
 االحد
  ٦  فبراير ٢٠١١ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  49 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  و  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العربية  العربية  العربية  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  العـــالمية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  و  و  و  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 جوبا ـ وكاالت: قال مايكل ميلي وزير التعليم بحكومة جنوب 
السودان، انه «بعد ثالث سنوات لن تستخدم اللغة العربية كلغة 

للتدريس باملدارس ولكن كإحدى اللغات التي يتم تدريسها».
  جاء ذلك في تصريحات صحافية له بعد اجتماعه مع اسكوت 
جرايشن املبعوث األميركي اخلاص للسودان، ملناقشة التحديات 
التي تواجه النظام التعليمي في جنوب السودان كجزء من خطط 
التعليم ملا بعد االستفتاء في املنطقة. وأعلن جرايشن أن حكومة 

بالده ستركز بصورة أكبر في دعم التعليم بجنوب السودان، داعيا 
الى بناء مدارس داخلية حتى يتسنى للبنات إكمال تعليمهن. من 
جهة ثانية، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيتر أدوك 
نيابا في بيان صحافي امس االول منع ترحيل ممتلكات جامعة جوبا 
في اخلرطوم واجلامعات اجلنوبية األخرى إلى جنوب السودان، 
عمال غير مشروع، وأشار إلى أن كل اجلامعات اجلنوبية لها حق 

امللكية لكل املمتلكات املنقولة وغير املنقولة.

 حكومة جنوب السودان: العربية لن تكون لغة التدريس بعد ٣ سنوات

 عواصمـ  وكاالت: مع تنامي الســـخط الشعبي في العراق لتردي 
األوضاع املعيشية وتزايد معدالت الفقر والبطالة وتهالك اخلدمات 
العامة وانقطاع املياه، وجه رئيس الوزراء العراقي، نوري املالكي، 
بخفض راتبـــه مبقدار النصف، كما أعلن أمس انه لن يســـعى إلى 
البقاء في منصبه لوالية ثالثة مؤيدا فكرة ثبيت دورتني فقط بشكل 

دستوري.
  وقال ان «الدســـتور ال مينع ان تكـــون هناك دورة ثالثة ورابعة 
وخامسة لرئيس الوزراء لكن قراري شخصيا اال تكون هناك دورة 
غير هذه بعد، حتى لو كان الدســـتور يســـمح لكن أمتنى ان يتغير 

الدستور مبا ال يسمح بأكثر من دورتني».
  جاء ذلك، بعد أن شهد العراق احتجاجات تنادي بتحسني اخلدمات 
العامة واألوضاع املعيشـــية واالقتصادية مستوحاة من انتفاضات 
شهدتها تونس دفعت خللع الرئيس، زين العابدين بن علي، وأخرى 

شهدتها مصر تنادي برحيل الرئيس حسني مبارك.
  وقـــال املالكي إن قـــرار خفض راتبه ٥٠٪ يأتي كمســـاهمة منه 
لتقليل التفاوت احلاصل بني رواتب املوظفني في مؤسسات الدولة، 
ومبا يســـاعد في تقليص الفوارق في املســـتوى املعيشي ملختلف 
طبقـــات املجتمع، وبالتزامن مع مناقشـــة مجلس النواب للموازنة 
املالية االحتادية للدولة، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه ونشـــر 

في موقعه اإللكتروني.
  ومنذ األسبوع املاضي، خرج العراقيون لشوارع بغداد للتنديد 
بتفشي الفقر وارتفاع معدالت البطالة التي بلغت ٤٥٪ ونقص املواد 

االستهالكية واملياه والكهرباء. وأمس األول جتمع نحو ٢٠٠ شخص 
في شارع املتنبي بوسط بغداد إلبداء تضامنهم مع مسيرات االحتجاج 

في مختلف أنحاء العالم العربي والتنديد باألوضاع في الداخل.
  وردد بعضهم شعارات في دعم «الدميوقراطية والسالم» في مصر 
وتونس، وهتف بعضهم «احلكومات املناوئة ألصوات احلق».. و«ال 

متنعونا حق التعبير.. نطالب بالتغيير».
  ومن جانبه قال املتظاهر عبداهللا الركابي لـ «ســـي.ان.ان»: «لم 
نشهد أي تغييرات خالل السنوات الثماني املاضية.. نطالب بتحسني 

اخلدمات األساسية».
  في شأن عراقي آخر، أفادت تقارير صحافية أمس بأن بابا الڤاتيكان 
بنديكتوس السادس عشر يعتزم زيارة العراق مطلع عام ٢٠١٢، حيث 

سيزور مدينة اور التاريخية في مدينة الناصرية جنوب العراق.
  وقال وزير الســـياحة واآلثار العراقي لواء سميســـم، لصحيفة 
«الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس، «ان رئيس هيئة الكرسي 
الرسولي في الڤاتيكان الذي يعد املسؤول عن السياحة الدينية نقل 
للسفير العراقي في الڤاتيكان حبيب الصدر رغبة البابا بنديكتوس 
السادس عشر في زيارة مدينة أور األثرية في الناصرية التي حتوي 

دار النبي ابراهيم مطلع عام ٢٠١٢».
  وأضاف أن «السفير الصدر نقل هذه الرغبة الى وزارة السياحة 
التي فاحتت رئاسة الوزراء لتأمني متطلبات اجناح الزيارة وان الوزارة 
أعدت ترتيبات أولية لتهيئة زيارة رئيس هيئة الكرســـي الرسولي 
في الڤاتيكان الى العراق في النصف الثاني من العام احلالي لالعداد 

لزيارة البابا التي من املؤمل ان تتم مطلع عام ٢٠١٢».
   في ســـياق آخر، قال محامـــون ان اربعني مترجما عراقيا عملوا 
للقوات البريطانية في العراق ادعوا على احلكومة في احملكمة العليا 

في لندن اجلمعة، مؤكدين انها قصرت في تأمني احلماية لهم.
   وقال مكتب احملاماة «لي داي اند كو» ان موكليه يالحقون احلكومة 
البريطانية النهـــا تركتهم معرضني لهجمات واضطهاد ميليشـــيا 

معارضة للقوات األجنبية في العراق، اعتبرتهم عمالء.
   وتابعت الشركة في بيان ان ثماني حاالت قدمها اقرباء مترجمني 
قتلوا في هجمات يعتقد ان ميليشيا تقف وراءها في نتيجة مباشرة 

لعملهم مع البريطانيني.
   وصرح احملامي ســـابنا مالك بان «تقـــدمي احلكومة البريطانية 
القليل وفي وقت متأخر جدا حلماية جزء حيوي من قوتها العاملة 

أمر مأساوي».
   وقالـــت صحيفة تاميز ان هؤالء العراقيني الذين يعيش حوالي 
نصفهم في بريطانيا، يأملون في ان يحصل كل منهم على تعويض 
يتراوح بني ٥ آالف و١٠٠ ألف جنيه اســـتراليني (٨ آالف دوالر إلى 

١٦٠ ألفا).
   وصرحت ناطقة باســـم وزارة الدفاع البريطانية اجلهة املدعى 
عليها مع وزارة اخلارجيـــة ووزارة التنمية الدولية، بان احلكومة 
البريطانية تقدر عمل الطواقم احمللية.  وأضافت «نهتم بهذه املطالب 
وندقق فيهـــا حاليا»، مؤكدة ان «احلكومة ســـتدفع تعويضات في 

احلاالت التي متلك مبررا قانونيا لها». 

(أ.ف.پ)   تظاهرة في العاصمة االردنية احتجاجا على التعديل الوزاري ومطالبني باصالح سياسي  سريع أمس االول 

 رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 

 بابا الڤاتيكان يعتزم زيارة العراق مطلع ٢٠١٢

 المالكي يخّفض راتبه الشهري للنصف ويتعهد بعدم الترشح لوالية ثالثة 

 طهران تزيح الستار عن القمرين «فجر» و«راصد» خالل أيام 
أعلـــن   طهـــران ـ وكاالت: 
وزير الدفـــاع اإليراني العميد 
أحمد وحيدي أنه سيتم خالل 
االحتفاالت بعيد الثورة اإليرانية 
التي انتصرت عام ١٩٧٩ إزاحة 
الستار عن القمرين االصطناعيني 

اإليرانيني «فجر» و«رصد».
العميـــد وحيدي في    وقال 
تصريـــح نقلته أمـــس وكالة 
«مهر» لألنباء نعمل في الوقت 

احلاضر على إعداد عدة أقمار 
اصطناعية سيتم إطالقها في 

موعدها احملدد.
  وأضاف ان إزاحة الســـتار 
عن القمرين سيتم خالل األيام 
الشـــهر  العشـــرة األولى من 
اجلـــاري في ذكـــرى انتصار 
الثـــورة، وأكد أن موعد إطالق 
هذيـــن القمرين االصطناعيني 

سيعلن عنه قريبا.

  في غضون ذلك، تبدأ طهران 
اليوم محاكمة ثالثة أميركيني 
بتهمة «الدخول غير الشرعي» 
إيران و«التجســـس» في  الى 
طهران بعد ١٨ شهرا من اعتقالهم 
على احلـــدود مع كردســـتان 

العراق.
  وأعلن املدعي العام في إيران 
ان احملكمة الثورية في طهران 
استدعت األميركية سارة شورد 

التي أطلق سراحها بكفالة في 
ســـبتمبر ٢٠١٠ للمثـــول أمام 
القضاء اليوم مع زميليها اللذين 

مازاال رهن االعتقال.
  ولم يتضح ما إذا كانت سارة 
شورد (٣٢ عاما) التي غادرت 
إيران الى الواليات املتحدة بعد 
إطالق سراحها لظروف صحية، 

ستحضر اجللسة.
  وصرح محامي شورد لوكالة 

«فرانس برس» مسعود شافعي 
«علينا ان ننتظر ملعرفة ما إذا 
كانت سارة شورد ستتمكن من 
احلضور إلـــى احملكمة أم ال»، 
مضيفـــا «حتى أنا ال اعلم ذلك 

بعد».
  وتابع «ســـأكون موجودا 
في اجللســـة للدفاع عنها، لقد 
حضرت مرافعتها التي ستسلمها 
الى احملكمة في حـــال غيابها 

وانا جهزت دفاعي أيضا» عن 
األميركيني الثالثة.

  وقامت السلطات القضائية 
بتأجيل هذه اجللسة التي كانت 
مقررة أساسا في ٦ نوفمبر ٢٠١٠ 
في اللحظة األخيرة، بســـبب 
عدم اتباعها اإلجراءات الالزمة 
التي أطلق  الستدعاء شـــورد 
ســـراحها بكفالة نقدية قدرها 

٥٠٠ ألف دوالر.

  وما يـــزال زميالها جوش 
فتال وشاين بور البالغان من 
العمر ٢٨ عاما رهن االعتقال في 
ايران، ومت توقيف األميركيني 
الثالثة فـــي ٣١ يوليو ٢٠٠٩ 
علـــى األراضي اإليرانية بعد 
ان اجتازوا بشكل غير مشروع، 
بحسب طهران، احلدود أثناء 
قيامهـــم برحلة فـــي اجلبال 

الكردية العراقية. 

 صنعاءـ  أ.ش.أ: أشاد علماء مينيون مببادرة الرئيس اليمني علي 
عبداهللا صالح بشأن االنتخابات الرئاسية والنيابية املقبلة، بينما 
انتقد علماء آخرون دعوات بعض القوى على الســـاحة اليمنية إلى 
الفوضى وآثارها السلبية على املجتمع، وأشاروا في هذا الصدد إلى 

ما تشهده مصر حاليا نتيجة مثل هذه الدعوات.
  ففي محافظة «املهرة» شرق اليمن، أصدر علماء الدين باحملافظة 
بيانا لهم أمس، أكدوا فيه أهمية مبادرة الرئيس صالح في ترسيخ 
العقـــل وتغليب مصالـــح الوطن بهدف احلفاظ علـــى وحدة وأمن 
واستقرار اليمن. وقال العلماء «إن املبادرة حتمل الكثير من املضامني 
التي تفضي الى العصمة الشاملة من الوقوع في احملاذير اخلطيرة 
فضال عن نهج احلوار الوطني بني كل القوى السياسية على الساحة 

اليمنية، وهو احلوار املؤدي لاللتقاء على كلمة سواء».
  ودعـــا العلماء ـ في البيان ـ كل أبناء الوطن ســـواء في محافظة 
«املهرة» أو سائر محافظات اجلمهورية بكل أطيافهم وتوجهاتهم إلى 
االلتفاف حولها واالعتصام باهللا، وأكدوا أن ذلك من شـــأنه حتقيق 

األمن واالستقرار في اليمن.
  وفي بيان مماثل، أكد علماء السنة باليمن موقفهم الرافض لدعوات 
الفوضى والفتنة واخلـــروج عن النظام والقانون حفاظا على دماء 
النـــاس وأعراضهم وأموالهم، وقال الشـــيخ أبو احلســـن مصطفى 
السليماني في البيان الصادر عن اجتماع لهم الليلة املاضية مبحافظة 
«مأرب» جنوب العاصمة صنعاء «إن موقف علماء السنة هذا ليس 
موقفا سياســـيا أو حزبيا، وليس فيه رغبة أو رهبة وإمنا يريدون 

بهذا احلفاظ على ثوابت الدين ومقاصد الشريعة».
  من جهتها، دعت السفارة األميركية في اليمن جماعات املعارضة 
أمس إلى االحجام عن «األنشطة االستفزازية» واحلديث مع احلكومة 

في أعقاب احتجاجات حاشدة في شوارع البالد الفقيرة.
  وقالت الســـفارة األميركية على موقعها علـــى االنترنت «نحث 
بشـــدة األحزاب املعارضة على تفادي األنشطة االستفزازية والرد 
بايجابيـــة على مبـــادرة الرئيس صالح حلـــل اخلالفات عن طريق 
احلوار والتفاوض. «ندعو كل األطراف الى مواصلة احلوار الوطني 
والعودة إلى مائدة املفاوضات للتوصل التفاق سيكون محل ترحيب 

من الشعب اليمني وفي صاحله». 

 السفارة األميركية تحث المعارضة على تجنب االستفزاز

 علماء يمنيون يؤيدون مبادرة صالح
 الجزائر تستقل قطار التغيير 

للحفاظ على النظام
ــر خلصوا لصحة ما  ــرز: يبدو ان حكام اجلزائ ــسـ  رويت  باري
ــا في روايته الفهد التي ترجع للقرن  ــيبي دي المبادوس قاله جوس
ــيء ينبغي ان يتغير كي تبقى جميع االمور  ــر «كل ش ــع عش التاس

على حالها».
  أضحت اجلزائر أحدث دولة عربية تعلن تغييرات سياسية تهدف 
ــاظ على نظام تهيمن عليه األجهزة األمنية وتفادي احتجاجات  للحف
ــي زين العابدين بن  مطالبة الدميوقراطية أطاحت بالرئيس التونس

علي وتهدد الرئيس املصري.
ــروة البالد من النفط والغاز تتيح  ــا تنجح هذه اآللية ألن ث   ورمب
مهلة للحفاظ على السالم االجتماعي بينما املعارضة متشرذمة فيما 
ــعينيات التي راح ضحيتها  التزال ذكريات احلرب االهلية في التس

١٥٠ الف شخص تطارد املواطنني.
  وبشكل مفاجئ قررت السلطات رفع حالة الطوارئ التي فرضت 
في عام ١٩٩٢ بعد إلغاء انتخابات عامة كانت احلركة االسالمية تتجه 

للفوز بها.
ــب خالله اجلانبان اعماال  ــاد ذلك لعقد من اعمال العنف ارتك   وق

وحشية لينتهي بسحق جبهة االنقاذ الوطني.
  واآلن يقول الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة الوجه املدني 
لنظام يهيمن عليه اجلنراالت والشرطة السرية انه سيخصص وقتا 
ــمية  ــية القانونية في اجهزة االعالم الرس جلميع االحزاب السياس
ــتثناء العاصمة  ــمح بالتظاهرات في جميع انحاء البالد باس وسيس

اجلزائر واملنطقة احمليطة بها.
  ويقول بنيامني ستوريا اكبر املؤرخني الفرنسيني لتاريخ اجلزائر 
ــتجابة لالحداث في تونس ومصر ومحاولة من  «من الواضح انه اس
السلطات اجلزائرية جتاوز املنحني وتفادي احتجاجات شعبية كما 

حدث في اليمن».
  وتابع «لم يراودهم حلم رفع حالة الطوارئ على أي نحو آخر».

ــد لبث الفرقة في  ــة فرق تس ــا يبدو ان النظام ينتهج سياس   كم
ــة بالدميوقراطية املكونة من احزاب  صفوف اجلبهة الوليدة املطالب
ــية علمانية صغيرة والرابطة اجلزائرية حلقوق االنسان التي  سياس

كانت متيل منذ فترة للحوار مع إسالميني.

 والدة أسانج تطالب رئيسة الوزراء 
األسترالية باالعتذار من ابنها 

 كانبيراـ  يو.بي.آي: طلبت والدة مؤسس موقع 
ويكيليكس كريستني أساجن أمس من رئيسة الوزراء 
األسترالية جوليا جيالرد االعتذار من ابنها جوليان 

في ظل تنامي اإلشادة الدولية بأعماله.
  وأفادت وكالة األنباء األسترالية «آي آي بي» 
بأنه بعدما أعلنت منظمة أســــترالية عن عزمها 
تكرمي جوليان أساجن ومنحه «ميدالية السالم»، 
إلــــى جانب فوزه بالكثير مــــن اجلوائز العاملية 
أصدرت والدته بيانا اتهمــــت فيه جيالرد بأنها 
«ليســــت منتظمة» مع الرأي العاملي بشأن ابنها 
وحثتها على االعتذار أو مواجهة خطر خســــارة 

دعم الناخبني.
  خاصة أن احلكومة األسترالية أعلنت أن تسريب 
«ويكيليكس» للوثائق السرية األميركية أمر غير 
شرعي فيما وصفت جيالرد شخصيا هذا التسريب 
بأنه «غير شرعي» و«غير مسؤول» لكن الشرطة 
األسترالية وجدت ان املوقع لم ينتهك أي قوانني 

محلية.
  وقالت والدة أســـاجن «أظـــن ان (جيالرد) قد 
تخسر في االنتخابات بسبب هذا األمر»، مضيفة 

أن التصـــرف الناضج يقتضي «الوقوف والقول 
حسنا لقد أخطأت وأنا أعتذر كنت مخطئة بشأن 

هذا الشخص وهذا ما عليها القيام به».
  واتهمت جيـــالرد بوصف ابنهـــا بـ«املجرم» 
وتشويه ســـمعته علنا لكنها أكدت ان معنويات 

ابنها مازالت مرتفعة».
  وكان أســـاجن وجه اجلمعة رســـالة مسجلة 
إلى حشـــد من مؤيديه فـــي مدينة ملبورن قارن 
فيها «ويكيليكس» بحركـــة احلقوق املدنية في 
اخلمسينيات وحركة السالم في الستينيات واحلركة 

النسائية والبيئية.
  وقال أساجن ان حقبة جيل االنترنت قد بدأت 
وانه سيستمر في كشف املؤسسات التي تسيء 
استخدام نفوذها مطالبا االستراليني بالضغط على 

حكومتهم كي يتمكن من العودة إلى دياره.
  من جهتها، ذكرت شبكة «سي إن إن» األميركية 
انه حتـــى بعد ظهر اجلمعة جمع أســـاجن ٥٧٠٠ 
دوالر مـــن خالل صفحة على «فيس بوك» تظهر 
عليها صورته مع عبارة «أنا أحتاج مســـاعدتكم 

تبرعوا رجاء».

منذ عام ٢٠٠٦، كما شدد البخيت 
على أن حكومته ستكون منفتحة 
على اإلعالم، ألنها حتترمه وتقدر 
الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم 
املتنوعة مؤكدا أنه لن يتدخل في 
عملها وفي دورهــــا، وأن صدره 
النقد وليس  واســــع ســــيتقبل 
لديه أجندة الســــتهداف وسائل 

اإلعالم.

وتطوره، وحتد من حريته، وحقه 
في احلصول علــــى املعلومات، 
فإنه ســــيلغيها أو يعدلها حسب 
ما تقتضيه املراجعة والدراســــة 

املوضوعية لها.
   وأكــــد أن حكومتــــه معنية 
بتفعيل قانــــون احلصول على 
املعلومة، معربا عن اســــتغرابه 
لعدم تفعيله حتى اآلن مع أنه مقر 

انتخاب دميوقراطي».
   وفيمــــا يتعلــــق بتوجهات 
حكومته لإلعالم، أكد البخيت - 
والذي من املتوقع أن يعلن تشكيل 
حكومتــــه في غضــــون اليومني 
املقبلني - أنه سيسعى إلى تعزيز 
احلريات اإلعالمية، وأنه سيراجع 
«مدونة السلوك اإلعالمي»، وفي 
حال وجد أنها تعيق العمل اإلعالمي 

 عمانـ  رويترز: بعد أن شارك 
مئات األردنيــــني أمس األول في 
احتجاج على التعديل الوزاري الذي 
أجراه امللك عبداهللا قائلني إنه ال 
يلبي مطالبهم بخصوص اإلصالح 
الوزراء  السياسي، أعلن رئيس 
األردني املكلف معروف البخيت 
أن حكومته ســــتكون قريبة من 
نبض الشعب األردني لتتحسس 
مشاكله وهمومه لتعاجلها وتعمل 
على تقدمي األفضــــل له على كل 

األصعدة.
   وقــــال البخيت، في تصريح 
لصحيفة «الغد» األردنية الصادرة 
أمس، انه سيختار أعضاء فريقه 
الوزاري بــــكل عناية ومتحيص 
بحيــــث يكونــــون قريبــــني من 
املواطنني، وليسوا أصحاب أجندة 
خاصة، وليس عليهم أي شبهات 
مالية من أي نــــوع كان، نظيفي 
األيدي، وسيحرص على أن يكونوا 
مؤثرين في عملهم وقادرين على 
قيادة وزاراتهم بشــــكل يضمن 

التقدم إلى األمام».
   وأضــــاف انه يشــــعر بثقل 
املسؤولية وسيعمل على تطبيق 
املهمات التي أوكلهــــا له العاهل 
األردني امللك عبداهللا الثاني في 
كتاب التكليف السامي وخصوصا 
آلية وطنية إلقرار قانون  تقدمي 

 بعد مظاهرات مطالبة بإصالح سياسي سريع

  البخيت يعد بحكومة قريبة من نبض الشعب األردني

 سويسرا أزالت اسم صديق وزيرة الخارجية الفرنسية 
من الئحة أسماء تونسية مجمد رصيدها 

 عواصمـ  ايالفـ  ا.ف.پ: ازالت سويسرا 
اسم عزيز ميالد لقربه وصداقته لوزيرة 
اخلارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري 
من الئحة باســـماء شخصيات تونسية 
قرر االحتـــاد االوروبي جتميد ارصدتها 

بحسب وثيقة رسمية سويسرية.
  وباتت الالئحة السويسرية اجلديدة 
تعد ٤٨ شخصا، واضيف ٢٣ اسما على 
الئحة ١٩ ديسمبر، فيما ازيل اسم عزيز 
ميـــالد من الالئحة التـــي اطلعت عليها 

فرانس برس.
  الى ذلك، زادت الصحيفة الفرنســـية 
الساخرة «لوكنار أونشـــيني» املعروفة 
بكشفها فضائح املســـؤولني السياسيني 
الفرنســـيني، في إغراق ســـمعة رئيسة 
الديبلوماسية الفرنسية، ميشيل أليو ماري، 
في جدل إعالمي وسياسي، ويبدو أن التقرير 

سيتعقد على وزيرة اخلارجية اخلروج منه 
بسالم، سيما أن املعارضة اليسارية تلح 

اليوم على رحيلها من الوزارة.
  وقد أوردت األسبوعية الفرنسية لو 
كنار أونشيني، أن رئيسة الديبلوماسية 
الفرنسية، ميشيل أليو ماري، تنقلت في 
تونس على منت طائرة خاصة ميلكها أحد 
املقربني من بلحسن الطرابلسي، الشقيق 
األكبر، لليلى بن علي، كما أنها مكثت في 

أحد فنادقه.
  وردت الوزيرة الفرنســـية على هذه 
االتهامات بنفيها أن يكون صاحب الطائرة 
من حاشية النظام السابق، واعتبرت ما 
نشـــرته هذه اجلريدة مزايدة سياسية، 
كما نالت دعـــم وزير الداخلية والهجرة 
بريس أورتفو، وكذلك ثقة الوزير األول 

الفرنسي الذي «جدد ثقته فيها».

  وقالت ميشـــيل أليو ماري، في بحر 
اجلدل القائم حول هذا املوضوع، إنه لو 
أتيحـــت لها الفرصة مرة أخرى ملعاودة 
نفس األمر، بركوب طائرة من ذلك القبيل، 
ميلكها رجـــل أعمال، تعتبـــره صديق 
العائلة منذ ســـنوات، «فلن تعيد الكرة 

مرة أخرى».
الوزيرة  أن    وذكرت صحف فرنسية 
تواجدت فـــي تونس خـــالل احتفاالت 
رأس السنة برفقة زوجها الوزير املكلف 
بالعالقات مع البرملـــان، باتريك أوليي، 
وتواجدهما هذا تزامن مع حرق الشاب 
محمد البوعزيزي لنفســـه وما تال هذه 
العمليـــة التاريخية في عمر تونس من 

مظاهرات.
  وحتاول أليو ماري، اليوم، من خالل 
املتعددة في وسائل إعالم  مشـــاركاتها 

مختلفة دفع أي شـــبهة عنها، موضحة 
أن رجل األعمال التونســـي الذي وضع 
الطائرة اخلاصة رهن إشـــارتها لنقلها 
من تونـــس العاصمة إلـــى طبرقة، من 
املســـتثمرين الذين عانوا من مضايقات 

نظام بن علي.
  ويقول املراقبون إن ماري ال تلقى دعما 
من الكتلة احلاكمة، بل ان اإلليزيه يتريث 
في تبرير دواعي سفريتها على منت طائرة 
خاصة لرجل األعمال التونسي عزيز ميالد، 
إذ قال الكاتب العام لإلليزيه، في تصريح 
نقلته صحيفة لوموند، «ميشـــيل أليو 

ماري ردت، ولها لوحدها أن ترد».
  تضاربت املواقف حول رجل األعمال 
التونسي عزيز ميالد الذي كان «كرمه» 
جتاه الوزيرة الفرنســـية سببا لكل هذا 

الضجيج اإلعالمي الصاخب.

 وزير الدفاع اإليراني العميد أحمد وحيدي 


