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يف احلدث العربي والدولي

الكويت تشهد اليوم املعركة االنتخابية ألول برملان مختلط

" "32مرشحة يتحدين التهديدات ويطرقن أبواب الربملان بقوة
" "145.363نـــــــاخــبـــــــ ًا و " "194.614نـــــــاخــبـــــــة يــتــــــــوجهـــــــون لـــصــنــــــــاديق االقــتـــــــراع

املدى  /وكاالت

العواصم /وكاالت

قلق

ابــدى رئيـس الــوزراء الـصيـني ويـن جيــابــاو "قلقه" امـس
االربعــاء مـن احـتـمــال قـيــام كــوريــا الـشـمــالـيــة بـتجــربــة
لصـاروخ بـالـستـي بعيـد املـدى ودعـا جـميع االطـراف الـى
جتنب ما ميكن ان يؤدي الى تفاقم الوضع.
وق ـ ــال ويــن لل ــصح ـ ــافـيــني بع ـ ــد لق ـ ــائه رئـي ــس ال ـ ــوزراء
االسـتــرالـي جــون هــاورد "نحـن قلقــون جــدا حـيــال هــذه
املسالة".
واضاف "نتابع بانتـباه املعلومات التـي اشارت الى احتمال
قيام كوريا الشمالية بتجربة على صاروخ".

مباحثات

وصلـت وزيرة اخلارجيـة االميركيـة كوندولـيزا رايس امس
االربعاء الى افغانـستان يف زيارة خاطفة ستعطي خاللها
دفعــا لتعـاون اوثـق بني افغـانــستـان وبـاكــستــان يف مجـال
محاربة االرهاب.
وسـوف تلـتقي رايــس التـي وصلت قـادمـت من بـاكــستـان،
الرئيس حميد كرزاي وكذلك مسؤولني يف التحالف.
وستعقـد وزيرة اخلـارجيـة االميـركيـة سلسلـة اجتمـاعات
يف كابـول قبل ان تغـادر الى القـاعدة االمـيركـية يف بـاغرام
شمال املدينة حيث تستقل طائرة متوجهة الى موسكو.

عنف

هـاجمت مجمـوعات من الـشبان امـس االربعاء مخـيمات
النازحني يف تيمـور الشرقيـة ما يشيـر الى التوتـر املستمر
يف هــذه الــدولــة الـصـغي ــرة رغم اسـتقــال ــة رئيـس الــوزراء
االثنني.هـذا ومت احراق مالجـىء فيمـا رشق متظـاهرون
باحلجـارة مخيما قرب املطـار .ومت توقيف ستة اشخاص
على االقل من قبل القوات الدولية.
وكمـا يحـصل منـذ بـدايـة االزمـة يف تـيمـور الـشـرقيـة فـان
الهجمات تبدو ذات دوافع سياسية وثأرية.

رواتب

صنفـت مجلــة "سيــسيـرو" يف عـددهـا لـشهـر متـوز الـذي
سـيصـدر اخلـميـس املـستـشـارة االملـانيـة انغـيال ميـركل يف
املرتبة الثـانية على الئحـة رؤساء احلكومـات االعلى راتبا
يف العالم بعد رئيس الوزرا البريطاني توني بلير.
وبحسب ارقام مكتب االستشارات هاي غروب ،فان الراتب
الــسنــوي الــذي تـتقــاض ــاه ميــركل يـبلغ  261500يــورو يف
حني يتقاضى بلير  268500يورو يف السنة.
وصـنف رئيـس الـوزراء االيــرلنـدي بـرتـي اهيـرن (252400
يــورو) يف امل ــرتب ــة الث ــالثــة يـليـه رئيـس الــوزراء الفــرنــسي
دومينيك دو فيلبان ( 240الف يورو).

هجرة

اعلـن مـص ــدر دبل ــوم ــاسـي اسـب ــانـي ان وزي ــر اخل ــارجـي ــة
االسبـاني ميـغيل انخيل مـوراتينـوس اجرى محـادثات يف
بنجول مع عدد من زمالئه االفارقة حول مشكلة الهجرة
غيــر الـش ــرعيــة.وقــال احــد اعـضــاء الــوف ــد االسب ــاني ان
موراتينـوس التقى وزراء خـارجية الـسنغال وغـينيا بـيساو
وغ ــامـبـي ــا.واوضح ان "احمل ــادث ــات تـن ــاولــت الهج ــرة غـي ــر
الشرعية" ولكنه لم يعط ايضاحات اضافية.

رد

طلب االمني الـعام لالمم املـتحدة كـويف انان مـن ايران ان
تقـدم سريعـا ردا على املقتـرحات التي قـدمتها لهـا القوى
العـظمـى مقـابل تعليـق عمليـاتهـا لـتخصـيب اليـورانيـوم،
حسب مـا اعلن املكتب الـصحايف التـابع له يف بيـان.وجاء
يف الـبيـان ان انـان تقـدم بهـذا لـطلـب من وزيـر اخلـارجيـة
االيـراني منـوشهر متـكي خالل محادثـات بينهمـا يف مقر
االمم املتحدة يف نيويورك.
واوضح الـبيــان ان االمني العـام "كــرر اقتــراحه بـان تـسـرع
ايـران يف تقـدمي ردهـا علــى املقتـرحـات الـتي قــدمتهـا لهـا
الـترويـكا االوروبـية بـاسم االعضـاء الدائـمي العضـوية يف
مجلس االمن الدولي واملانيا".

تعويضات

طـلبت وزارة اخلارجية االميركيـة من احلكومة الليبية ان
تـفي بـتعهــداتهـا وتــدفع الـتعـويـضــات املتــوجبــة لعــائالت
ضحايا اعتـداء لوكربـي .وكانت ليبيـا اقرت مبسـؤوليتها
بعـد  15عـامـا تقـريبـا علـى وقـوع احلـادث وذلك يف رسـالـة
الــى االمم املتحــدة خالل صيـف  2003وقبل ان تــوقع مع
لـندن وواشـنطن اتفـاقا للـتعويـض على الـضحايـا يتعلق
بــدفع  7،7مليــار دوالر اي عشـرة مـاليني دوالر لكل عـائلـة
تدفع على ثالث دفعات.
ومع ذلـك ،رفـ ـضــت ل ـي ـب ـيـ ـ ــا دفـع الق ـ ـســم االخ ـيـ ـ ــر مــن
التعـويضـات بحجـة ان املوعـد النهـائي لـشطب لـيبيـا عن
الئحــة الــدول الــداعمــة لالرهــاب والــوارد يف االتفــاق قــد
انقضى ولم ينفذ بعد.

حتذير

حـذرت الواليـات املتحـدة كوريـا الشمـاليـة من التفكـير يف
استغالل اخملـاوف حول احتمال اطالقهـا صاروخا طويل
املــدى مـن اجل اجـبــار واشـنـطـن علــى اج ــراء محــادثــات
مـباشـرة معـها.وقـال املتحـدث باسـم البيـت االبيض تـوني
سـنو انـه اذا كان احلـديث عن اطالق صـاروخ طويـل املدى
"خدعـة الجراء مـحادثـات مبـاشرة ،فـهذه طـريقـة ليـست
جيدة للقيام بذلك".
وتـسبـبت تقـاريـر حـول اطالق كـوريـا الـشمـاليـة صـاروخـا
طـ ــويل امل ــدى مـن مـ ــوقع نـ ــاء عل ــى سـ ــاحل يف ال ـشـم ــال
الشرقي من الدولة الشيوعية باثارة اخملاوف الدولية.

اتهام

اتهـم االمني العـام جلـامعـة الـدول العـربيـة عمـرو مـوسـى
ال ــوالي ــات املـتح ــدة بـ ــانهـ ــا تكـيـل مبكـي ــالـني يف ال ـش ــرق
االوسـط ،اذ تـن ــدد ب ــالـب ــرن ــامج الـن ــووي االي ــرانـي وتقـبل
بامتالك اسرائيل السلحة نووية.
وقال موسى "يف نهاية االمر ،هذا يخلق مزيدا من انعدام
االسـتقــرار يف ال ـشــرق االوســط ويقــود الــى سـب ــاق علــى
التسلـح".واضاف "ال نعتقـد ان هناك بـرامج نوويـة جيدة
واخـرى سـيئــة .ال ميكن حتـديـدهـا اسـتنـادا الـى معــاييـر
اخالقـيــة وقــانــونـي ــة .انهــا دائـمــا سـيـئ ــة ويجـب مـنع كل
البــرامج النـوويــة العـسكـريــة وكل بــرامج اسلحـة الـدمـار
الشامل".

مستلزمات

اعلـن رئيـس الـوزراء االيـطــالي رومـانـو بــرودي بعــد لقـاء
نظيره اللبناني فـؤاد السنيورة يف روما ان الشرق االوسط
لـن يعــرف "الــسالم ال ــدائم" اال اذا تــسنــى ت ــوفي ــر "االمن
والتنمية االقتصادية" يف املنطقة.
واضاف "اكدت سـابقا واؤكد وسـاؤكد ايضا مـستقبال على
ضرورة تقدمي مقترحات تـرمي الى حتقيق تعاون ناشط
يف هــذه املنـطقــة الننـا غــالبـا مـا شـاهـدنـا فــشل القـوات
املـسلحـة .لقـد حـان الـوقـت لنــدرك ان التعـاون واالزدهـار
االقتصادي هما السبيل الوحيد لضمان سالم دائم".

تنـطلق يف الكـويـت اليـوم اخلـميـس،
ـاب ـ ــات نـيـ ـ ــابـي ـ ــة ،يف عه ـ ــد
ـتخ ـ ـ ـ
أول انـ ـ
الشيخ صبـاح األحمد الصباح الذي
األس ــرة احلـ ــاكـمـ ــة أمـيـ ــراً
ـ
اخ ــت ــارته
للــبالد أوائل هـ ــذا العــام ،والــذي لـم
يـتـ ــردد يف إصـ ــدار مـ ــرسـ ــوم أمـيـ ــري
بـحل مـجل ــس األمـ ــة ،بعـ ــد أن وصل
اخلالف بني احلكـومة واجمللـس إلى
طريق مسدود.
ال ـ ـ ـ ـ ــرغـ ــم مـ ــن سـخ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــة
وع ــل ـ ـ ـ ـ ــى ـ
االنتخابات ،التي تـوصف بأنها أكبر
ـم ـ ــواجهـ ــة بــني اإلصالحـيـني وقـ ــوى
الفـسـاد ،فـإنهـا تـشكل حتـوالً كـبيـراً،
بـالـنظـر إلـى أنهـا املـرة األولـى الـتي
تشهـد مشـاركة املـرأة الكـويتيـة ،وهو
األم ــر الـ ــذي مـن شـ ــأنـه أن يحـ ــدث
ـ
تغـي ــي ــراً غ ــي ــر م ـسـبـ ــوق يف تـ ــركـيـب ــة
البرملان الكويتي.

املرشحات الكويتيات

فـألول ـم ـ ـ ـ ــرة يف ـت ـ ـ ـ ــاريـخ الــك ـ ـ ـ ــوي ــت،
تخ ــوض  32مـ ــرشحـ ــة االنـتخ ــاب ــات
ـ
ـش ـ ــريعـيـ ـ ــة املقــبلـ ــة ،ضـمـن 402
ال ــت ـ ـ
مـرشحـاً لـعضـويـة مجلـس األمـة يف
دورتـه التـشــريـعيــة احلــاديــة عـشــرة،
والتي جتـري يف  25دائرة انـتخابـية،
مبـشـاركــة أكثــر من  340ألف نــاخب،
من بـينهم نـحو  195ألـف ناخـبة ،يف
حـصـيلــة غـيــر م ـسـبــوقــة يف احلـيــاة
السياسية بالكويت.
وتع ــد االنـتخـ ــابـ ــات املق ــررة الـي ــوم،
ـ
األولــى الـتـي ي ـسـمح فـيه ــا للـن ـســاء
ـش ـ ــاركـ ـ ــة ،سـ ـ ــواء كــمـ ـ ــرشح ـ ــة أو
ـامل ـ ـ
ـب ـ ـ ـ
كناخبة ،مبـوجب القانون الذي أقره
الـبــرملــان يف أيــار مـن العــام املــاضـي،
والـذي يعتـرف بحق املـرأة الكـويتيـة
باملشاركة السياسية.
امل ـ ــرأة ال ــك ـ ــوي ـتــيـ ـ ــة الـ ـ ــرقــم
ومت ــثل ـ
ـ
األصعـب يف االنــتخـ ــاب ـ ــات املقــبلـ ــة،
بــاعـتبــارهــا تــشكل مــا نــسبـته  57يف
املائة مـن مجموع النـاخبني ،بعد أن
منحهـا القـانـون الـذي أقـره البـرملـان
يف ايــار مـن العــام املــاضـي ،حقهــا يف
مبــاشــرة حقــوقهــا الــسي ــاسيــة ،مبــا
يضعها على قدم املساواة مع الرجل
يف شأن انتخاب أعضاء اجمللس.

تغيير غير مسبوق

ومـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــرأة يف
االنتخابات املقبلة أن يحدث تغييراً
غ ــي ــر م ـس ــب ــوق يف تـ ــركـيـب ــة مـجلــس
األمـة الكويتي ،فمن جهـة قد يشهد
البــرملــان دخــول املــرأة ألول م ــرة بني

أع ــضـ ـ ــائه ،ومـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى ف ـ ــإن
ـ
مشاركة املرأة كناخبة قد يرجح كفة
مـرشـحني دون غيـرهم ،الـذين كـانـوا
ـم ــدون يف الـ ــسـ ــابـق عل ــى كـ ـسـب
يعـت ـ
ال ــت ــأيـيـ ــد لهـم مـن خالل مـ ــواقفهـم
ال ـتــي كـ ـ ــانــت تع ـ ــارض حق امل ـ ــرأة يف
ممارسة العمل السياسي.
وت ـش ــي ــر أحـ ــدث إحــصـ ــائـيـ ــات وزارة
ـ
الـداخليـة الكـويتـية إلـى أن إجمـالي
عدد الناخبني املقـيدين يف الكشوف
االنــتخـ ــابـيـ ــة ،يــبلـغ  339ألف و977
ـن ــاخـبـ ـ ـاً ،مـن بـيــنهــم  145ألف و363
ناخباً ،و 194ألف و 614ناخبة.
تق ــريـ ــر لـ ــوكـ ــالـ ــة األنـبـ ــاء
وح ـســب ـ
ـ
الكــويـتيــة (كــونــا) ،ف ــإن هنــاك سـبع
دوائــر انـتخــابيــة ،مـن بني  25دائــرة،
هـي األكثــر عــرضــة له ــذه املتـغيــرات
ـره ـ ــا ،ـك ـ ــون الــن ـ ـســب ال ـتــي
مــن غـ ــي ـ ـ ـ
تـشكلهـا املرأة يف تلـك الدوائـر تفوق
ـائ ـ ــة مــن إجــم ـ ــالــي أع ـ ــداد
امل ـ ـ ـ
 60يف ـ
الناخبني.

اب ــن ــاء ،ـت ــرشــيحهـ ــا اخلـمـيــس قـبـيل
اعالن القــائمـة الـرسـميــة النهــائيـة
ملرشحي انتخابات يف اليوم نفسه.

أول مرشحة

أمير الكويت أعرب عن عميق أمله واستيائه ملا
شاب احلمالت االنتخابية من تصعيد وتشكيك يف
لغة احلوار
وزارة الداخلية اكدت استعدادها الكامل لالشراف
على حسن سير العملية االنتخابية

رغبة
االمير
الراحل

وك ـ ــان أمــي ـ ــر
ال ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ـ ــل
الـ ـشــيخ جـ ــابـ ــر
األح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـصــب ـ ـ ــاح ،ق ـ ـ ــد
أعـرب يف اجتـماع
جملـلـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الكويتي يف عـام  ،1999عن رغبته يف
منح املـرأة الكـويـتيـة كـامل حقـوقهـا
الـسيــاسيــة يف االنتخــاب والتــرشيح
للمجـالـس الـنيـابيـة ،إال أن مجلـس
األم ـ ـ ـ ـ ــة ،يف ذلــك ال ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت ،رفـ ـ ــض
ـ
مــرســوم ـاً أمـيــري ـاً يقـضـي بــإعـطــاء
امل ــرأة حق ال ــت ــرشـيـح للـبـ ــرملـ ــان مع
ـ
حلول عام 2003.
وشـكـك رئ ــي ــس الـبـ ــرملـ ــان الـكـ ــويـتـي
آنـذاك ،جــاسم اخلـرايف ،يف شــرعيـة
امل ــرسـ ــوم األمـي ــري ،قـ ــائالً إنه ص ــدر
ـ
خالل فترة توقف البرملان.
وال تعتبر املراسيم التي يوقع عليها

وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا واجـه أيـ ــضـ ـ ـ ـاً
رفـض ـاً مـن قـبل الـنــواب
احملـ ـ ـ ــافـ ـظــني ،ال ـ ـ ــذيــن
ـان ــوا يهـيـمـن ــون علــى
كـ ـ

األم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر
ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــذة ،إال إذا أق ـ ـ ــره ـ ـ ــا

البرملان.
وبعـد أسبوع مـن رفض هذا املـرسوم،
عارض مجلـس األمة مـشروع قـانون
آخـر قـدمـته احلكـومـة بهـذا الـشـأن،
بأغلبية ضئيلة  32صوتاً ،مقابل 30
أعلنوا تـأييدهـم ملنح املرأة الكـويتية
حقها يف املشاركة السياسية.

اهتمام دولي

ولـكن حـظـيت قـضيـة حـصـول املـرأة
الكويتية على حق االقتراع باهتمام
دولي يف تـشــريـن أول  ،2003عنــدمــا
ط ــرحـت احلكـ ــومـ ــة مــش ــروع ق ــان ــون
ـ
ميــنح الـنـ ــسـ ـ ــاء حقـ ــوق ـ ـاً ك ـ ــاملـ ــة يف
التصـويت والتـرشح يف االنتخـابات،

البرملان.
وبعد مداوالت مـاراثونية ومناقشات
ـاخ ـ ــن ـ ـ ـ ــة ،وافـق مـجـلـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ــة
ســــ ـ
ـ
الكـويتـي يف أيار  ،2005عـلى مـشروع
ـم ــرأة الـكـ ــويـتـيـ ــة
ـان ــون ـي ـسـمـح لل ـ
ـق ـ ـ
حق ــوقهــا ال ـسـيــاسـيــة يف
ـارس ــة ـ
مبـمـ ـ
ـتخ ــاب والـتـ ــرشـيـح للــمج ــال ــس
االنـ ـ
النيابية.
ـيج ــة الـتــصـ ــويــت علـ ــى
وج ــاءت نـتـ ـ
ـ
ـش ـ ــروع القـ ـ ــانـ ـ ــون بــتع ـ ــديل امل ـ ــادة
ـم ـ ـ
األول ــى مـن قـ ــانـ ــون االنــتخ ــاب رقـم
ـ
( )35ـل ـ ـســنـ ـ ـ ــة  ،1962مب ـ ـ ــوافـق ـ ـ ــة 35
عضــواً من أصـل احلضـور ،وعــددهم
 59عـضــواً ،فـيـمــا رفـضه  23عـضــواً،
وامتناع عضو واحد عن التصويت.

تهديدات قاسية

هذا وتلقت عدة مـرشحات تهديدات

قــاسـيــة كـمـ ــا مت تخــريـب الفـت ــاتهـن
االنتخــابيـة مــا اسفــر عن انـسحـاب
اح ـ ـ ـ ـ ــداهـ ــن مـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه املـع ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
التاريخية.
إال أن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرشــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ28
األخــريــات اللــواتـي يخـضـن املعــركــة
االنتخــابيـة لـم يتـأثـر مـطلقــا فهن
متحمسـات للمشـاركة للمـرة االولى
يف ـه ــذه العـملـيـ ــة الـ ــدمي ــوق ــراطـي ــة
االساسية.
ـرشح ــة علـيـ ــة العـنـيـ ــزي
ـ
امل ـ
وق ــررت ـ
ـ
االنسحاب بعد ان تلقت تهديدا اول
عبـر اتصال هـاتفي مجهـول املصدر،
وآخر عبر رسالة نصية.
وقالت العنيـزي ان الرسالـة النصية
التـي تلقـتهــا علــى هــاتفهــا اجلــوال
جــاء فيهـا لـسنـا رجـاال ضعفـاء ولن
نسمح المراة بحكمـنا ،كما تضمنت
الـرسـالــة عبـارات تــرهيـب مع اشـارة
الى ان حياتها يف خطر.
وسحـبـت هـ ــذه املـ ــراة ،وهـي ام ل ـسـبع

مـن جهـتهـا ،اكـدت عـائـشـة الــرشيـد
ال ـ ــت ــي ـك ـ ـ ــانـ ــت اول امـ ـ ـ ــراة تـق ـ ـ ــدم ــت
ـ
بتـرشـيحهـا لهــذه االنتخـابـات ،انهـا
تلقـت كذلـك تهديـدات وان الفتـاتها
االنتخابية تعرضت للتخريب.
وق ــد مت إلقـ ــاء القـبــض عل ــى أربع ــة
ـ
ـن ــاش ـطــني إسالمـيـني يف اطـ ــار هـ ــذه
القضية.
ال ــرشـيـ ــد ،وهــي صح ــافـي ــة،
وق ــالـت ـ
ـ
تلقـيت رسـالـة تهـديـد مفـادهـا انـني
كافرة وانني استحق عقاب اهلل.
واوضحت ان الـرسـالـة مـوقعـة بـاسم
مـستعـار هـو ابـو نهـار ،وجـاء فيهـا ال
تقلــدي الــرجــال ،نحــذرك اآلن قـبل
فوات االوان.
وأضـافت لقـد مت رصد الـرجل الذي
بعث الـرسـالــة يف غضـون  48سـاعـة،
وق ـ ــال انه ارسـلهـ ـ ــا الن ـنــي ك ـنــت اول
ـ
امــراة تقــدمـت بتــرشـيحهــا .وك ــانت
ـال ـ ــرشـ ــي ـ ــد عـ ـ ــرضـ ـ ــة لعـ ـ ــدة اعــمـ ـ ــال
تخــريـبيـ ــة ،وهي مــرشحــة يف احــدى
ـدوائ ـ ـ ــر ـال ـ ــت ــي ي ــه ــيـ ــمـ ــن عـلـ ـيـه ـ ـ ــا
ـال ـ ـ ـ ـ
السلفيون.

استياء األمير

الك ــويـت ال ـشـيخ صـب ــاح
وك ــان أم ــي ــر ـ
ـ
األحمــد اجلــابــر الـصبــاح قــد أعــرب
ـؤخ ــرا عـن "عـمـيـق أمله واسـتـيـ ــائه
ـم ـ ـ
ش ــاب احلـمالت (االنـتخ ــابـي ــة)
مم ــا ـ
ـ
من تـصعيـد وتـشـكيك وتـدن يف لغـة
احلــوار ال ينـسـجم مع مــا ينـبغي أن
تـت ـسـم به هــذه املـ ــرحلــة مـن تقــدمي
ـروح ـ ــات العــملـي ـ ــة والـب ـ ــرامج
ـط ـ ـ ـ
للـ ـ
ـدروس ــة الـتـي ته ــدف إلـ ــى إيج ــاد
ـ
امل ـ
ـ
احلل ــول املـنـ ــاسـبـ ــة مل ـشـكالت الــبالد
ـ
وقضاياها".

مكافحة الفساد

وق ــد تـصـ ــاعـ ــدت ح ــدة املع ــرك ــة
ـه ــذا ـ
ـتخ ــابيــة وســط أنبــاء تـفيــد بــأن
االن ـ
امل ــال ال ـسـيـ ــاسـي جـ ــزء مـن احلـمل ــة
ـ
ـتخ ـ ــابـيـ ـ ــة رغـم إطـالق شع ـ ــارات
االنـ ـ
مكافحة الفساد وتنفيذ اإلصالح.
وعـشيـة االنتخـابـات أكـد مـديـر إدارة
العالقـات العـامـة والتـوجيه يف وزارة
الك ــويـتـي ــة املق ــدم ع ــادل
ـال ــداخل ــي ــة ـ
احلشـاش أن الوزارة مـستـعدة متـاما
لإلشـراف علـى حـسن سيـر العـمليـة
االنتخابية.

إسرائيل جتتاح غزة

الطائرات املقاتلة تدك حمطة الطاقة الكهربائية واجلسور متهيد ًا لالجتياح الربي
غزة ستبقى غارقة يف الظالم لستة اشهر بعد تدمير محوالت محطتها الكهربائية الرئيسة
العواصم /وكاالت

عبـرت القـوات البـريـة اإلسـرائـيليـة املـدعـومـة
بــاآللـيــات الـثقـيلــة واملــروحـي ــات العــسكــريــة
والـطــائــرات املقــاتلــة إلــى داخـل جنــوبي غــزة
امس األربعـاء فيمـا قال اجلـيش إنهـا عملـية
تهدف لتحرير اجلندي اخملتطف.
ومه ـ ــد الق ــصف اجلـ ــوي ،الـ ــذي دكـت خـالله
مقــاتالت إســرائيـليــة محـطــة للـطــاقــة وعــدة
جسور ،لعملية التوغل البري.
وأدى تـدميـر محـطة الـطاقـة النقطـاع التـيار
الكـهربائـي عن غالبـية مديـنة غزة ذات الـ1.4
مليون نسمة.

تدمير اجلسور

وقال اجلـيش اإلسـرائيلـي إن تدمـير اجلـسور
التي تـربـط بني شمـالي وجنـوبي غـزة يهـدف
لـتقـييــد حتــركــات املـليــشي ــات الفلـســطيـنيــة
ومحاولة نقل اجلندي اخملتطف.
وقــالـت نـ ــاطقــة بــاسـم اجلـيــش اإلســرائـيلـي،
الـنقـيب نــواه مــائيــر ،إن قــادة اجليـش لــدهم
"فكـرة عـامـة" عـن مكــان اجلنــدي اخملتـطف،
جلعاد شاليط.
ونفت مــائيــر خطـط اجليـش إلعــادة احتالل
غزة قائلة إن محور العملية العسكرية يتركز
على استعاد اجلندي شاليط ساملاً.
وكـانت الـقوات اإلسـرائيلـية قـد انسحـبت من
غزة يف أيلول عام 2005.
وفـيمـا أعلـن اجليـش اإلسـرائـيلي أن اجـتيـاح
جـنــوبـي غــزة لـيـس ســوى محــاولــة لـتحــريــر
اجلـنـ ــدي اخملـتــطف ،طـ ــالـب رئـي ــس الـ ــوزراء
اإلسـرائـيلي إيهـود أوملـرت الكـنيـسـت الثالثـاء
بــت ـ ـ ــوقع ع ــملــيـ ـ ــة ممــتـ ـ ــدة ضـ ـ ــد ال ـ ــسل ــطـ ـ ــة
الفلسطينية وحتى إستعادته ساملاً.
قال اجليش اإلسرائيلي إن العملية ال تهدف
إلعادة احتالل غزة
وبرر الـسفير اإلسرائـيلي لدى األمم املتحدة،
دانيــال آيلــون ،العـمل العــسكــري يف ح ــديث
لـ CNNقــائـالً "لم يـكن ل ــدين ــا خيــار ســوى
الرد ،إذا أطـلق سراح جـنديـنا سـاملاً ،إسـرائيل
ستوقف العملية العسكرية".

قصف جوي

هـذا وقد مهـدت القوات اإلسـرائيليـة لعملـية
اجـتيــاح جنـوبـي قطـاع غـزة له بقـصف جـوي
لـلج ــس ـ ــور ومحــطـ ــة الــطـ ــاق ـ ــة ،بحـ ـسـب مـ ــا
صـ ــرحـت به مــص ــادر ع ــسك ــري ــة إس ــرائـيلـي ــة
لشبكة CNN.
وقـال نـاطق آخـر بـاسـم اجليـش اإلسـرائـيلي،
الــنقـيـب يـعق ــوب دالل ،إن ت ــدمـي ــر اجلــس ــور
يهـدف إلـى حتـديـد حتـركـات املليـشيــات التي
حتتفظ باجلندي اخملتطف.
وأضـاف دالل قــائالً "نحـاول أن نــوضح جـليـاً
للسلطة الفلسطينية والتنظيمات اإلرهابية
أنن ــا سنـتخــذ اخلـطــوات الـضــروريــة الالزمــة
لتأمني عودة شاليط ساملاً.
وكانت الطـائرات احلربية املقـاتلة قد قصفت
مـحطــة الطـاقـة يف غـزة بــالصـواريخ ،مـا أدى
إلـ ــى اشـتعـ ــال الـن ــار فـيه ــا ،وانقـط ــاع الـتـي ــار
الكهـربـائـي عن جـزء كـبيـر مـن شمــال ووسط
القطاع غزة.
وسبق ذلك قيام إسـرائيل بحشد قـواتها على
طول احلدود مع القـطاع ،فيما قـالت مصادر
يف وزارة الــدفــاع اإلســرائـيلـيــة إن ق ــواتهــا لـم
تبدأ بعملية االجتياح حتى اللحظة.
وتــأتـي هــذه األعـم ــال العــسكــري ــة بعــد فــشل

إسرائيل تتهم مشعل
باإلرهاب مطالبة
بطرده من دمشق
اجلهود الـدبلومـاسية يف تـأمني إطالق سراح
اجلندي اإلسرائيلي اخملتطف.

أهداف االجتياح

وق ـ ــال اخلـبـي ـ ــر يف ش ـ ــؤون ال ــش ـ ــرق األوســط
وامل ـ ــس ـ ـ ــؤول ال ـ ــس ـ ـ ــابـق يف وزارة اخل ـ ـ ــارجــي ـ ـ ــة
األمـريـكيــة ،آرون ديفيـد مـيللــر إنه ليـس من
الـواضح إذا ما كـانت القوات اإلسـرائيليـة قد

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أشارت إلى
اختفـاء املستوطن اليهودي ،إلـياهو عاشيري،
 18عامـاً من مـستـوطنـة متـاخمـة لنـابلس يف
الضفة الغربية األحد.

الظالم يغرق غزة

هـذا و افـاد مـسـؤول يف شـركـة تــوليــد الطـاقـة
الكهــربــائيــة الفلـسـطيـنيــة امـس االربعــاء ان
التـيار الكهربائي سيبقى مقطوعا عن معظم
انحــاء قطـاع غـزة الكثـر مـن سته اشهـر بـسب
تـ ــدمـيـ ــر اسـ ــرائـيـل للــمحـ ــوالت الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة
للمحطة.
وقال محمد الشريف املدير التشغيلي حملطة
تـوليـد الطـاقـة الفلـسطـينيـة لـوكـالـة فــرانس
بــرس "ان الغــارة االس ــرائيـليــة علــى محـطــة
تـ ــولـيـ ــد الــطـ ــاقـ ــة ادت الـ ــى تـ ــدمـيـ ــر جـمــيع
احملــوالت الــرئـيـسـيــة للـطــاقــة حـيـث اطلقـت

احلكومة الفلسطينية
حتذر من التداعيات
اخلطرة لهذه املغامرة
العسكرية
حــوالــى سـتـني بــاملـئــة مـن قـطــاع غــزة وبــاقـي
الكمية نقوم بشرائها من اسرائيل".

املطالبة بطرد مشعل

مـن جـ ــانـبـه اعلـن وزيـ ــر العـ ــدل االسـ ــرائــيلـي
حـ ـ ـ ــاي ــي ــم رامـ ـ ـ ــون امـ ـ ــس االربـعـ ـ ـ ــاء ان عـلـ ـ ـ ــى
اجملمـوعـة الــدوليـة ان تـطــالب سـوريـا بـطـرد

اتصاالت دبلوماسية فلسطينية عربية ودولية مكثفة لتطويق
االجتياح واحليلولة دون سفك املزيد من الدماء
حددت مـكان اجلـندي اخملـتطف بعـد وإذا ما
كـان االجتيـاح يهـدف إلـى تـصعيـد الضغـوط
على السلطة الفلسطينية.
وأض ــاف قـ ــائالً "اله ــدف احمل ــوري ه ــو إيج ــاد
وسـيلــة السـتــرداد اجلـنــدي ســامل ـاً ،ويف حــال
اإلخفـاق يف حتـقيق ذلـك ،يبـدو لـي ،أن ذلك
سـيكــون احلــد الفــاصـل بني الــوضع ال ــراهن
وتصعيد خطير".
وإلـ ــى ذلـك هـ ــددت حـ ــركـ ــة "جلـ ــان املقـ ــاومـ ــة
الـ ــشع ـبــي ـ ــة" ،واح ـ ــدة مــن ع ـ ــدة تــنـ ـظ ـيــم ـ ــات
فلـسـطيـنيـة شــاركت يف عـمليـة الهجـوم علـى
عـ ــدة نق ــاط عـ ــسك ــري ــة إس ــرائــيلـي ــة األح ــد
أسفـ ــرت عــن مقــتل جـنـ ــديـني إسـ ــرائــيلـيـني
واختـطاف شاليط ،بإعـدام مستوطن يهودي
مخـت ــطف مـ ــا لـم تـبـ ــادر إسـ ــرائــيل بـ ــسحـب
قواتها من املنطقة.

الطـائرات احلربـية االسرائيليـة ستة صواريخ
عليها ودمرتها كليا".
واضـ ــاف "االن تـ ــوقفـنـ ــا عـن انـتـ ــاج الــطـ ــاقـ ــة
الـكهـ ــربـ ــائـي ــة ب ــاالض ــاف ــة ال ــى ت ــدمـي ــر بعـض
املكاتب واالثاث يف احملطة".
وتـ ــابع "انـنـ ــا بح ــاج ــة الـ ــى اصالح احمل ــوالت،
وشــراء محـوالت جـديــدة يحتــاج من شهــرين
ال ــى ستــة شهــور علــى االقل اذا كــانـت املعــابــر
وط ـ ــرق مفـتـ ــوحـ ــة واذا كـ ــان ال ـ ــوضع االمـنـي
مـ ـســتقـ ــر وســمحـت اسـ ــرائــيل بـ ــدخـ ــول هـ ــذه
احملـوالت خاصة اننا ايضا بحاجة الى خبراء
اجــانب ان يحـضــروا الصالح العـطل ومعـظم
االحيـان يتعذر قدوم اخلبـراء االجانب بسبب
االوضاع االمنية".
وقــال الــشـ ــريف "انـنــا كـنــا نـنـتج مـن الـطــاقــة
الـكهـ ــربـ ــائـي ــة  100مـيغ ــاوات ونق ــوم بـتغ ــذي ــة

رئيـس املكتـب السيـاسي حلركـة حماس خـالد
مشعل.
وق ــال رام ــون لالذاع ــة الع ــام ــة االس ــرائـيلـي ــة
"مثله مثل اسـامة بـن الدن ،ان مشعل ارهـابي
مـن اســوأ نــوع ،وعلــى اجملـمــوعــة الــدولـيــة ان
متـارس ضغـوطـا علـى بـشـار االسـد (الــرئيـس
السوري) لكي يطرده من سوريا".
واضـ ــاف "مـن غـيـ ــر املقـبـ ــول ان يـتـمـكـن هـ ــذا
االره ـ ــابــي مــن عق ـ ــد م ـ ــؤمتـ ـ ــرات صح ـ ــافــي ـ ــة
مبــوافقــة الــسلـطــات الـســوريــة" .وكــان وزيــر
الـبـنـ ــى الـتحـتـي ــة االس ــرائـيلـي بـنـي ــامـني بـن
اليعــازر وجه يف وقت ســابق تهـديـدات ملـشعل.
وق ــال ال ــوزي ــر "كل الـض ــالعـني يف االره ــاب ،ال
سـيـمــا مــشعـل ،ال ميكـنهـم االسـتفــادة مـن اي
حصانة طاملا انه يقود اخلط االكثر تطرفا".
واالثـنـني حـ ــذر رئـي ــس الـ ــوزراء االسـ ــرائــيلـي

ايهود اوملرت مـن ان اسرائيل ستـتحرك "ضد
كل ارهـابي" قـائال "انهـم يعلمـون اننـا قـادرون
على ان نـطالهـم حتى يف امـاكن بعيـدة حيث
يختبئـون ويعتقـدون انهم يحظـون بحمـاية.
سنعرف كيف نضربهم".

مغامرة عسكرية

علــى الـصـعيــد نفــسه اعـتب ــر النــاطق ب ــاسم
احلكــوم ــة الفلـســطيـنيــة غ ــازي حمــد امـس
االربعاء العملية االسـرائيلية ضد قطاع غزة
"غـي ــر مـب ــررة" قـ ــائال ان اس ــرائـيل تـ ــدخل يف
"مغـ ــامـ ــرة عـ ـسـكـ ــري ـ ــة واسعـ ــة سـتـك ـ ــون لهـ ــا
تداعيات كثيرة".
واوضح ان "اسرائيل لن تكون رابحة من وراء
هـذه العـمليــة ،النه ليـس يف مقـدورهــا حتـى
اآلن احلصـول علـى مـا تـريــد من خالل هـذه
احلملة الواسعة".
واضـ ــاف حـمـ ــد "انه مـ ــا زالـت هـنـ ــاك جهـ ــود
مستمرة واتـصاالت حثيثة مع اطراف عربية
ودوليــة حلل هــذه املــشكلــة بـطــريقــة هــادئــة
وبعيدة عـن التصعيـد العسكـري" مشيـرا الى
ان اس ــرائـيل "م ــا زالـت تـتــسـ ــرع كعـ ــادته ــا يف
التـصعيـد العسـكري ومـحاولـة خلط االوراق
وادخال الساحة يف صراع دموي جديد".

مضاعفات خطرة

واوضح حمـد "انه ستكـون هنـاك مضـاعفـات
كـثيــرة لهــذا املــوضــوع وان اســرائـيل تخــوض
مغــامــرة خـطيــرة ستـتحـمل تـبعــاتهــا وكــامل
املسؤولية ملا سيكون فيها من اجرام وضحايا
خاصة يف صفوف املدنيني".
واشار حمـد الى ان هـناك "مسـاع دبلومـاسية
واتصاالت حـثيثة جتري طـوال الليل والنهار
وان احلـك ـ ــوم ـ ــة اجـ ـ ــرت الع ـ ــدي ـ ــد مــنهـ ـ ــا مع
االطـراف العــربيـة والــدوليـة ومت وضـعهم يف
صورة اخـر التطـورات وما هـو مطلـوب وكيف
ت ـتــم املـ ــس ـ ــأل ـ ــة ب ـ ـشــكل هـ ـ ــادئ وبعــي ـ ــدا عــن
التـصعيـد العـسكـري" مـؤكـدا ان اسـرائـيل لم
ت ــرد حتــى االن "بــأي شـكل ايجــابـي علــى مــا
طرح عليها".

