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موس����كو � يو.ب����ي.آي: اعتبر الرئيس 
الروس����ي دميتري مدڤيديڤ أن محاوالت 
تبرير القمع خالل النظام الستاليني حتت 
حجة مصالح الدولة املطلقة ليست مقبولة. 
ونقلت وكالة »نوفوس����تي« الروسية عن 
مدڤيديڤ قوله � في خطابه مبناسبة إحياء 
ذكرى ضحايا القمع السياسي الذي حتييه 

روسيا في 30 من أكتوبر )امس( � إن »ماليني 
األشخاص )في االحتاد السوفييتي( توفوا 
نتيجة لإلرهاب واالتهامات اخلاطئة، لكننا 
مازلنا نسمع أن هذه التضحيات الكبيرة 
ميكن تبريرها ببع����ض املصالح املطلقة 
للدول����ة«. وأضاف »إنن����ي مقتنع بأنه ال 
األهداف املتعلقة بتنمية البالد وال جناحاتها 

وطموحاتها يجب حتقيقها عن طريق املعاناة 
اإلنسانية واخلسارات«، مشيرا إلى ان ال 
ش����يء مقدس أكثر من حياة اإلنسان وأن 
»القمع ال ميكن تبريره«. وأعرب مدڤيديڤ 
عن قلقه بشأن حقيقة أن الشباب الروسي 
يفتقر للمعرفة ح����ول األحداث املؤملة في 

تاريخ البالد.

مدڤيديڤ: ال مبررات للقمع الستاليني

ديبلوماسيون يصفون مطالب طهران بأنها تقرب الصفقة من مرحلة االنهيار.. وإسرائيل: مشروع الوكالة »خطوة إيجابية أولى«

عواصم ـ احمد عبداهلل والوكاالت
فيما طالب زعماء االحتاد االوروبي ايران امس بقبول االتفاق 
النووي الذي صاغته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعلنت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون امس ان بالدها التزال حتاول 
»حتديد« موقف ايران الوارد في ردها على مشروع االتفاق النووي 

الذي تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت كلينتون في مقابلة مع ش���بكة »سي ان ان« االميركية 
»نح���ن نحاول ان نحدد بدقة ما يري���د )االيرانيون( فعله، ما اذا 
كان ه���ذا ردا اوليا او انه رد نهائي، او انه بداية للوصول الى ما 
نريدهم ان يصلوا الي���ه«. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اعلنت امس االول انها تسلمت من ايران »ردا اوليا« على مشروع 
االتفاق الذي اقترحته في شأن تخصيب اليورانيوم االيراني في 
اخل���ارج لتحويله الى وقود نووي ملفاع���ل طهران لالبحاث، في 
حني اعلنت واش���نطن انها تنتظر »ردا رسميا« من طهران على 

مشروع االتفاق.
الى ذلك، رفض الناطق بلسان وزارة اخلارجية االميركية ايان 
كيل���ي ايضاح موقف الواليات املتحدة من الرد الذي قدمته ايران 
على اقتراح رفع نس���بة تخصيب م���ا لديها من يورانيوم خارج 
البالد الس���تخدامه وقودا ملفاعلها البحثي. وقال كيلي في ايجاز 
للصحافي���ني اول من امس ان الواليات املتحدة »تظل موحدة مع 
شريكتيها روسيا وفرنس���ا في دعم االقتراح الذي قدمته وكالة 

الطاقة الذرية الدولية«.
وكان���ت ايران قد قدمت اقتراحا بنق���ل كمية اليورانيوم التي 

وردت في مشروع االتفاق الذي وضعته الوكالة والتي تبلغ نحو 
1.2 طن ولكن على دفعات بحيث ترس���ل كل دفعة بعد ان تتلقى 
سابقتها عقب رفع نسبة تخصيبها. وعلى الرغم من تصريح كيلي 
بالتمسك بنص املشروع الذي قدمه مدير الوكالة محمد البرادعي 
فانه جتنب القول ان بالده ترفض التعديل الذي اقترحته طهران 

على املشروع.

طهران مستعدة للعقوبات

باملقاب���ل، قال مس���ؤول ايراني إن بالده ف���ي أفضل الظروف 
ملواجهة اي عقوبات اقتصادية تفرض عليها. ونسبت وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية )ارنا( الى رئيس غرفة جتارة وصناعة ومناجم 
طهران يحيي آل اس���حاق قوله ان ايران االن »في افضل الظروف 
ملواجهة اي عقوبات جتارية«، مضيفا ان جتربة فرض العقوبات 
ضد الدول طوال التاريخ »اثبتت انها لم تسفر عن نتائج ايجابية 
للجهة التي فرضتها«. وقال ان ايران تعرضت ألكثر من 30 عاما 
للحظر من قبل عدد من الدول بش���كل دائم »لكن التجربة اثبتت 
ان احلظر لم يعط اي نتيجة«. وكانت جلنة في مجلس الشيوخ 
االميركي وافقت امس االول على مشروع قانون لفرض عقوبات 
على الشركات التي تزود ايران بالبنزين ويقيد معامالت جتارية 

اخرى مع اجلمهورية االسالمية. 

تقرير »الغارديان«

في غضون ذلك، أفادت صحيفة الغارديان الصادرة امس بأن 

ديبلوماسيني أوروبيني وصفوا مطالب ايران بإدخال تعديالت على 
صفقة لتخصيب اليورانيوم بأنها غير مقبولة وبددوا بذلك آمال 

التوصل إلى اختراق ديبلوماسي حول برنامجها النووي.
وقالت الصحيفة إن انهيار الصفقة كما هو محتمل س���يوجه 
نكسة جديدة لسياسة الرئيس األميركي باراك أوباما باالنخراط 
مع ايران ويضع على الطاولة خيارات فرض عقوبات دولية جديدة 

وقيام اسرائيل بالرد عسكريا.
واضافت أن رد ايران على الصفقة الذي تأخر أسبوعا لم يتم 
الكشف عن مضمونه حتى اآلن غير أن مصادر ديبلوماسية مطلعة 
أكدت »أن طهران طلبت ادخال تعديلني كبيرين على الصفقة هما 
شحن اليورانيوم لديها للخارج على دفعات بالتزامن مع حصولها 

على الوقود الذي يحتاج له مفاعل أبحاثها النووية«.
ونس���بت إلى املصادر قولها »هذه املطالب مرفوضة بالكامل 
ومن الواضح أن االيرانيني يريدون جميع املكاسب دون أن يقدموا 

أي شيء«.
الى ذلك اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو امس 
ان مش���روع االتفاق الذي قدمته الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
لقي���ام تعاون بني ايران والقوى الكبرى في املجال النووي ميثل 

»خطوة ايجابية اولى«.
واش���اد نتنياهو قبيل لقائه في القدس املبعوث االميركي الى 
الشرق االوسط جورج ميتشل ب� »اجلهود الراهنة« التي يبذلها 
الرئيس االميركي باراك اوباما »ملنع ايران من امتالك قدرة عسكرية 

نووية«.

إيران تعلن استعدادها ألي عقوبات جديدة.. و »األوروبي« يطالبها بقبول االتفاق النووي 

طهران � أ.ف.پ: أطلق القضاء االيراني سراح رئيس حترير صحيفة 
»اعتماد ملي« التي يديرها املرش����ح اخلاس����ر في االنتخابات الرئاسية 
االيرانية مهدي كروبي، بحسب ما اوردت وكالة ايلنا. وأشارت الوكالة 
الى ان محمد قوشاني اطلق سراحه مساء امس االول بكفالة قدرها مليار 

ريال )100 الف دوالر( دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
ولم تتوافر اي توضيحات حول االتهامات املوجهة اليه. 

وكان عدد من االصالحيني من بينهم محمد قوشاني مثلوا امام احملكمة 
الثورية في طهران في 25 اغسطس بتهمة انهم »العقل املدبر« للتظاهرات 
االحتجاجية على عملية اعادة انتخاب الرئيس االيراني محمود احمدي 

جناد املثيرة للجدل في 12 يونيو. 
وكان مجهولون اعتقلوا قوش����اني في 20 يوني����و من داخل منزله 
بحسب ما ابلغ احد زمالئه وكالة فرانس برس نقال عن زوجة الصحافي 

املطلق سراحه. 
وكانت السلطات االيرانية علقت صدور صحيفة »اعتماد ملي« أواسط 
اغسطس على خلفية مقال لكروبي نشرته الصحيفة اورد فيه اتهامات 
جديدة للسلطة مبمارس����ة التعذيب مما تسبب في قتل متظاهرين في 

االعتقال.

اإلفراج عن رئيس تحرير  صحيفة إيرانية معارضة

تحضير لالنتخابات الرئاسية في 29 نوفمبر

تيجوس���يجالبا � وكاالت: 
رضخت حكوم���ة األمر الواقع 
في هندوراس للضغوط الدولية 
الس���ماح بعودة  ووافقت على 
الرئيس املخلوع مانويل زياليا 
للسلطة بعد أن أطاح به انقالب 

عسكري منذ 4 أشهر.
وحدث���ت االنفراج���ة أمس 
األول بع���د جتدد الضغوط من 
مسؤولني أميركيني كبار توجهوا 
الى هندوراس هذا األسبوع لبذل 
جهود أخيرة النهاء األزمة التي 
أزعجت الرئيس األميركي باراك 

أوباما.
وقال زياليا اليس���اري بعد 
أن وافقت األطراف املتنافس���ة 
على اتف���اق ينص على عودته 
الى منصبه ف���ي األيام املقبلة 
»انه انتصار للدميوقراطية في 

هندوراس«.
وتاب���ع »نح���ن راض���ون 
ومتفائل���ون م���ن أن عودت���ي 
وشيكة«. وكان قد أطيح بزياليا 
وأرسل الى املنفى يوم 28 يونيو  
لكنه تسلل الى هندوراس الشهر 
املاضي ومنذ ذلك احلني يعيش 
الجئا في سفارة البرازيل فيما 

حتيط قوات حكومية باملبنى.
ورف���ض احلاك���م الفعل���ي 
لهندوراس روبرتو ميتشليتي 
الذي تولى السلطة في غضون 
ساعات من االطاحة بزياليا مرارا 
املوافق���ة على ع���ودة الرئيس 
املخلوع لكنه تراجع في نهاية 

املطاف.
وقال ميتشليتي للصحافيني 
أم���س األول »خول���ت فري���ق 
التوقيع  التفاوض اخلاص بي 
عل���ى اتفاق هو بداي���ة النهاية 

للوضع السياسي في البالد«.
ب���أن زياليا ميكنه  وصرح 
العودة ملنصب���ه بعد تصويت 
الكونغرس الذي س���توصي به 

احملكمة العليا للبالد.
االتف���اق ان يقبل  ويتطلب 
اجلانبان بنتائ���ج االنتخابات 

الرئاسية املقررة في 29 نوفمبر  
ونقل صالحي���ات اجليش الى 

محكمة انتخابية.
وأضاف ميتشليتي ان االتفاق 
يشمل تش���كيل جلنة لتقصي 
احلقيقة للتحقيق في االحداث 
التي وقعت في االشهر االخيرة 
وسيطالب احلكومات االجنبية 
بوق���ف اج���راءات عقابية مثل 

أوال. ازاء ذلك، أش���ادت وزيرة 
اخلارجي���ة األميركية هيالري 
كلينتون بانتهاء األزمة السياسية 

في هندوراس.
وصرحت للصحافيني خالل 
زيارتها لباكس���تان »اننا نقف 
بكل وضوح الى جانب استعادة 
النظام الدستوري مبا في ذلك 

اجراء االنتخابات«.

تعليق املساعدات والغاء اصدار 
الواليات  التأش���يرات. وكانت 
املتح���دة واالحت���اد االوروبي 
وزعماء أميركا الالتينية أصروا 
على السماح لزياليا باستكمال 
فترته الرئاسية التي تنتهي في 
يناير. وهددوا بعدم االعتراف 
بالفائز في انتخابات نوفمبر ما 
لم تتم استعادة الدميوقراطية 

وقالت »احرص على تهنئة 
شعب هندوراس والرئيس زياليا 
وميتشيليتي على التوصل الى 

هذا االتفاق التاريخي«.
وش���ملت كلينت���ون ف���ي 
الوس���يط، رئي���س  تهانيه���ا 
كوستاريكا اوس���كار ارياس، 
والبرازيل واملكسيك، مبرزة دور 
الديبلوماسية االميركية ايضا.

انقالبيو هندوراس يوافقون على عودة زياليا إلى السلطة

تراجع حظوظ بلير في تولي رئاسة االتحاد األوروبي لصالح مرشح من تيار يمين الوسط

بروكسل � رويترز: توصل 
قادة االحتاد االوروبي امس االول 
الى اتف���اق يفتح الطريق امام 
التصديق على معاهدة لزيادة 
نفوذه في الشؤون العاملية. ولم 
يتمكن زعماء االحتاد من االتفاق 
على رئيس جديد له، وذلك في 
قمة في بروكسل التي اختتمت 
امس مع انحسار فرص رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني 

بلير للفوز باملنصب.
وقال مسؤولون ان زعماء 
الدول السبع والعشرين التي 
تشكل االحتاد االوروبي وافقوا 
على صيغة اتفاق إلقناع الرئيس 
التشيكي فاتس���الف كالوس 
بالتصديق على معاهدة لشبونة 
التي س���تدخل اصالحات على 
املؤسسات الرئيسية لالحتاد. 

ليبونني. وعل���ى النقيض من 
التصديق على  التفاؤل بشان 
معاه���دة إصالح مؤسس���ات 
االحتاد االوروبي فإن كثيرين 
من زعماء االحتاد شعروا بخيبة 
الفشل في االتفاق  أمل بسبب 
على حجم التمويل الذي سيقدمه 
االحتاد ملساعدة الدول الفقيرة 
ف���ي مكافحة ارتف���اع درجات 
احلرارة ف���ي العالم مبقتضى 
اتفاقية ستناقش في محادثات 
دولية في العاصمة الدمنركية 

كوبنهاغن في ديسمبر. 
وتعارض بعض الدول � مبا 
في ذلك أملانيا � املس���ارعة الى 
إعالن رقم قائلة ان من االفضل 
االنتظار إلى ان تكشف القوى 
العاملية االخرى أوال عن حجم 

االموال التي ستقدمها.

وتتضمن الصفقة اعفاء تشيكيا 
من االنضم���ام مليثاق احلقوق 
األساس���ية لالحتاد لتتساوى 
بذلك مع بريطاني���ا وپولندا. 
وقال رئيس الوزراء السويدي 
فريدريك رينفيلدت الذي تتولى 
بالده رئاس���ة الدورة احلالية 
لالحت���اد االوروبي في مؤمتر 
صحافي ان جميع أعضاء االحتاد 
وافقوا على الطلب الذي تقدم 
به الرئيس التشيكي فاتسالف 
كالوس مؤكدا »ان الطريق الى 
تصديق معاهدة لشبونة أصبح 

اآلن مفتوحا«.
وحتتاج املعاهدة الى تصديق 
جميع الدول االعضاء الس���بع 
والعشرين حتى تصبح نافذة. 
وصدقت جميع الدول عليها عدا 
التش���يك. والعقبة  جمهورية 

الوحيدة اآلن امام توقيع كالوس 
هي طعن قانوني قدمه اعضاء 
مبجلس الشيوخ التشيكي من 
املتوق���ع ان ترفض���ه احملكمة 
الدستورية للبالد يوم الثالثاء 
التصديق  املقبل. وس���يعطي 
على املعاهدة بعد سنوات من 
املفاوضات دفعة آلمال االحتاد 
االوروبي لزي���ادة نفوذه على 
الساحة العاملية ملجاراة صعود 
قوى بارزة مثل الصني في أعقاب 

االزمة االقتصادية العاملية.
وق���ال رئي���س املفوضية 
االوروبي���ة جوزي���ه مانويل 
باروزو »هذه املعاهدة اجلديدة 
تذكرني بسباق للمارثوان لكنه 
ماراثون فيه حواجز«. وستيسر 
املعاهدة عملية صنع القرار في 
االحتاد االوروب���ي وهي اآلن 

عملية صعبة مع منو االحتاد 
الى 27 دولة عضو متثل 495 
مليون نسمة. وستنشئ رئيسا 
ملجلس زعماء االحتاد االوروبي 
وتعزز سلطات ممثله االعلى 

للشؤون اخلارجية. 
وقال الزعماء انهم لم يناقشوا 
من سيكون الرئيس وتالشت 
آم���ال بلي���ر عندما فش���ل في 
احلصول على تأييد االشتراكيني 
االوروبيني وهم حلفاء حلزبه 
العمال احلاك���م في بريطانيا. 
ومن املرجح اآلن بشكل أكبر ان 
يذهب املنصب الى مرشح من 
ميني الوسط. ولم يبرز أحد حتى 
اآلن بني املرش���حني احملتملني 
ومنهم رئيس الوزراء الهولندي 
يان بيتر بالكنن���ده ورئيس 
الوزراء الفنلندي السابق بافو 

معاهدة لشبونة إلى التصديق بعد إبرام صفقة مع تشيكيا 

الرئيس زياليا متوسطا أنصاره داخل السفارة البرازيلية في هندوراس أمس         )رويترز(

العراق:  ممثل السيستاني يحّذر من تدهور أمني 
مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية

هل تتحول »دارفور« إلى مالذ  لجيش الرب للمقاومة؟

 لجنة المعايير األخالقية في الكونغرس
تحقق مع نواب لعالقاتهم بجماعات الضغط 

واش����نطن � رويترز: ذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست« امس أن ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة 
التي تراقب انفاق وزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( 
ف����ي مجلس النواب األميرك����ي يخضعون لتحقيق 

يجريه الكونغرس في مسائل أخالقية.
وقال����ت الصحيفة إن التحقيق����ات التي يجريها 
مكتبان معنيان مبراقبة أخالقيات أعضاء الكونغرس 
وموظفيه تشمل حتقيقا مع النائب جون مورثا رئيس 
اللجنة الفرعية ملخصصات الدفاع و6 مشرعني آخرين 
بس����بب عالقاتهم بش����ركة ذات نفوذ تنظم حمالت 

لصالح جماعات ضغط)اللوبي(.
وأضافت الصحيفة ان املش����رعني ساعدوا على 
توجيه ماليني الدوالرات من األموال االحتادية لعمالء 
مجموعة »بي.إم.إيه غروب« وكانوا قد حصلوا على 

مساهمات لتمويل حمالتهم االنتخابية من الشركة 
وعمالئها.

وقالت واشنطن بوست إن الشركة التي أنشأها 
مساعد سابق في الكونغرس تخضع لتحقيق جنائي 

جتريه وزارة العدل األميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا سريا ملجلس 
النواب حصلت الصحيفة على نس����خة منه تضمن 
تفاصيل التحقيقات التي يجريها املجلس في املعايير 
االخالقية. وقالت الصحيفة إنه طبقا للوثيقة التي 
أعدت في يوليو املاضي فإن أكثر من 30 نائبا ومجموعة 
من املعاونني في الكونغ����رس خضعوا لتحقيقات 
املعايي����ر األخالقية في مجلس النواب في مس����ائل 
تتعلق مبمارس����ة ضغوط لصالح ش����ركات الدفاع 

والترويج لنفوذ الشركات.

 كربالء � أ.ف.پ: حذر ممثل للمرجع الشيعي 
الكبير علي السيستاني في خطبة صالة اجلمعة 
امس من تدهور االوض���اع االمنية في العراق 
مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية التي 

يفترض ان جتري منتصف يناير 2010.
وقال الش���يخ عبدامله���دي الكربالئي ممثل 
السيس���تاني في كربالء )جن���وب بغداد( بعد 
هجمات االحد الدامي »مع تكرار التفجيرات نفسها 
واالسلوب نفسه وفي املربع االمني نفسه، البد 
لنا من مراجعة شاملة ودقيقة للخطة االمنية 
املطبقة في بغداد«، مؤكدا على ضرورة ان »يكون 
هناك تشخيص عاجل لالسباب التي ادت الى 

وقوع هذه التفجيرات«.

 واضاف »ليس من الصحيح االعتماد على 
التكهنات واالحتماالت غير املبنية على دليل« 
ألنها تكشف اننا »ال نستطيع حماية البالد من 

التفجيرات احملتملة قبل موعد االنتخابات«.
وهو يعبر بذلك عن اعتراضه على تصريحات 
مصادر امنية بوجود هذه السيارات في املنطقة 

وعدم تسللها من خارجها.
وحذر الكربالئي من وقوع هجمات جديدة، 
وقال ان »الفترة )املقبلة( حساسة جدا والقوى 
االرهابية تعول على زعزعة ثقة املواطن باحلكومة 
والقوى السياسية وبكفاءة االجهزة االمنية«، 
مشيرا الى ان »املطلوب هو منع تكرار مثل هذه 

احلوادث فرمبا هناك ثالث ورابع«.

اخلرطوم � أ.ف.پ: ش���به مسؤول في االمم 
املتحدة جيش الرب للمقاومة االوغندية ب� »وحش 
يتحدث عنه اجلميع لكن لم يره احد« مع تزايد 
الش���ائعات عن انتقال هذه احلركة املتمردة الى 

غرب السودان.
ووس���ع جيش الرب للمقاوم���ة، الذي يعد 
احدى اشرس حركات التمرد في العالم واصدرت 
احملكم���ة اجلنائية الدولية مذك���رة اعتقال ضد 
زعيمه جوزف كوني، منذ سنوات نطاق عملياته 
الى الكونغو الدميوقراطية وافريقيا الوس���طى 

وجنوب السودان.
ففي جنوب السودان، هاجم مسلحو احلركة 
هذه الس���نة عددا من نقاط توزيع املس���اعدات 
الغذائية وقتل���وا مئات املدنيني وخطفوا اطفاال 
واجبروا آالف االشخاص على النزوح في املنطقة 

االستوائية الغربية.
وسجل حادثان قد يكون تورط فيهما رجال 
جوزف كوني في االسابيع االخيرة في اقليم غرب 
بحر الغزال املجاور واملتاخم الفريقيا الوسطى 
ودارفور مما غذى التكهنات حول انتقال جيش 

الرب للمقاومة الى دارفور.
ونسب جيش جنوب السودان الى جيش الرب 
للمقاومة مقتل اثنني من رجاله ثم هجوما االسبوع 
املاضي تسبب في مقتل خمسة اشخاص على مخيم 

لنازحني من دارفور في غرب بحر الغزال.
وقال حاك���م غرب بحر الغزال مارك نيبوش 
»انه جيش الرب للمقاومة لقد اسروا 21 شخصا 
ومتكن اجلنود من حترير االشخاص املخطوفني«، 
مؤكدا انه مت التعرف عل���ى طريقة عمل حركة 
التمرد هذه املعروفة بخطفها فتيانا ونساء خالل 

هجماتها.
واكد وزير االعالم في جنوب الس���ودان بول 
ماي���وم ان »عناصر من جيش ال���رب للمقاومة 

ش���وهدوا في غرب بحر الغزال. ال يفاجئني ان 
يكونوا واصلوا طريقه���م الى جنوب دارفور«. 
واوضح ان املتمردي���ن االوغنديني املالحقني قد 

يكونون جلأوا الى هذه املنطقة.
ويجري البح���ث حاليا عن رج���ال جوزف 
كوني في جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو 

الدميوقراطية.
وقال ديبلوماسي غربي ان جيش الرب للمقاومة 
»توغل قليال في غرب بحر الغزال«، لكن ليست 

هناك اي معلومات تؤكد وجودهم في دارفور.
واكد مسؤول في بعثة السالم املختلطة التابعة 
لالمم املتحدة ولالحتاد االفريقي في دارفور ان 
احلدي���ث عن وجود جيش ال���رب للمقاومة في 
دارفور مثل احلديث ع���ن »وحش يتحدث عنه 

اجلميع لكن لم يره احد«.
واضاف املسؤول في بعثة حفظ السالم »ال اقول 
ان جيش الرب للمقاومة ال وجود له في دارفور 

بل اننا ال منلك اي دليل على وجوده«.
من جهته، قال اخلبير في الشؤون السودانية 
جيرار برونيي���ه ان »جيش الرب للمقاومة هم 
قتلة بال حدود حاليا لكن يجب ان يتحرك هؤالء 
في منطقة يعرفونها«، متس���ائال »على صعيد 

اجلغرافيا كيف سيعملون في دارفور؟«.
واضاف »يجب ان يكونوا مرتاحني قليال في 
بيئتهم. عندما يذهب���ون الى جمهورية افريقيا 
الوسطى او الكونغو )اي في الغابات واالحراج( 
فهذا يشكل جزءا مما يعرفونه. لكن في دارفور كما 

على سطح القمر. ال اعتقد ان االمر صحيح«.
واتهم جيش جنوب السودان الذي يقيم عالقات 
متوت���رة مع احلكومة املركزي���ة في اخلرطوم،  
احلكومة السودانية بدعم جيش الرب للمقاومة 
ليتمركز في دارفور، وه���ي اتهامات ال تأخذها 

السلطات السودانية على محمل اجلد.


