينــة" مـشـككــا يف الــوقـت ذاته
بنية سوريا بالسالم.

رفــسنجـاين يـؤكـد أن إيــران ستـستـأنف ختـصيـب اليــورانيـوم قــريبـا
أكـ ــد الـ ــرئـي ــس االيـ ــرانـي الـ ـسـ ــابق اكـبـ ــر هـ ــاشـمـي
رفـ ـســنجـ ــانـي بـ ــان ايـ ــران سـتـ ـسـتـ ــأنـف تخ ـصـيـب
اليــورانيـوم بعـد مــدة اقصـاهــا ستـة اشهـر ،مـشـددا
على ان تعلـيق تلك العمليات سيكـون مؤقتا .وقال
رفـ ـســنجـ ــانـي يف خ ـطـبـ ــة صالة اجلــمعـ ــة الـكلـمـ ــة
االخـي ـ ــرة بعـ ــد هـ ــذه املـ ــدة ،الـتـي ال اعــتق ـ ــد انهـ ــا
ستتعدى سـتة اشهر ( )...هي ان عليـنا بجد وحزم
مـ ــواصل ــة بـ ــرامج الـتخ ـصـيـب واسـتخ ــدام امل ــزاي ــا
الهـامـة جـدا للـتكنـولـوجيـا النـوويـة.واضـاف حتـى

االن ،وصلـنا الـى نقطـة القـبول بـتعليق اجـزاء من
نشاطاتـنا ملدة لم تكن ضـرورية على االطالق .وقد
حـ ــاول مف ــاوض ــونـ ــا تق ـصـي ــر هـ ــذه الفـتـ ــرة ونحـن
نفـسرها بـانها حوالـى شهرين او ثالثة وحـتى ستة
اشهر .وكانت الوكالة الـدولية للطاقة الذرية قررت
يف وقـت سـ ــابق مـن ه ــذا االسـب ــوع عـ ــدم رفع املـلف
االيرانـي الى مجـلس االمن بـعد ان وافقـت طهران
علـى تـعليق بـرنـامجهـا لـتخصـيب اليـورانيـوم بعـد
محـ ــادث ـ ــات مع بـ ــري ـطـ ــانـيـ ــا وفـ ــرنـ ـسـ ــا واملـ ــانـيـ ــا.

االحتاد األورويب يعرب عن دعمه لألمن
العام لألمم املتحدة
نـيــويــورك (االمم املـتحــدة) (اف
ب)
اعلــن سفـيـ ــر هـ ــولـنـ ــدا يف االمم
املـتحــدة ديــرك ف ــان دن بيــرغ ان
االحت ــاد االوروبـي ،اع ــرب ب ــدوره
عـن "دعمـه التــام" لالمـني العــام
لـالمم املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة ك ـ ـ ـ ــويف ان ـ ـ ـ ــان،
تـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرا لـعـ ـمـلـه يف رئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة
املنظمة.
ويف تـص ــريح صحــايف ،قــال فــان
دن ب ـي ـ ــرغ ال ـ ــذي ت ـت ـ ــولـ ـ ــى بالده
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ــدوريـ ـ ــة لالحت ـ ــاد
االوروب ــي ،يف خـ ـتـ ـ ـ ــام لـقـ ـ ـ ــاء مـع
انان" ،اعـربنا له عن دعمنا التام
تـق ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرا لـعـ ـمـلـه عـل ـ ـ ـ ــى رأس
املنـظمــة ،وخصـوصـا يف االشهـر
املقــبل ـ ــة ال ـتــي ســنع ـ ــد خـالله ـ ــا
لـلقمـة العــامليـة يف ايلـول "2005
التي تنظمها االمم املتحدة.
ويـ ـتـعـ ـ ـ ــرض انـ ـ ـ ــان مـ ـنـ ـ ـ ــذ ايـ ـ ـ ــام
النــتق ــادات مــتك ــررة مـن ج ــانـب
قـسـم من الـصحـافــة واحلكـومـة
االمـيــركـيـتـني ،ب ـسـبـب فـضـيحــة
الف ـس ــاد املــتعـلق ــة ب ــالـب ــرنـ ــامج
السابق "النفط مقابل الغذاء".
وقــد تــشكـلت حــركــة لــدعم انــان
ه ـ ـ ــذا االس ـب ـ ـ ــوع يف اط ـ ـ ــار االمم
املـتحدة وخـارجها ،ردا علـى هذه
االنتقادات.
واوضح فــان دن بـيــرغ "سـنـبحـث
خالل قـم ــة  2005يف م ــا اتفقـن ــا
عـليـه يف قمــة االلـفيــة يف ايلــول
."2000
وكـانت الـواليـات املتحـدة حـددت
ثمــانيـة اهــداف كبــرى للـتنـميـة
خالل ق ـمـ ـ ــة االلف ـي ـ ــة واب ـ ــرزه ـ ــا
خفض الفـقر واجلـوع يف العـالم
ال ـ ـ ــى ال ـن ـ ـصـف بـحـل ـ ـ ــول الـع ـ ـ ــام

 2015.ويعـتـبـ ــر الع ــالـم بــصف ــة
عـامة مـتأخـرا يف تطبـيق معظم
هذه االهداف.
وي ـ ــأمل انـ ــان يف ان تـكـ ــون قـمـ ــة
ايلـول  2005املقررة مـباشـرة قبل
افـتـتـ ــاح اجلــمعـيـ ــة العـمـ ــومـيـ ــة
لـالمم املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة يف الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرى
ال ـسـتـني للـمـن ـظـم ــة ،مـن ــاسـب ــة
العــادة الـت ـشــدي ــد علــى اهــداف
قمــة االلـفيــة وتـبنـي بعـض ــا من
االصالح ـ ــات املــتعـلق ـ ــة ب ـ ــاالمم
املـتحــدة املــستــوحــاة مـن تقــريــر
سلـمــته ايـ ــاه جلـنـ ــة دولـيـ ــة مـن
احلكماء.
واضــاف الـسـفيــر اله ــولنــدي ان
االحتــاد االوروبـي يعـتبــر ان يــوم
اخلميس كان "يـوما مهما" شهد
الـتقدمي الـرسمي لهـذا التقـرير
الـذي طلبه انـان للبـدء بـاصالح
عميق لالمم املتحدة حتى تكون
م ـ ـ ـسـ ـتـعـ ـ ـ ــدة لـلـقـ ـ ـ ــرن احلـ ـ ـ ــادي
والعشرين.
ويـتـضـمـن تق ــريـ ــر اللجـن ــة 101
مقـتـ ــرح الصالح االمم املـتح ــدة
منـها تـوسيع مـجلس االمـن الى
 42عـض ــوا مق ــابل  15يف الــوقـت
الراهن.

واشنطن (اف ب)
اعتبـر الـرئيـس االميـركي جـورج
بـ ـ ــوش أمـ ــس ال ـ ـس ـب ــت ان علـ ـ ــى
الكــونغــرس ان يعـتم ــد االسبــوع
امل ـقـ ـ ـ ـبــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع اصــالح
االسـتخبارات االميركية ،مظهرا
متكـسه بهذا امللف الـذي ينقسم
حوله اجلمهوريون.
وقال بـوش يف كلمته االسبـوعية
الـتـي تـبـثه ــا االذاع ــة "س ــاواصل
الـعمـل مع الكــونغـرس لـلتــوصل
الى اتفـاق حول مشـروع القانون
حــول االسـتخـبــارات .اطلـب مـن
الـب ــرمل ــانـيـني الـتح ــرك االسـب ــوع
املقـبل حـتـ ــى امتكـن مـن اص ــدار
هذه االصالحات الضرورية".
وكــانـت جلـن ــة حتقـيق م ـسـتقلــة
حول هجـمات احلـادي عشـر من
ايـلـ ـ ـ ــول  2001اوص ــت بـ ـ ـ ــاصـالح
قـطاع االسـتخبارات يف الـواليات
املتحدة بعـد الفشل الـذي ابدته
هـ ـ ـ ــذه االجه ـ ـ ــزة يف اط ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذه

الـهج ـم ـ ــات واملـعل ـ ــوم ـ ــات ح ـ ــول
تـرسـانـة اسلحـة الـدمـار الشـامل
العراقية املفترضة.
وت ـ ـ ـ ـش ـ ـمـل هـ ـ ـ ـ ــذه االصـالحـ ـ ـ ـ ــات
خ ـص ــوص ــا اســتح ــداث مـن ـصـب
م ـ ــدي ـ ــر ق ـ ــومــي لالســتخ ـب ـ ــارات
ي ـش ــرف عل ــى غ ــالـبـي ــة االجه ــزة
املتخـصصـة يف جـمع املعلـومـات
االس ــتخ ـب ـ ـ ــارات ـيـ ـ ـ ــة وحتل ـيـله ـ ـ ــا
وتشمل صالحياته امليزانية.
وتشـرف وزارة الدفاع حـاليا على
 %80تق ـ ـ ــري ـب ـ ـ ــا مــن م ـي ـ ـ ــزان ـي ـ ـ ــة
االستخبارات.
واقـر مـجلسـا الكـونغـرس اللـذان
يـ ـ ـس ـي ـ ـط ـ ـ ــر عـل ـيـه ـم ـ ـ ــا احل ـ ـ ــزب
اجلـمه ــوري ب ــزع ــام ــة ال ــرئـيــس
بـوش صـيغتـني مختلفـتني لهـذا
االصالح مــطلع ت ـش ــريـن االول.
وكــان يفـتــرض الـتـصــويـت علــى
مـ ـشـ ــروع مـ ــوحـ ــد مت الــتفـ ــاوض
ح ــوله بـن ــدا بـن ــدا ،يف مـنـتــصف
تـ ـ ـشـ ـ ــريــن ال ـثـ ـ ــانــي لـكــن االدارة

اعتقال  12فلسطيني ًا

وشعث يدعـو الربغوثي سحب تـرشيحه ودعم عباس
املدى /وكاالت
افــادت مـصــادر عــسكــريــة
اسـ ــرائــيلـيـ ــة ان اجلـي ــش
اوقف يف الضـفة الـغربـية
 12ن ــاشـط ــا فل ـسـطـيـنـي ــا
يالحقهم بـينهـم مسـؤول
محلي يف حـركة املقـاومة
االسالمية (حماس).
واوقف املسؤول احمللي يف
حـركـة حمــاس رامي عبـد
اللـطــيف محـم ــد طـي ــاح
( 26ع ــام ــا) يف طـ ــولك ــرم
(ش ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــال) مـع س ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ناشطني اخرين.
وكـ ــان مـالحقـ ــا مـن قــبل
اجل ـ ـي ـ ـ ـ ــش م ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــذ 2002
وت ـ ـ ـت ـه ـ ـ ـمــه اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـيــل
ب ــالــضل ــوع خـص ــوص ــا يف
عـملـيــة انـتحــاريــة يف 27
اذار مــن الع ـ ــام نفـ ــسه يف
فندق اسرائيلي يف نتانيا
يف عيـد الفصح الـيهودي
اسـفـ ـ ـ ــرت ع ــن مـقـ ـتـل 30
شـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـضـال عـ ــن
منفذها.
وبعـد هـذا الهجـوم الـذي
اعـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت حـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
مـس ــؤوليـتهــا عـنه اعــادت
اسـرائـيل احتالل غــالبيـة
مـ ــدن الــضفـ ــة الغـ ــربـيـ ــة
الكـبــرى يف اطــار عـملـيــة
عـ ـسـك ـ ــري ـ ــة واسع ـ ــة .مـن

املحكمة العليا األوكرانية تأمر بإعادة االنتخابات
ورئيس الوزراء يعلن ترشيح نفسه
املدى وكاالت
قضت احملكمة العلـيا يف أوكرانيا
بـب ــطالن انــتخـ ــابـ ــات الـ ــرئـ ــاسـ ــة
املتنازع عليها.
وق ــال رئـي ــس احملكـم ــة أن ــات ــولـي
يـارميـا الـذي تال مـنطـوق القـرار
بعــد مــداوالت اسـتـمــرت خـم ـســة
أيام انه يلزم "إعادة التصويت".
وق ــالت احملـكمــة إنه علــى ال ــرغم
من أن مــرشح املعــارض ــة فيـكتــور
يـ ــوشـيـنـكـ ــو ح ـصـل عل ـ ــى العـ ــدد
األكـبــر مـن األصــوات يف اجلــولــة
األولـ ــى وهـ ــو م ـ ــا يعـنــي أنه كـ ــان
ينبـغي انتخـابه ،فـإنه لـم يحصل
علــى ن ـسـبــة اخلـم ـسـني يف املــائــة
من األصــوات الـضــروريــة إلعالن
فوزه باالنتخابات.
وقـال إن ذلـك التصـويت اجلـديـد
يجب أن يجـري يف غضـون ثالثـة
اسـابـيع ابتـداء من اخلـامـس من
كانون األول.
وكـ ــانــت املعـ ــارضـ ــة ق ـ ــد تقـ ــدمّـت
بـ ـ ــاالس ـت ـئ ـن ـ ـ ــاف إللغـ ـ ــاء ن ـت ـ ـ ــائج
االنتخـابـات الـتي فـاز بهــا رئيـس
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة بـح ـ ـ ــوالــي  900ألـف
صوت.
وي ـسـتـنـ ــد طلـب املع ــارضـ ــة عل ــى
ح ـ ـ ــدوث ان ـتـه ـ ـ ــاك ـ ـ ــات واسـع ـ ـ ــة يف
مـن ــاطق اجلـن ــوب وال ـش ــرق الـتـي
تعد مراكز قوى يانوكوفيتش.
وسيـضع القــرار احملكمــة لصـالح
مـطــالـب املعــارضــة ي ــوشيـنكــو يف
م ـ ـ ــوقـع الـق ـ ـ ــوى لـل ـتـف ـ ـ ــاوض مـع
كوتشما إلعادة االنتخابات.
وقـبـل إعالن قـ ــرار احملـكـمـ ــة كـ ــان
الرئيـس الروسي فالدمييـر بوتني
ق ــد فـ ــرض نف ــسه اخلـمـي ـسـعل ــى
أزمـ ــة االنــتخـ ــابـ ــات يف أوكـ ــرانـيـ ــا

مـوجهـاً انتقـادات عنيفـة ملطـالب
املعـارضـة إعــادة االنتخـابــات كمـا
حـ ـ ـ ــذر الغ ـ ـ ــرب مــن ال ـتـ ـ ـ ــدخل يف
شــؤون الــدولــة الـتـي كــانـت جــزء
من االحتاد السوفيتي سابقاً.
وج ــاءت تـعلــيق ــات ب ــوتـني أثـن ــاء
لق ـ ـ ــائه بـ ـ ــالـ ـ ــرئ ـيـ ــس األوكـ ـ ــرانــي
املنـتهيـة واليـته ليـونيـد كـوتـشمـا
خارج العاصمة موسكو يف الوقت
الذي يـواصل فيه عشرات اآلالف
من مـسـانــدي فيـكتـور يــوشيـنكـو
احـتشـادهم ،ولليـوم الثـاني عـشر
علـ ــى الـتـ ــوالـي ،يف وســط كـيــيف
أنـتـظ ــاراً لق ــرار احملكـم ــة العلـي ــا
حول نتائج االنتخابات.
ووجه الــرئيـس الــروسي حتـذيـره
إلــى الغــرب قــائـالً "لن تــستـطـيع
روسـ ـي ـ ـ ــا أو االحت ـ ـ ــاد األوروب ــي أو
املنظمات الدولية حل القضايا..
ميـكــنهـم أداء أدوار ال ـ ــوس ـط ـ ــاء..
ولكـن الـكلـم ــة األخـي ــرة للــشعـب
األوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ــي" وفــق وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
األسوشيتد برس.

االمـي ــركـي ــة تخلــت يف اللحـظ ــة
االخيـرة علـى طرحـه للتصـويت
بـسـبب املــوقـف املتـشــدد لـبعـض
احملافظني.
ويفتـرض ان يجتمع الكـونغرس
لبضعـة ايام االسبـوع املقبل قبل
ان تـنهـتـي واليـته احلــالـيــة .ويف
حــال عــدم الـتــوصل الــى اتفــاق
ســيع ــاد الــتف ــاوض بـ ـش ــأن ه ــذا
املـلـف م ــن نـقـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـصـف ـ ـ ـ ــر.

مدريد  -القناة
دوت خ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة انـفـج ـ ـ ـ ـ ــارات يف
العـاصمـة االسبـانيـة مدريـد بعد
انـ ـ ـ ــذار م ــن مـ ـتـحـ ـ ـ ــدث قـ ـ ـ ــال انـه
ي ـن ـت ـمــي ال ـ ـ ــى م ـن ـ ـظ ـم ـ ـ ــة اي ـت ـ ـ ــا
االنفصـاليـة القلـيم البـاسك من
دون ان تــسف ــر عن وقــوع جــرحــى
ح ـسـبـم ــا اف ــاد ح ــاكـم الع ــاصـم ــة
كوستانتينو مينديز.
وقال مينـديز الذاعـة كادينـا سير
اخلــاص ــة ان االنفجــارات جنـمـت
عـن عـب ــوات صغـي ــرة ته ــدف ال ــى
خلق بـلبلـة علـى محـاور طـرقـات
العــاصمـة عـشيـة عـطلـة تـسـتمـر
خمسـة ايام يف البالد .واوضح ان
االنفجارت لم توقع اي ضحايا.
وكـان متحدث بـاسم منظمـة ايتا
االنف ـصـ ــالـيـ ــة اشـ ــار الـ ــى وجـ ــود
خـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــس ع ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات وضـع ـ ــت يف
محـطــات وق ــود محــذرا مـن انهــا
يفتـرض ان تنفجـر عنـد السـاعة

طالبـان ترفض العرض األمريكي بالـعفو مقابل القاء السالح
وكـ ـ ــان كـ ـ ــرزاي قـ ـ ــال اخل ـم ـي ـ ــس ان هـ ـ ــذا
العـرض ال يــشمل اجملـرمـني من طــالبـان
او االرهابيني الـدوليني او مرتكبي جرائم
ضد االنسانية يف افغانستان.
ودعـا الـسفيـر االميـركي مقـاتلي طـالبـان
ال ــى االت ـص ــال ب ـشـيـ ــوخ القـبـ ــائل وق ــوات
التحـالف الـذي تقـوده الـواليــات املتحـدة
العالن والئـهم والقـاء اسـلحتـهم ،مقـابل
عـ ـ ــدم اس ــتهـ ـ ــدافهــم .وقـ ـ ــال حـك ـي ـمــي ان
مق ــاتلـي طــالـبــان سـي ــواصلــون نـض ــالهـم
املــسلح .واض ــاف الن القــوات االمـيــركـيــة
غ ــزت افغ ــان ـسـت ــان ،لـن تك ــون هـن ــاك اي ــة
مـصاحلـة ( )...وانا علـى ثقة بـان ال احد

وي ـش ــار إل ــى أن مـن ــسق ال ـش ــؤون
اخلــارجـيــة يف االحتــاد األوروبـي،
خــافـيـيــر ســوالنــا ،يقــوم بجــانـب
الــرئـيــس الـبــولـنــدي إلـيك ـسـنــدر
كـ ــواسـنـيـ ـسـكـي وعـ ــدداً مـن قـ ــادة
املنطقـة بوسـاطة دوليـة الحتواء
األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـه ـ ـ ـ ـ ــدد وح ـ ـ ـ ـ ــدة
أوكرانيا.
وت ــأتـي حت ــذيـ ــرات الك ــرملـني مع
دع ــوة الـب ــرمل ــان األوروبـي إلع ــادة
االنتخابات الرئاسية.
ومــن جـ ـ ــان ــبه أصـ ـ ــدر الـ ـ ــرئ ـيـ ــس
األم ــريكـي جــورج بــوش حتــذيــراً
ي ـبـ ـ ــدو أنه مـ ـ ــوجه ـ ـ ـاً للـكـ ـ ــرملــني
مـ ـشـيـ ــراً إلـ ــى أن أي انــتخـ ــابـ ــات
جــدي ــدة "يجـب أن تكــون خــالـيــة
من أي تأثير أجنبي".
وي ـش ــار إل ــى أن ب ــوتـني ق ــد أب ــدى
دعـمـ ـاً مفـتــوح ـاً لــرئـيــس لــوزراء
األوكــراني فـيكتـور يـانـوكـوفـيتـش
أثنــاء االنـتخــابــات الـتي أج ــريت
يف  21تشرين الثاني املاضي.
ويخـشـى الكــرملني أن يـدفع فـوز

زعـيـم املع ــارض ــة امل ــوالـي لـلغ ــرب
أوك ــرانيــا ذات الـثم ــانيــة وأربـعني
مليـون نـسمـة بخــروج كيـيف من
مــدار م ــوسكــو وم ــا يتــرتـب علـيه
مـن تـ ــزايـ ــد ال ــضغـ ــوط مــن أجل
امل ـ ــزي ـ ــد مــن ال ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة يف
روسيا.
وسارع كوتشما إلـى موسكو سعياً
وراء دعـم ب ــوتـني ح ــول مقـت ــرحه
بـإجــراء انتخـابـات جـديــدة ،غيـر
أن زعيم املعارضة انـتقد اخلطوة
ق ـ ـ ــائالً "مـ ـص ـ ـ ــدر القـ ـ ــوة يـقع يف
أوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـعـ ـ ـ ــب
ـ
األوكـ ــرانــي".علـ ــى الــصعـيـ ــد نـفه
اعلـنـت املـتح ــدث ــة ب ــاسـم رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء االوكـ ـ ـ ــران ــي فـ ـي ـكـ ـتـ ـ ـ ــور
يــانــوكــوفـيـتــش لــوكــالــة فــرانــس
بـ ــرس أم ــس الـ ـسـبـت ان االخـيـ ــر
"ي ـنـ ـ ــوي املـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة" يف الـ ـ ــدورة
الـثــانـيــة اجلــدي ــدة لالنـتخــابــات
الرئاسية.
وق ــالـت املـتح ــدث ــة آن ــا ه ــرمـن ان
يانوكوفيتش الذي ابطل فوزه يف
االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي جـ ــرت يف 21
تـ ـش ــريـن الـث ــانـي امل ــاضــي بق ــرار
اصــدرتـه احملكـم ــة العلـيــا م ـســاء
اجلــمعـ ــة" ،يـنـ ــوي املـ ـشـ ــاركـ ــة" يف
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات اجل ـ ــدي ـ ــدة املق ـ ــرر
تنظيمها قبل نهاية هذا العام.
وقـ ــد اعـتـبـ ــرت احملـكـمـ ــة الـعلـيـ ــا
انــتخـ ــابـ ــات  21تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانـي
بــاطلــة بـسـبب تـسـجيـل عمـليــات
تـ ــزويـ ــر وام ـ ــرت مبعـ ــاودة اجـ ــراء
الدورة الثانية.
ومــن امل ـت ـ ـ ــوقع ان ي ـت ـنـ ـ ــاف ـ ــس يف
الـدورة اجلديـدة املعارض فـيكتور
ي ـ ـ ــوتـ ـ ـشـ ـنـك ـ ـ ــو ورئـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء
يانوكوفيتش املقرب من موسكو.

مخسة انفجارات هتز مدريدبعد انذار
من منظمة (ايتا)

بوش يؤكد رضورة اعتامد مرشوع قانون إصالح االستخبارات من
قبل الكونكرس األمريكي

كابول  -القناة
رفض مقـاتلو مـليشـيا طـالبـان االفغانـية
العرض الذي قدمه الـسفير االميركي يف
افغانسـتان زملاي خليل زاده بـالعفو عنهم
مقــابل القــاء اسلـحتـهم ،طـبقــا للــوكــالــة
االفغانية االسالمية لالنباء.
ونقـلت الــوكــال ــة عن لـطـيف اهلل حـكيـمي
الــذي يقــول انه يـتحــدث بــاسم طــالبــان،
قـوله انه يـسـتبعـد ايــة مصــاحله او قبـول
اي مـن مق ــاتلـي ط ــالـب ــان بع ــرض خلـيل
زاده .ويف تـص ــريح للــوكــالــة الـتـي يــوجــد
مقــرهــا يف بــاك ـسـتــان ق ــال حكـيـمـي انـنــا
نعتبر الـعرض محاولـة لتقسيم طـالبان.

ج ـ ــانــب اخ ـ ــر دع ـ ــا وزي ـ ــر
اخل ــارجيــة الفلـســطيـني
نـ ـ ـبـ ـ ـيــل ش ـع ـ ــث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان
الـب ـ ــرغ ـ ــوثـي اح ـ ــد رم ـ ــوز
االنـتفــاضــة املــسجــون يف
اسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل الـ ـ ـ ــى سـح ــب
ت ـ ــرش ـيـحه الن ــتخ ـ ــاب ـ ــات
رئـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة
الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـن ـي ـ ـ ــة ودعــم
م ـ ـ ـ ــرشـح ح ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة فـ ـتـح
الرسمي محمود عباس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال شـعـ ــث يف رام اهلل
(الــضفـ ــةالغـ ــربـيـ ــة) اثـ ــر
لقـاء مع وزيـر اخلـارجيـة
االسبــاني مـيغـيل انخـيل
مـ ـ ــورات ـي ـنـ ـ ــوس امل ــبعـ ـ ــوث

اخلـاص السـابق لـالحتاد
االوروبــي ال ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ـ ــرق
االوسـط نـ ــأمل ان يع ــدل
عـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ــراره ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرشـح
لالنتخابات.
واضـ ــاف ان حـ ــركـ ــة فــتح
تـ ــدعـ ــو االخ مـ ــروان الـ ــى
استخـدام شعبـيته لـدعم
االخ ابو مازن .انه مطلب
حركتنا.
والـب ــرغ ــوثـي ( 45ع ــام ــا)
امـني ســر حــركــة فـتح يف
الـضفــة الغــربيــة معـتقل
يف سـجن اســرائـيلـي بعــد
ان حكـمت علـيه محـكمـة
اس ـ ــرائــيل ـي ـ ــة ب ـ ــالـ ــسجــن

امل ـ ـ ــؤب ـ ـ ــد خ ـم ـ ــس م ـ ـ ــرات
وبــالــسجـن اربعـني عــامــا
بــتهـمـ ــة ارتـكـ ــاب خـم ــس
جرائم قتل.
وقـ ـ ـ ـ ــد اعـلـ ــن ق ـ ـبـل ثـالث
سـ ــاعـ ــات مــن اغالق بـ ــاب
الترشيح االربعاء ترشيح
نفسه لالقتراع كمستقل،
بعـد ان كـان قـد اعـلن انه
لـن يقــوم بهـذه اخلـطـوة.
وانتقـدت اللجنة املركزية
حلـ ـ ــركـ ـ ــة ف ــتح تـ ـ ــرش ــيح
البــرغ ــوثي ،مــوضحــة ان
م ـ ـ ـ ـ ــوقـفـه م ـ ـ ـ ـس ـ ـتـغ ـ ـ ـ ـ ــرب
وم ـسـتهجـن وال يـنــسجـم
مع تقالـيدنا الفـتحاوية.

مــن افـ ـ ــراد طـ ـ ــال ـبـ ـ ــان س ـيـلقــي سـالحه.
ويـنـتـ ـشـ ــر اكـثـ ــر مــن  18الفـ ــا مـن قـ ــوات
التحـالف الـذي تقـوده الـواليــات املتحـدة
يف افغـانستـان ،ويقوم معـظمهم مبـطاردة
مق ــاتلـي طــالـب ــان والقــاعــدة يف اجلـنــوب
واجلنـوب الـشـرقي مـن البالد حـيث يـشن
املسلحـون متردا مـتواصال ضـد احلكـومة
االفغــانـي ــة والقــوات االمـيــركـيــة .وكــانـت
قــوات التحـالف اطــاحت بـنظـام طــالبـان
االسالمي املتشـدد يف اواخر عام  2001اال
ان انـصــار ط ــالبــان واصل ــوا شن هـجمــات
علـ ــى القـ ــوات احلـكـ ــومـيـ ــة واالمـيـ ــركـيـ ــة
وم ـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــي االغ ـ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـيـ ــني.

 17:30ت .غ ،وذلــك يف ات ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــال
ه ـ ـ ـ ــاتـف ــي مـع صـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ــارا
البـاسكية االنفصـالية .وانفجرت
العبوات بعد هذا الوقت بقليل.
واكــد حــاكـم مــدريــد كـنــا نـت ــوقع
دخــول م ــرحلــة مـن اخلـطــر ،مـن
دون ان يـع ـ ـ ـطـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــدا مـ ــن
االيضاحات.
ولــم ت ـت ـ ـس ـبــب االنـفج ـ ــارات س ـ ــى
بــاض ــرار محــدودة غـي ــر انهــا ادت
الى ازدحـام يف حركـة السيـر على
محـ ــاور ال ـطـ ــرقـ ــات الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة
املــؤديــة الــى م ــواقع االنفجــارات،
يف وقـت تبلغ حركة الـسير ذروتها
مع وجود عشرات االف السائقني
علــى الطـرقـات .وكــانت الـشـرطـة
اخلت محطات الوقود املستهدفة
واتخـ ــذت تـ ــدابـيـ ــر امـنـي ـ ــة علـ ــى
مداخل مدريد.
واصـدرت املديـرية الـعامـة للسـير
نـداءات عبـر االذاعـة طلبـت فيهـا

مـن املـ ــواطـنـني عـ ــدم اســتخـ ــدام
سيـاراتهم للخروج من العاصمة.
وكــانـت منـظمــة ايتــا زرعت تـسع
ع ـب ـ ـ ــوات ضـع ـيـف ـ ـ ــة يف امل ـن ـ ـ ــاطـق
ال ـسـيــاحـي ــة علــى س ــاحل شـمــال
اسب ــانيــا تـسـببـت بج ــرح خمـســة
اشخاص.
كـما فجـرت يف  13تشـرين الثـاني
املـ ــاضـي عـبـ ــوتــني صغـيـ ــرتـني يف
مـق ـ ـ ـ ــر لـلـجـ ـي ـ ـ ــش يف مـ ـنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة
البيرينيه االسبانية.
وت ـ ـس ـب ـبــت م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة ال ـبـ ـ ــاسـك
االنفصاليـة مبقتل اكثر من 800
شخــص يف اسب ــانيــا يف  36عــامــا
مـن النـشــاط االرهــابـي وارتكـبت
اعتـداءها الـدامي االخيـر يف ايار
2003
وقتل يف هـذه احلـادثـة شــرطيـان
بانفجـار سيارة مفخخـة يف نافار
شمال اسبانيا.

إرصار أمريكي عىل عدم املصادقة عىل معاهدة
حظر األلغام املعتادة لألفراد
واشنطن (اف ب)
ال تـزال الـواليــات املتحــدة علـى مــوقفهـا
من عــدم املـصــادقــة علــى معــاهــدة حـظــر
االلغام املضـادة لالفراد رغم الـنداء الذي
وجه ــته مــن ن ـيـ ـ ــروبــي  114دول ـ ـ ــة بهـ ـ ــذا
اخلصوص.
وق ــالـت وزارة اخل ــارجـي ــة االمـي ــركـي ــة ان
املـســألــة ال تـتعلق بــاملـصــادقــة علــى هــذه
املـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة بـل ال ـتـح ـ ـ ــرك عـل ـ ـ ــى االرض
الستـئصـال هـذه االفـة وهـو مجـال تقـول
الــواليــات املـتح ــدة انهــا تــدعـم يف اطــاره
الكـثير من بـرامج ازالة االلغـام يف العالم
ومساعدة الضحايا.
واوضح الـن ــاطق ب ــاسـم وزارة اخل ــارجـي ــة

االميـركيـة ريتـشـارد بـاوتـشـر ان "املـشكلـة
ليست معاهدة واتاوا ،املشكلة هي االلغام
الـتــي تقــتل وجت ــرح الـن ــاس وتـنـفج ــر يف
االطفال عبر العالم".
ومضـى يقـول "الـرد علـى هــذه املسـألـة ال
يـقتـصــر علــى معـاهــدة محــددة بل يـجب
ان يـنـظ ــر الـيه يف اط ــار م ــا يج ــري عل ــى
ارض الواقع".
ودعت الدول املصـادقة على هـذه املعاهدة
اجلمعـة حـوالــى اربعني دولـة لـم تصـادق
علـ ــى ه ـ ــذه املعـ ــاهـ ــدة بـيــنهـ ــا الـ ــواليـ ــات
املتحــدة وروسيـا والـصني ،الـى ازالـة هـذه
االسلحة التي تقتل او تـشوه نحو اربعني
ش ـ ــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم.

