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يف احلدث العربي والدولي

احلكومة السودانية تفجر القلق الدولي حول دارفور

اخلــــرطــــوم متــنع املــبعــــوث الــــدويل مـن دخــــول اراضــيهــــا
وواشطن تعرب عن قلقها الشديد

املدى  /وكاالت
جولة

افــاد مـصــدر م ـســؤول يف وزارة اخلــارجـي ــة الفل ـسـطـيـنـيــة امــس
الـثالثاء ان محمـود الزهـار وزير اخلـارجية الفـللسطيـني سيقوم
يف االيـام القـليلـة املـقبلـة بجـولـة علـى عــدد من الـدول العــربيـة
لشرح موقف حكومته وحشد الدعم.
وقــال املصـدر نفـسه ان الـزهـار "سـيبـدأ يف االيـام القـريبــة املقبلـة
جـولـة علـى عـدد من الـدول العـربيـة يـستهلهـا بـزيـارة الـى مصـر
حيث يلتـقي مع املسـؤولني يف هذه الـدول بهدف اطالعهـم على
مواقف احلكومة اجلديدة".
واضـاف ان اجلـولـة العــربيـة االولـى للـزهــار منـذ تـسـلم حكـومـة
اسمـاعيـل هنيـة الـسلطـة تهـدف ايضـا الـى "حشـد الـدعم املـالي
والسياسي للشعب الفلسطيني".

خسارة

خسر متسـول كان يودع "عائدات عمله" يف احد املصارف اليمنية
ستة مـاليني ريال مينـي (اكثر من ثـالثني الف دوالر) بعد اعالن
افالس املصرف.
وقال احـد اقارب املتوسـل املنكوب انه دأب خالل السنـوات املاضية
على ممارسة الـتسول يف االعراس ومجـالس القات "حيث مينح
املرتادين بركة الفاحتة والدعاء املستجاب مقابل بعض املال".
وقـد حــرص علــى جمع املـال وايــداعه يف البـنك الــوطنـي حتـى
وصلـت قـيـم ــة م ــا جـمـعه ال ــى سـتـ ــة ماليـني ري ــال عـنـ ــد اعالن
املصرف افالسه.
اضاف املـصدر ذاته ان قـريبه "يـعيش حـاليـا وضعا نـفسيـا سيـئا"
بانتظار تعويض احلكومة على املودعني يف البنك.

تطمينات

اكــد ولـي العهــد الــسع ــودي االميــر سلـطــان بـن عبــد العــزيــز ان
امـدادات الـنفـط من الـسعـوديــة ،اكبـر مـصــدر للـنفـط اخلـام يف
العـالم (يف امان) على الرغم من محاولـة اعتداء اخير تستهدف
تفجير منشأة نفطية كبرى.
وقـال االميـر سلـطان ردا عـلى سـؤال عمـا اذا كان االرهـاب اليزال
يه ــدد املـن ـش ــآت الـبـت ــرولـي ــة يف الــسع ــودي ــة( ،احـب ان اؤك ــد لـكل
املـنــتفعـني مـن الـبـت ــرول الــسع ــودي ان االم ــدادات الـنفـطـي ــة يف
امان).
واعلـنت الـسعــوديــة الـتي تــواجه سلـسلــة مــواجهــات واعتــداءات
دامـية منـذ ايار  2003يف  24شبـاط انها احبـطت محاولـة اعتداء
على مجمع ابقيق النفطي.
وتنتـج السعـوديـة اكبـر مصـدر عـاملي للـنفط ،حـاليـا  9.5ماليني
بــرميل يــوميـا مـن النـفط وتـبلغ طــاقتهــا االنتــاجيـة حــوالي 11
مليون برميل يوميا.

جوبا /وكاالت

مـنعت السـلطات الـسودانـية األمني
الع ـ ــام امل ـ ـس ـ ــاعـ ـ ــد لألمم امل ــتح ـ ــدة
للشؤون االنسـانية يان ايغالند من
دخــول اخلــرط ــوم ومنـطقــة دارفــور
الواقعة غرب السودان .
وقـ ــالـت املــتحـ ــدثـ ــة بـ ــاسـم مـكـتـب
تنـسـيق الـشــؤون االنـس ــانيــة لالمم
املتحـدة داون اليـزابـيث الـتي كـانت
بــصحـبـ ــة ايـغالنـ ــد انه -ابـلغ بـ ــانه
لـي ــس م ـ ــوضع تـ ــرحـيـب يف دارفـ ــور
واخلرطوم.
واوضحـت لفرانـس برس يف اتـصال
ه ــاتفـي خلـيــوي مـن جــوبــا جـنــوب
السـودان -معنا تـأشيرة (سـودانية)
تسمح لنـا بالـسفر الـى دارفور لكن
من الواضح ان هناك خطبا ما.

استمرار العنف

وكــان من املقــرر ان يتــوجه ايغالنـد
دارف ـ ـ ـ ـ ــور قـ ـ ـبـل ان يـجـ ـ ـ ـ ـ ــري
ـال ـ ـ ـ ـ ــى ـ
م ـ ــب ـ ـ ـ ــاح ـ ــث ـ ـ ـ ــات يف اخلـ ـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـ ــوم مـع
املسؤولني السودانيني.
واك ــد ايغالنــد ال ــذي يقــوم حــالـيــا
بجـ ـ ــولـ ـ ــة يف اف ـ ـ ــريق ـي ـ ـ ــا ان الع ــنف
املـ ـسـتـمـ ــر يف دارفـ ــور -ي ــشل -عــمل
االمم املتحدة يف هذه املنطقة.
كما اعلـنت املنظمة غيـر احلكومية
ال ـنـ ـ ــروج ـي ـ ـ ــة -اجملل ـ ــس الـ ـ ــوط ـنــي
للـمـهجـ ــريـن -الـتـي تـ ـشـ ــرف علـ ــى
مخ ـي ــم الالج ـئــني ال ـ ـ ــرئ ـيـ ـ ـســي يف
دارف ــور ان ال ــسل ـط ــات ال ـس ــودانـي ــة
رفضت جتديد مهمتها.
وق ـ ــال ي ـنـ ــس م ـي ـ ــوغ ـي ـ ــدال رئ ـيـ ــس
القسـم الدولـي يف املنظـمة يف بـيان
يف اوسلـ ــو -تـبـلغـنـ ــا ب ـ ــانه لـن يـتـم
جتديـد االتفاق مع السلطات حول
ادارة مـخيم كلـمة يف دارفـور -الذي
يؤوي مئة الف الجئ.
وت ــابع -لـم ي ــوضح ــوا لـن ــا مل ــاذا لـم
يعد وجودنا مرغوبا به.

جتدد الصراع

ويف ن ـي ـ ــروبــي اع ـت ـب ـ ــرت امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة
الـدولية -كـرايزس غـروب -ان -ثمة

خطرا حقيقيـا لتجدد الصراع -يف
جنوب السودان.
وقـ ــالـت املـن ـظـمـ ــة يف بـيـ ــان -ثـمـ ــة
اسبـاب قليلة الظهـار تفاؤل يف ظل
تــاجـيل مـنهجـي وتعـطـيل لعـملـيــة
تطـبيق (اتفـاق الـسالم) من جـانب
حزب املؤمتـر الوطني وحـالة ارباك
يف اوسـ ـ ــاط احلـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ــشع ـب ـيـ ـ ــة
لتحرير السودان.
وجـاء يف تقـريـر للمـنظمـة خـصص
للـ ـسـ ــودان وحــمل عـن ـ ــوان -اتفـ ــاق
الـ ـ ـسـالم الـ ـ ـش ـ ـ ــامـل يف الـ ـ ـس ـ ـ ــودان:
ال ـ ـط ـ ـ ــريـق ال ي ـ ـ ــزال ط ـ ـ ــويـال -ان -
املـؤمتـر الـوطـني يـستـطيـع تطـبيق
(االتفـاق) لـكنه يـفتقـر الـى االرادة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة يف حـني ان احلـ ــركـ ــة
ال ــشعـبـي ــة م ـسـتـم ــرة يف الـت ــزامه ــا
لكنها ضعيفة وغير منظمة.
واض ـ ــافـت املـن ـظـم ـ ــة ان -احل ـ ــرك ـ ــة

الـشعبيـة جتهد للـتحول من حـركة
مـ ـتـ ـم ـ ـ ــردة ال ـ ـ ــى ح ـ ـ ــزب ع ـ ـض ـ ـ ــو يف
احلكـومـة وتـسعـى الـى جتـاوز وفـاة
زعيـمهــا جــون قــرنق -الــذي قـضــى
يف حـادث حتـطم مــروحيـة يف متـوز
2005.
وتابع التقـرير -ثمة خـطر حقيقي
لتجدد الصـراع اال اذا باشر املؤمتر
ال ـ ــوطـنـي ت ـطـبـيـق اتف ـ ــاق الـ ــسالم
الشامل بنية سليمة وغدت احلركة
الـ ــشعـبـي ـ ــة ش ـ ــريـك ـ ــا اق ـ ــوى واكـث ـ ــر
فاعلية.

التزام دولي

واعتبرت املنظمة الدولية ان -على
اجملـتــمع ال ــدولـي ال ــذي تـخل ــى يف
ـح ـ ـ ـ ـ ــوظ عـ ــن الـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــزامـه
ش ـكـل مـل ـ
الـسيــاسي االســاسي الجنـاح اتفـاق
الــسالم ان يعــود الــى هــذا االلتــزام

بقوة لتامني جناح االتفاق.
ونقل الـبـيــان عـن سلـيـمــان بــالــدو
مـدير بـرنامج افـريقيـا يف املنظـمة
ان -اتفــاق الـسالم الـشــامل يــشكل
فـرصـة تــاريخيـة النهــاء النـزاعـات
املتجددة يف السودان.
وتـدارك -ال ميـكننـا القبـول بفـشل
االتفـ ــاق خالل مـ ــرحلـ ــة ت ـطـبـيـقه
واال فـ ـ ـ ــان االجـ ـيـ ـ ـ ــال املـقـ ـبـلـ ـ ـ ــة يف
السودان ستعيش النزاع مجددا.
دع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــرئـ ـي ـ ـ ــس
ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه  ،ـ
م ــن ـ
ال ـس ــودان ــى عـم ــر ح ـسـن الـب ـشـي ــر
لدعـم الدوريـن االفريـقى والعـربى
املـ ـسـ ــانـ ــد لـه وفق مـ ــا قـ ــررته قـمـ ــة
اخل ــرط ــوم م ــؤخـ ــرا حلل م ـشـكل ــة
ـص ـ ـ ـ ـ ــراع ـف ـ ـ ـ ـ ــى اقـل ـ ـيـ ــم دارف ـ ـ ـ ـ ــور
الـ ـ ـ ـ
املضطرب غربى السودان.
وحـث الـب ـشـي ــر ف ــى كلـم ــة الق ــاه ــا
االثـنني فــى اجللـســة االفـتت ــاحيــة

تصويت

صوت نـواب مجلس االمـة (البـرملان) الكـويتـي على قـانون يـدعو
الـى اقـامـة شـركـة هـواتف نقـالـة ثـالثـة يف الكـويـت رغم معـارضـة
احلكومة.
وايـد  43نـائبـا القـانـون الـذي عــارضه ستــة وزراء حضـروا جلـسـة
البرملـان وميلكون حق التصويت يف حـال االعتراض على النص،
معتبرين ان احداث هذه الشركة ال يستوجب استصدار قانون.
وطـلب وزيــر الــدولــة لـش ــؤون مجلـس الــوزراء مـحمــد ش ــرار من
النـواب عــدم التـصــويت علـى مـشــروع القـانـون ومـنح احلكـومـة
مهلــة ستـة اشهـر النـشـاء الـشـركــة غيــر ان النـواب قـالــوا انهم ال
يثقون يف وعود السلطة التنفيذية.

فساد

افادت مـصادر حـكومـية ان احلـكومـة االسبـانيـة دعيـت الى عـقد
جلسـة استثـنائـية بهـدف بدء اجـراءات حلل اجمللس الـبلدي يف
منتجع مـاربيا السـياحي (جنوب) بـسبب تورطه يف قضـايا فساد
عقاري.
واوقفت رئيـسة بلـدية مـاربيا مـاريسـول ياغـو ومسـاعدتهـا االولى
وخـمـ ـسـ ــة اشخ ــاص اخ ــريـن يف ق ـضـيـ ــة الفـ ـس ــاد الـتـي ك ــشف
احملققــون فـيهــا حـتــى االن عـن امالك بقـيـم ــة 2.4ملـيــار يــورو
مصدرها مشبوه وجمدوا الف حساب مصريف.

وعود

سعـى زعيم يسـار الوسط رومـانو بـرودي الى طمـأنة االيطـاليني
يف مـواجهـة رئـيس الـوزراء اليـميـني سـيلفيـو بـرلـوسكـوني الـذي
قدم وعودا كثيرة لكنه فقد هدوءه يف آخر مناظرة تلفزيونية بني
الرجلني قبل االنتخابات التشريعية االسبوع املقبل.
وهيمن بـرودي على املناظـرة بردود واضحة وحجج مقـنعة بينما
اعلن بـرلـوسكـوني فجـأة يف نهـايـة املقـابلــة انه سيلغـي الضـريبـة
البلـديـة علـى العقـارات لالبـنيـة اجلـديـدة مـؤكـدا مــرارا "نعم مـا
تسمعونه صحيح سنلغي هذه الضريبة".
ورد بــرودي معلقــا "اود ان اسمع رأي بـعض رؤســاء البلـديــات من
حتــالـف ميني الــوسـط حــول هــذه اجلـمل ــة االخيــرة" ،عـلمــا ان
الــوعــد الــذي تـتـضـمـنه لـن يـتحـقق عل ــى االرجح الن عــائــدات
الـض ــرائب ه ــذه ال ميكـن االستـغنــاء عـنهــا لـتمــويل اخلــدمــات
العامة احمللية.

انفلونزا

اعـلن متحدث باسم وزارة الصحة االنـدونيسية امس الثالثاء ان
منـظمـة الصحـة العـامليـة اكـدت وفـاة شخص بـانفلـونـزا الـطيـور
لـيرتفع عدد الـذين قضى علـيهم املرض الى  24شـخصا يف هذا
البلد.
فقد توفيت طفـلة اندونيسيـة تبلغ من العمر ثمـانية اعوام العام
امل ــاضي لـكن الـتحــالـيل ارسلـت متــأخــرة الــى مخـتبــر تعـتمــده
منظمة الصحة العاملية التي حتصي العدد الرسمي للوفيات.
وقال رونـيزار روسـني املسـؤول يف وزارة الصحـة االندونـيسـية "كـنا
نعتقـد يف البداية انهـا توفيت بـسبب مشاكـل يف القلب .لكن بعد
حتــاليل اجــريت يف مخـتبــر منـظمـة الـصحـة العــامليـة يف هـونغ
كونغ ارسلت النتائج الينا امس وكانت ايجابية".

تطبيع

اعلنت اريتريـا انها ستعني سفيرا لها يف الـسودان قريبا هو االول
منـذ "حوالـى ثالثة اعـوام" ويؤشـر على حتسـن العالقات املتـوترة
بني الدولتني منذ عشر سنوات.
وص ــرح وزيـ ــر االعالم علـي عـب ــدو "سـنعـني سفـي ــرا يف ال ـس ــودان
وسيصل الى هناك قريبا".واضـاف "انها خطوة الى االمام ،بداية
عملية تطبيع بني الدولتني".
وقال انه لم يعـد هناك سفـير اريتـري يف اخلرطـوم "منذ حـوالى
ثالثة اعوام" على الرغم من ان السفارة بقيت مفتوحة.

الكويتCNN/

واشنطنBBC/

العـ ـ ــام  ،2007وبخ ـ ــاص ـ ــة ف ـي ـم ـ ــا
يـتـعلق مب ـش ــارك ــة امل ــرأة يف تـلك
االنتخابات.
وتأتـي مشاركـة املرأة هـذه بعد أن
أق ــر مجلــس األم ــة الكــويـتـي يف
دورته ال ـس ــابقــة قــانــون ـاً ي ـسـمح
للمـرأة الكويتية مبـمارسة حقها
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي يف ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـيـح
واالنتخاب.
ووفقــا للكـشـوف الـرسـميـة ،فـإن
عــدد مـن يـحق لهـم االقـتــراع يف
الـ ــدائـ ــرة ،الـتـي ت ـضـم مـن ـ ــاطق
الـساملـية والـرأس والبـدع وسلوى
وال ــرمـيـثـي ــة ،يــبلغ أكـث ــر مـن 28
ألف ن ــاخـب ون ــاخـب ــة ،نـقالً عـن
وكالة األنباء الكويتية.
ويعتقد املراقبون أن فوز املرأة يف

ه ـ ـ ـ ــذه االنـ ـتـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات يـ ـتـ ـ ـ ـس ــم
ب ـ ــال ــصع ـ ــوب ـ ــة ،ن ـظ ـ ــراً لل ـط ـ ــابع
الـطــائفي الـذي يـصبغ الـدائـرة،
الـتـي تـتـمـيـ ــز بكـ ــونه ــا خ ــدمـي ــة
ومتنوعة.
وجرت العادة أن يحصد مرشحو
القـب ــائل املقــاعــد اخملـصـصــة يف
االنـتخـابـات الـبلـديـة ،ونـادراً مـا
يفـ ــوز مــن ال يح ـظـ ــى بـ ــإجـمـ ــاع
القـبـيلــة أو ي ــدخل االنـتخــابــات
بوصفه مستقالً.
ويــذكــر أن عــدد أعـضــاء اجمللـس
الـبل ــدي يــبلغ  16عـض ــواً ،مـنهـم
ع ـ ـش ـ ــرة ي ـتــم ان ــتخـ ـ ــابهــم ع ـب ـ ــر
االقتــراع الـســري املبــاشــر ،فـيمــا
يتـم تعـيني الــستـة اآلخـريـن من
قبل احلكومة.

أقــرت هـيئــة احمللفـني يف مح ــاكمــة
زكـريـا املـوسـاوي املـتهم الــوحيـد يف
أحـداث احلــادي عشـر من أيلـول أن
املــوســوي م ــذنب ويـسـتحق عقــوبــة
اإلعدام.
ومــن ش ـ ــأن هـ ـ ــذا الق ـ ــرار أن يـ ـ ــدفع
بـالقـضيـة إلـى الـدخـول يف مـرحلـة
أخـرى مـن اجللسـات لتقـريـر مـا إن
ك ــان سـيـتـم تــنفـيـ ــذ حكـم اإلع ــدام
بحق املوسوي.
وقـالـت هيئـة احمللفني إن املـوسـاوي
ي ـســتحق اإلع ــدام لك ــونه ق ــد ك ــذب
إلخفـاء مـؤامـرة احلـادي عـشــر من
أيلـول .أمـا دفــاعه فيقـول إنه لـيس
مــذنبــا ألنه لم يـشـارك يف عـمليـات
التفجير.
وقـال زكـريـا املـوسـوي إنه كـذب علـى
مـســؤولني أمــريـكيـني وذلك ملـنعـهم
مـن اكـت ـش ــاف م ــؤام ــرة الـهجـم ــات
الـ ـت ــي اسـ ـتـه ـ ـ ـ ــدف ــت نـ ـي ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــورك
وواشنطن.
ونف ــى امل ــوس ــوي ام ــام مـحكـم ــة يف
والية فـيرجينيـا التورط املـباشر يف
هجـمــات نـيــوي ــورك ،لكـنه ق ــال إنه
ك ــان يـتـم ــرن عل ــى القـيـ ــام بهج ــوم
علـى البيـت األبيض مـستخـدما يف
ذلك طــائــرة رك ــاب مخـتـطفــة يــوم
الهجمات.
وق ــال امل ــوس ــوي إن ريـت ـش ــارد ري ــد،
والـذي حـاول تـفجيـر طـائـرة ركـاب

تواصل ضغط النقابات الفرنسية اللغاء عقد الوظيفة االوىل
باريس/اف ب
دعت النقا بـات الفرنس يـة للموظفني
والطالب ا لـى تعب ئـة وطن يـة خـام سـة
ع ل ـ ـ ــى امل ا ل ـت ـ ـ ــوصل ا لـ ـ ــى ا ل ـتـخ لــي
ن هــائ يــا عن "ع قـد ا لــوظي فـة االو لـى"
للشباب بعد تعليقه فعليا.
و تـش هـد فــرن سـا ت ظـا هـرات وا ضـرا بـات
يف ال قـطــا عـني ال عــام وا خلــاص تــأمل
ا لــن قـ ــا بـ ــات ان تـكـ ــون اوسع مــن ت لـك
التي نـظمت يف  28آذار و شـارك في هـا
بــني م لـيـ ــون وثال ثـ ــة مال يــني ش خــص
نزلوا الى الشوارع.
و ي ـت ـ ـ ــوقع ان ت ــن عـك ـ ــس ن ـت ـ ـ ــائج هـ ـ ــذا
ا لــت ح ـ ــرك خ ـص ـ ــو ص ـ ــا ع ل ـ ــى و س ـ ــائل
النقل واملدارس.

ففي ق طـاع التعليم ،سـتتوقف دروس
ع ــد ي ــدة بـيـنـم ــا ي ــد ع ــو ا لــطالب ا ل ــى
"اضراب عام قابل للتمديد".
ويف قطاع ا لـنقل ،سيتم ت سـيير رحلة
ـط ـ ـ ـ ــارات ب ــني
م ــن كـل ا ثـ ـنـ ـت ــني لـلـق ـ ـ ـ
مختلف امل نـاطق وخط وا حـد من كل
ثال ث ــة يف قـطـ ــار االن ف ــاق يف ب ــار يــس
وعدد من شبكات النقل االخرى.
و سـي شـمل الت حـرك ق طـا عـات ال بـر يـد
واال ت ـصـ ــاالت وو سـ ــا ئـل االعالم حـيـث
صــدر عــدد قـل يـل من ا لــصحف ا مـس
ا لـ ـثـال ث ـ ـ ــاء ،وا مل ـ ـص ـ ـ ــارف وا ل ـ ـط ـ ـ ــا ق ـ ـ ــة
وا ل ــت جـ ـ ــارة وا ل ـب ـنـ ـ ــاء وا لـ ـص ـنـ ـ ــا عـ ـ ــات
امل ع ــد نـي ــة ،وان ك ــا نـت ا ل ــد ع ــوات ا ل ــى
اال ضــراب اقل مـن ت لـك ال تـي س جـلت

يف  28آذار.
ل ـك ــن ا مل ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــوى ا حلـقـ ـيـق ــي لـهـ ـ ـ ــذه
ال تـعب ئـة سي حـدده ح جـم امل شـار كـة يف
املسيرات.
ويف بـ ــار ي ــس تـن ـظـم كـب ـ ــرى ن قـ ــا بـ ــات
ا لـع مــال وا لـطالب مــؤ متــرا ص ح ــاف يــا
مبـشار كـة جون مـونكس اال مـني العام
لال حتـ ــاد االورو بــي ل لــن قـ ــا بـ ــات ،قــبل
ت ظـاهرة كب يـرة ستن شـر حول هـا اعداد
كبيرة من الشرطة ملنع اي حوادث.
و يـ ـ ــأ تــي هـ ـ ــذا ا ل ـيـ ـ ــوم مــن ا ل ــت ع ـب ـئـ ـ ــة
ا ل ـ ــو طـنـي ـ ــة بـيـنـم ـ ــا اع لـن ا ل ـ ــر ئـي ــس
ال فـرنسي جـاك ش يـراك اجلم عـة بدء
عـم لـي ــة ق ــا ن ــو نـي ــة سـي ــا سـيـ ــة ت ك ــرس
تعليق عـقد ا لـوظ يـفة االو لـى فع لـيا.

امللفات الساخنة عىل طاولة املباحثات االملانية-اهلندية

مساعدات

اعلـنت االمم املـتحــدة انهــا ارسلـت معــدات طــارئــة الــى ضحــايــا
الزلـزال الذي ضـرب ايران اجلـمعة واسفـر عن سقـوط  70قتيال
وقرابة  1300جريح.
وبحــسب مـكتـب تنـسـيق الـشـؤون االنـســانيــة التــابع للـمنـظمـة
الــدوليـة ،فـان املـسـاعــدة التـي تتـضـمن خـصـوصــا  50الف دوالر
لشراء خيم واغطية ،حظيت مبوافقة طهران.
وبنــاء علــى طلـب من ايـط ــاليــا ،نقـلت الــى اي ــران خالل نهــايــة
االسبوع مبـا قيمتـه  170الف دوالر من معدات االغـاثة -خـزانات
مليـاه الـشفـة ووحــدات للـتنـقيـة ومـجمـوعــات لتــوليــد الكهـربـاء
ومـطابـخ متنقلـة وخيـم واغطيـة -مخـزنة يف مـستـودعات االمم
املتحـدة يف بريـنديـسي (جنـوب شرق ايـطالـيا) وجـاءت الشحـنة
علـى حسـاب مكتب تـنسيق الـشؤون االنـسانـية يف االمم املـتحدة
وبرنامج الغذاء العاملي كما اوضحت االمم املتحدة.

واشنطن/اف ب

شروط البشير

وح ــدد ال ــرئـيــس ال ـس ــودان ــى سـت ــة
مح ــاور اس ــاسـي ــة ل ــرؤي ــة حك ــومـته
لقــضيــة دارفــور اجـملهــا فــى انهــاء
الــسيـاســات التـى عـمقت هـوة عـدم
ال ــثق ـ ــة وزي ـنــت خ ـي ـ ــارات الـ ـص ـ ــراع
واالحتــراب االهلــى وانهــاء املعـانـاة
االنـ ـ ـسـ ـ ــان ـيـ ـ ــة واعـ ـ ــادة ال ـنـ ـ ــازحــني
والـالجئني الى مـواطنهم وحـياتهم
الطـبيعيـة واعتبـار ان االنقسـامـات
ف ـ ــى صفـ ــوف احلـ ــركـ ــات املـ ـسـلحـ ــة
ب ـ ــدارف ـ ــور مــن اك ـب ـ ــر اس ـب ـ ــاب ع ـ ــدم

موسوي يواجه االعدام

اول مشاركة نسوية يف االنتخابات البلدية الكويتية
للمـرة األولـى يف تــاريخ الكــويت،
ش ـ ــاركـت امل ـ ــرأة يف االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـتـك ـم ــيل ـيـ ـ ــة امـ ــس
الــثالثـ ــاء ،بـ ــوصـفهـ ــا م ـ ــرشحـ ــة
ونـاخبـة ،وذلك مللء املقعـد الذي
شغــر بــانـتقــال رئـيــسه ال ـس ــابق،
عبـداهلل سعـود احملـيلبـي ،لتــولي
منــصب وزيــر الـشــؤون الـبلــديــة.
فـقد تـرشحـت امرأتـان ،من اصل
ثمـانيـة مـرشحني ،لـشغل املقعـد
الـشـاغــر عن الـدائـرة اخلـامـسـة،
الــذي فـتح اجمل ــال لإلنـتخــابــات
الـتكمـيليـة ،إثـر إنتقـال الـرئـيس
الـسابق للمجلس لـتولي منصب
وزاري.
فقـد تــرشحت لهــذه االنتخـابـات
السيدتان جنان محسن رمضان،
وه ــي مـهـ ـن ـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ــة ،وخ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدة
عبـداحلي اخلـضر ،وهـي طبيـبة،
لشغل املقعد الـشاغر ،إلى جانب
سـتـ ــة رجـ ــال ،هـم عـمـ ــاد شـ ــاكـ ــر
دشـتي ومـحمـد حـجي بــوشهـري
وطـالل ع ـب ـ ـ ــداحل ـم ـي ـ ـ ــد دش ـتــي
وح ـمـ ـ ــد ح ـ ـســني ع ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرضـ ـ ــا
وي ـ ـ ـ ـ ــوسـف مـفـلـح ال ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــويـلـح
ومحمد حسن الكندري.
ويعلق املــراقبـون اهـميـة خـاصـة
لهــذه االنتخـابـات ،كـونهـا تـشكّل
مـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة مل ـ ـ ــا سـ ـتـك ـ ـ ــون عـلـ ـيـه
االنـتخابـات البـرملانـية املقـبلة يف

العـمـ ــال الـ ــدورة الـثـ ــانـيـ ــة لـلجـنـ ــة
التـشــريعيــة االنتقــاليــة املنـظمـات
الـ ــدولـي ـ ــة واالقلـيـمـيـ ــة املـ ـسـ ــانـ ــدة
جلهـ ــود احالل ال ــسالم ف ــى دارف ــور
ل ــدعم الــدور االفــريق ــى حتــى يـتم
اجنــاز التـســويــة الــسيــاسيــة الزمــة
دارفور فى اقرب وقت.

االستقرار.
وتـضـمـنـت مح ــاور رؤي ــة احلك ــوم ــة
للقـضية الـوصول الـى عالج جذرى
لالزمـة بـتحقـيق تـسـويــة سيــاسيـة
م ـسـت ــدام ــة ت ـسـت ــوعـب جـمــيع اهل
دارفـ ــور وتق ــوم ف ــى اسـ ــاسهـ ــا عل ــى
االتفـاقيـات السـابقـة بني احلكـومة
واحلـركـات املـسلحـة خـاصــة اتفـاق
اجنمينـا للتـرتيبـات االمنـية ووقف
اطالق النار.
وكـ ـ ــان ــت الق ـمـ ـ ــة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة ال ـتـ ـ ــى
اسـت ـضـ ــافــتهـ ــا اخلـ ــرطـ ــوم يـ ــومـ ــى
الثالثـاء واالربعـاء املـاضـيني اقـرت
تـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـ ـ ــر دع ــم لـ ـبـعـ ـثـ ـ ـ ــة االحتـ ـ ـ ــاد
االفـريقـى بـدارفـور ملـدة ستـة اشهـر
اع ـت ـب ـ ــارا مــن ت ـ ـش ـ ــريــن اول املقــبل
وارسـ ـ ــال قـ ـ ــوات مــن دول عـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
افريقية ملساعدة القوات االفريقية
املنتشرة باالقليم حلفظ السالم.
وي ـ ــشهـ ـ ــد اقل ـيــم دارفـ ـ ــور صـ ـ ــراعـ ـ ــا
مـسلحـا بني احلكـومــة و املتمـردين
منــذ شبـاط  2003ادى الـى مـصـرع
اكث ــر  70الف شخـص وتـشــريــد مــا
ي ــزي ــد عـن امللـي ــون ونــصف امللـي ــون
وجل ـ ـ ـ ــوء نـحـ ـ ـ ـ ــو  200الـف
شـخ ـ ــص ـ
اخرين لدولة تشاد اجملاورة.
وكان الناطق بـاسم وزارة اخلارجية
االميـركيـة آدم ايـرلي قـد اعـتبـر ان
رفـ ــض احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـي ـ ـ ــة
اسـتقبـال مـوفـد االمم املتحـدة يـان
ايغالند (مثير جدا للقلق).
وق ــال الـن ــاطق االمـي ــركـي (نعـتـب ــر
ه ـ ـ ــذه ال ـت ـ ـط ـ ـ ــورات مـقـلـق ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدا
ونتابعها بقلق كبير).
وت ـ ــابع اي ـ ــرلـي (هـن ـ ــاك اب ـ ــري ـ ــاء ال
يــزالــون ميــوتــون يف دارفــور ب ـسـبـب
العـنف واالمــراض وســوء الـتغــذيــة
الناجتة عن العنف).
واض ــاف (ثـم ــة ح ــاج ــات ان ـس ــانـي ــة
صارخـة يف دارفور ،لـذا من الصعب
جـ ــدا فهـم مل ــاذا رف ـضــت احلك ــوم ــة
الـســودانيــة ملـســؤول كـبيــر يف االمم
املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة
ملواطنيها).

بحث وزير اخلـارجية االملـاني فرانك فـالتر شتـاينمايـر الوضع يف
ايــران والعــراق والـشــرق االوسـط واوك ــرانيــا اضــافــة الــى االتفــاق
الـن ـ ــووي االمـي ـ ــركـي مـع الهـن ـ ــد اثـن ـ ــاء لق ـ ــاءاتـه مع مـ ـس ـ ــؤولـني
اميركيني ،كما اعلن متحدث.
والتقـى شتـايـنمـايـر يف واشـنطـن ستـيفن هـادلي مـستـشـار االمن
القومي للرئيس جورج بوش اضافة الى نواب يف الكونغرس.
والـيـ ــوم الــثالثـ ــاء ،ســيجـ ــري مـبـ ــاحـث ـ ــات مع وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة
االميركيـة كوندوليزا رايس اضـافة الى زعيم الغالـبية اجلمهورية
يف مجلس الشيوخ بيل فريست.
واعلــن امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم ال ـب ـيــت االب ـي ــض سـكـ ـ ــوت م ـ ـ ــاكل ــيالن

للــصح ــافـيـني ان ال ــرئـيــس ب ــوش اج ــرى مح ــادث ــات ه ــاتفـي ــة مع
امل ـسـت ـش ــارة االمل ــانـيـ ــة انغـيال مـيـ ــركل تـن ــاولـت خ ـص ــوص ــا اي ــران
وبيالروسيا وزيارة رايس االخيرة الى العراق.
وهي الـزيــارة الثــانيــة للـوزيـر االملـانـي شتـايـنمـايـر الـى الـواليـات
املـتحــدة .وتهــدف زيــارته الـتي تـسـتغــرق ي ــومني الــى الـتحــضيــر
لزيارة املستشارة ميركل الى واشنطن يف ايار.
واالسـب ــوع امل ــاضـي ،ك ــان شـت ــايـنـم ــاي ــر شكـك يف االتف ــاق الـن ــووي
االمـيــركـي الهـنــدي االخـي ــر معـتـب ــرا انه "ال ي ـســاع ــد" علــى قــرار
اسـتخــدام ال ـش ــدة مع ايــران .واملــانـيــا هـي احــدى دول الـت ــرويكــا
االوروبيـة ،الـى جـانب فـرنسـا وبـريطـانيـا ،التي جتـري مفـاوضـات
مع طه ــران يف محــاولــة حلـمله ــا علــى الـتخلـي عـن بــرن ــامجهــا
النووي.

م ــدنيــة بــإخفــاء مــادة مـتفجــرة يف
ح ــذائه ،ك ــان سـيـ ــرافقه يف عـملـي ــة
الـهج ـ ـ ــوم عل ـ ـ ــى مقـ ـ ــر الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة
األمـ ــريـكــي وإنهـمـ ــا كـ ــانـ ــا يـنـ ــويـ ــان
تـنفـي ــذ هجــوم بــاسـتخــدام طــائــرة
خامسة.
وسعـى االدعاء منـذ بداية احملـاكمة
إلنـ ـ ـ ــزال عـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة اإلعـ ـ ـ ــدام بـحـق
املوساوي.
ويف وقــت س ـ ـ ــابق ح ـ ـ ــاول محـ ـ ــامـ ـ ــو
الـدفاع عـن املوسـوي ،واملعينـون من
قبل احملكـمة ،منعه من إعطاء أدلة
علـ ــى تـ ــورطه يف الـهجـمـ ــات ،وذلـك
لكي ال تتم ادانته.
وكان املـوسوي ،الـفرنـسي اجلـنسـية

واملغ ـ ــرب ــي األصل ،ق ـ ــد أقـ ـ ــر الع ـ ــام
امل ـ ــاضــي بـ ـ ــأنه ت ـ ــآمـ ـ ــر مع ت ـن ـظ ـيــم
القـ ــاعـ ــدة لـلقـيـ ــام بـهجـمـ ــات ضـ ــد
ال ــوالي ــات املـتح ــدة .وب ــذلـك يك ــون
مـوسـوي هـو الـرجل الــوحيـد الـذي
مت اته ـ ـ ــامه يف قـ ـض ـي ـ ـ ــة هج ـمـ ـ ــات
احلـ ــادي عـ ـشـ ــر مــن ايلـ ــول .جتـ ــدر
اإلش ــارة إل ــى أنـه مت القـبــض عل ــى
البـريطاني املـولد ريتشـارد ريد بعد
محـاولـته التـي مت إحبـاطهـا والـتي
كــانت تهـدف لـتفجيـر طـائـرة ركـاب
تابـعة ألمـيركـان أيراليـنز يف كـانون
االول ع ــام  2001.وقـ ــد حكــم علــيه
ب ــالــسجـن م ــدى احلـي ــاة يف ك ــان ــون
الثاني عام 2003.

شافيز يسعى لرشاء مقاتالت روسية
كراكاس /رويترز
قـ ــال ا لـ ــر ئـي ــس ال فـنـ ــزوي لـي هـ ــو جـ ــو
ش ــا فـيـ ــز انه ق ــد ي ـشـتـ ــري م قـ ــاتالت
روس يـة ب عـد ان ا تـهم واش نـطن بـان هـا
نــس فـت صف قــة لـشــراء طــا ئ ــرات من
الشركة البرازيلية امبراير.
و ك ــان ا ل ــز عـيـم ال فـن ــزوي لـي يـت ح ــدث
ا ثـن ــاء عـ ــرض ل لـم ــرو حـي ــات ا لــثالث
ا لـ ـ ـ ــرو سـ ـيـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـصـ ـنـع االو ل ــي ا لـ ـت ــي
اش تــرت هــا ح كــومته يف ا طــار س لـس لـة
مــن صـفـق ـ ـ ــات ا لـ ـ ـسـالح ل ـت ـ ـط ـ ـ ــو ي ـ ـ ــر
ال قــوات ا ملــسل حــة لـف نــزويال خــا مـس
ا كـبـ ــر دو لـ ــة يف ت ـصـ ــد يـ ــر ا لــن فــط يف
العالم.
و كــا نـت احل كــو مــة اال م ــري كـيــة ا لـتـي
تــت هـم شـ ــا فـيـ ــز بـ ــال عــمل لــت قـ ــو يــض
ا لــدمي قــراط يــة يف امل نـط قــة عــارضت
م ـشـتــر يــات فـن ــزويال مـن ا لــسالح يف
االو ن ـ ـ ــة اال خ ـي ـ ـ ــرة و سـعــت لـع ـ ـ ــر ق ـ ـ ــة
صفقات لـشراء معدات حتـتوي على
تقنيات عسكرية امريكية الصنع.
و ي ــرد ش ــا فـي ــز ب ق ــوله ان ا مل ـس ــؤو لـني
اال مــريك يـني يع تـز مـون غـزو ف نـزويال
لـال سـ ـتـ ـيـالء عـل ـ ـ ــى ا حـ ـتـ ـي ـ ـ ــا طـ ـي ـ ـ ــات
ا ل ـنـفـ ــط .و ك ـ ـ ــان ق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول ا ب ـ ـ ــرام
صـفـق ـ ـ ــات ا سـلـح ـ ـ ــة مـع ا سـ ـب ـ ـ ــا نـ ـي ـ ـ ــا
وا ل ـبـ ـ ــرازيل ورو س ـي ـ ــا وا مـ ـ ــر ال ق ـ ــوات
ا مل ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ــة و قـ ـ ـ ــوات اال حـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــا ط ــي
ب ـ ــا ل ـت ـ ــدرب م ــن اجل خ ـ ــوض ح ـ ــرب
امل قـاو مـة .و قـال شــاف يـز "أرد نـا شـراء

بعض طـا ئـرات ال تــدريب ال بـرازيل يـة
مـ ــن ا جـل طـ ـ ــي ـ ـ ـ ــار يـ ـ ــن ـ ـ ـ ــا  ..واو قـفـ ــت
ا ل ــوال ي ــات ا ملــت حـ ــدة ال عــم لـي ــة .و مـن
اال سـف ان ي حـ ـ ــدث ذ لــك ل ل ـب ـ ـ ــرازيل
ال ن ــه ـ ـ ـ ــا صـف ــق ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــي ـ ـ ـ ــدة ..و نـحـ ــن
مـسـت عــدون لـشــراء م قــا تـالت روس يــة
ال سـت خـ ــدام ه ــا هـن ــا يف ا ل ــد ف ــاع عـن
السماوات".
وكانت فـنزويال تعتزم شـراء طائرات
ال تــدريب سـو بـر تـو كـا نـو مـن ام بـرا يـر
و قـا لـت ال بــرازيل ال عـام ا ملــاضي ان هـا
س تــؤ يــد ا لـصف قــة .و يـجب ان تــوافق
واش نـطن ع لـى اي صف قـات تـت ضـمن
تقنيات امريكية الصنع.
و يـ ــش عـ ــر ا ملـ ـسـ ــؤو لـ ــون اال مـ ــر يـكـيـ ــون
بــا لـقلق بــس بـب عال قــات ش ــاف يــز مع
كـ ــو بـ ــا و يــت هـمـ ــون ا لـ ــز عـيـم ا لـثـ ــوري
اال شـتـ ــرا كـي بـ ــا سـتـغالل ث ـ ــروة بالده
الن فـط يـة يف نـشـر ر سـا لــة م نـا هـضـة
ل لـدمي قـراط يـة .وقا لـت الس لـطات يف
ف ن ــزويال ان ه ــا ت تــو قـع ان ت تـسـلم مــا
مج مـوعه  15مـروح يـة عـس كـر يـة من
ط ـ ـ ــراز ام.اي ه ـ ـ ــذا ا لـع ـ ـ ــام يف ا ط ـ ـ ــار
ات فـاق لـشـراء مـز يــد من ا لـطـا ئـرات
مــن رو س ـيـ ـ ــا و م ـئ ـ ـ ــة الف ب ـنـ ـ ــد ق ـيـ ـ ــة
كالشني كـوف لتحل محل ب نـادق فال
القدمية .وقال شافيز بعد ان شاهد
اجل نـود ينزلون با ملـظلة من الطائرة
" هـ ــذه ا ملـ ــرو حـيـ ــات مـثـ ــا لـيـ ــة حلـ ــرب
املقاومة".

