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 رانغون ـ وكاالت: وقع املجلس العسكري احلاكم في ميامنار 
مرسوما عسكريا إلطالق سراح الناشطة الدميوقراطية وزعيمة 
املعارضة أونغ سان سو تشي، في قضية احلكم عليها باإلقامة 
اجلبرية.وذكرت ذلك هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس 
نقال عن مراســـلها في ميامنار، مشيرا إلى أن هذا املرسوم يأتي 

فيما تنتهي مدة اإلقامة اجلبرية لتشي اليوم.
  وقد اكد مســـؤولون بورميون أمس انه «من املؤكد» ان أونغ 

سان سو تشي سيطلق سراحها خالل األيام املقبلة.
  وقال مســـؤول بورمي لوكالة فرانس برس ان «الســـلطات 

ستطلق سراحها، وهذا مؤكد».
  واضاف مسؤول آخر «سيطلق سراحها دون اي شك وكما هو 

مقرر ننتظر املوعد إلطالق سراحها». 
   وكان محامي ســـو تشي قد استبعد أن تقبل موكلته إطالقا 

مشروطا، خاصة إذا طلب منها وقف العمل السياسي. 

 ميانمار: الحكومة العسكرية توقع مرسوم إطالق سراح زعيمة المعارضة

 مايكل كوربن 

 نائب مساعد وزيرة الخارجية األميركية أكد أن مفاوضات تشكيل الحكومة كانت محلية ١٠٠٪

 كوربن لـ «األنباء»: واثقون من  حل العراق للمشكالت المعلقة مع الكويت 
ودورنا يتحول من الوجود العسكري إلى المساعدات المدنية

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  قال نائب مساعد وزيرة اخلارجية األميركية مايكل كوربن لـ «األنباء» 
ان واشنطن تشـــعر باالرتياح العميق لتوصل قادة الكتل السياسية 
العراقية التفاق، وانها تعتقد ان احلكومة املقبلة تواجه حتديات مهمة 
منها حل املشـــكالت املعلقة مع الكويت وبناء جسور ايجابية مع كل 

جيران العراق في املنطقة.
  وأضـــاف كوربن على اثر اعالن اتفاق تشـــكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة «نعتقد ان املرحلة املقبلة ستكون حاسمة في حتديد مستقبل 
العراق ولكننا واثقون من ان العراقيني ســـيتمكنون من صياغة خط 
وطني لسياستهم اخلارجية يعتمد على استقالل قرارهم وقيامهم ببناء 
عالقات قوية مع اجليران وازالة اي مشكالت عالقة مع الكويت ولعب 
دور اقليمي». وتابع «ان تشكيل احلكومة على نحو متثيلي يضم كل 

القوى السياسية يعمق ثقتنا في قدرة الدميقراطية العراقية الوليدة 
على معاجلة املشاكل الكثيرة التي تواجه العراق اآلن ويعزز ثقة العالم 
في قدرة العراقيني على التقدم بثبات نحو مستقبل يعيشون فيه بأمن 
مع جيرانهم ودول العالم وبرخاء يســـتحقونه بعد معاناة طويلة». 
ونفى كوربن ان تكون اي قوى اجنبية قد تدخلت في مشاورات تشكيل 
احلكومة العراقية قائال «مفاوضات تشكيل هذه احلكومة كانت صعبة 
اال انها كانت عراقية ١٠٠٪. اجليران يحاولون التأثير بطبيعة احلال 
ولكنهم ال يتحكمون في شيء وهذا امر جيد النه يشكل الضمان األساسي 
الستقالل القرار العراقي». وتابع «نحن نرى اآلن بدء املرحلة األخيرة 
من عملية املخاض الصعبة لعراق جديد. وهناك مشكالت عاجلة تواجه 
احلكومة منها بطبيعة احلال مشاكل اســـتكمال بناء البنية التحتية 
ومواجهة االرهاب وتوفير وظائف للعراقيني والعمل على توفير شروط 

االســـتقرار االجتماعي. سنرى دائما انه كلما خطا العراق خطوة الى 
االمام صعد االرهاب من محاوالت جره الى اخللف».

  من جهة أخرى، وصف االعتداءات على املسيحيني في العراق بانها 
استمرار حملاوالت التقسيم الطائفي للعراق وأضاف «ولكن النبأ السيئ 
لإلرهابيني هو ان العراق جتاوز تلك املرحلة والنتيجة الوحيدة التي 
ســـيحققها اإلرهابيون من اســـتهداف الطوائف على أساس انتمائهم 
الديني هو املزيد من الكشف عن وجههم القبيح وتعميق كراهية ابناء 

العراق لوحشيتهم وجتردهم من اي مشاعر انسانية».
  وقال «العراق يتحول اآلن من العنف الى الدميوقراطية ودورنا في 
العراق يتحول من الوجود العســـكري الى املساعدات املدنية. ونحن 
مطمئنون متاما الى ان بوســـع قوات األمن العراقية مواجهة االرهاب 

بفعالية وكسر شوكته». 

 أكراد عراقيون يحتفلون بإعادة انتخاب جالل طالباني رئيسا للعراق 

  أوباما يعتبر االتفاق على تشكيل حكومة حجر زاوية جديد في تاريخ العراق

 طالباني يتعهد بأفضل العالقات مع الجيران  والمالكي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
 عواصمـ  وكاالت: تعهد الرئيس 
العراقي جــــالل طالباني في أول 
خطاب له بعد جتديد واليته رئيسا 
للعراق بإقامة أفضل العالقات مع 
بــــالده اإلقليمي والعربي  محيط 
واإلسالمي وبخاصة الدول املجاورة 

للعراق.
  وقال طالباني «اننا نحيا في عالم 
مترابط فالبد من السعي احلثيث 
إلقامة أوثق العالقات وأطيبها مع 
محيطنا العربي واإلسالمي وخاصة 
الدول الشقيقة واملجاورة ومع سائر 

دول العالم».
  وأضــــاف «التعــــاون الثنائي 
واملتعدد األطراف إقليميا وعامليا 
يجــــب ان يصبــــح ســــبيال نحو 
املتبــــادل  االســــتقرار واالغنــــاء 
اقتصاديا وثقافيا ووسيلة لتطويع 
البشرية  احدث منجزات املعرفة 
التنمية  والتكنولوجيا لصالــــح 
فــــي بالدنا»، مشــــيرا الى ان هذه 
املنجزات كلها ينبغي أن «توظف 
لغــــرض تنويع اقتصــــاد بالدنا 
وحتقيق نهضة عمرانية وإحراز 
تقدم ســــريع في مجاالت التربية 

والثقافة والعلوم والفنون».
  وســــلط طالباني في خطابه 
امللفــــات اجلوهرية  الضوء على 
املتعلقــــة بالراهــــن العراقي بكل 
أزماته وكيفية جتاوزها وعرض 
حملاور تتعلق مبســــتقبل العراق 
واستقراره والشروع مبهام االزدهار 
والتطور االقتصادي واالجتماعي 
والثقافي، مؤكــــدا ضرورة اجناز 
مشروع الوحدة الوطنية احلقيقية 
واملصاحلة الوطنية احلقيقية بغية 
االنطالق في مشروع بناء الدولة 
العراقية احلديثة ورسم السياسات 

الداخلية واخلارجية للعراق.

قــــال إن رئيس  املالكي،  نــــوري 
احلكومة بدأ منذ أمس مشاوراته مع 
الكتل البرملانية لتشكيل احلكومة 
املهلة  العراقية اجلديدة في إطار 
احملــــددة والبالغة شــــهرا واحدا، 
حســــب تكليف الرئيس العراقي 

املنتخب جالل طالباني.
  وقال النائب كمال الســــاعدي 
في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء 
األملانية: «بدأ رئيس احلكومة املكلف 
نوري املالكي بإجراء اتصاالت مع 
الكتل البرملانية لتشكيل احلكومة.. 
رغم انه كان قد شرع بوقت مبكر 
قبــــل التكليف بإجــــراء مثل هذه 
االتصاالت من أجل اإلسراع بتشكيل 

احلكومة بوقت قياسي».
  وأضاف: «حتى اآلن ال نستطيع 
معرفة شــــكل الوزارة أو توزيع 
املناصب.. لكن هذا سيتضح مع 
األيام وبصورة عامة فإن املالكي 
عازم على إجناز طاقم وزارته بوقت 
قياســــي»، من جهة أخرى، أشاد 
الرئيس االميركي باراك اوباما من 
سيئول أمس باتفاق تقاسم السلطة 
الذي مت التوصل اليه في العراق 
باعتباره يشكل »حجر زاوية» جديد 

في تاريخ هذا البلد.
  وقــــال اوبامــــا خــــالل مؤمتر 
صحافــــي عقــــده في ختــــام قمة 
العشــــرين في سيئول  مجموعة 
ان احلكومة التي سيتم تشكيلها 
في العراق ســــتكون «ذات صفة 
متثيلية وتضم اجلميع وتعكس 

ارادة الشعب العراقي».
  واضــــاف «انهــــا محطة مهمة 
جديدة في تاريخ العراق احلديث» 
مذكرا بان واشنطن لطاملا دعت الى 
تشــــكيل مثل هذه احلكومة التي 

ترتكز على «قاعدة واسعة». 

الطالباني رشــــح أمس    وكان 
االول رئيــــس الــــوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي لتولي رئاسة 
احلكومة اجلديدة بعد اتفاق انهى 
ثمانية اشهر من اجلمود السياسي، 
وأمام املالكي ٣٠ يوما لتشــــكيل 
حكومته. وجاءت اعادة ترشيحه 
البرملان  انتخاب  اعادة  فضال عن 
لطالباني رئيســــا للبالد بعد أن 
انسحب ثلثا نواب كتلة العراقية 
املدعومة من السنة والتي يتزعمها 
رئيس الوزراء العراقي االسبق اياد 
عالوي فــــي عالمة على ان الفترة 
القادمة ستشهد عالقات مضطربة 
بني الشركاء في احلكومة اجلديدة. 
وقد انســــحب حوالــــي ٦٠ نائبا 
ينتمــــون لقائمة العراقية تعبيرا 

عن غضبهم العتقادهم بأن االتفاقات 
بني زعماء الكتل ال حتترم.

  هذا ما دعــــا النائب البارز عن 
التحالف الكردستاني محمود عثمان 
الى اعتبار أنــــه بات واضحا منذ 
الليلة قبل املاضية «ان هناك العديد 
من نقاط اخلــــالف (...) ما حدث 

يظهر ان االتفاق اليزال هشا».
  واضاف «ال نعرف ما اذا كانت 
«العراقية» ستشارك في احلكومة، 
لكن اذا كان اخلالف يعني انها لن 
تفعل فستكون هناك مشاكل»، لكن 
املفكر والنائب عن «العراقية» حسن 
العلوي قال لـ «فرانس برس» ان 
«املنسحبني سيعودون الى البرملان 
وسيتم االلتزام باالتفاق الننا لن 
نتنازل عنه». واضاف ان الزعيم 

الكردي مسعود برزاني «هو كفيل 
ضامن كونه وقع على االتفاق ولن 
يقبل بالتراجع عنه»، واســــتبعد 
انشــــقاقات في  احتمال حــــدوث 
«العراقية» بسبب عدم انسحاب 
جميع نوابها من اجللســــة قائال 
«ليست هناك انشقاقات في العراقية 
امنا اجتهادات»، هذا ومن املتوقع 
اجراء محادثات اليوم في البرملان 

بني قادة الكتل.
  وينظر الى مشاركة السنة في 
احلكومة باعتبارها عامال حاسما 
لتحقيق االستقرار في البالد التي 
شهدت اشــــتباكات طائفية دامية 

عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
  رغم ذلــــك فإن نائبا مقربا من 
املكلف  العراقية  رئيس احلكومة 

 االتفاق الهش في العراق 
  يعكس توازن القوى بالمنطقة 

ــدادـ  أ.ف.پ: يعكس االتفاق الهش بني قادة   بغ
ــات السياسية  العراق النهاء ازمة اصابت املؤسس
بالشلل طوال ثمانية اشهر توازن القوى في املنطقة، 

بحسب اعتقاد عدد من احملللني واخلبراء.
  وقال ابراهيم الصميدعي لوكالة فرانس برس 
ــة للتوصل الى اتفاق تعكس  ان «التنازالت املتبادل
موازين القوى اخلارجية فقد حصلت بشكل سريع 
نظرا للتحديات اخلارجية التي تضغط على اجلميع 

في الداخل العراقي واخلارج».
  حيث توصل القادة خالل اجتماعات مطولة بدأت 
االثنني املاضي في اربيل بدعوة من الزعيم الكردي 
ــعود بارزاني قبل ان تنقل الى بغداد الى اتفاق  مس

حول تقاسم الصالحيات والرئاسات الثالث.
  ثم عقد البرملان مساء أمس االول جلسة انتخب 
خاللها اسامة النجيفي عن القائمة العراقية بزعامة 
ــبق اياد عالوي رئيسا له كما  رئيس الوزراء االس
انتخب رئيس اجلمهورية جالل طالباني لوالية ثانية. 
وسرعان ما اعلن طالباني انه سيكلف رئيس الوزراء 
ــكيل احلكومة  ــة واليته نوري املالكي بتش املنتهي

اجلديدة.
  واعتبر الصميدعي ان «تشكيل حكومة ال تتمتع 
بقاعدة عريضة سيؤدي الى فشلها حتما فاحملور 
االميركيـ  التركي باملرصاد للمحور االيراني وحلفائه 

في الشرق االوسط».
  وعزا «التأخير في تشكيل احلكومة الى التنازع 
االقليمي والدولي ويبدو ان لعبة عض االصابع طالت 
كثيرا، فاجلميع تعب في حلظة واحدة من ايران الى 

تركيا الى واشنطن وغيرها».
ــار الكردي دفع بعالوي الى    واوضح ان «اخلي
ــي عن املطالبة  ــا ليقبل بعدها بالتخل ــر ملي التفكي

برئاسة الوزراء.
ــة التوازنات  ــي مؤكدا «اهمي   وختم الصميدع

االقليمية في توزيع السلطات (...) فالشيعة واالكراد 
لم يتمكنوا من ازاحة النجيفي عن رئاسة البرملان بينما 
كان املالكي معارضا بشدة النشاء مجلس السياسات 

لكنه ما لبث ان غير رايه ووافق عليه».
ــنطن  ــا ان توافق االضداد بني واش   ويذكر هن
ــفر  وطهران كانت نتيجته اختيار املالكي، كما اس
حاليا عن اتفاق على تقاسم مقبول للسلطات وتوازن 
جيد فيما بينها في حال االلتزام بنقاط االتفاق الذي 

توصل اليه القادة.
ــا  ــرز بنود االتفاق انتخاب النجيفي رئيس   واب
ــتحداث املجلس الوطني للسياسات  للبرملان واس
العليا وتشريعه بقانون ومنحه صالحيات تنفيذية، 
والغاء اجتثاث عدد من قادة القائمة العراقية والنظر 

في اوضاع املعتقلني واحملتجزين.
ــمري اخلبير في  ــان الش   من جهته، قال احس
الشؤون العراقية انه «ال ميكن الفصل بني الوضعني 
الداخلي واخلارجي ففي الداخل بلغ االستياء الشعبي 
مداه كما ان النخب السياسية شعرت بأنها مهددة 
ــية من  باحتمال اعادة االنتخابات فضال عن اخلش

انهيار العملية السياسية برمتها».
  واضاف لوكالة فرانس برس «اما خارجيا، فقد 
لعبت واشنطن دورا مهما في تقاسم السلطات او 
توزيعها لكنها عجزت عن الدفع في هذا االجتاه». 
ــم السلطات اطلقتها االدارة  خاصة ان فكرة تقاس
منذ الربيع املاضي عبر استحداث املجلس الوطني 

للسياسات اخلارجية مزودا بصالحيات.
ــمري ان «االتفاق يأتي نتيجة تزامن    وتابع الش
ــران التي تصدت  ــني الدولي واالقليمي فإي العامل
ــنطن وعرقلت جهودها في تشكيل حكومة  لواش
ــذه املدة، تظهر حاليا مرونة بدرجة كبيرة  طوال ه
النها بحاجة الى انهاء املسألة متهيدا ملعاجلة ملفها 

النووي عبر مفاوضات قريبة». 

 االتحاد األوروبي يوافق على محادثات مع إيران ولكن ليس في إسطنبول

 شحنة األسلحة اإليرانية تتفاعل في نيجيريا 
وأبوجا تهدد باللجوء إلى مجلس األمن

 عواصمـ  يو.بي.آيـ  رويترز: قال ديبلوماسي 
أوروبي امس ان املمثلة العليا للسياسة اخلارجية 
واألمنية في االحتاد األوروبي كاثرين آشتون وافقت 
على اخلامس من ديسمبر كموعد للمحادثات بني 
مجموعة «١+٥» مع إيران ولكن في مكان آخر غير 

تركيا كما اقترحت طهران.
  وذكر املسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه 
لصحيفة «نيويورك تاميز» األميركية ان مسؤولي 
مكتب آشـــتون كانوا أمس االول يعدون رسالة 
لتوجيهها إلى كبير املفاوضني اإليرانيني ســـعيد 
جليلي توافق فيها علـــى إجراء احملادثات في ٥ 
ديسمبر ولكن ليس في اسطنبول بل في بلد آخر 

هو سويسرا على األرجح.
  وقال الديبلوماسي ان آشتون اقترحت أن جتري 

احملادثات ملدة ثالثة أيام وليس ليوم واحد.
  وستقود آشتون املفاوضات مع إيران إلى جانب 
مسؤولني في الواليات املتحدة وروسيا والصني 

وفرنسا وأملانيا وبريطانيا.
  وقال انه «يتوقع أن ترد كاثرين آشتون على 
إيران في نهاية األسبوع ويتوقع أن توافق على 
االقتراح بإجراء لقاء في ٥ ديســـمبر ولكن ليس 

في اسطنبول».
  لكن الناطق باســـم اخلارجية االيرانية رامني 
مهمانبرست قال ان «مسألة تبادل الوقود لن تكون 
مدرجة باي شكل من االشكال على جدول اعمال 
املفاوضـــات مع مجموعة ٥+١» التي تضم الدول 
اخلمس الدائمة العضوية في مجلس االمن (الواليات 

املتحدة وروسيا والصني وفرنسا وبريطانيا) الى 
جانب املانيا.

  واضاف مهمانبرست ان ايران التزال مستعدة 
الستئناف املفاوضات حول مبادلة الوقود مع دول 

مجموعة ڤيينا «ما ان تكون جاهزة لذلك».
  لكنه اتهم املجموعة بأنها غير راغبة جديا في 

التعاون في مجال الطاقة النووية املدنية. 
في ســـياق آخر، قال وزير اخلارجية النيجيري 
أودين أجوموجوبيا أمس إن نيجيريا ســـتبلغ 
مجلس األمن الدولي عن ايران اذا وجدت اي أدلة 
على أن شحنة أسلحة غير مشروعة ضبطتها قبل 

اسبوعني تنتهك عقوبات األمم املتحدة.
  جاء ذلك فيما اجتمع الوزير النيجيري مع نظيره 
اإليراني منوچهر متكي، الذاهب الى نيجيريا لتالفي 
تداعيات موضوع الشحنة، في وقت متأخر امس 
األول ملناقشة مسألة الشحنة التي اعترضها جهاز 
املخابرات في ميناء الجوس وتبني أنها حتتوي 

على صواريخ ومتفجرات أخرى.
  وقال أجوموجوبيا في مؤمتر صحافي «الشحنة 
انطلقت من ايران. تأكد هذا من وثائق الشـــحن 

اخلاصة بنا ومن وزير اخلارجية اإليراني».
  وأضـــاف «اذا وجدت نيجيريـــا من خالل ما 
ســـتخلص إليه التحقيقات أن هناك انتهاكا ألي 
عقوبات فسنقوم بالالزم كعضو مبجلس األمن». 
وكان أجوموجوبيا كشف لرويترز في وقت متأخر 
امـــس االول إن متكي وعد بأن تتعاون ايران مع 

التحقيق اخلاص بالشحنة. 

 كلينتون تتعهد لنتنياهو بضمان أمن إسرائيل في أي اتفاق سالم

 إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة سيناء  ومصر تعتقل ٢٥ إسالمياً فيها  
 عواصمـ  كوناـ  رويترز: دعت ما 
تسمى بـ «هيئة مكافحة االرهاب» 
في إسرائيل جميع اإلسرائيليني 
املوجودين في جزيرة سيناء الى 
مغادرتها على الفور والعودة الى 
اسرائيل. وقالت االذاعة السرائيلية 
أمــــس ان الهيئــــة دعــــت عائالت 
االسرائيليني املتواجدين في شبه 
جزيرة ســــيناء الى االتصال بهم 

وابالغهم بذلك.
  واشارت االذاعة الى ان الهيئة 
اصدرت الدعوة بعد تلقيها معلومات 
استخبارية عن عزم خلية تابعة 
لتنظيم جيش االسالم الفلسطيني 
احملســــوب على «اجلهاد العاملي» 

خطف إسرائيليني في سيناء.
  وكانــــت ســــلطات االحتــــالل 
االسرائيلي اغتالت االسبوع املاضي 
قياديا في جيش االسالم يدعى محمد 
النمنم في عملية استهدفت سيارته 

بالصواريخ في قطاع غزة.
  وحسب املصادر االسرائيلية 
فإن النمنم مسؤول عن التخطيط 

لعمليات خطف اسرائيليني.
  ووصف بيــــان أصدره مكتب 
الهيئة التهديد بأنه «حقيقي وكبير 

للغاية».
  وقــــال إن أعضاء فــــي جماعة 
جيش اإلســــالم متواجدون حاليا 
في شبه جزيرة سيناء ويسعون 

سالم مستقبلي مع الفلسطينيني. 
القدمي اجلديد  التعهد االميركــــي 
قطعته كلينتون في اختتام جولتها 
املاراثونية من احملادثات مع الزعيم 
الزائــــر لنيويورك  االســــرائيلي 
وبإعالن قوي «بالتزام واشنطن 
الراسخ بأمن اسرائيل والسالم في 

املنطقة».
  ورغم ان كلينتون فشلت في 
حتقيق اي اختراق يذكر للجمود 
املسيطر على عملية السالم بسبب 
التعنت االسرائيلي الرافض لوقف 
االستيطان في القدس احملتلة، وفيما 
لم يشر اجلانبان في بيان مشترك 
لهما الى مسألة االستيطان إال أنه 
أكد اتفاق «رئيس الوزراء والوزيرة 
على أهميــــة مواصلة املفاوضات 

املباشرة لتحقيق أهدافنا».
  لكن كلينتون جددت القول أن 
محادثات الســــالم ـ التي وصلت 
إلى مأزق بســــبب مســــألة البناء 
االســــتيطاني ـ مازال باالمكان ان 
تؤدي الى دولة فلسطينية مستقلة 
تعيش بجوار اسرائيل التي يكون 
لها «حدود امنة ومعترف بها تعكس 
التطورات الالحقة وتفي باحلاجات 
االمنية االسرائيلية». وقال البيان 
املشترك: «تلك احلاجات ستؤخد 
في االعتبار بشــــكل كامل في أي 

اتفاق سالم مستقبلي».

إلى اختطاف إسرائيليني.
  وأشار البيان إلى أنه في تطور 
له صلة بتلك املعلومات، اغتالت 
إسرائيل األسبوع املاضي عضوا 
في اجلماعة بقطاع غزة شارك في 

التخطيط لتنفيذ الهجوم.
  وفي هذا اإلطار أوقفت اجهزة 
األمن املصرية خالل االسبوع الفائت 
اكثر من ٢٥ إســــالميا يشتبه في 

انتمائهم الى مجموعة «متطرفة»، 
كما أفاد مصدر امني أمس.

  وقال املسؤول األمني املصري 
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
ان «٢٠ أو ٢٥ إسالميا اعتقلوا هذا 
االسبوع في عدة مدن في سيناء. 
ويشــــتبه في انتمائهــــم الى فكر 
ان املوقوفني  متطرف».واضــــاف 
يخضعون لالستجواب دون أن يقدم 

مزيدا من التوضيح بشأن نشاطهم. 
لكن شهودا ذكروا ان اجهزة األمن 

صادرت اجهزة كمبيوتر وكتبا.
  في سياق آخر، طمأنت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركيــــة هيالري 
كلينتون رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامــــني نتنياهو إلى ان حاجات 
اســــرائيل االمنية «ســــتؤخذ في 
االعتبار بشكل كامل» في أي اتفاق 

 نقل شارون من المستشفى إلى مزرعته 
 سديروتـ  أ.ف.پ: نقل رئيس الوزراء االسرائيلي 
االســـبق ارييل شـــارون، الغارق في غيبوبة منذ 
حوالي خمس ســـنوات، امس من املستشـــفى الى 
مزرعته العائلية في جنوب اسرائيل لفترة جتربة 
تتيح لالطباء التأكد من إمكانية تلقيه العالج في 
املنزل. وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس» سيارة 
اسعاف تقل رئيس الوزراء األسبق وهي تصل ظهرا 
الى مزرعة عائلة شـــارون قرب مدينة ســـديروت 
بالقرب من قطاع غزة. وقال شـــلومو نوي رئيس 
قسم االنعاش في مستشفى شيبا ـ قرب تل ابيب 
حيث كان شارون يعالج ـ انه من املفترض اعادته 
الى املستشفى غدا. وتابع الطبيب، كما نقلت عنه 
اذاعة اجليش االســـرائيلي، ان عملية نقل شارون 
ســـتتكرر عدة مرات الى ان يتثبت االطباء من انه 
ميكن ان يتلقى العـــالج في منزله بطريقة دائمة. 
وأوضح د.نوي «انها عملية تدريجية حني يسمح 

مستشـــفى بخروج مريض مصاب مبرض مزمن 
العادتـــه الى منزله. انهـــا العملية الطبيعية التي 
نتحقـــق من خاللها من مالءمة البيئة الطبية التي 
سيوضع فيها املريض بشكل دائم». وتابع ان ثالث 
او اربع عمليـــات نقل مؤقتة الى املزرعة (ملدة ٤٨ 
ســـاعة في كل واحدة منها) يشرف خاللها الطاقم 
الطبي على عالج ارييل شارون، ستكون الزمة قبل 
نقله بشكل دائم الى منزله. وشارون الذي يعتبر 
عنيفا او حتى «مجرم حرب» بنظر الفلسطينيني، 
خصوصا بســـبب مجزرة صبرا وشـــاتيال، وهما 
مخيما الالجئني في بيروت حيث ارتكبت ميليشيات 
متحالفة مع اسرائيل مجازر في سبتمبر ١٩٨٢ خالل 
االجتياح االســـرائيلي للبنان، يغرق في غيبوبة 
مطولة منذ يناير ٢٠٠٦. واصيب شارون (٨٢ عاما) 
بجلطـــة دماغية في الرابع من يناير ٢٠٠٦ ادخلته 

في غيبوبة لم يستيقظ منها. 


