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يف احلدث العربي والدولي

املدى / وكاالت

إدانة
دانـت الـــرئـــاســـة الـفلــســطـيـنـيـــة عـملـيـــة االغـتـيـــال
االســرائيـليـة الـتي اسـتهــدفت مـجمـوعــة من الـويـة
الـنـــاصـــر صالح الـــديـن اجلـنـــاح العـــسكــــري للجـــان

املقاومة الشعبية واعتبرتها "تصعيدا خطيرا".
وقـال مـتحـدث بــاسم الـرئـاســة الغـارة االســرائيـليـة
اجلـــويـــة "تــصعـيـــدا خــطـيـــرا وضـــارا بـــاالجـــواء يف
املنـطقـة ويـدمـر كـافــة اجلهـود الـســاعيـة إلـى اعـادة
الهــــدوء" مــطــــالـبــــا الـلجـنــــة الــــربــــاعـيــــة الــــدولـيــــة

ب"التحرك لوقف التصعيد االسرائيلي".

حتدي
حتدى الـرئيس االيـراني محـمود احـمدي جنـاد من
جــديــد "الـطغــاة الـصغــار" مــؤكـــدا ان بالده سـتقــوم
بـتخـصـيـب الـيــورانـيـــوم علــى نـطـــاق واسع، مـنــوهــا
بفـوائــد ومنــافع هــذا البـرنــامج علــى طهــران وعلـى

"العالم االسالمي".
وقال احـمدي جنـاد "ننـوي مواصلـة انشـطتنـا.. إلى
ان نـنـجح يف انـتــــاج الــــوقــــود الـنـــــووي علــــى نــطــــاق

صناعي ملفاعالتنا النووية".

تظاهرة
تظـاهـر مئـات الكـويتـيني للـمطـالبـة بتعـديل قـانـون
االنـتخـــاب، يف حـني تــسـتعــــد احلكـــومـــة للـنـظـــر يف
مـشـروع قـانــون يقتـرح بعـض التغـييـرات يف الـنظـام

االنتخابي.
وجتـمع املـتـظـــاهـــرون بـــالقـــرب مـن مقـــر احلكـــومـــة
وسط اجـراءات امنيـة مشـددة بعـد بضعـة ايـام علـى
قيـام احملكمة العـليا بالغـاء قانون يعـود إلى 27 سنة
كـــان ميـنع الـتجـمعــــات العـــامـــة مـن دون تـــرخـيــص

مسبق.
وعبر املتـظاهرون عن تـاييدهم القتـراح خفض عدد
الـدوائـر االنتخـابيـة من 25 إلـى خـمس، بــاعتبـار ان
الدوائـر الصغـرى التي يـنص عليهـا النـظام احلـالي
شجعت علـى شراء االصـوات، بحسـب منتقـدي هذا

القانون.

امتحانات
اعلـن وزير داخلـية مـقاطعـة بافـاريا االملـانيـة غونـتر
بكــشـتـــايـن ان طـــالـبـي احلــصــــول علـــى اجلـنــسـيـــة
االملانـية سيكون علـيهم اخلضوع المتحـانات يف لغة

البالد ومتابعة دورات يف التربية املدنية.
وقــال بكــشتـــاين ان طـــالبـي اجلنــسيـــة سيـتقــدمــون
بـــامــتحـــانـــات عـنــــد نهـــايـــة دورات الـلغـــةالن "افـــادة
بـــاحلـضـــور ال تـكفـي وحـــدهـــا". وتـــاتـي تـصـــريحـــات
الـوزيـر احملـافــظ عقب اســابيع عـدة مـن النــزاع بني

املقاطعات االملانية حول هذا املوضوع.

رفض
احتجـت قبـرص بـشـدة علـى مقـالـة نـشـرتهــا مجلـة
"فـوربس" االمـيركيـة يف اآلونة االخيـرة وصفت فـيها
هذه اجلـزيرة الواقعـة يف البحر املتـوسط بانـها جنة

لتبييض االموال واملتاجرة بالنساء وباالسلحة.
هــــــذا واتهــم املـــــدعــي العــــــام القــبـــــرصــي بــيــتـــــروس
كليـريديـس اجمللة بـانها قـامت ب"التـشهير" بـسمعة
الـبالد و"االســاءة إلــى الــسلـطــات والــشعـب"، واصفــا

مقالة "فوربس" بانها "مثيرة للصدمة".

افراج
اعلـنـت واشـنــطـن االفــــراج عـن خـمـــســــة صـيـنـيـني
اويغـوريني معـتقلني يف غـوانتـانـامـو، مـوضحـة انهم

سيستقرون يف البانيا.
وقال املتحدث بـاسم وزارة اخلارجية االميركية شون
مـاكـورمــاك ان "احلكـومــة االلبــانيـة وافـقت علـى ان
تــستـضـيف بـصفـــة الجئـني خمـســة اويغــوريـني من
التــابعيـة الـصيـنيـة كــانت تـعتقـلهم وزارة الـدفـاع يف

قاعدة غوانتانامو يف كوبا".
وقـد اعلنت احلكومة االميركـية منذ اشهر ان هؤالء

الصينيني املسلمني ليسوا "مقاتلني اعداء".

انفجارات
ذكــــــرت وســــــائـل اعالم صــيــنــيــــــة أمــــس الــــســبــت ان
شخـصني قتال وجـرح اربعـة اخـرون يف انفجـارات لم
تعــرف طبـيعـتهــا وقـعت مـســاء اجلـمعــة يف مقهـيني
لالنترنت يف مـدينة هيفي يف مقاطعة انهوي )شرق
الــصني(.واوردت وكــالـــة انبــاء الــصني اجلــديـــدة نبــأ
وقوع االنفجارين مشيـرة الى عدم تسجيل اصابات.
لكن املـوقع االخبــاري "صينـا.كـوم" ذكـر ان شخـصني

قتال وجرح اربعة اشخاص ادخلوا املستشفى.

تعديالت
قـال نائب وزير اخلارجية الـروسي سيرغي كيسلياك
أمس السبت ان مشـروع القرار الفرنسي-البريطاني
يف مجلـس االمن الـدولي حـول ملف ايـران النـووي،

يحتاج الى تعديالت يف العمق.
واوضح كـيسلـياك ان املـشروع الـذي ينـاقشـه مجلس

االمن حاليا "بحاجة الى تعديالت كبيرة".
لكـنه اضـــاف "من املـبكــر القــول مـــا هي الـتعــديالت
الــــواجـب ادخــــالهــــا علــــى مـــشــــروع القــــرار الرضــــاء

اجلانب الروسي".

خطوة
اعلن الـسفيـر االميـركـي يف االمم املتحـدة ان اتفـاق
السالم الـذي وقعته احلـكومـة السـودانيـة والفـصيل
الـرئيـسـي للمـتمـردين يف دارفـور، هــو "خطـوة اولـى"
ايجابية، وعلى اخلرطوم ان تتيح االن مجيء االمم
املـتحـــدة.وقـــال جـــون بـــولـتـــون يف تـصـــريح صحـــايف
"نحـن بالتـأكيد سعـداء جدا بـتوقيع هـذا االتفاق ..

لكنه فقط خطوة اولى". 
واضــاف "مـن وجهــة الـنـظــر االمـيــركـيـــة، يعــزز هــذا
االتفـاق رغـبتنـا يف التقـدم سـريعـا نحـو تـشكيل قـوة
حلفـــظ الــــــسالم يف دارفــــــور بـــتفــــــويـــض مــن االمم

املتحدة".

مروحية
افـــاد اجليــش االميـــركي أمـس الـسـبت ان مـــروحيــة
تـابعة للـتحالف العـسكري بـقيادة الـواليات املـتحدة
تنـقل عشرة اشخـاص حتطمت يف شـرق افغانـستان،

مستبعدا فرضية ان تكون تعرضت العتداء.
واوضح املصـدر انه لم تتـوافر معلـومات عن ضحـايا
محـتــملـني.وقــــال اجلـيـــش االمـيــــركـي يف بـيــــان ان

احلادث وقع مساء يف والية كونار الشرقية.
وافـاد الـبيـان ان املــروحيـة "كــانت تقـوم بعـمليـات يف
منـطقـة مخـصصـة لـلهبـوط واقعـة علــى قمــة جبل

عندما وقع احلادث.
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العواصم/ وكاالت
وقعــت احلـكـــــومـــــة الــــســـــودانــيـــــة
والفـصـيل املـتـمـــرد الـــرئـيــسـي يف
دارفـــور اتفــاقــا تـــاريخـيـــا للــسالم
النهـاء قتــال استمـر ثالثـة أعـوام
راح ضـحـــيـــتـه عـــــــشـــــــــرات االالف
واجــبـــــــر مـلــيـــــــونــني مــن سـكـــــــان
االقليم على النزوح من ديارهم. 
ووقـع مجــــذوب اخللــيفـــة رئـيـــس
فريق التفاوض احلكومي وميني
اركـــــوا مــيــنـــــاوي الـــــذي يــتـــــزعــم
فـصيـال بجيـش حتـريـر الـسـودان
االتـفاق يف الـعاصـمة الـنيجيـرية
ابــوجــا بعــد أيــام مـن املفــاوضــات

املكثفة والضغط الدولي. 
إشادة نايجيرية

واشــــــاد الــــــرئــيـــــس الــنـــيجــيــــــري
اولوسيجـون اوباساجنـو مبيناوي
ووصفه بـــانه لـيــس مجــرد قــائــد

عسكري بل زعيم سياسي. 
وقـــــــــــــــــــــال وســــــــــــط تــــــــــــصـــفــــــــيـــق
الــــدبلــــومــــاسـيـني اجملـتــمعـني يف
مقر الرئاسة النيجيري -القيادة
تـــظهـــــر عــنـــــدمـــــا يــتعــني اتخـــــاذ

قرارات صعبة.- 
وقــالت كل مـن احلكـومــة وجيـش
حتــريــر الـســودان انـهمــا يــوقعــان
الـــوثـيقـــة رغـم حتفـظـــات تـتـعلق
بـــاقـتــســـام الـــسلـطـــة واالمـن مـن

أجل انهاء املعاناة يف دارفور. 
وتقـــــول مــنـــظــمــــــات املعـــــونـــــة ان
الــصـــــراع تـــســبــب يف واحـــــدة مــن
اســــــوأ االزمــــــات االنــــســــــانــيــــــة يف

العالم. 
لــكـــن لـــم يـــتـــــضـح مـــــــــا اذا كـــــــــان
االتفـــاق الــــذي وقع بعـــد عـــامـني
من احملـادثـات بـوسـاطـة االحتـاد
االفــــريقـي سـيــتحـــول إلــــى سالم

على االرض يف دارفور. 
رفض الفصائل

ورفض فـصيل منافـس من جيش
حتــريــر الـســودان وحــركــة العــدل

واملساواة االتفاق. 
ويقـــــول مـــــراقــبـــــون ان مــيــنـــــاوي
يحـظــى بـتــأيـيــد وسـط مقـــاتلـي
جيـش حتـريـر الـســودان أكبــر من
عبـد الـواحــد محمـد النـور زعـيم
الفــصــيل املـنـــــافـــس وأن حـــــركـــــة
العـدل واملـسـاواة هـامــشيـة فـيمـا

يتعلق بالقوات على االرض. 
وقـال دبلـومـاسي غـربي شـارك يف
اعــداد االتفـــاق -بكل صــراحــة ال
متـثل جـمـــاعـــة العـــدل واملــســـاواة
أهـمـيـــة لكـن عـبــد الــواحــد ميـثل
أهــمــيــــــة. وهــنــــــاك بــنــــــود ضــمــن

ـ

سفينة دارفور ترسو يف مرفأ السالم

احلكومة وجيش حترير السودان وقعا الوثيق .. وحركة العدل واملساواة رفضتها
أنان دعا املتمردين إلى اللحاق بعملية السالم.. وزويك يؤكد أن االتفاق يلزم اخلرطوم بنزع أسلحة اجلنجويد

العــــربـيــــة املــــوالـيــــة لـلحـكــــومــــة
الـــــســــــودانــيــــــة بــــــارتـكــــــاب اســــــوأ
الفـظـــائع مـنــذ بــدايــة الـنــزاع يف
دارفـور غـرب الـســودان قبل ثالثـة
اعـــــوام، ويف مقـــــدمهــــا عــملـيــــات
االغـــتـــــصــــــــــاب وذبـح املــــــــــدنـــيـــني
ــــــــــــذي دفـع والـــــنـهـــــب، االمــــــــــــر ال
واشـنــطـن إلــــى اتهـــام اخلـــرطـــوم

مبمارسة "االبادة".
ترحيب أنان

هــــذا ورحـب االمــني العــــام لالمم
املـــتحــــــدة كــــــويف انــــــان بـــــــاتفــــــاق
الــــــسـالم، ودعــــــــا اجملـــمــــــــوعـــتـــني
املتمـردتني اللتني رفضتـا توقيعه

إلى اللحاق بعملية السالم.
وقـــال انـــان يف تــصـــريـح صحـــايف
"ارحـب باالتـفاق وادعـو الطـرفني
االخـــــــريــن إلـــــــى اغــتــنـــــــام هـــــــذه
الفــــرصــــة الـتـــــاريخـيــــة وتــــوقــيع
االتفـاق الـذي سـيضع حـدا لهـذا
الـفـــــصـل املـــــــــأســـــــــوي يف تـــــــــاريـخ

السودان". 
وكـان انان يتحدث من مقر االمم
املتحـدة، بعــد التــوقيع يف ابـوجـا
عـلـــــــــى اتـفـــــــــاق الـــــــسـالم الـــــــــذي
اقـــتـــــــرحـــتـه وســـــــاطـــــــة االحتـــــــاد

االفريقي واجملموعة الدولية.
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وقــــــــال زولـــيــك "وظـــيـفــــــــة هــــــــذا
االتفــــــاق هــي الــــــزام احلـكــــــومــــــة
)الـسودانـية( اتخـاذ اجراء يـرغب
كثيـرون يف العـالـم ان تتخـذه، اي
نــــــــزع سـالح اجلـــنـجــــــــويــــــــد وشـل

حركتهم".
وتـتهـم مـيلـيــشـيـــات اجلـنجـــويـــد

سالح اجلنجويد
من جــانـبه اعـلن مـســاعــد وزيــرة
اخلــــارجـيــــة االمـيــــركـيــــة روبــــرت
زوليـك للصحـافيني يف ابـوجا ان
اتفـاق الـسالم حـول دارفـور "يلـزم
اخلرطوم نزع سالح اجلنجويد".

الـواليــات املتحــدة اعمـال الـعنف
هناك بأنها -ابادة جماعية-. 

واتـفق املتمـردون واحلكـومة عـلى
وقف اطالق النـار عــام 2004 لكن
كل االطـــــراف انـــتهـكـــت االتفـــــاق

مرات عديدة. 

االتفـــــاق تـــضـــطـــــر اجلــمـــــاعـــــات
املــــسـلحـــــة غــيـــــر املــــــوقعــــــة علـــــى

االلتزام به.- 
وقـــــال اوبـــــاســـــاجنـــــو ان اجملـتــمع
الــدولـي سيــواصـل منــاشــدتـه ملن
رفـضـــوا التــوقـيع لـينــضمــوا إلــى

االتفاق. 
ومـن جــــانــبه، قــــال نــــائـب وزيــــرة
اخلــــارجـيــــة االمـيــــركـيــــة روبــــرت
زولــيـك الـــــذي ســـــاعـــــد يف ابـــــرام
االتفـاق ان التـوقـيع خطـوة اولـى
علـى طريـق وعر ويحـتاج لـتعاون

جميع االطراف. 
واضــــــــــــاف -هــــــــــــذا االتـفــــــــــــاق اذا
نفـذمتـوه جـميعــا سيكـون فـرصـة

لتحقيق السالم لشعبكم.- 
وتــــــابع قــــــائال -ســتـكـــــون هــنـــــاك
اختبارات الن البعض لم يظهروا
الـشجـاعـة والـزعـامـة اليـوم. تلك
االطــــــراف ملـــــزمـــــة ايـــضـــــا مــثل

اجلميع بوقف اطالق النار.- 
حمل السالح

وحـــمـل املـــتـــمــــــــردون الــــــسـالح يف
أوائل عــام 2003 يف اقلـيم دارفــور
الــــذي تقــطــنه اعــــراق مخـتـلفــــة
بـسـبب مــا يعـتبــرونـه اهمــاال من
احلكـومـة املـركـزيـة الـتي يـهيـمن

عليها العرب. 
واستخـدمت اخلرطـوم ميليـشات
ينحدر افـرادها مـن قبائل عـربية
لـسحق الـتمـرد. وتــسبـبت حـملـة
مـــن اعـــمــــــــال احلــــــــرق والــــــسـلـــب
والــنهـب واالغـتــصــــاب يف كــــارثــــة
انـــــســــــانــيــــــة يف دارفــــــور. وتــــصف

لندن/القناة  
ـــــيـــــــــــس الـــــــــــــــوزراء أجـــــــــــــــرى رئ
ــــــر ــــــونــي بـلــي ــــــريــــطــــــانــي ت الــب
اصـالحات يف حكـومته اجلـمعة
بـعدما مني حـزب العمال الذي
يقوده بواحدة من أسوأ هزائمه
يف االنـتخـــابــــات احمللـيـــة حتـت
زعـامته فيـما تعـد محاولـة منه
العـادة تـأكيــد سلطـته وليـرسل
اشــارة بــانـه ليــست لــديه نــوايــا

للتنحي بعد. 
واســــتــــبـعــــــــــد بـلــــيــــــــــر وزيــــــــــري
اخلـــارجـيـــة والــــداخلـيـــة جـــاك
ــــــز كالرك مــن ســتـــــرو وتــــشـــــارل
مـنــصـبــيهـمـــا كـمـــا جـــرد جـــون
بـريـسكـوت نـائـب رئيـس الـوزراء
ــــــورط يف فــــضـــيـحــــــة ــــــذي ت وال
جـنــسـيـــة مـن مـنـصـبه الـــوزاري
وقـــــام بــتعــيــني فـــــريق جـــــديـــــد
لـلـــمـــــضـــي قــــــــدمــــــــا يف اصـالح
اخلــــــــدمــــــــات مـــثـل الـــــصـحــــــــة

والتعليم. 
ـــــوزاري يف ـــــأتــي الـــتعـــــديل ال وي
أعـقاب اتهامات للحكومة بعدم
ـــــــضــعــف خــالل الـــكــفـــــــــــــاءة وال
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بلري حياول احتواء اهلزيمة بتغيري مقاعد احلكومة
نتائج سيئة لبلير. 

وجـاء التعـديل الـوزاري بعـد ان
ــــــــراون -هــــــــذه طـلـقــــــــة قــــــــال ب
حتـذيـريـة لنـا كحكـومـة- داعيـا
إلـــى ضـــرورة الـبـــدء بــتجـــديـــد

حزب العمال على الفور. 
وعـينت مـارجـريت بـيكيـت التي
كـــــانــت تــــشـغل مــنـــصــب وزيـــــرة
الـبـيـئـــة وحــــازت مكـــانـــة دولـيـــة
خالل محــادثـــات تغـيـيــر املـنــاخ
محـل ستــرو لتـصـبح اول امـرأة
ـــــة يف ـــــى وزارة اخلـــــارجــي تــتـــــول

بريطانيا. 
وتــولــى وزيــر الــدفــاع جــون ريــد
املـــؤيـــد لـبلـيـــر وزارة الـــداخلـيـــة
الــتــي تـــــشـهــــــد ازمــــــة بـعــــــد ان
واجـهتهـا سلـسلــة من احلـوادث
املـؤسفـة مـؤخــرا شمـلت اطالق
ســـــراح سجــنـــــاء أجـــــانـــب بعـــــد
انتهاء فترات عقوباتهم دون ان

يأخذ يف االعتبار ترحيلهم. 
وقـام بـليـر بـتعـيني ديـس بـراون
الذي كـان الرجل الـثانـي بوزارة
اخلـــزانـــة وزيـــرا للـــدفـــاع خلفـــا

جلون ريد. 
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االسـابيـع القليلـة املـاضيـة كمـا
يأتي يف أعقـاب النتائـج السيئة
حلــزب الـعمــال يف االنـتخــابــات
ــــــة والـــتـــي تـــــســـبـــبـــت يف احملـلـــي

ضغوط هائلة على بلير. 
وحافظ بلير ايضا على السالم
مع وزيـر املـاليـة جـوردون بـراون
خلـيفـته املـنـتـظــر عـبــر تــرقـيــة

بعض حلفائه. 
ويـتوق بـراون منـذ فتـرة طويـلة
إلـــــى ان يحـل محـل بلـيــــر قــبل
االنــتخــــابــــات العــــامــــة املقــبلــــة
املقـــررة يف مـنـتــصف عـــام 2010
ولكـن رئيـس الــوزراء لـم يحــدد
حتـى االن مـوعـدا لـتخلـيه عن

السلطة. 
ومـع انــــتـهــــــــــاء فــــــــــرز مـعـــــظــــم
االصــــوات اظهـــرت الـنـتــــائج ان
حزب العمـال بقيادة بلير خسر
ــــــــس 298 مـقـعــــــــــدا يف مـجــــــــــال
الـسلطـات احملليـة بـينمـا كـسب
حـزب احملـافـظني املعـارض 281

مقعدا. 
وقــال مـحللــون ان أي خــســائــر
تــــزيــــد علــــى 200 مـقعــــد متــثل
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العواصم/وكاالت
اعـتـــرضـت روسـيـــا والــصـني علـــى
البنـود االسـاسيـة يف مشـروع قـرار
بـاالمم املتحدة يأمـر ايران باحلد
مـن طـمـــوحــــاتهـــا الـنـــوويـــة ممـــا
يـجعل التـوصل التفـاق امـرا غيـر
مـحتـمل قـبل وصــول الــوزراء إلــى

نيويورك هذا االسبوع.
ــــــــــــا والـــــــصـــــني وتـعــــــــــــارض روســـــي
اســتخـــــدام الفـــصل الـــســـــابع مـن
ميثـاق االمم املتحـدة الـذي يلجـأ
الـيه مجلــس االمن عــادة عنــدمــا
يـتعلق االمر مبهـام حفظ السالم

او مبسائل ملزمة قانونا.
ويسمح هذا الفصل ايضا بفرض
عقــوبــات او حتــى شن حــرب لـكن
مع صــــدور قــــرار مــنفــصل يـنــص

على اي من هذين االجراءين.
وتخــشــى روسـيــا والـصـني اللـتــان
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موسكو وبكني تعارضان اللجوء الى العقوبات

طهران هتدد بتغيري
سياستها النووية

العواصم/وكاالت
افــادت مصـادر امـنيـة اسـرائـيليـة
ان اجليـش االســرائيـلي حـذر يف
منـشــورات القـاهـا أمـس الـسـبت
فــــــوق قـــطــــــاع غــــــزة مــن اطـالق

صواريخ تستهدف اسرائيل.
وحتـــذر املـنـــشـــورات الـــسـكـــان يف
قــطـــاع غـــزة مـن ان "رد اجلـيـــش
االسـرائـيلي سـيكـون اشـد قـسـوة
اذا اســتــمــــــر اطالق الـــصــــــواريخ

على االراضي االسرائيلية".
وقتـل اجلمعــة خمـسـة نـاشـطني
ــــســـطــيــنــيــني وجــــــرح اربـعــــــة فـل
اشخـاص آخريـن عندمـا اطلقت
طـائـرة اسـرائيليـة من دون طيـار
ـــى معـــسـكـــر ثالثـــة صـــواريـخ عل
ـــــابع لـلجـــــان ـــــدريــب يف غـــــزة ت ت

املقاومة الشعبية.
ـــى االثـــر ـــوعـــدت الـلجــــان عل وت
بــالثــأر عبــر اطـالق مئــة صــاروخ
ــــر تــنفــيــــذ ــــى اســــرائــيل وعــب عل

عمليات انتحارية فيها.
من جانب آخـر قال دبلوماسيون
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إرسائيل حتذر الفلسطينيني.. وأمريكا تعرقل
املساعدات اإلنسانية هلم

ــــات فــــوز حــمــــاس يف االنـــتخــــاب
التشريعية األخيرة. 

وتقــول تقــديــرات األمم املـتحــدة
إن ربع الفـلسـطيـنيني يـعتمـدون
علـى أجور الـوظائف احلكـومية.
وتــشغل الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة

165 ألف موظف. 
لكـن انقـطـــاع املــســـاعـــدات جعل
احلكـــومـــة الفلــسـطـيـنـيـــة غـيـــر
ــــى دفع رواتــب شهـــري قــــادرة عل

آذار ونيسان. 
ويقـــــول محـلل شــــؤون الـــشــــرق
األوســـط يف بــي بــي ســي روجـــــر
هـــــاردي إن اإلدارة األمـــــريـكــيـــــة
تـــريـــد اإلبقـــاء علـــى الــضغـــوط
ــــى حـكــــومــــة االقــتـــصــــاديـــــة عل

حماس. 
وتفـترض وجهة النظـر الرسمية
يف واشنـطن أنه لو ظلـت حماس
على موقفها الرافض لالعتراف
ـــإســـرائــيل فــــإنهـــا سـتــنهـــار يف ب
الـنهــايـــة ولن جتــد أحــدا تلــومه

إال نفسها. 
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أوروبـيـــون إن الـــواليـــات املـتحـــدة
تـقف يف وجه خـطـــة تهــدف إلــى
إعـــــــادة تـقـــــــدمي املـــــســـــــاعـــــــدات

اإلنسانية إلى الفلسطينيني. 
وتــقــف وراء تــلـــك اخلـــــــــطـــــــــــــــــة
املفــوضيــة األوروبيـة الـتي تـريـد
ـــــى مـكــتــب إرســـــال الــتــمـــــويل إل
الـــرئيــس الفلـسـطـينـي مبــاشــرة
دون املــــــــــــرور بــــــــــــاحلـــكــــــــــــومــــــــــــة
الفلسطينـية التي ترأسها حركة

حماس. 
ووفقـــا لـلخــطـــة األوروبـيـــة فـــإن
األمـــوال اخلـــاصـــة بـــاخلـــدمـــات
الـــرئيــسيــة كــالـصحــة والـتعلـيم
ـــــى مـكــتـــب محــمـــــود ـــــذهــب إل ت

عباس. 
وقـال تقريـر صادر عن املفـوضية
ـــيـــــــــــة إن اخلـــــطـــــــــــة مـــن األوروب
ــــــؤخــــــر" احملــتـــمل أن "متـــنع أو ت
ـــــوطــنــيـــــة ــــسلـــطـــــة ال انهــيـــــار ال

الفلسطينية. 
وكــانت املـســاعــدات املبــاشــرة قــد
قـطـعت عـن الفلـسـطيـنيـني بعـد
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تتـمتعــان بحق النـقض )الفـيتـو(
يف مجلـس االمن ان يـؤدي تـزايـد
الــضغــط علــى ايــران إلــى نـتـــائج
عـــسـكـيــــة أو إلــــى أزمــــة نفــطـيــــة.
ويعـارض البلـدان فـرض عقـوبـات
على طهـران ويخشيان ان تستغل
الـواليات املتحـدة الفصل الـسابع

لتبرير عمل عسكري.
من جانبه اعلن الرئيس االيراني
محـمود احمـدي جناد يف بـاكو ان
بالده سـتبــدل سيــاستهــا النـوويـة
حيـال الـوكـالـة الــدوليـة لـلطـاقـة
ـــــــــة يف حـــــــــال تـعـــــــــرضـــت ـــــــــذري ال

لضغوط.
وقــال الـــرئيـس االيــرانـي "تقــضي
سيــاسـتنـــا حتــى االن بــالعـمل يف
اطــار قــواعــد )الــوكــالــة الــذريــة(،
ولكن اذا ارادوا فـرض قيـود عليـنا

فسنبدل تاليا سياستنا".
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باريس /اف ب
صــــــادقــت اجلــمـعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة
الفـرنسـية يف اطـار مشـروع القـانون
حـــول الـهجـــرة الـــذي قــــدمه وزيـــر
الــداخلـيــة نـيكــوال ســاركــوزي، علــى
اصــــدار بــطــــاقــــة اقــــامــــة خــــاصــــة
ب"الــكـفـــــــاءات واملـــــــواهــب" بـهـــــــدف

تشجيع الهجرة "املنتقاة.
وبحسـب النص الــذي مت التصـويت
علــيه، تهــدف هــذه الـبـطــاقــة الـتـي
ميـكن جتــديــدهــا كل ثـالث سنــوات،
إلـــى تــشجــيع اســتقـبـــال االجـــانـب
الـــــــــذيـــن "تـــــــشــكـل شـخــــصـــيـــتـهـــم
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بطاقة إقامة فرنسية خاصة بالكفاءات
مدته 12 شهرا او اكثر.

ومتــنح بــطــاقــة اقــامــة "لـلعـــاملـني
املــوقتـني" ملن لــديه عقــد مــدته اقل

من سنة.
امــا بـطــاقــة "العـمــال املــوسـمـيـني"
الصـاحلـة لثالثـة مـواسـم، فسـتمنح
لـلعـمـــال املـــوسـمـيـني وتــسـمـح لهـم
بالـبقاء يف فـرنسـا "خالل مدة )...(

ال ميكن ان تتعدى ستة اشهر".
ـــالـنــسـبـــة الربـــاب العــمل الـــذيـن وب
يــــوظفـــون عـمـــاال غـيـــر شـــرعـيـني،
فــيــمـكــن ان يــتــم حـــــرمــــــانهــم مــن
حقوقهم املدنية ملدة ثالث سنوات.
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بـطاقـة اقامـة موقـتة تـسمـى بطـاقة
"احلياة الشخصية والعائلية".

وتعـتبـر املعـارضــة اليـسـاريـة ان هـذا
االجـراء "مخـالف حلقــوق االنسـان"
وانه سيـؤدي إلـى "نـهب النـخب" من

الدول النامية.
واجــرت اجلمـعيـة الـوطـنيــة تعــديال
علــى النـص للـتمـييــز بـني مخـتلف
بـطــاقــات االقــامــة املــوقتــة لالجــراء

االجانب.
وسـتمـنح بـطــاقــة اقــامــة "لالجــراء"
الـتـي ميـكـن متـــديـــدهـــا ملـــدة سـنـــة،
الولــئك الــذيـن لـــديهـم عقــد عـمل
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ومــوهـبـتهـم مكــاسـب لـنـمــو فــرنــســا
واشعاعها".

وقـــال ســـاركـــوزي اثـنـــاء دفـــاعه عـن
نصه امام النـواب ان "الهجرة بدافع
العـمل ال تــزال مبــسـتــوى مـتــدن، اذ
مت اصــــدار 11500 بــطــــاقــــة اقــــامــــة
)فقــط( يف 2005 مــن هـــــذا الــنـــــوع.
وهــــذا يعـنـي انـنـــا غـيـــر قـــادريـن يف
فــرنــســا علــى اسـتقـبــال مهــاجــريـن
يـتمـتعــون بــوظـيفــة ويـســاهمــون يف

النمو".
وتـسمح هـذه الـبطـاقـة مبمـارسـة اي
نـشاط مـهني، ومتنح عـائلة حـاملها

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

سنغافورة /رويترز
بـــدأ الـنـــاخـبـــون يف ســنغـــافـــورة أمــس الــسـبـت
االدالء بـاصـواتهـم يف انتخـابـات عـامـة سيـعتبـر
فــيهـــا أي شـيء عـــدا الـنــصـــر الــســـاحق حلـــزب
العــمل الــشعـبـي هـــزميـــة لـــرئـيــس الـــوزراء لـي

هسني لوجن.
وتعـد االنتـخابـات أول اختـبار حـقيقي لـشعبـية
لـي )54 عــامــا( مـنــذ تعـيـيـنه يف أغــسـطــس اب
2004 يف انتقال للزعامة دون اجراء انتخابات.
وتخــوض املعـارضــة االنتخـابــات علــى أكثــر من
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السنغافوريون يتوجهون  اىل صناديق االقرتاع
ـــــى االقل مــن ـــــى 61 يف املــئـــــة عل احلــصـــــول عل
االصــوات واال خــســر أكـثــر مـن اربعــة مقــاعــد.
وكــانـت تلـك هي الـنتـيجــة الـتي حـققهــا سـلفه
جوه تشوك توجن يف أسوأ نتيجة يحققها حزب

العمل الشعبي يف عام .1991
وهـيـمـن حــــزب العــمل الـــشعـبــي علـــى احلـيـــاة
الــسيــاسيــة يف سـنغــافــورة منــذ اسـتقاللهــا عن
بريـطانـيا يف عـام 1965 وحصـل على 82 مـقعدا
من بـني مقـاعــد البـرملــان البــالغ عـددهـا 84 يف

اخر انتخابات عامة.
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نــصف مقــاعــد الـبــرملــان لـتحــرم حــزب العـمل
الــشعبـي من فــوز تلقــائي الول مــرة منـذ قـرابـة

عقدين.
والتصـويت اجباري يف سنغافورة وسيتعني على
نحــو 1.2 مليـون مـواطن مـن بني عـدد الـسكـان
الـبـــالـغ 4.4 ملـيـــون نــسـمـــة الـــذهــــاب لالدالء
بـاصـواتـهم يف 37 دائــرة محـسـومـة مـسـبقــا من

بني مقاعد البرملان البالغ عددها .84
ويقول محللون ان لي وهو االبن االكبر لرئيس
الـــوزراء الــســــابق لـي كـــوان يــــو بحـــاجـــة إلـــى
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مضامني االتفاق
يف مــا يــأتـي ابــرز الـنقــاط الـتـي نــشــرتهــا وزارة
اخلـارجية االميركية التفاق السالم حول دارفور

الذي وقع يف ابوجا:
ترتيبات امنية

- يـنــص االتفــاق "علــى نــزع سالح مـيلـيــشـيــات
اجلنجـويـد بصـورة كـاملـة وميكن الـتحقق منهـا
يف مـوعــد اقصـاه منـتصف تـشـرين االول .2006
ويحــــدد مـــــراحل مــنهــــا جتــمــيع اجلــنجــــويــــد
وامليـليشيات املسلحة االخرى يف مناطق محددة
خـــاصـــة قــبل نـــزع سـالحهـــا، وسحـب االسـلحـــة
الـثقـيلــة، وضمــانــات امـنيــة محــددة يف منــاطق
جتمع احلـركـات املـتمـردة، وتـدابيـر اخـرى تـرمي
إلــى احـتـــواء وخفــص واخـيــرا ازالــة الـتهــديــد

الناجم عن هذه القوات".
"يفــرض قـيـــودا علــى حتــركــات قــوات الــدفــاع
الشعبيـة )قوات سودانـية شبه عسكـرية( ويطلب

خفض عناصرها".
"جــــــــدوال مـفــــصـال يــــــــؤكــــــــد ان اجلــنـجــــــــويــــــــد
وامليليـشيـات االخرى املـسلحـة ستنـزع اسلحتـها
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"يحـدد العـمليـات الـدميـوقــراطيــة حتــى يختـار
سـكــــــان دارفــــــور قــــــادتـهــم ويـحــــــددون وضـعـهــم

باعتبارهم منطقة".
"اجــراء استـفتــاء شعـبي يف مــوعــد اقـصــاه متــوز
2010 لـتحــديــد مــا اذا كــانـت دارفــور سـتــصـبح

منطقة احتادية مع ادارة منفردة".
"اجــراء انـتخــابــات علــى جـمـيع املــسـتــويــات يف
مــوعــد اقــصــاه متــوز 2009 مبــوجـب الــدسـتــور

الوطني االنتقالي".
تقاسم الثروات

"ينص االتفاق على انشاء صندوق العادة اعمار
دارفـــور وتـنـمـيــتهـــا"."تـــدفع حـكـــومـــة الـــوحـــدة
الــوطـنيــة 300 مـليــون دوالر اوال ثم 200 مـليــون

دوالر سنويا خالل سنتني اخريني".
"يلـزم االتفـاق اجملمـوعـة الـدوليـة بعقـد مـؤمتـر
للدول املانـحة النشاء صناديق اضافية من اجل

دارفور".
"ينشىء جلنة للعمل مع االمم املتحدة ملساعدة
الالجئني واملهجرين على العودة إلى منازلهم".
"يـنشـىء جلنـة لتقـدمي تعـويضـات إلـى ضحـايـا

النزاع".
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قــبل ان تــتجـمـع القـــوات املـتـمـــردة وتعـــد لـنـــزع
سالحهـا وتسـريح عنـاصرهـا. وسيتفقـد عنـاصر
حلـفـــــظ الــــــــسـالم مـــن االحتــــــــــاد االفــــــــــريـقـــي
ويــتحـققـــون مـن ان املـنـــاطق آمـنـــة قــبل جتــمع
املـتمــردين"."يـتعـني علــى احلكــومــة الـســودانيــة
معــاقـبــة انـتهــاكـــات وقف اطالق الـنــار مـن قـبل
اجلنجـويـد واملـيليـشيـات املـسلحـة االخـرى، مبـا
فــيهـــا قـــوات الـــدفـــاع الــشعـبـي، مــن خالل نـــزع

اسلحتها وتسريحها".
"يـقيـم االتفــاق منــاطق عـازلـة حــول معــسكـرات
املهـجريـن وممرات املـساعـدة االنسـانيـة والتي ال
تــسـتـطــيع القــوات املـتـمــردة والقــوات املــسلحــة

السودانية دخولها".
"يحـــدد املـبـــادىء الدمــــاج القـــوات املـتـمـــردة يف

القوات املسلحة السودانية والشرطة".
تقاسم السلطة

"يعـطي االتفـاق احلـركـات املتمـردة املـوقع الـرابع
االرفع يف حكـومـة الـوحـدة الـوطنيـة السـودانيـة،
وهــو مـــوقع ابــرز مــســاعــدي الــرئـيــس ورئـيــس
الــسلــطـــة االقلـيـمـيـــة لـلفـتـــرة االنــتقـــالـيـــة يف

دارفور".
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