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Arabic Situations

خ���������ارج احل�������دود

نحن والدميقراطية الفرن�سية
حازم مبي�ضني
مل ت�شفع م ��دة خدمة جاك �شرياك الطويل ��ة رئي�س ًا للجمهورية
الفرن�سي ��ة ،يف من ��ع الق�ض ��اء م ��ن ا�ستدعائه للمحكم ��ة بتهمة
التالع ��ب بامل ��ال الع ��ام ،يف ق�ضي ��ة وظائ ��ف وهمي ��ة يف بلدية
باري� ��س عندما كان عمدتها ،وذلك يف �سابقة من نوعها لرئي�س
ا�ستفاد من احل�صانة الق�ضائية خالل توليه من�صبه يف وﻻيتني
متتاليت�ي�ن مدتهم ��ا ١٢عام ًا ،ومل يخجل الق�ض ��اء الفرن�سي من
اتهام ��ه الي ��وم باختال� ��س �أموال عام ��ة ،واحرتام� � ًا للق�ضاء مل
ينف �ش�ي�راك التهمة يف و�سائ ��ل الإعالم ،،وق ��ال مقربون منه
�إن ��ه ه ��ادئ ،وم�صمم عل ��ى �أن يثبت �أم ��ام املحكم ��ة� ،أن �أي ًا من
الوظائ ��ف التي ﻻت ��زال مو�ضع �سجال مل تك ��ن وظيفة وهمية،
ومع ��روف �أن التحقيق �شمل  ٣٥وظيف ��ة وهمية مفرت�ضة يف
ف�ت�رة امتدت خم�سة ع�ش ��ر عام ًا بالتمام والكم ��ال ،وكم نتمنى
�أن يك ��ون هن ��اك حتقي ��ق نزي ��ه يف �أي م�ؤ�س�س ��ة حكومي ��ة يف
عاملنا العربي لنكت�شف �أن مئات الوظائف الوهمية تع�ش�ش يف
ثناياها �سنوي ًا وب�شكل علني ومقبول من الدولة واملواطنني.
ك ��م هو مث�ي�ر لل�ضحك – ولكن ��ه �ضحك كالب ��كا – �أن ن�سمع �أن
الرئي� ��س ال�ساب ��ق وق ��ع مر�سوم تعي�ي�ن �سائ ��ق ،كان يتقا�ضى
راتبه من البلدية ،بينما هو يقوم بقيادة �سيارة حمافظ �سابق
م ��ن �أن�صار �شرياك ،الذي اع�ت�رف بالواقعة م�ؤك ��د ًا �أنها كانت
�ضروري ��ة ،ونافي� � ًا �أي اختال�س للأموال العام ��ة ،ومرة �أخرى
نتمن ��ى �أن يتم التحقيق يف وظائف مئ ��ات �آالف ال�سواقني يف
عاملن ��ا الثالث ،الذين يق ��ودون �سيارات الزوج ��ات ،ويتنقلون
ب�سياراتهم احلكومية بني �أ�سواق اخل�ضار ،ومدار�س الأجنال،
وامل�شاركة يف الأفراح والأتراح ،وال�سهر حتى الفجر بانتظار
خروج امل�س�ؤول من املقهى� ،أو الفندق الذي يق�ضي فيه �سهرته
مع الأ�صدقاء واخلالن.
ل ��و مت حتوي ��ل �أي م�س�ؤول يف عاملن ��ا العربي املمت ��د من املاء
�إىل امل ��اء للق�ضاء بتهمة �شبيهة بتهمة �شرياك ،النعقدت حلقات
الدبكة فرح ًا من املواطنني املقهورين ،ولوزع بع�ضهم احللوى،
ولقام ��ت قيام ��ة الرج ��ل ال ��ذي �سينف ��ي التهم ��ة ف ��ور ًا ،ويتهم
خ�صوم ��ه ال�سيا�سي�ي�ن بفربكتها ،ولك ��ن الفرن�سيني يختلفون،
�إذ مل تل ��ق فكرة �إحالة رئي� ��س �سابق �إىل املحكمة� ،أي ت�أييد يف
�أو�ساط الطبقة ال�سيا�سية� ،سواء يف الي�سار �أو اليمني ،وحتى
�أن بع� ��ض خ�صوم ��ه �أ�سفوا له ��ذه النهاية ،باعتباره ��ا اختبار ًا
م�ؤمل ًا ،ونوهوا ب�أن �شرياك �شخ�صية يحبها الفرن�سيون كثري ًا،
وم ��ن امل�ؤ�سف �أن يحال ،يف نهاية حيات ��ه املهنية �إىل املحكمة،
واعترب البع�ض �أنها لن تكون جيدة ل�صورة فرن�سا.
�ش�ي�راك الذي يكر�س وقت ��ه هذه الأيام مل�ؤ�س�س ��ة �أن�ش�أها تعنى
بالتنمي ��ة امل�ستدام ��ة واحلوار ب�ي�ن الثقافات ،يتمت ��ع ب�شعبية
كبرية عن ��د الفرن�سيني ،و�أظهر ا�ستطﻼع للر�أي �أجري م�ؤخر ًا
�أن  %٧٦م ��ن مواطني ��ه ي�ؤيدون ��ه ،متقدم� � ًا بذل ��ك عل ��ى جميع
ال�سيا�سي�ي�ن يف بالده ،رغم �أن ��ه خارج �إط ��ار امل�س�ؤولية ،ولو
�أن اال�ستفت ��اء ج ��رى يف عاملنا البعيد عن تقالي ��د الدميقراطية
الفرن�سي ��ة فامل�ؤك ��د �أن املتق ��دم �سيكون ال�شخ� ��ص املرتبع على
كر�س ��ي امل�س�ؤولي ��ة ،ولن يحظ ��ى واحد م ��ن املتقاعدين ب�أكرث
م ��ن ب�ضعة �أ�صوات يديل بها مل�صلحت ��ه �أفراد عائلته املقربون،
وبع ��د ذلك هل من يلوم مواطني الع ��امل الثالث الذين يغرقون
عند �شواطئ فرن�سا وهم ي�سعون للجوء �إليها؟
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و�صول هيالري كلينتون
اىل مراك�ش للم�شاركة يف
منتدى امل�ستقبل
مراك�ش  /اف ب

و�صل ��ت وزي ��رة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة
هي�ل�اري كلينت ��ون يف وق ��ت مبك ��ر م ��ن
�صب ��اح ام� ��س االح ��د اىل مراك� ��ش حيث
�ستوا�صل م�ساعيه ��ا العادة اطالق عملية
ال�سالم بني ا�سرائيل والفل�سطينيني على
ما افاد مرا�سل لوكالة فران�س بر�س.
و�ستلتق ��ي الوزيرة االمريكي ��ة نظراءها
الع ��رب الي ��وم االثن�ي�ن وغ ��دا يف اط ��ار
ال ��دورة ال�ساد�سة ملنت ��دى امل�ستقبل التي
ينظمها املغرب باال�شرتاك مع ايطاليا.
وقب ��ل و�صوله ��ا اىل الرب ��اط التق ��ت
كلينت ��ون تباع ��ا ال�سب ��ت م ��ع الرئي� ��س
الفل�سطين ��ي حممود عبا�س ثم مع رئي�س
الوزراء اال�سرائيل ��ي بنيامني نتانياهو.
وتدع ��و الواليات املتح ��دة اىل ا�ستئناف
مفاو�ضات ال�س�ل�ام يف اقرب وقت ممكن
بعدم ��ا توقفت اث ��ر الهج ��وم اال�سرائيلي
الدامي على غزة يف نهاية  2008ومطلع
 .2009و�سيك ��ون الو�ض ��ع يف ال�ش ��رق

االو�سط واحلوار ب�ي�ن الغرب واال�سالم
املو�ضوعني الرئي�سيني اللذين �سيبحثان
اثناء لقاء ع�شاء م�ساء االثنني يف منتدى
امل�ستقبل.
ومنت ��دى امل�ستقبل هو مب ��ادرة م�شرتكة
لل ��دول االع�ض ��اء يف جمموع ��ة الثم ��اين
(املانيا ،كن ��دا ،الواليات املتحدة ،فرن�سا،
ايطالي ��ا ،الياب ��ان ،بريطاني ��ا ورو�سي ��ا)
وع�شرين بلدا يف منطقة ال�شرق االو�سط
و�شم ��ال افريقي ��ا وكذل ��ك املفو�ضي ��ة
االوروبية واجلامعة العربية.
وق ��د انطلقت فكرة ه ��ذا اللق ��اء ال�سنوي
اثن ��اء قمة جمموعة الثم ��اين التي عقدت
عام  2004يف �سي �آيلند بوالية جورجيا
يف الواليات املتحدة.
واثن ��اء تلك القمة تعه ��دت دول جمموعة
الثماين بت�شجيع اال�صالحات يف ال�شرق
االو�س ��ط و�شم ��ال افريقي ��ا واال�سهام يف
اقام ��ة اط ��ار مالئ ��م الج ��راء ح ��وار غري
ر�سمي منفتح و�شامل.

كلنتون باملغرب

بدء ت�سجيل الناخبني ال�سودانيني
الول انتخابات يف البالد منذ 1986
اخلرطوم /اف ب

ب ��دا ال�سوداني ��ون ام� ��س االح ��د ت�سجي ��ل
ا�سمائه ��م يف القوائم االنتخابي ��ة للم�شاركة
يف ني�سان  2010يف اول انتخابات تعددية
من ��ذ نحو ربع ق ��رن يف هذا البل ��د الذي يعد
اكرب بلد افريقي.
وق ��ال اله ��ادي حمم ��د احم ��د امل�س� ��ؤول عن
الت�سجيل يف اللجنة ال�سودانية لالنتخابات
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س ان "عملي ��ة ت�سجيل
الناخبني بدات يف جميع انحاء ال�سودان".
وكان عدد الناخبني الذين توجهوا لت�سجيل
ا�سمائهم قليال �صباح ام�س يف خمتلف ارجاء
العا�صم ��ة اخلرطوم ا�ستنادا ملرا�سل فران�س

بر� ��س .واو�ضح ��ت ام �شاب ��ة ج ��اءت حاملة
ر�ضيعه ��ا بني ذراعيه ��ا لت�سجي ��ل ا�سمها يف
ح ��ي الدمي ال�شعبي "انني مواطنة �سودانية
واريد ممار�سة حقي يف الت�صويت".
ويق ��ول علي عب ��د اجلليل عم ��ر امل�سن الذي
ي�ض ��ع الطاقي ��ة ويرتدي اجلالبي ��ة البي�ضاء
التقليدي ��ة ان "الت�سجي ��ل خمتل ��ف ع ��ن
االنتخابات ال�سابقة .لقد اعطوين هنا بطاقة
انتخابية (مغلف ��ة بالبال�ستيك) ومرقمة علي
تقدميها للت�صويت".
وامام الناخبني ال�سوداني�ي�ن �شهر لت�سجيل
ا�سمائهم يف اللوائ ��ح االنتخابية يف مكاتب
حم ��ددة ومتنقل ��ة اقيمت يف خمتل ��ف انحاء

اربعة قتلى بينهم م�س�ؤول امني
�شمايل ال�صومال

هذا البل ��د ال�شا�سع امل�ساحة م ��ع  2,5مليون
كل ��م مرب ��ع اي اكرب نح ��و خم�س م ��رات من
م�ساحة فرن�سا.
ويبلغ عدد �سكان ال�سودان  39مليون ن�سمة
لي�ضم م ��ا بني  19اىل  20مليون ناخب وفقا
لل�سلطات.
و�ستكون االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية
والبلدية الت ��ي �ستج ��رى يف ني�سان/ابريل
 2010اول انتخابات تعددية منذ  1986يف
ال�سودان ،الذي يحكم ��ه منذ  1989الرئي�س
عم ��ر ح�س ��ن الب�ش�ي�ر ال ��ذي �ص ��درت �ض ��ده
مذكرة اعتقال من املحكمة اجلنائية الدولية،
واخلام�سة منذ ا�ستقالل البالد عام .1956

مقدي�شو /اف ب

�سق ��ط اربع ��ة قتل ��ى ،بينهم م�س� ��ؤول امن ��ي كبري ،يف
منطق ��ة ار� ��ض ال�صوم ��ال اخلا�ضعة ل�شب ��ه حكم ذاتي
(�شم ��ال ال�صومال) االحد يف انفج ��ار عبوة نا�سفة يف
بلدة قرب احلدود مع منطق ��ة بونتالند ،ح�سب م�صدر
ر�سمي .ووقع االنفجار يف بلدة ل�سكانود التي تتنازع
عليه ��ا كل م ��ن منطقة ار� ��ض ال�صوم ��ال (�صوماليلند)
وبونتالند املعلنة منطقة حكم ذاتي من جانب واحد.
واعلن احد قادة قوات االمن يف ار�ض ال�صومال العقيد
عبد حممد واغر يف ات�صال هاتفي مع فران�س بر�س ان
"اربعة ا�شخا�ص مبن فيهم م�س�ؤول امني كبري قتلوا
يف انفجار عب ��وة زرعت على حافة الطريق يف املدينة
وجرح خم�سة اخرون بينهم مدنيون".
واو�ضح "انها عبوة يت ��م التحكم بها عن بعد ،ودمرت

�سيارة فيها العديد من عنا�صر االمن".
من جانب ��ه ،اعلن اح ��د ال�سكان ا�سماعي ��ل فرح "رايت
اع�ض ��اء متفحمة يج ��ري انت�شالها من هي ��كل ال�سيارة
املدم ��رة بالكام ��ل ونق ��ل العدي ��د م ��ن اجلرح ��ى اىل
امل�ست�شفى".
ودع ��ت �سلط ��ات ار� ��ض ال�صوم ��ال اخلمي� ��س اىل
"حماربة" حركة ال�شباب اال�سالمية املتطرفة مبنا�سبة
الذكرى االوىل لالعت ��داءات اال�سالمية التي ا�ستهدفت
تل ��ك املنطق ��ة يف  29ت�شري ��ن االول/اكتوب ��ر 2008
وا�سفرت عن �سقوط  24قتيال.
وبعد ان كانت يف من�أى عن اعمال العنف ،ت�شهد ار�ض
ال�صوم ��ال حاليا توترات �سيا�سي ��ة �شديدة بعد ارجاء
االنتخابات الرئا�سية التي كانت متوقعة يف  27ايلول
اىل اجل غري م�سمى .وكانت ارجئت مرتني.

نتانياهو يدعو الفل�سطينيني للتفاو�ض من دون �شروط م�سبقة

ابـ��و رديـنـ��ه :اال�س��ـتـيـطـان ال يـ��زال "الـعـقـبـ��ة" الـرئـيـ�س��ـة امـ��ام الـ�س��ـالم
القد�س  /الوكاالت

اك ��د الناطق با�س ��م الرئا�س ��ة الفل�سطينية
نبيل ابو ردينة اليوم االحد ان اال�ستيطان
اال�سرائيل ��ي ه ��و "العقب ��ة الرئي�سة" امام
اع ��ادة اط�ل�اق حمادث ��ات ال�س�ل�ام ،وذل ��ك
بع ��د تراج ��ع وا�شنط ��ن ع ��ن دع ��م املطلب
الفل�سطيني بالوقف الكامل لال�ستيطان.
وقال ابو ردينه "اننا نعترب ان اال�ستيطان
هو العقبة الرئي�سة يف طريق ال�سالم وعلى
ا�سرائي ��ل ان تتوق ��ف ع ��ن ه ��ذه ال�سيا�سة
املدمرة جلهود ال�سالم يف املنطقة.
وا�ض ��اف "ال ميك ��ن وال يج ��وز اعط ��اء
ا�سرائي ��ل اي تربير او ذرائ ��ع لال�ستمرار
فيه بل يجب وقفه فورا".
وا�ض ��اف يف رد عل ��ى ت�صريح ��ات وزيرة
اخلارجي ��ة االمريكي ��ة هي�ل�اري كلينتون
يف ا�سرائي ��ل ال�سب ��ت "ان كل اال�ستيطان
اال�سرائيلي يف االرا�ضي الفل�سطينية مبا
فيها القد�س غري �شرعي بكل ا�شكاله".
وكان ��ت كلينتون اعربت ع ��ن دعمها لطلب
ا�سرائي ��ل ا�ستئن ��اف املفاو�ض ��ات م ��ع
الفل�سطيني�ي�ن "يف اق ��رب وق ��ت ممك ��ن"
وبدون اية �شروط م�سبقة.
اال ان الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
ج ��دد ال�سب ��ت يف لق ��اء م ��ع كلينت ��ون يف
ابو ظبي رف� ��ض الفل�سطيني�ي�ن ا�ستئناف
املفاو�ضات مع ا�سرائيل من دون وقف تام
لال�ستيطان اليهودي.
دعا رئي� ��س ال ��وزراء اال�سرائيلي بنيامني
نتانياه ��و ام� ��س االح ��د الفل�سطينيني اىل

بدء ح ��وار �سالم ب ��دون �ش ��روط م�سبقة،
غداة ت�صريحات مماثلة لوزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون.
وق ��ال نتانياه ��و يف م�سته ��ل االجتم ��اع
اال�سبوعي ملجل�س الوزراء "�آمل كثريا ان
ي ��درك الفل�سطيني ��ون ان عليهم االنخراط
يف عملي ��ة ال�سالم الن ذلك م ��ن م�صلحتهم
واي�ضا م�صلحتنا".
وا�ض ��اف "الع ��ادة اط�ل�اق عملي ��ة ال�سالم
�سهلن ��ا احلي ��اة اليومي ��ة للفل�سطيني�ي�ن
واثبتن ��ا انن ��ا م�صمم ��ون على فع ��ل ما مل
تفعل ��ه اي حكوم ��ة ا�سرائيلي ��ة اخرى منذ
انط�ل�اق ه ��ذه العملي ��ة قب ��ل �س ��ت ع�شرة
�سن ��ة" .وكانت كلينتون اعلنت يف م�ؤمتر
�صح ��ايف ال�سبت يف القد� ��س دعمها لطلب
ا�سرائي ��ل ا�ستئن ��اف مفاو�ض ��ات ال�س�ل�ام
با�س ��رع وق ��ت ممك ��ن وبدون �ش ��روط مع
الفل�سطيني�ي�ن الذين رف�ضوا هذا االقرتاح
يف غي ��اب جتمي ��د كام ��ل لال�ستيط ��ان
اال�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقال ��ت كلينت ��ون ان مقرتح ��ات نتانياهو
حول احلد من اال�ستيطان "غري م�سبوقة"،
يف رف�ض �صريح للمقرتح الفل�سطيني.
م ��ن جهته ��ا رات اجلبه ��ة الدميوقراطي ��ة
لتحري ��ر فل�سط�ي�ن ام� ��س االح ��د ان
ت�صريح ��ات وزيرة اخلارجي ��ة االمريكية
هي�ل�اري كلينت ��ون تات ��ي ن ��زوال عن ��د
"�ش ��روط" رئي� ��س ال ��وزراء اال�سرائيلي
بنيامني نتانياه ��و و"تراجعا" عن خطاب
الرئي�س ب ��اراك اوبام ��ا ،داعي ��ة الف�صائل

الفل�سطينية اىل انهاء االنق�سام.
وج ��اء يف بي ��ان للجبه ��ة ان ت�صريح ��ات
كلينت ��ون "تاتي حت ��ت ا�ص ��رار نتانياهو
عل ��ى �شروط ��ه امل�سبق ��ة با�ستم ��رار
اال�ستيطان يف القد�س وال�ضفة" ،و"متثل
تراجعا" عن م�ضمون خطاب اوباما الذي
القاه يف القاهرة يف الرابع من حزيران/

يوني ��و املا�ضي و�ش ��دد فيه عل ��ى "الوقف
الكام ��ل لال�ستيطان يف القد� ��س وال�ضفة"
الغربي ��ة .واعت�ب�ر البي ��ان اي�ض ��ا ان هذه
الت�صريح ��ات "متث ��ل تراجع ��ا ع ��ن بي ��ان
الرباعي ��ة الدولي ��ة يف ايل ��ول " .وكان ��ت
كلينت ��ون اعلن ��ت يف م�ؤمت ��ر �صح ��ايف
ال�سبت يف القد�س دعمه ��ا لطلب ا�سرائيل

ا�ستئن ��اف مفاو�ضات ال�سالم با�سرع وقت
وب ��دون �شروط م�سبقة م ��ع الفل�سطينيني
الذي ��ن رف�ض ��وا ه ��ذا االق�ت�راح يف غي ��اب
جتمي ��د كامل لال�ستيط ��ان اال�سرائيلي يف
ال�ضف ��ة الغربية املحتل ��ة .وقالت كلينتون
ان مقرتح ��ات نتانياه ��و ح ��ول احل ��د من
اال�ستيط ��ان "غ�ي�ر م�سبوق ��ة" ،يف رف�ض

اال�ستيطان عقبة ال�سالم

�صري ��ح للمق�ت�رح الفل�سطين ��ي .م ��ن جهة
اخ ��رى ،دعا بي ��ان اجلبه ��ة الدميوقراطية
"جمي ��ع ف�صائ ��ل املقاوم ��ة اىل احل ��وار
ال�شامل والبن ��اء النهاء االنق�سام والعودة
اىل ال�شعب بانتخابات ت�شريعية ورئا�سية
يف موع ��د زمني نتوافق عليه لبناء وحدة
وطنية".

وكان الرئي� ��س الفل�سطيني حممود عبا�س
ا�ص ��در مر�سوما رئا�سيا لتنظيم انتخابات
ت�شريعية ورئا�سي ��ة يف  24كانون الثاين
املقب ��ل يف كاف ��ة االرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة،
لكن حرك ��ة املقاومة اال�سالمي ��ة (حما�س)
�سارعت اىل رف�ض هذه الدعوة واعتربتها
"غري �شرعية وغري د�ستورية".
ويتزام ��ن املوع ��د املح ��دد لالنتخاب ��ات
م ��ع انته ��اء والي ��ة املجل� ��س الت�شريع ��ي
املنتخ ��ب يف كانون الث ��اين  2006والذي
ف ��ازت حرك ��ة حما� ��س باغلبي ��ة مقاع ��ده
بع ��د ان كان ��ت ت�سيط ��ر علي ��ه حرك ��ة فتح
بزعامة عبا� ��س .واعترب بي ��ان اجلبهة ان
"االنق�س ��ام الفل�سطين ��ي واالنق�سام ��ات
العربية-العربي ��ة وراء عرب ��دة نتانياهو
اال�ستعماري ��ة والرتاجع ��ات يف موق ��ف
االدارة االمريكي ��ة" ،داعي ��ا االنظم ��ة
العربي ��ة اىل "وق ��ف �ص ��راع املح ��اور
االقليمي ��ة وزرع ومتوي ��ل االنق�س ��ام يف
ال�صف الفل�سطيني".
وكان م ��ن املق ��رر التوقي ��ع عل ��ى اتف ��اق
م�صاحلة بني فتح وحما�س يف  26ت�شرين
االول/اكتوب ��ر الفائت برعاية م�صرية يف
القاهرة ،لكن حما�س طلبت التاجيل ب�سبب
موافق ��ة ال�سلطة الفل�سطيني ��ة على �سحب
تقري ��ر غولد�ستون م ��ن مناق�شات جمل�س
حقوق االن�سان التابع لالمم املتحدة الذي
يتهم ا�سرائيل بارتكاب جرائم حرب اثناء
هجومها االخري على غزة.

العاهل االردين يف م�صر لبحث ال�سالم
القاهرة  /الوكاالت
توج ��ه العاه ��ل االردين املل ��ك عب ��د
الله الث ��اين ام�س االح ��د اىل القاهرة
يف زي ��ارة ق�ص�ي�رة مل�ص ��ر ت�ستغ ��رق
ع ��دة �ساعات يلتق ��ي خالله ��ا الرئي�س
امل�ص ��ري ح�سني مب ��ارك ويبحث معه
اجله ��ود املبذولة لتحقي ��ق ال�سالم يف
ال�شرق االو�سط.
وق ��ال بيان �صادر ع ��ن الديوان امللكي
االردين ان املل ��ك عبدالله �سيبحث مع
الرئي� ��س مبارك "التط ��ورات الراهنة
التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط،
واجله ��ود املت�صل ��ة بتحقي ��ق ال�سالم
فيها".

وا�ض ��اف البي ��ان ان الزعيم�ي�ن
�سيبحثان اي�ضا يف "عالقات التعاون
الثنائي بني البلدين و�آليات تطويرها
يف �شتى املجاالت".
ومل يعط البيان املزيد من التفا�صيل.
ودع ��ا رئي� ��س ال ��وزراء اال�سرائيل ��ي
بنيامني نتانياهو االحد الفل�سطينيني
اىل ب ��دء ح ��وار �س�ل�ام ب ��دون �شروط
م�سبق ��ة .وكان ��ت وزي ��رة اخلارجي ��ة
االمريكية هيالري كلينتون اعلنت يف
م�ؤمت ��ر �صح ��ايف ال�سب ��ت يف القد�س
دعمه ��ا لطل ��ب ا�سرائي ��ل ا�ستئن ��اف
مفاو�ضات ال�سالم با�سرع وقت ممكن
وب ��دون �ش ��روط م ��ع الفل�سطيني�ي�ن

امللك عبد الله الثاين

الذي ��ن رف�ضوا هذا االقرتاح يف غياب
جتميد كامل لال�ستيط ��ان اال�سرائيلي
يف ال�ضفة الغربية املحتلة.

احكام بال�سجن بحق  16متهما بالف�ساد
يف اجلزائر
اجلزائر /اف ب

عن �صحيفة االحتاد  -االمارات

اف ��اد م�ص ��در ق�ضائي ام� ��س االحد ان حمكم ��ة يف العا�صمة
اجلزائري ��ة حكم ��ت م�ساء ال�سب ��ت على  16متهم ��ا بالف�ساد
بال�سجن ملدد ترتاوح بني �سنتني وع�شرين �سنة.
ومت ��ت مالحقة املتهم�ي�ن ال�ستة ع�شر وجله ��م موظفون يف
بلدية بوزريعة (�ضاحية ب�شمال غرب العا�صمة اجلزائرية)
باالحتي ��ال على عدة ا�شخا�ص بتزويدهم عرب وكالة عقارية
بوثائ ��ق م ��زورة توهم مبنحه ��م ارا�ض مقاب ��ل مبالغ مالية
كبرية.

كما اتهم ��وا اي�ضا بال�سرقة واالحتي ��ال والتزوير والتدخل
يف مه ��ام مدني ��ة و�شب ��ه ع�سكري ��ة وانتحال هوي ��ة مزورة.
و�ص ��در حكم غياب ��ي على ثالث ��ة متهمني بال�سج ��ن ع�شرين
�سنة فيما حكم على اربعة اخرين بال�سجن �ست �سنوات.
وحك ��م عل ��ى رئي� ��س دي ��وان املجل� ��س ال�شعب ��ي البلدي يف
بوزريع ��ة بال�سجن ثالث �سنوات فيم ��ا حكم على ع�سكريني
متهم�ي�ن بالف�س ��اد وانتحال هوي ��ة م ��زورة بال�سجن �سنتني
نافذتني .كذلك ا�صدرت حمكمة اجلزائر عدة احكام بال�سجن
ترتاوح بني �سنتني اىل ثالث �سنوات مع تعليق النفاذ.

