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 باريسـ  رويترزـ  د.ب.أ: قالت وزارة اخلارجية الفرنسية امس االول إن طائرة تابعة لزعيم 
ساحل العاج لوران غباغبو احتجزت في مطار بال مولهاوس الفرنسي السويسري في إطار 
تكثيف الضغوط عليه للتنحي. وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية برنار فاليرو 
« السلطات الشرعية في ساحل العاج طلبت منا منع الطائرة من الطيران وهذا هو بالضبط 
ما فعلناه». الى ذلك، تنظم األحزاب السياســـية املؤيدة للحســـن واتارا، الذي أعلن فوزه في 
االنتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر املاضي، إضرابا عام اعتبارا من امس بهدف زيادة 

الضغط على الرئيس غباغبو املنتهية واليته وإجباره على التنحي عن السلطة. 

 فرنسا تحتجز طائرة لرئيس ساحل العاج

 أعلنت أن قتيل وادي الدواسر سعودي الجنسية وينتمي للفئة الضالة 

 الرياض تحبط العديد من مخططات القاعدة.. والمغرب يفكك شبكة لتنفيذ هجمات 
 عواصم ـ عاصم علي والوكاالت

  أعلن املتحدث األمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور 
التركـــي إحباط األجهزة األمنية في اململكـــة العديد من مخططات 

عناصر تنظيم القاعدة «اإلرهابي».
  وقال اللواء منصور التركي لصحيفة «الرياض» في عددها الصادر 
امس  إن «األجهزة األمنية متكنت من استباق وإحباط العديد من 
مخططات الفئة الضالة التي تستهدف اإلساءة للشريعة اإلسالمية 

واإلخالل باألمن والنيل من مقدرات الوطن».
  وأضاف التركي أن «رجال األمن يواصلون بذل جهودهم والقيام 
مبهامهم مبهنية ملتابعة نشاطات الفئة الضالة ورصد مخططاتها 
والعمل على احليلولة دون تنفيذها». وأعلن أن املسلح الذي قتل 
األسبوع املاضي على يد رجال أمن بوادي الدواسر جنوب الرياض 

هو سعودي ينتمي إلى تنظيم القاعدة.
  وأوضح في بيان أن التحريات أثبتت أن املشـــتبه به الذي كان 
متنكـــرا بزي امرأة والـــذي قتل بعد مقاومته لرجـــال األمن أثناء 
استيقافه في نقطة تفتيش املثلث مبحافظة وادي الدواسر «يدعى 

محمد عصام طاهر بغدادي ـ سعودي اجلنسية» وأضاف انه «كان 
مطلوبا للجهات األمنية بســـبب انتمائـــه للفئة الضالة (القاعدة) 

وتورطه بأنشطة إجرامية».
  وكان مسؤول أمني سعودي قال لصحيفة «عكاظ» ان بغدادي 
على ارتباط بشبكة إرهابية تضم ١١٣ شخصا فككها األمن السعودي 

في عدة مناطق في الرابع والعشرين من مارس املاضي.
  وأضاف املســـؤول أن بغدادي «أراد ومرافقه املراهق (١٧ عاما) 
التســـلل إلى اليمن للفرار وااللتحاق مبا يسمى بقاعدة اجلهاد في 

جزيرة العرب».

  شبكة إرهابية في المغرب 

  على صعيد مواز، فكك املغرب شـــبكة إرهابية مكونة من ستة 
مغاربة كانوا يخططون لشن هجمات في الداخل واخلارج.

  وجاء في بالغ لـــوزارة الداخلية أن أفراد هذه الشـــبكة الذين 
استطاعوا كسب خبرة كبيرة في صنع املتفجرات كانوا يخططون 
لتوظيف هـــذه اخلبرة للقيام بأعمال تخريبيـــة في مختلف بؤر 

التوتـــرات في مختلف أنحاء العالم وكذلك داخل البالد بواســـطة 
ســـيارات مفخخة تستهدف بعض املصالح األجنبية باململكة وكذا 

عدة منشآت وطنية حيوية ومراكز أمنية.
  وأضاف املصدر ذاته أنه سيتم تقدمي أعضاء هذه الشبكة اإلرهابية 
الى العدالة بعد انتهاء البحث اجلاري حتت إشراف النيابة العامة 

املختصة.
    في غضون ذلك، مثل ٩ آسيويني تتراوح أعمارهم بني ١٩ و٢٨ 
عاما أمام محكمة بريطانية أمس بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات في 

بريطانيا خالل عطلة عيد امليالد.
  وكانت ســـلطات مكافحة االرهاب البريطانيـــة اعتقلت هؤالء 
اآلسيويني األسبوع املاضي في عمليات دهم في كاردف ولندن وستوك 
اون ترنت، واتهمتهم بالتورط في التحضير ألعمال ارهابية بينها 

مهمات استطالع ألهداف محتملة وجتربة مواد متفجرة.
  وتتهم السلطات هؤالء املشـــتبه بهم بالتآمر لتنفيذ تفجيرات 
في اململكة املتحدة «في أعمال تهدد حياة الناس وتســـبب أضرارا 

فادحة باملمتلكات». 

 أوباما يهنئ خادم الحرمين بالشفاء
  

  واشنطنـ  كونا: هنأ الرئيس األميركي باراك اوباما الليلة 
قبل املاضيـــة خادم احلرمني امللك عبـــداهللا بن عبدالعزيز 

بتحسن وضعه الصحي ومتاثله للشفاء.
  وذكر بيان للبيت االبيض ان الرئيس اوباما أجرى اتصاال 

هاتفيا مع امللك عبداهللا ومتنى له الشفاء العاجل.
  وأضاف البيان ان خادم احلرمني هنأ بدوره الرئيس اوباما 
مبوافقة مجلس الشـــيوخ األميركي في اآلونة األخيرة على 

معاهدة (ستارت) اجلديدة.
  ولفت الى ان اجلانبني شددا على عمق وأهمية العالقات 
الثنائيـــة التي تربط بـــني بلديهما باإلضافة الـــى اتفاقهما 
على اســـتمرار التعاون الوثيق فيما بينهما حلل العديد من 

القضايا. 

 أطفال فلسطينيون يحيون الذكرى الثانية لعدوان «الرصاص املسكوب» اإلسرائيلي على غزة  (أ.ف.پ)

 «حماس» في ذكرى الحرب على غزة: أفشلنا «العدوان» اإلسرائيلي 

 بريطانيا تدرس االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة 
 عواصــــم ـ وكاالت: ذكــــرت صحيفة 
«يديعوت احرونوت» اإلسرائيلية امس 
ان بريطانيا تدرس احتمال رفع مستوى 
البعثة الفلسطينية في لندن الى مكانة 
بعثة ديبلوماسية أي مكانة مماثلة لسفارة 

دولة مستقلة.
  وأوضحــــت الصحيفــــة ان هذا األمر 
الفلســــطينيني  يعني حتويل املبعوثني 

الى ديبلوماسيني بكل معنى الكلمة.
  وأضافــــت ان «احلديث يــــدور ايضا 
عن احتمال اعتراف بريطانيا مســــتقبال 
بإعالن فلســــطيني أحــــادي اجلانب عن 
دولة فلســــطينية مســــتقلة وستحذو 
بذلك حذو البرازيل واألرجنتني وبوليڤيا 

واالكوادور».
  ونبهت «يديعوت» الى ان هذا التحرك 
مدعاة للقلق في القدس وفي حال اجناز 
هذا التحرك فان بريطانيا لن تكون الدولة 
األوروبية الوحيدة التي تقوم برفع مستوى 
البعثة الفلسطينية وتعترف بها كبعثة 
ديبلوماســــية حيث كانت فعلت ذلك كل 

من فرنسا واسبانيا والبرتغال.
البريطانية  الى ان «اخلطوة    ولفتت 
تعتبر مبثابة مفاجأة في ضوء احلقيقة 
بأن احلكومة البريطانية احملافظة تبدي 

تعاطفا مع إسرائيل».
  ونقلت عــــن الناطق بلســــان وزارة 
اخلارجية البريطانية قوله ان «الوزارة 
البعثة  تدرس احتمــــال رفع مســــتوى 

 الجيش اإلسرائيلي يحذر جنوده 
من خطر استخدام «فيس بوك»

  
  تل أبيب ـ يو.بي.آي: حذر اجليش اإلســـرائيلي جنوده من أن 
«األعداء» قد يستخدمون موقع «فيس بوك» للتواصل االجتماعي 

للحصول على معلومات حساسة عن اجليش.
  وذكرت صحيفة «جيروزالم بوست» امس أن دائرة العمليات في 
اجليش وجهت مؤخرا رسالة إلى الضباط حتثهم فيها على إطالع 

اجلنود على مخاطر استخدام مواقع مثل «فيس بوك».
  وقد وجهت الرسالة بعد نشر الئحة بأسماء اجلنود وصورهم 
وعناوينهم وغيرها من التفاصيل على االنترنت حتت عنوان «مجرمو 
احلرب اإلسرائيليون» على خلفية عملية الرصاص املصبوب على 

قطاع غزة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ التي استمرت ٢٢ يوما.
  وأوضحت قيادة العمليات أن معظـــم املعلومات الواردة على 
الالئحة كانت دقيقة وأتت من مصدرين: قاعدة البيانات املدنية مثل 

دليل الهاتف ومواقع التواصل االجتماعي مثل «فيس بوك».
  وجاء في الرسالة «تتعرض سالمتك الشخصية لتهديد حقيقي من 

خالل الكشف عن تفاصيل شخصية عن خدمتك في اجليش».
  وقدمت الرسالة عددا من األمثلة حول معلومات قد تبدو بريئة 
وميكن أن تعرض اجلندي لألذى مثل نشر صور مع إشارات تدل 
على الوحدة التي ينتمي لها اجلندي وصور من القواعد العسكرية 

والتحدث على االنترنت حول املهمات ونشر صور.
  وتابعـــت الرســـالة «كل هـــذا يفضـــح أنك جنـــدي ومع هذه 
املعلومات سيصبح من السهل حتديد عنوانك والبدء مبضايقتك 

في املنزل».
  وحذر مســـؤول في اجليش اإلســـرائيلي من أن منظمات مثل 
حماس وحزب اهللا قد تتمكن من احلصول على معلومات حساسة 

من صفحات اجلنود على «فيس بوك».
  وأوضح «سجلت حاالت في املاضي حيث وضع اجلنود صورا 
تظهر فيها خرائط أو وثائق سرية في اخللفية» وأعطى مثاال إلغاء 
اجليش عملية في وقت سابق هذه السنة في الضفة الغربية بعد 

أن نشر جندي معلومات عنها على «فيس بوك».
  غير أن القيادة شددت على أن «إسرائيل بصفتها دولة دميوقراطية 

لن متنع استخدام فيس بوك». 

وكبرياء». وكانت إسرائيل شنت في ٢٧ 
ديسمبر ٢٠٠٨ هجوما واسعا على قطاع 
غزة استمر ٢٢ يوما وصفه املراقبون بأنه 
األعنف منذ عام ١٩٦٧ وأســــفر عن مقتل 
أكثر من ١٤٠٠ فلسطيني وإصابة خمسة 
آالف آخرين غالبيتهم من املدنيني فضال 
عن تدمير آالف املنازل واملنشآت املدنية 
والبنية التحتية. وقالت حماس «لقد حاول 
العدو الصهيوني بهذه اجلرمية أن يقضي 
على مقاومة الشــــعب وأن ينهي نتائج 
انتخابــــات دميوقراطية وحكم احلكومة 
الشرعية وأن يكسر إرادة الصمود ليفرض 
حلوله االستســــالمية ويصفي القضية 

الفلسطينية».
  وأضافت «لقد اضطر اجليش الصهيوني 
الى أن ينســــحب ليترك غزة رغم الدمار 
شامخة الرأس لم يستطع أن ينتزع منها 
حرفا من حروف االستسالم تركها بعدما 
تنزلت عليه لعنة اهللا والناس أجمعني 
حيث انكشف زيف أكذوبته حتى في وسط 

الشعوب التي تعاطفت معه طويال».
  ودعت حماس إلى دراسة دقيقة لوثائق 
ويكيليكس «الستخالص العبر ومحاكمة 
كل من خان الشعب الفلسطيني والقضية» 
كما دعت حركة فتح إلى وقف االعتقاالت 
السياسية في الضفة واإلفراج عن املعتقلني 
«إذا كان لديها إرادة للمصاحلة والتحول 
من محالفة االحتالل إلى صف الشــــعب 

واملقاومة في وجه االحتالل».  

الفلســــطينية في لندن بامعان وبصورة 
معمقة متاشــــيا مــــع دعم لنــــدن لدولة 

فلسطينية».
  وكان كبير املفاوضني الفلســــطينيني 
د.صائب عريقات اعلن قبل اسبوع ان ١٠ 
دول أوروبية سترفع في الفترة القادمة 
مستوى التمثيل الفلسطيني في بالدها، 
موضحا ان هذا التقدم جتاه رفع التمثيل 
الفلسطيني يأتي كثمرة للحراك الفلسطيني 
لدراسة مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية 

على احلدود التي احتلتها إســــرائيل عام 
١٩٦٧. وكشــــفت تقارير صحافية عبرية 
مؤخرا ان اخلارجية اإلسرائيلية شرعت 
في  حملة عاجلة سعيا إلحباط النشاط 
الديبلوماسي والسياسي الفلسطيني على 

الصعيد الدولي.
  الى ذلك، وفي الذكرى الثانية للعدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة والتي تصادف 
مرورها امس، اعتبرت حركة حماس انها 
الفلسطينية بشكل  استطاعت واملقاومة 

عام أن تفشــــل «العدوان» خالل احلرب 
على القطاع غزة.

  وقالت حماس في بيان «اســــتطاعت 
املقاومة وعلى رأسها حماس أن تفشل هذا 
العدو لم تتنازل ولم تعترف بالكيان ولم 

ترضخ للشروط الصهيونية».
انهــــا «مازالــــت على رأس    وأضافت 
الشرعية ولم تســــتطع دبابات االحتالل 
إخراجهــــا ولن تخــــرج بــــإذن اهللا وما 
تزال املقاومة حتمي شــــعبها بكل شموخ 

 نجاد: «التيار المتطرف» في العالم يتلقى الدعم من القوى «المستكبرة والفاسدة»

  اتهام مستشار الرئيس اإليراني بالوقوف
  وراء عزل خصومه وعلى رأسهم متكي

 عواصمـ  وكاالت: اتهم الرئيس اإليراني محمود 
احمـــدي جناد ما وصفه بــــ «التيار املتطرف» في 
العالم باحلصول على دعم وتغطية سياســـية من 

«القوى املستكبرة والفاسدة» في العالم.
  ونسبت وسائل إعالم إيرانية أمس إلى احمدي 
جناد قوله خالل اســـتقباله رئيس مجلس النواب 
الصومالي شـــريف حسن شـــيخ آدم «ان األعمال 
الالإنسانية التي يرتكبها التيار املتطرف تتم بدعم 
وتغطية سياسية من القوى املستكبرة والفاسدة 

في العالم».
  وأضاف «ان وجود التيارات املتطرفة ال يقتصر 
على الصومال بل هـــي موجودة في مختلف بقاع 

العالم ومنها افغانستان وباكستان».
  ورأى «ان جميع التيارات املتطرفة وأسيادها في 
طريقها الى الزوال بفضل صمود شعوب العالم» ودعا 
«الى توخي الدقة واحلكمة والتخطيط اجليد ملواجهة 

تيارات مدعومة كهذه من قبل قوى الهيمنة».
  وأشـــار الى ان «التضامن العقائدي والثقافي 
بني الدول اإلسالمية أمر ضروري ملواجهة التطرف 
الذي يرتكب أعماال شـــائنة باسم اإلسالم». وقال 
ان إيران «تدعم تقدم وترســـيخ األمن والسالم في 

الصومال».
  في سياق آخر، عاد اسم نسيب الرئيس اإليراني 
ومساعده املقرب واملتنفذ أصفنديار رحيم مشائي 

إلى البروز مجددا على سطح األحداث في إيران.
  ويأتي ذلك بعد أن ظهرت تخمينات وحتليالت 
ترجح وقوفـــه وراء قرارات أحمدي جناد األخيرة 
بعزل بعض املسؤولني واملوظفني احلكوميني من 
مناصبهم واســـتقدام آخرين وفي مقدمتهم وزير 

اخلارجية منوچهر متكي.
  فبينمـــا كان يتوقع رئيـــس املنظمة الوطنية 
للشباب في إيران «مهرداد بذرباش»، واحد أتباع 
جناد املواليني، أن يستمر في شغل مناصب رفيعة 

املستوى، وجد نفسه مقاال على نحو عاجل.
  وأكدت تقارير واردة من إيران مطلع هذا األسبوع 
أن بذرباش، الذي تعكس معتقداته اإليديولوجية 
معتقدات الرئيس والذي كثيرا ما كان يهاجم بصورة 
حادة منتقدي جناد، قد أقيل من قبل الرجل نفسه 

الذي سبق وأن صنعه.
  حيـــث قالت صحيفة «كريســـتيان ســـاينس 
مونيتور» األميركية إن تلك اإلقالة واحدة من عدد 
من التغييرات الوظيفية املفاجئة التي أحدثها جناد 

– مبا فـــي ذلك إقالة وزير اخلارجية، الفتة إلى أن 
تلك التغييرات قد تســـببت في إثارة شكاوى من 
احللفاء واملنتقدين على حد سواء بشأن األسلوب 
«القبلي» واملتعجرف للرئيس، وكذلك بشأن التأثير 
العلني والصريح الذي بـــات يحظى به واحد من 

أقرب مساعديه.
  وأشار منتقدون في هذا الشأن إلى أن اصفنديار 
مشائي، رئيس املكتب الرئاسي والذي تربطه عالقة 
نســـب بنجاد (بزواج ابنته من ابن الرئيس)، بدأ 

يحظى بقدر كبير من التأثير على أحمدي جناد.
  لكن وعلى الرغم من االنتقادات الواسعة النطاق 
التي يتم توجيهها إلى مشائي، مبا في ذلك االنتقادات 
التي توجه إليه من قبل السلطة الدينية العليا في 
البالد، إال أن جناد لم يكترث لكل هذا، وقام بتعيينه 
في مجموعة من املناصب العليا، ومن ثم بدأ يزداد 
نفوذ مشائي، حتى بدأت تظهر تكهنات تتحدث عن 
أن جناد يراه منافسا رئاسيا في املستقبل، وهو ما 

نفاه مشائي متاما.
  ثم مضت الصحيفة األميركيـــة لتبرز ما قاله 
تقرير إيراني عن أن جناد «أمر بعزل بذرباش من 
منصبه» خالل اجتماع ملجلس الوزراء يوم األحد 
قبل املاضي، بعد أن انتقد األخير بعضا من تدخل 

مشائي في شؤون املنظمة الوطنية للشباب.
  وأشار التقرير ذاته إلى أن طريق عمل جناد تتمثل 
في إقدامه على حل مشكلة ما بخلقه مشكلة أخرى، 
في مواجهة العقوبات الالذعة من جانب األمم املتحدة 
والواليات املتحدة، وخطة دعم إصالح مؤملة ومثيرة 

للغاية، وكذلك عدد كبير آخر من املشاكل.
  وتردد كذلك أن عضوا بارزا في وزارة اإلرشاد 
اإلسالمي قد أقيل من منصبه هو اآلخر يوم اجلمعة 
املاضي، جنبا إلى جنب مع عضو آخر بطش به من 

وظيفته قبل أيام.
  وتابعت «ســـاينس مونيتور» احلديث في هذا 
السياق بنقلها عن فريدة فرحي، خبيرة الشؤون 
اإليرانية في جامعة هاواي، قولها: «من الواضح أن 
هناك نغمة سارية بني اجلميع في إيران، وفي الدوائر 
احملافظة، تبني أن األمور برمتها في يد مشائي، وهو 
األمر الذي ترتب عليه كذلك إقدام صحيفة «كيهان» 

الرسمية املوالية للنظام على مهاجمة جناد.
  ومن الواضح أن جزءا على األقل من النخبة قد مت 
إبعاده، وهو ما جعل دائرة احلكم في البالد تصبح 

أضيق، من حيث التوجه األيديولوجي». 

 ثورة نسائية في البرلمان العراقي
  ضد سوء تمثيل المرأة في الحكومة

 بغدادـ  أ.ف.پ: ثارت البرملانيات العراقيات، 
ــواء، ضد  ــالميات وعلمانيات على حد س إس
التمثيل الضئيل للمرأة في املؤسسات احلكومية 
ــكيلة الوزارية اجلديدة، ما  والسيما في التش
ــال على النظر في الظلم  اجبر زمالءهن الرج

الالحق بهن.
ــان العراقي  ــت الضغوط وافق البرمل   وحت
السبت املاضي بالغالبية على تبني مشروع ينص 
على ايالء األولوية لقضية املرأة، وقرر تشكيل 
ــذه القضية تطبيقا لنصوص  جلنة متابعة له

الدستور، كما أعلن رئيسه أسامة النجيفي.
ــهيل من ائتالف    وقالت النائبة صفية الس
ــة القانون «من الظلم أال تكون امرأة نائبة  دول

لرئيس اجلمهورية».
ــند هذا املنصب المرأة    وطالبت بان «يس
ــاركة في القرار السياسي العام  ضمانا للمش

في البالد، وحتقيق شراكة حقيقة».
  بدورها، قالت حنان الفتالوي التي تنتمي 
للكتلة نفسها ان رئيس الوزراء نوري املالكي 
ــة في احلكومة،  ــان تكون املرأة ممثل «وعد ب
لكنني ليس متفائلة بان حتظى النساء مبواقع 

مهمة في احلكومة املقبلة».
ــبوع املاضي جزءا    وكان املالكي أعلن االس
من تشكيلته احلكومية اجلديدة ضم ٣٥ وزيرا 

بينهم وزيرة واحدة من دون حقيبة.
  وكانت النائبة آال طالباني أعربت اثر اإلعالن 
عن التشكيلة احلكومية عن «خيبة أملها لغياب 

املرأة عن التشكيلة الوزارية».
  وأضافت النائبة عن التحالف الكردستاني 
ان غياب املرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية،  
ــناد وزارة الدولة  متهمة رئيس الوزراء «بإس
ــد زمالئنا الرجال لعدم  ــؤون املرأة الى اح لش

ثقتكم بكفاءة املرأة وإدارتها للوزارات».
  وينص الدستور العراقي على نسبة متثيل 
ــغ ٢٥ ٪ في البرملان، لكنه لم يحدد  للمرأة تبل

نسبة متثيلها في احلكومة.
  وعرضت النائبة عن قائمة العراقية عتاب 
ــة البرملان ملعاناة املرأة  الدوري في ذات جلس
ــتغرابها لتغييب املرأة عن  العراقية، مبدية اس
ــكيلة احلكومية اجلديدة ومؤكدة ان هذا  التش

التغييب مناف للدستور الذي أنصف املرأة.
ــاء في البرملان ادرك    وعلى اثر ثورة النس
زمالؤهن الرجال، وحتى اولئك الذين ينتمون 

الى تيارات إسالمية، اخلطأ الذي وقعوا فيه.
  وقال النائب ابراهيم اجلعفري رئيس تيار 
االصالح ان «مشكلتنا هي ليست مشكلة فكر،  
ــي املجال العرفي  ــكلة تقاليد هناك ف امنا مش
ركام من التقاليد التي بدأت تتراجع امام الفكر 

اجلديد».
  واضاف اجلعفري الذي كان يتزعم حزب 
الدعوة اإلسالمية «اليوم صحيح ان املرأة ليست 
في القمة، لكنها في الواجهة»، مؤكدا ان «هناك 
الكثير من التقاليد قيدتها، يجب ان تكون لنا 
ــاني ال مييز بني املرأة  ثقافة وفكر جديد إنس
ــفء وغير الكفء  ــل امنا مييز بني الك والرج

رجال كان او امرأة».
  بدوره، قال النائب بهاء االعرجي الذي ينتمي 
الى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ان 
ــرأة ظلمت في النظام  «الكل يتفق على ان امل
ــابق ولكننا لم ننصفها في الوقت احلالي  الس
ــابق ألنه كان  وقد ظلمت اكثر في النظام الس

ديكتاتوريا».
  وأضاف «لكن اذا كان النظام احلالي نظاما 

دميوقراطيا فمن العيب ان تظلم املرأة فيه».
  وأكد االعرجي ان «األحزاب اإلسالمية لم تعط 
املرأة حقها، علينا ان نتكلم بصراحة» مشددا 
ــبب في ظلم املرأة هي  على ان «من كانت الس
من مثلت املرأة في الفترة السابقة» في إشارة 

الى نائبات البرملان السابق.
  وشدد االعرجي على «االهتمام باملرأة من 

خالل تشريعات تضمن حقوقها».
ــا ان ننصفها عندما يكون    وأضاف «علين
لدينا مليون مطلقة وأربعة ماليني يتيم علينا 

ان نهتم بالشؤون االجتماعية».
ــيخ صباح الساعدي    من جهته، اعتبر الش
من حزب الفضيلة ان «الدستور العراقي ضمن 
للمرأة ان تكون حاضرة في مؤسسات الدولة، 

لكن الكتل السياسية لم حتترم الدستور».
  وأضاف ان «املصالح الشخصية لألحزاب 

يجب أال تكون عائقا امام حقوق املرأة». 

 الرياض ـ يو.بي.آي: حتدثت مصادر ديبلوماسية وأمنية في القاهرة عن استحالة 
عقد القمة العربية املقبلة في بغداد في ظل الظروف األمنية الراهنة برغم اإلعالن عن 
تشـــكيل احلكومة العراقية اجلديدة وأشارت الى أنها ستعقد في مدينة شرم الشيخ 

املصرية.
  ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية امس عن مصدر في اجلامعة العربية أن الوفد 
األمني العراقي برئاســـة الفريق إيدن عبد القادر وكيل وزارة الداخلية العراقية الذي 

زار القاهرة قبل أسبوعني سيقوم بزيارتها ثانية خالل الشهر املقبل.
  ونسبت الصحيفة الى فؤاد النقشبندي املتحدث باسم الوفد العراقي قوله إن الوفد 
التقى الســـفير سامح ســـيف اليزل األمني العام املساعد للجامعة العربية في اجتماع 

متحور حول إمكانية استضافة بغداد للقمة العربية املقررة في شهر مارس املقبل.
  غير أن مصادر أمنية وديبلوماسية مطلعة اطلعت على تفاصيل لقاءات الوفد في 
مصر أكدت لـ «اليوم» أنه وفقا ملا «عرضه الوفد العراقي فإن الوضع يبدو غير مرض 

أمنيا بالنسبة ملصر».
  ونقلت عن اليزل اخلبير األمني قوله «الرؤســـاء العرب لن يرضوا أن يكونوا في 

النهاية حتت مظلة احلماية العسكرية األميركية أثناء وجودهم في قمة عربية».
  وأضـــاف «على الرغم من محاوالت الوفد التأكيد على حتســـنها إال أن الشـــواهد 
والتقارير األمنية تقطع بأن الواقع األمني في العراق اليزال غير مســـتقر مبا يسمح 
بتأمـــني انعقاد القمـــة العربية إضافة إلى أن الوضع السياســـي بحاجة إلى مزيد من 

الدعم لالستقرار».
  وأشارت املصادر الى ان «مشاورات لم حتسم مشاركة قوات أمنية عربية في عملية 
تأمني القمة باإلضافة إلى االستعانة بالقوات العراقية كما لن تكون هناك قوات أميركية 
بشكل رسمي لتوفير حماية لكن العراقيني عرضوا االستعانة بشركات أمنية خاصة 

لكن األمر لم يحسم أيضا والغالب أن القمة سوف تستضيفها مدينة شرم الشيخ».
  بدوره قال القيادي في جتمع املقاومة العراقية «جامع» عبداهللا احلافظ للصحيفة 
«ســـيكون من الصعب أن تســـتضيف بغداد القمة التي لن يحضرها في حال إصرار 

العراق عليها رئيس عربي واحد». 

(أ.ف.پ)  آثار االنفجار الذي استهدف الرمادي وأوقع عددا من القتلى واجلرحى  
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