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يف احلدث العربي والدولي

الفلسطينيون واإلسرائيليون يتبادلون االتهامات يف مجلس األمن

املختطفون يعرضون مقايضة اجلندي اإلرسائييل بألف أسري فلسطيني
السلطة الفلسطينية حتذر من التداعيات اخلطرة ..ومبارك يحذر من وقوع كارثة مروعة

املدى  /وكاالت
مطالبة

طـالبت ثالث مجموعـات فلسطيـنية بينـها كتائـب عز الدين
القـس ــام يف بيــان لهــا بــاالف ــراج عن الـف اسيــر فلـســطيـني،
مـؤكــدة علـى الـشــرطني الـســابقـني املتـمثـلني بـاالفــراج عن
االسـيـ ــرات واالسـ ــرى دون الـثـ ــامـنـ ــة عـ ـشـ ــرة يف الـ ــسجـ ــون
االسـ ــرائــيلـي ـ ــة مقـ ــابـل تقـ ــدمي مـعلـ ــومـ ــات عـن اجلـنـ ــدي
االسرائيلي جلعاد شاليت اخملطوف منذ االحد.
وج ــدد بيــان مــوقع بــاسـم اجملمــوعــات الـثالث وهـي كت ــائب
الـقسـام ،اجلنـاح العـسكـري حلـركـة حمـاس ،والـويـة النـاصـر
صالح الـديـن ،اجلنـاح العـسكـري للجـان املقـاومـة الـشعـبيـة،
وجيش االسالم املطـالبة "اوال باالفـراج عن جميع االسيرات
واالطفـال دون سـن الـ 18كبــادرة اثبـات جـديـة وحــسن نـوايـا
مقابل معلومات عن اجلندي املفقود".

عنف

قتـل خمـســة اشخ ــاص واصيـب  12بجــروح يف اجلــزائــر يف
اعمـال عنـف نسبـت الى مجـموعـات مسلـحة اسالمـية ،وفق
ما افادت صحف جزائرية امس السبت.
وافــادت بعـض الـصحف ان حــارسـني بل ــديني قـتال واصـيب
عشـرة بجروح اخلـميس يف هجـوم شنته مجمـوعة مـسلحة
علـى مـركـزهم يف مـوقع البلـوطـة يف غـابـات مـنطقـة جيجل
( 063كلم شرق العاصمة).
واوضحـت املصـادر ان اجملمـوعــة اطلقت صـواريخ ار بـي جي
على مركز احلراسة قبل مهاجمته.

ترحيب

رحبت فـرنسـا مبشـاركة النـساء للمـرة االولى يف االنتخـابات
التشـريعية الكـويتية التي جـرت يف الكويت ،من دون ان تعلق
مبـاشرة علـى التقـدم الذي احـرزته املعارضـة يف االنتخـابات،
ال سيما االسالمية منها.
وقال املتحدث بـاسم وزارة اخلارجية الـفرنسية جـان باتيست
ماتيي ان مشاركة الـنساء يف االنتخابات ،رغم ان اي مرشحة
لم تفـز فيها" ،ميثل خطـوة الى االمام علـى طريق االعتراف
بحقوق املرأة والدميوقراطية يف البالد".

معركة

اكدت واشنـطن انها مـستعدة خلـوض قتال طـويل مع زعيم
تـنـظـيـم القــاعــدة اســامــة بـن الدن الــذي هــدد يف تــسجـيل
صــوتـي جــديــد بـث علــى شـبكــة االنـتــرنـت ب ـشـن هجـمــات
جديدة ضد الواليات املتحدة.
واكدت وكـالة االستخبارات املركـزية (سي اي ايه) ان الشريط
الصوتي هو السامة بن الدن ،طبقا ملسؤول يف الوكالة.
وقـال ادم ايرلي نـائب املتحـدث باسـم وزارة اخلارجيـة ان "هذا
الشريط يظـهر انه ال زال امامنا الكـثير من العمل" .واضاف
"ان رد فعلنـا هـو نفـسه الـذي كــان يف السـابق وهـو ان تنـظيم
القـاعـدة ال يـزال نـشطـا وال يـزال يـشكل تهـديـدا .وقـد مـني
التـنظـيم بنـكسـات كبيـرة .فقـد قتل العـديـد من قيـاداتهم او
انهم معتقلون يف السجون".

تظاهرة

تـظاهر مئات االشخاص من انصار حركة اجلهاد االسالمي
عـص ــر يف غ ــزة احـتج ــاج ــا علـ ــى الهج ــوم الـب ــري واجل ــوي
وامل ــدفعـي الــذي ت ـشـنه اســرائـيل مـن ــذ فج ــر االربع ــاء علــى
القطاع.
وانطلقت التظاهرة من ميدان "فلسطني" وسط مدينة غزة
وسارت عبر الشوارع الـرئيسية قبل ان يتمـركز املتظاهرون يف
ساحة مقر اجمللس التشريعي يف املدينة.
ويف كلمـة القـاهـا امـام املـتظـاهـرين قــال خضـر حبـيب احـد
قادة اجلهـاد االسالمي "لن يهـدأ لنـا بال حـتى نـرى االسرى
بـيـنـنــا وسـتـسـتـمــر معــركـتـن ــا مع العــدو يف خـطف اجلـنــود
واملــستــوطنـني حتــى يــدرك العــدو ان مــستــوطـنيـه وجنــوده
ليسوا باغلى منكم (االسرى)".

معارضة

كرر الـرئيس الـسوداني عمـر البشيـر رفضه نشـر قوات حفظ
سالم يف اقليم دارفـور ،مشـيدا من نـاحية اخـرى ب"العالقات
املـمـت ــازة" بـني بالده والـصـني ،يف مق ــابل ــة ن ـش ــرتهـ ــا مجل ــة
"دراسات جيوسياسية" يف باريس.
وردا علـى سـؤال حــول "اعتـراضــاته" علـى نـشـر قـوات تــابعـة
لـالمم املتحـدة ،قــال البــشيـر انه "يـشـتبـه يف سعي الـواليـات
املتحدة الى تدويل" ازمـة دارفور .واضاف "نحن اصال ال نرى
اهـمـيــة مـثل هــذا الـتــدويل الــذي لـن يــؤدي اال ال ــى تعقـيــد
االمور".

محادثات

اجـرى رئيس الـوزراء املغربي ادريـس جطو محـادثات قـصيرة
مع االمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف انــان الــذي تــوقف يف
محطة قصيرة يف الدار البيضاء.
واستغـرقت احملادثـات نصف ساعـة ،وجرت يف حضـور الوزير
املفوض الشؤون اخلارجية للتعاون طيب فاسي فهري .وكان
مصـدر حكـومي افـاد ان جطـو سيـبحث مع انــان يف مشـروع
احلـكم الــذاتي للـصحـراء الغــربيـة الــذي ستقـدمه الـربـاط
قريبا الى االمم املتحدة.

مأساة

قال جهـاز االحصـاء املركـزي الفلسـطيني ان  %90مـن االسر
الفلـسـطيـنيـة بــاتت محـرومـة مـن الكهـربــاء منـذ ان دمـرت
اسرائيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية وسط قطاع غزة.
وقال رئـيس اجلهـاز لؤي شـحادة ان  200الـف اسرة يف قـطاع
غـزة ،مـن اصل  240الف اسـرة كــانت حتـصل علــى الكهـربـاء
مـن احملطـة الــرئيـسيـة ،فقــدت مصــدر الكهـربـاء الــرئيـسي،
بعدما قصفت اسرائيل احملطة.
وقـال ان حـوالي  7500مـنشـأة عـاملـة يف قطـاع غـزة معـرضـة
لتلف جـزء من محتوياتهـا من املواد الغذائيـة والطبية جراء
قطع التيار الكهربائي.

جبهة

اعلـنـت فـص ــائل س ــودانـي ــة مـتـم ــردة يف اقلـيـم دارف ــور غ ــرب
ال ـســودان ومـنــاهـض ــة التفــاق الــسالم ال ــذي وقع يف ايــار يف
ابوجا ،انها شكلت "جبهة انقاذ وطني" وذلك يف بيان نشر يف
العاصمة االريترية اسمرة.
ويف بيــان بعنـوان "اعالن تــأسيـسـي" +كتـبت الـفصــائل "نحن
قــادة املنـظمـات الـسيــاسيـة والعـسكـريـة الـذيـن امتـنعنــا عن
توقيـع وثيقة ابـوجا ( )...نـؤكد مجـددا رفضنـا لهذه العـملية
املـنق ــوص ــة" .واض ــاف الـبـي ــان "انـن ــا ن ـشـكل جـبه ــة االنق ــاذ
الــوطـني كــأداة لـتنــسيـق املبــادرات الــسي ــاسيــة والعــسكــريــة
والدبلوماسية وتلك املتعلقة بالوساطة".

العواصم/وكاالت

األبـيــض ،تـ ــونـي سـنـ ــو" :نـ ــريـ ــد مـن
اإلسـرائيـليني أن يحـتفظـوا بـضبط
ال ـ ـنـف ـ ـ ـ ــس ،ك ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني ت ــسلـيـم اجلـن ــدي
اخملتطف".

اطالق سراح شليط.

مقايضة اجلندي

تـ ـبـ ـ ـ ــادل ــت إسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل وال ـ ـ ـسـل ـ ـطـ ـ ـ ــة
الفلسطينية االتهامات يف االجتماع وقـال البـيان الـذي أرسلته كـتائـب عز
الـط ــارئ جمللــس األمـن ال ــذي دعـت الـ ــديــن القـ ـسـ ــام وجل ـ ــان املقـ ــاومـ ــة
إل ـ ـيـه الـ ـ ـ ـ ــدول الـعـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،واتـهـ ــم االسـالمي ــة وجيــش االسالم ان هــذه
الفـلسطيـنيون إسـرائيل ببـدء هجوم اجلـم ــاع ــات جت ــدد م ـط ــالـبه ــا ب ــأن
عـسكـري مـتعمـد علـى غـزة ،لتـدميـر تـ ـطـلق إسـ ـ ــرائ ــيل سـ ـ ــراح ال ـن ـ ـسـ ـ ــاء
الـ ــوحـ ــدة الـفلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة ،وعقـ ــاب واألطف ـ ــال .كـم ـ ــا ت ـضــيف م ــطلـب ـ ــا
"عــادال وإن ـســانـيــا" آخــر وه ــو إطالق
وترويع املواطنني.
وق ــالـت إس ــرائـيل إن رد فـعلهـ ــا عل ــى سـراح ألـف سجني عــربي ومــسلم يف
خـطف جـنــدي إســرائـيلـي علــى يــد السجون االسرائيلية .تنديد
م ــسلحـني فل ـسـطـيـنـيـني ج ــاء بع ــد ومــن ج ـ ــانــبه ،ن ـ ــدد رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء
أس ـ ـ ــابـ ـيـع م ــن ضـ ـبـ ــط الـ ـنـفـ ـ ــس يف الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي إس ـم ـ ــاع ــيل ه ـن ـي ـ ــة
مواجهـة محاوالت االختطاف ،وشن بـالعمليـة العسكـرية اإلسـرائيلـية يف
هـجـ ـمـ ـ ـ ــات صـ ـ ـ ــاروخـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن قـ ـبـل غــزة ق ــائال إنهــا ت ـسـته ــدف اسقــاط
احلـكـ ــومـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة بقـيـ ــادة
املسلحني الفلسطينيني.
حماس.
وأكــد هـنـيــة يف أول خـط ــاب له مـنــذ
املوقف االمريكي
ان ـ ـطـالق الـع ـمـل ـي ـ ـ ــة الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة
على
كان
وذكرت الواليات املتحدة أنه
االسرائـيلية عـدم وجود أي تغـيير يف
ـدي
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ـ
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ا
حـمـ ــاس أن ت ـطـلق سـ ــراح
مـ ــواقف حـمـ ــاس بـ ـشـ ــأن مـ ــا سـمـ ــاه
حلل
ـى
ـ
ل
ـث
م
بــدون شــروط ،كــوسـيلــة
الـث ــوابـت الـفل ـس ـطـيـنـي ــة ،مـن ــاش ــدا
األزم ـ ــة ،وط ـ ــال ـبــت س ـ ــوري ـ ــا وإي ـ ــران جميع القـوى الفلسـطينـية االلـتزام
ب ــالتــوقـف عن رعــايــة اإلره ــاب ،كمــا مب ـ ــا مت االتف ـ ــاق ح ـ ــوله يف وثــيق ـ ــة
طالبتهما بإدانة تصرفات حماس.
الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ال ـت ــي ته ـ ـ ــدف الع ــمل ـيـ ـ ــة
ويف غ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ــون ذل ــك ،أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت  3العــسكــريــة إلــى تعـطـيل العـمل بهــا،
جـماعات فلسـطينية حتتجـز جنديا على حد تعبيره.
اسـرائـيليـا بيـانـا جـديـدا حــددت فيه إن العـدوان الـشـامل علـى غـزة يـؤكـد
مـط ــالـبه ــا وأرسلـته ب ــالف ــاكــس إل ــى وجـود خطط إسـرائيليـة مبيتـة ضد
وكاالت األنباء.
الــشعـب الفلـسـطـينـي والغ ــرض من
ـلق
ط
ـ
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ـ
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ـ
ـ
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ـا
ـ
ـ
م
وطـ ــالـبـت اجلـ
العــملـيـ ــة ه ـ ــو إسقـ ــاط احلـكـ ــومـ ــة
إس ــرائـيل سـ ــراح ألف سجـني ع ــربـي الفلسطينية
وم ــسلــم محــتجـ ــزيــن يف سجـ ــونهـ ــا وقــال هـنيــة إن االتفــاق علــى وثـيقــة
وإنه ـ ــاء هج ـ ــومهـ ــا مـن اجـل اطالق الـوفـاق الــوطنـي يجب أن يـؤدي إلـى
سراج اجلندي احملتجز.
إلغاء االستفتاء.
وكـانت إسـرائيل قـد طــالبت بـاطالق
س ــراح اجلـن ــدي جلع ــاد شلـيـط دون
حالة اجلندي
شـروط مـشيـرة إلـى أنهـا لـن تنـاقـش
مـسـألـة االفـراج عـن سجنــاء مقــابل مـن جانب آخر افاد وكيل وزارة شؤون

شرياك يدعو اىل دعم
الديمقراطية الروسية
باريس /اف ب

اعلن الـرئيـس الفـرنـسي جـاك شيـراك يف حـديث الـى وكـالـة انبـاء ايتـار
تـاس الـروسيــة وزعه قصـر االليــزيه اجلمعـة ،ان لقــاء ثالثيــا سيعقـد يف
ايلول يف باريس ويضمه الى الرئيس الروسي فالدميير بوتني واملستشارة
االملانية انغيال ميركل.
وقال يف املقـابلة التـي اجريت ملـناسبـة الذكـرى االربعني لدخـول اجلنرال
شارل ديغـول منتـصرا الـى روسيا يف احلـرب العاملـية الثـانية" ،سـاستقبله
(فالدمييـر بـوتـني) بسـرور يف ايلـول يف بـاريس .يف هـذه املنـاسبـة ،سيكـون
لنا لقاء ايضا مع املستشارة الفدرالية السيدة انغيال ميركل".
وكان لقـاء مماثـل عقد يف آذار  2005يف قـصر الـرئاسـة الفرنـسي مبـبادرة
من شيراك ،وانضم آنذاك الى بوتني وشيـراك ،املستشار االملاني غيرهارد
شرودر ورئيس احلكومة االسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.
وشـكل شـي ــراك وب ــوتـني وش ــرودر يف حـيـنه جـبه ــة م ـشـت ــرك ــة مع ــارض ــة
لالجتياح االميركي للعراق يف 2003.
وقــال شـيــراك يف حــديـثه الــى ايـتــار ت ــاس ان "عالق ــاته الــشخـصـي ــة مع
الرئيس بوتني تقوم على االحترام والثقة املتبادلني".
واضـاف ان بوتني "ميثل روسيا اليـوم ،روسيا التي يفترض بـنا ان ندعمها
ونــشجعهــا علــى مــواصلــة جهــودهــا مـن اجل احلــداثــة الــدميــوقــراطيــة
واالقتصادية واالجتماعية".

حتذيرات مصرية

االســرى الفلـسـطيـني امـس الـسـبت
ان اجلنــدي االس ــرائيـلي اخملـطــوف
مـ ـص ـ ــاب ب ــثالث رص ـ ــاص ـ ــات ومتــت
معاجلته.
وقـال زيـاد ابـو عـني العضـو يف حـركـة
فتح بـزعـامـة الـرئيـس الفلـسـطيـني
محمــود عبــاس ان "اجلنـدي اصـيب
بثالث طلـقات وهـو ال زال حيـا يرزق
وزاره اح ـ ــد االط ـب ـ ــاء" ،مـ ـضــيف ـ ــا ان
"وضعه الصحي جيد".
وذكـر املسـؤول خالل مؤمتـر صحايف
عقـ ـ ــده يف رام اهلل انه مت احلـ ـص ـ ــول
عـلى هـذه املعـلومـات "عبـر الوسـطاء
مع اخل ـ ـ ــاطفــني" دون مـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
التوضيح.

التخوف من الكارثة

مــن ج ـ ــانــبه ـ ــا اع ـ ــربــت ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة

الـفل ـس ـطـيـنـي ــة امــس ال ـسـبـت عـن
تخوفهـا الشديد من "الكوارث" التي
ميكـن ان تـنـتج عـن تــداعـيــات ازمــة
االسـي ــر االس ــرائـيلـي املعــتقل ل ــدى
مجـموعـات فلـسطـينيـة مسلـحة يف
قطـاع غـزة ،واعـتبـرت ان "الـسـاعـات
القادمة دقيقة وخطيرة".
وقـ ــال مــتحـ ــدث بـ ــاسـم الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفلـسـطيـنيــة يف بيـان تلـقته وكـالـة
فرانـس برس ان "الـساعـات القـادمة
دقـيق ــة وح ـس ــاس ــة وخـطـي ــرة ورغـم
ذلك فـان اجلهـود مـا زالت مـستمـرة
لكن لم نصل الى اي حل مرض".
واضــاف الـبـيــان "امــام هــذا ال ــوضع
ال ــصعـب واخل ـطـي ـ ــر عل ـ ــى جـمــيع
القـ ــوى واالط ـ ــراف املعـنـيـ ــة حتــمل
م ـســؤولـي ــاتهــا مـن اجل ايج ــاد حل

العواصم /وكاالت

عدن bbc-
أعلــن حت ـ ـ ــالف أح ـ ـ ــزاب املعـ ـ ــارضـ ـ ــة
اليمنيـة أنه اختار شخصيـة سياسية
من احل ــزب االشت ــراكي ،الــذي حـكم

الـ ـش ـطـ ــر اجلـنـ ــوبـي مـن الــبالد قــبل
توحيـدها ،لـينافـس الرئيـس احلالي
علـي عبـد اهلل صــالح يف االنتخـابـات
الـرئاسـية الـتي ستجـري خالل شـهر

دعوة دولية إلغالق غوانتانامو

واشنطن (اف ب

اعربـت رئيسـة مجلـس الشـيوخ الـبلجيكـية ان مـاري ليـزين التي زارت يف آذار
معتقل غوانتانامو بتكليف من منظمة االمن والتعاون يف اوروبا ،عن املها ،
بــان تعـلن الــواليــات املـتحــدة ق ــريبــا بــرنــامجــا زمـنيــا الغالق غ ــوانتــانــامــو،
مقتـرحة ان يتم ذلك يف نهـاية  2007كحد اقـصى .وقدمت آن مـاري ليزين،
املمثلة الشخـصية لرئيس اجلمـعية البرملانيـة يف منظمة االمن والتعاون يف
اوروبــا ،تقـريــرا عن غــوانتـانـامـو الــى واشنـطـن ،علـى ان يــرفع الـتقـريـر الـى
املنظمـة االسبوع املقـبل .ويتضمـن التقريـر عرضـا للوضع بعـد زيارتهـا الى
املعتقل االمـيركـي يف كوبـا يف الثـالث من آذار وتـوصيـات تلي تلـك التي وردت
يف تقــريــر اول قــدم يف متــوز  2005.وقــالـت لـيــزيـن يف مــؤمت ــر صحــايف ان
"اخلطـوة االولـى" التـي يفتـرض ان تقـدم عليهـا الـواليـات املتحـدة تـكمن يف
"االعالن يف اس ــرع وقـت ممكـن تـفكـيك م ــرك ــز االعـتق ــال يف غ ــوانـت ــان ــام ــو"
وتقدمي "برنامج زمني دقيق ومفصل عن نقل السجناء".

املـ ــوضـ ــوع إن مـن غـيـ ــر امل ـ ــرجح أن
تقـدم إيـران ردا حـاسمـا لـكن إذا لم
يصل ردهـا بحـلول  12متـوز عنـدما
يعقـد وزراء خارجية القوى الكبرى
اجـتـم ــاعهـم املقـبل فــإن حتــركــا يف
مجلس االمن قد يلوح يف االفق.
وقــال نـيكــوالس بـيــرنــز وكـيل وزارة
اخلـارجيـة االمــريكيـة للـصحفـيني
ان العـ ــرض املــط ـ ــروح علـ ــى ايـ ــران
مبـاشـر جـدا وانه يـتعني علـى كبيـر
املفاوضني النـووين االيرانيني علي
الريـج ـ ـ ــانــي تـق ـ ـ ــدمي رد كــم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو
مـطلــوب خالل اجـتمــاع مقــرر يــوم
اخل ــامــس مـن متـ ــوز مع خ ــافـيـي ــر
سـوالنا منـسق السيـاسة اخلـارجية
لالحتاد االوروبي.
مـن جهـته قــال رجل الــديـن الـبــارز
أحمـد خامتي اجلمعـة ان ايران لن
جتــري محــادثــات بـش ــأن حقهــا يف

جنيف /اف ب

وكــانـت اإلدارة األم ــريكـيــة قــد دعـت
إسـ ـ ــرائ ــيل إل ـ ـ ــى وقف ع ــمل ـي ـ ـ ــاتهـ ـ ــا
العــسكـريـة يف قـطـاع غـزة ،إلعـطـاء
الف ــرص ــة لـبعـض ال ــدول الع ــربـي ــة،
الـتي تـسعــى لـلتــوصل إلــى تـســويــة
بـ ـشـ ــأن اجلـنـ ــدي اخملـت ــطف ،كـمـ ــا
ط ــالـبـت الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني بـ ــإطالق
سراح اجلندي اإلسرائيلي.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـحـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ــاس ــم الـ ـبـ ـي ــت

أيلول القادم.
وك ــان املـ ــرشح ال ــرئ ــاسـي اجل ــدي ــد،
فيـصـل بن شـمالن ،قـد خـدم لـفتـرة
قـصـيــرة يف أواخــر ال ـسـتـيـنـيــات مـن
القـرن املـاضي كـوزيــر لشـؤون رئـاسـة
احلكـومـة خالل عهـد مـا كـان يعـرف
بجـمهــوريــة الـيـمـن ال ــدميقــراطـيــة
ال ــشعـبـيـ ــة .ففـي حـ ــديـث لـ ــوكـ ــالـ ــة
األس ــوشيـيتــد بــريـس لـألنبــاء ،قــال
سـيـ ــاســي معـ ــارض ب ـ ــارز إنه قـ ــد مت
اخـتيــار بـن شمـالن كمــرشـح إجمــاع
ألحـزاب املعـارضة الـرئيـسيـة املمثـلة
يف البرملـان اليمني .يـذكر أن حتالف
أحـزاب املعارضـة يف اليمـن يضم كال
م ــن حـ ـ ـ ــزب اإلصـالح ذي الـ ـتـ ـ ـ ــوجـه
اإلسـالم ــي واحلـ ـ ـ ــزب االشـ ـتـ ـ ـ ــراك ــي
الـيمـني ،الــذي حـكم مــا كــان يعــرف
بـاليـمن اجلنـوبي سـابقـا ،بـاإلضـافـة
إلــى خـم ـســة فـص ــائل ومجـمــوعــات
صغيرة.
ه ــذا وق ــد جـ ــاء االتفـ ــاق عل ــى اسـم

املـرشح اجلـديـد بعـد أيـام عـدة فقط
مـن إعالن ال ــرئيــس عبــد اهلل صــالح
ت ــراجعه عـن قــراره بــالـتـنحـي ونـيـته
الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها
سبع سنوات .فتح اجملال
وأعلـن الـ ــرئـي ــس عـبـ ــد اهلل ص ـ ــالح،
الـ ــذي يحـكـم الــبالد مـنـ ــذ تـ ــوحـيـ ــد
شـطــريهـا عــام  1990بعـد أن كـان قـد
حكـم ال ـشـط ــر ال ـشـم ــالـي مـن ــذ ع ــام
 ،1978يف شهـ ــر متـ ــوز املـ ــاضــي أنه ال
ي ــرغـب ب ــالـت ــرشـح لفـت ــرة رئ ــاسـي ــة
جــديــدة ألنه يــريــد أن يفـتح مجــاال
أمــام انـتقــال الــسلـطــة ب ـشـكل دوري
الى أشخاص جدد.
ولـكــنه عـ ــاد وعـ ــدل عـن قـ ــراره وقـ ــال
آلالف امل ــؤي ــديـن ال ــذيـن احـت ـش ــدوا
خـارج املقـر الـذي كـان حـزبه يجـتمع
فـيه يف صـنعــاء الخـتيــار مــرشحه" :
لـق ـ ـ ـ ــد اسـ ـتـجـ ـب ــت إلرادة الـ ـ ـ ـشـع ــب،
وسـ ـ ــأتـ ـ ــرشح لـلف ـتـ ـ ــرة الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
القادمة".

قانون اهلجرة الفرنيس
يفضل العاملة املاهرة

امـتـالك تكـن ــول ــوجـي ــا ن ــووي ــة رغـم
الضغوط املتنامية.
وقال خـامتي للمصلني أثناء صالة
اجلمعة يف طهـران ايران لن تبحث
بالتأكيد حقها الواضح يف امتالك
تكنولوجيا نووية.
وكـان خـامتـي يتحـدث بعـد يـوم من
مـ ــط ـ ـ ــال ــب ـ ـ ــة مـج ــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول
الـصنــاعيــة الكبـرى الـثمــاني ايـران
بـ ــأن تقـ ــدم ردا واضحـ ــا وملـم ــوس ــا
االسبوع القـادم على العـرض الذي
قـ ــدمـتـه لهـ ــا قـ ــوى عـ ــاملـيـ ــة وي ـضـم
ح ــواف ــز لــطه ــران لـ ــوقف ان ـشــط ــة
ميـكن ان تــؤدي ال ــى انت ــاج اسلحــة
ن ــووي ــة أو مـ ــواجهـ ــة عق ــوب ــات مـن
مجلس االمن.
وقـال مجددا ان أي محـادثات حلل
القضية النوويـة االيرانية يجب ان
تكون بشروط ايران.

باريسBBC/
أقـرت اجلمعية الـوطنية الفـرنسيـة رسميا قـانونا
للهجـرة مـثيــرا للجــدل تقــدم به وزيـر الــداخليـة
نـيك ــوال س ــارك ــوزي ويقـضـي بـتفـضــيل العـم ــال ــة
املــاهــرة وتـشــديــد قــواعــد إع ــادة لم شـمل االســر.
وق ــال س ــارك ــوزي للـب ــرمل ــان إن الق ــان ــون سـيــمكـن
احلكـومــة من تــرويج مــا سمــاه الهجـرة املـنتقـاة،
وإنـه سيـعنـي قبــول املهــاجــرين مـن قبـل اجملتـمع
بشكل أفضل.
ودافع ســاركــوزي عـن القــانــون بــاعـتـب ــار أنه جــاء
نـتيجــة للمـشـكالت املتـراكمـة الـتي أدت يف أواخـر
العـام املاضي إلـى اضطرابـات يف االحياء املـكتظة
بـاملهاجـرين بشكل أسـاسي يف أنحاء فـرنسـا .لكن
الــوزي ــر واجه انـتق ــادات واتهــامــات ب ــالعـنـصــريــة
ومعــاداة االجــانـب ،كـم ــا واجه املـظــاه ــرات خالل
زيارته الفريقيا.
وسعت النقـابات العـمالـية الفـرنسـية إلـى تنـظيم
مـظــاه ــرات لالحـتج ــاج عل ــى القــانــون ،يف حـني
قـالت املعارضـة االشتراكـية إن هم سيـطعنون فيه

أمــام اجمللـس الــدستـوري ،وهــو أعلـى احملــاكم يف
فـرنسـا .يـذكـر أن هنـاك جـدال سـاخنـا يف أوسـاط
الــرأي العــام الفــرنــسي بـشــأن مـسـتقـبل أطفــال
املهاجرين غير الشرعيني ،فبرغم أن بعضهم ولد
يف فـرنـسـا فــإنهم قــد يطــردون من املــدارس ،كمـا
تواجـه أسرهم الـترحيـل .ووفقا للقـانون اجلـديد
تـص ــدر ال ــسلـط ــات تـصـ ــريح إق ــامـ ــة "للـمه ــارات
وامل ـ ــواهـب" م ـ ــدتـه ثالث سـن ـ ــوات به ـ ــدف ج ـ ــذب
العـمالة املـاهرة ،لكن القـانون يسمـح أيضا بجلب
العمـالــة غيـر املـاهـرة يف الـقطـاعـات الـتي تـواجه
نقـصــا يف االيــدي العــاملــة .ويــزيــد القــانــون من
صعـوبـة قيـام املهـاجـرين املـقيمـني بجلب أسـرهم
إلــى فــرنـســا ،ويـطــالـب الق ــادمني اجلــدد بــأخــذ
دروس يف الـلغـ ــة الف ــرن ـسـيـ ــة وحق ــوق وواجـب ــات
املـواطنـة .وكـان مجلـس النـواب قــد تبنــى مشـروع
القـ ــانـ ــون بـ ــالفـعل يف آيـ ــار املـ ــاضـي وكـ ــان إقـ ــراره
متوقعا بعد االتفاق الذي مت يف اللجنة املشتركة
جمللـ ـسـي الـن ــواب والـ ـشـي ــوخ يف وقـت سـ ــابق مـن
االسبوع.

ميثاق الديمقراطية واحلكم السليم أمام القمة االفريقية

فشل العوملة يف ردم اهلوة بني الفقراء واالغنياء
اعلنـت االمم املتحـدة يف تقـريـر لهـا ان العـوملـة لـم تنجح يف احلـد من
الـتفــاوت بـني الـبل ــدان الغـنـي ــة والفقـيــرة ،مــوصـيــة بـتــشجـيع الــدول
النامية على تنويع اقتصادها.
ويـذكر التقـرير حول "الـوضع االقتصادي واالجـتماعي يف العـالم عام
 "2006بــان "الـتفــاوت يف امل ــداخيـل بني الــدول ازداد بــشكل كـبي ــر منــذ
 ."1980وجاء يف النص الـذي اعده اجمللس االقتصادي واالجتماعي
املنـبثق عـن االمم املتحـدة ان هــذا التـطــور "يخــالف االفكـار املــسبقـة
حـول الطـريقــة التي تـتغيـر بهـا الفـروقـات يف املـداخـيل بني الـدول يف
اطار اقتـصاد معولـم" .ويضيف معدو الـتقرير ان عـددا ضئيال فقط
مـن الدول الـنامـية متـكن من تقـليص الهـوة التـي تفصلـها عـن الدول
املـتطــورة ،علمــا ان االستـراتـيجيـة الـتي كــانت سـائـدة يف الـثمـانـينـات
والتــسعـينــات كــانـت تقـضـي "بت ــرك اكبــر هــامـش ممـكن مـن املنــاورة
لالس ــواق العــاملـيــة حـتــى يـتـم احلــد مـن الفــروقــات بـني املــداخـيل".
ويـوضحون ان "ذلك لـم يحدث رغم ان العـديد من الـدول يف مختلف
انحـاء العـالم قـامـت بتحـريـر انظـمتهـا املـاليـة وفـتحت اسـواقهـا امـام
العوملة".

تسوية عربية

املعارضة اليمنية ترشح شمالن ملنافسة صالح يف االنتخابات الرئاسية

واشنطن تطالب برد إيراين رسيع وخامتي يتحدث
عن مفاوضات مرشوطه
رف ـضـت الـ ــواليـ ــات املــتح ـ ــدة طلـب
إي ــران مــنحه ــا م ــزي ــدا مـن ال ــوقـت
لدراسة مجـموعة حوافـز مطروحة
عل ــيه ـ ــا لـلح ـ ــد مــن ب ـ ــرن ـ ــامـجه ـ ــا
اخلاص بالوقـود النووي وأكدت انه
يـتعـني علــى طهــران أن تقــدم ردهــا
بـحل ـ ـ ــول املـهل ـ ـ ــة ال ـتــي حـ ـ ـ ــددته ـ ـ ــا
مـج ــمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدول ال ــث ــمـ ـ ـ ــان ــي
الصناعية الكبرى االسبوع املقبل.
وأبلـغت مـجمــوعــة الـثم ــاني إيــران
بـأنها تـريد (ردا واضحـا وجوهـريا)
يف اخلـامــس من متــوز علـى عـرض
احل ــواف ــز الـ ــذي يه ــدف إلـ ــى وقف
تخصيب الـيورانيوم لـكن مسؤولني
إيـرانـيني بـارزيـن أعلنــا علــى الفـور
أن هـن ــاك ح ــاج ــة إل ــى م ــزي ــد مـن
الوقت.
وقـال دبلومـاسي غـربي مطـلع على

م ــرض للجـمـيع لـتجـنـيـب الــشعـب
الـفلـ ـس ـطـيـنــي مخ ــاط ــر اسـتـم ــرار
االج ـ ـت ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــات واالع ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــاالت
واالغتياالت ومـن اجل فك احلصار
اخلانق على قـطاع غزة ومدن وقرى
ومخيمات الضفة الغربية".

مـن جــانـبه حــذر الــرئـيـس املـصــري
حــسن ــى مبــارك مـن إمك ــانيــة وقــوع
كــارثــة مــروعــة يف املـنـطقــة نـتـيجــة
تـصعيـد املواجـهة بـني اإلسرائـيليني
والفلسطينيني .
وطـ ـ ـ ــال ــب الـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس مـ ـبـ ـ ـ ــارك يف
ت ـصـ ــريح ــات لــصحــيف ــة األط ــراف
اإلقليمية والدوليـة املعنية باإلسراع
يف الـ ـت ـ ـ ـ ــوصـل إل ـ ـ ـ ــى حـل سـلـ ـم ـ ـ ـ ــى
للـم ـشـكل ــة القــائـمــة بـني اجلــانـبـني
وف ــى مق ــدمـته ــا م ـشـكل ــة اجلـن ــدي
اإلسرائيلي اخملتطف.
وأضـاف الــرئيــس املصــري انه يبـذل
قـ ـصـ ـ ــارى جه ـ ــده لــتج ـنــب ح ـ ــدوث
(ك ــارث ــة) حقـيقـي ــة ق ــد تـت ـسـبـب يف
حــرق األخـضــر واليــابــس يف جمـيع
أنحـاء املـنطقـة الفتـا إلـى انه أجـرى
خالل ال ـســاع ــات القلـيلــة املــاضـيــة
العــدي ــد من االتـص ــاالت مع القــادة
املعـنـيـني ب ــاألزم ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة و
اإلسرائيلية الراهنة.
وقـ ــال انه اتــصل بـكل مـن ال ــرئـيــس
الفلـسطينـى محمود عبـاس ورئيس
ال ــوزراء االس ــرائـيلـ ــى ايه ــود أومل ــرت
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ــى كل مـن الـ ــرئـي ــس
الـ ـسـ ــورى بـ ـشـ ــار األسـ ــد والـ ــرئـي ــس
الفرنـسى جـاك شيراك مـوضحا أن
كل هـذه االتـصــاالت استهــدفت نـزع
فتـيل األزمـة وضــرورة التــوصل إلـى
حـل سـ ـ ـ ــريـع مل ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ــة اجلـ ـنـ ـ ـ ــدي
اإلســرائـيلـي اخملـتــطف علــى أيــدي
عناصر فلسطينية مسلحة .

باجنولBBC/

أعـمـ ــال القـم ــة االفـ ــريقـي ــة يف ب ــاجن ــول
عــاصمـة جـامـبيـا ،مـيثـاق الـدميقــراطيـة
واحلـكم الــسلـيم الــذي كــان مـن املقــرر ان
يوقعه الرؤساء يف ختام املؤمتر.
وي ـ ــدع ـ ــو امل ـي ـثـ ـ ــاق املق ـت ـ ــرح ال ـ ــى إج ـ ــراء
انتخابات نزيهة ودورية األمر الذي يحول
دون االطاحة باالنظمة بالقوة.
كمـا كان مـن شأن ميثـاق الدميقـراطية أن
يــزيــد مـن صعــوبــة بقــاء القــادة الــذين ال
يحظون بكثير من الشعبية يف السلطة.
وك ــان مـن امل ــزمع أن ميـنح املـيـث ــاق زخـم ــا
لـلعــمل ـي ـ ــات االنــتخ ـ ــاب ـي ـ ــة وي ــضع ح ـ ــدا
لالنقالبـات العـسكـريـة ويـوقف الـتغيـرات
الـدستـوريـة لـتمـكني القـادة مـن البقـاء يف
السلطة.
وقــالـت نكــوســازانــا دالمـيـنـي زومــا وزيــرة
خارجيـة جنوب إفـريقيا إن الـوزراء رفضوا
املوافقة على النقطة األخيرة.

وسـيحــاول االحتــاد اإلف ــريقـي يف القـمــة
إقنـاع الـسـودان بـالــسمـاح لـألمم املتحـدة
تـسلـم مهــام حفـظ الـسالم يف دارفــور من
االحتاد اإلفريقي.
وس ـي ـتــم أي ـض ـ ــا م ـن ـ ــاقـ ـش ـ ــة األوض ـ ــاع يف
الصـومـال بعـد سيطـرة جمـاعـة إسالميـة

عـلى الـعاصـمة ممـا يثـير مـخاوف نـشوب
نزاع مع احلكومة واهية السيطرة.
وقـالت وكـالة األنـباء الفـرنسيـة إنه قد مت
ب ـن ـ ــاء  52ف ــيال وف ـنـ ـ ــدق ضخــم وم ـ ــرك ـ ــز
للـمؤمتـرات على مـشارف بـاجنول يف أقل
مـن سـتـ ــة أشه ــر السـت ـض ــاف ــة ال ــزعـم ــاء

والوفود املشاركة يف القمة.
وسيـصل كــويف عنـان األمـني العــام لألمم
املـتحـدة إلـى بـاجنــول يف نهـايــة األسبـوع
احلـالي حيث يعـتزم لقـاء الرئيـس روبرت
مـوجــابي إلجـراء محـادثـات حـول األزمـة
السياسية يف زمبابوي.
ولكن الـزعيم الزميـبابوي اخملـضرم اتخذ
م ـ ـ ــوقفـ ـ ــا م ـتـ ـ ـشـ ـ ــددا ق ـب ــيل أي اق ـتـ ـ ــراح
ب ــال ــوس ــاط ــة .وق ــال م ــوج ــابـي األسـب ــوع
احلــالي "قـد نعــاني ولكـننــا لن منـوت .مـا
نحتاجه هو دعم االقتصاد".
كمـا يحضـر القمة عـدد آخر من الـزعماء
املعــروفـني مب ــواقفهـم املـنــاهـض ــة للغــرب
ومن بـينـهم ال ــرئيـس الـفنــزويـلي هــوجــو
ت ـش ــافـي ــز وال ــرئـيــس اإلي ــرانــي محـم ــود
أحمدي جناد.
كما سيقرر زعماء االحتاد اإلفريقي
مصير الرئيس التشادي السابق حسني
حبري.

