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اخلرطوم ـ أ.ف.پ: اقر البرملان السوداني 
امس قانون االســــتفتاء في جنوب السودان 
بعد اتفاق بني اجلنوبيني والشماليني، بحسب 
مراسل لوكالة فرانس برس.  ويتضمن التشريع 
اجلديد الذي مت اقراره امس بندا كان يصر عليه 
اجلنوبيون واسقطه الشماليون من الصيغة 
االولى للقانون التي عرضت االسبوع املاضي 

على البرملان.  ويفرض هذا البند على اجلنوبيني 
الذين غادروا مناطــــق اقامتهم االصلية قبل 
استقالل السودان عام 1956 ان يدلوا باصواتهم 
خالل االســــتفتاء حول استقالل اجلنوب في 
العام 2011 في اجلنوب وليس في اماكن اقامتهم 
احلالية.  ومبوجــــب القانون الذي اقر ميكن 
للجنوبيني الذين يقيمون خارج اجلنوب منذ 

العام 1956 التصويت في اماكن اقامتهم احلالية.  
وكان البرملان اقر قانونا لالستفتاء االسبوع 
املاضي ولكن احلركة الشعبية لتحرير السودان 
)متمردون جنوبيون سابقون( اعترضت عليه 
وقاطعت اعمال البرملان النه كان يسمح لكل 
اجلنوبيون املقيمني خارج اجلنوب بالتصويت 

في اماكن اقامتهم.

البرلمان السوداني يقر قانون االستفتاء بعد إدخال تعديالت لصالح الجنوبيين

القاهرة – وكاالت: انتقد وزير 
اخلارجيـــة املصريـــة احمد ابو 
الغيط بشدة قيام اسرائيل بطرح 
عطاءات لبنـــاء نحو 700 وحدة 
القدس  اســـتيطانية جديدة في 
الشرقية، واعتبر ان هذه االجراءات 
جتهض انطالق مفاوضات السالم 
وذلك قبيل وصول رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو الى 
القاهرة امس الجراء مباحثات مع 
الرئيس املصري حسني مبارك 
حول عملية السالم بني اسرائيل 

والفلسطينيني.
وقالت مصادر ديبلوماســـية 
ليونايتد برس إنترناشونال ان 
احملادثات بني مبارك ونتنياهو 
تناولت سبل دفع جهود استئناف 
مفاوضات السالم بني االسرائيليني 
والفلســـطينيني وسبل تخفيف 
احلصار املفروض على قطاع غزة. 
واشارت املصادر الى أن احملادثات 
تناولت ايضا تطورات املوقف جتاه 
صفقة تبادل االسرى بني اسرائيل 
وحركة حماس التي تتوسط فيها 
القاهرة وبرلني الطالق ســـراح 
اجلندي االسرائيلي االسير لدى 
حماس جلعاد شاليط مقابل مئات 

االسرى الفلسطينيني.
وكان ابـــو الغيط قد اعلن ان 
احملادثات تناولت »كيفية حتريك 
جهود السالم وسوف نستمع ملا 
يفكر فيه)نتانياهو( وكيف يطرح 

مواقفه«.
وبعد احملادثات اكد ابوالغيط 
انه لن يتم استئناف املفاوضات 
الفلسطينية ـ االسرائيلية مادام 

االستيطان مستمرا.
وقـــال ابوالغيط للصحافيني 
رأينا رغبة مـــن رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي أن يحـــرك باجتاه 
املفاوضات مع الفلسطينيني ونحن 
نلح على أن تكون هناك أرضية 

متفق عليها لهذه املفاوضات.
وأضـــاف: اي مفاوضات لها 

شروط وال تفاوض مع استمرار 
االستيطان.

كمـــا تأتـــي هـــذه الزيـــارة 
االدارة االميركية  فيما حتضـــر 
خطابي ضمانات للفلسطينيني 
واالسرائيليني ينبغي ان يشكال 
اساســـا الســـتئناف املفاوضات 
بينهمـــا، وهو ما نفت الســـلطة 

الفلسطينية علمها به.
واذ رأى ابو الغيط ان اعالن 
اسرائيل بناء وحدات استيطانية 
جديدة في القدس الشرقية بانه 
يتسبب في احباط جهود استئناف 
املفاوضات قال في تصريح نقلته 
الشـــرق االوســـط  انباء  وكالة 
املصرية الرســـمية ان استمرار 
النشاط االستيطاني يلقي بظالل 
من الشـــك على نية اسرائيل في 
التوصل الى حل قائم على اساس 
دولتني. وكانت وزارة االسكان 
االسرائيلية قد اعلنت امس االول 
عن دعـــوة مناقصات لبناء 198 
وحدة ســـكنية في مستوطنات 
بيســـجات زئيف و377 وحدة 
ســـكنية في مســـتوطنة نئيف 
ياكوف و117 وحدة ســـكنية في 
حارحوما )فـــي جبل أبو غنيم 
بالقدس الشرقية( والتي بنيت 
في اراض احتلتها اسرائيل عقب 

حرب يونيوعام 1967.
في غضون ذلك، اعلن مصدر في 
حركة حماس ان قيادات من احلركة 
في الداخل واخلارج تناقش حاليا 
اخر تطورات صفقة تبادل االسرى 
بني احلركة واسرائيل.  وقال املصدر 
لـ )كونا( ان وفدا من احلركة في 
القياديني  الداخل)غــــزة( يضــــم 
الزهار وخليل احلية بدأ  محمود 
فــــور وصوله الى دمشــــق امس 
االول قادما من القاهرة مشاورات 
مع قيادات احلركــــة في ظل الرد 
االســــرائيلي على مطالب احلركة 
الذي تسلمته االسبوع املاضي عبر 

الوسيط االملاني.

بوتين: يجب أن تطور روسيا أسلحتها الهجومية حفاظًا على التوازن مع أميركا
 موســـكو ـ وكاالت: صرح رئيـــس الوزراء 
الروسي فالدميير بوتني امس بأنه على روسيا 
تطوير »االســـلحة الهجوميـــة« ملواجهة الدرع 
الصاروخية االميركية، حســـبما ذكرت وكاالت 

االنباء الروسية.
 وقال بوتني الذي يزور ڤالديڤوستوك )اقصى 
شرق روسيا( في تصريحات بثتها وكالة ايتار 
تاس »لالبقاء على التوازن بدون تطوير منظومة 
دفاعيـــة صاروخية كما تفعل الواليات املتحدة، 

علينا ان نطور انظمة هجومية«.
 واضاف ان خطط الواليات املتحدة إلقامة درع 
صاروخية في أوروبا ستدمر التوازن االستراتيجي 
بني الواليات املتحدة وروسيا وان بالده ستضطر 

الى تطوير اسلحة هجومية جديدة.
 وكشـــفت تصريحات رئيس وزراء روسيا 
القوي عن فداحة املشـــاكل التي تعطل التوصل 
ملعاهدة بديلة لـ »ستارت- 1« كما أبرزت شعور 
موسكو بعدم االرتياح ازاء خطط الدفاع الصاروخي 

لواشنطن.
 وسأله أحد الصحافيني عن املشكلة الكبرى 
التي تواجه احملادثات فقال بوتني »ما املشكلة؟ 
املشكلة هي ان شركاءنا األميركيني يبنون درعا 

صاروخية ونحن ال نفعل«، واضاف ان »مشكلتي 
الصاروخ الدفاعي واالسلحة الهجومية مرتبطتان 

الى حد كبير«.
 واكد بوتني انه »باقامة مظلة من هذا النوع 
ميكن ان يشعر شركاؤنا )الواليات املتحدة( بأنهم 
آمنون متاما وسيفعلون ما يريدون مما سيضر 
التوازن  بالتوازن«، واضاف »بذلك ســـيضرب 
وسيكون هناك مزيد من العدوانية في السياسة 

واالقتصاد«.
 واعلنت الواليات املتحدة في سبتمبر تخليها 
عن مشروع نشر الدرع الصاروخية في اوروبا 
الشرقية الذي وضع خالل رئاسة جورج بوش 

وتعتبره موسكو تهديدا المنها.
 وقرر الرئيس باراك اوباما ابدال هذا املشروع 
الذي يهدف الى التصدي لتهديد الصواريخ بعيد 
املدى بنظام اكثر مرونة يؤمن حماية من االسلحة 
القصيرة واملتوســـطة املدى وهو موقف مبدئي 

مريح ملوسكو.
 من جهة اخرى، تأتي تصريحات بوتني بينما 
تتفاوض موسكو وواشـــنطن منذ اشهر بشأن 
ابرام معاهدة جديدة للحد من التســـلح النووي 
لتحل محل ستارت املوقعة في 1991 وانتهت في 

اخلامس من سبتمبر.
 وفي هذا الشأن، رأى بوتني ان احملادثات التي 
توقفت منتصف ديسمبر بسبب اعياد رأس السنة 

»جتري بشكل ايجابي«.
 وقال رئيس الوزراء الروسي انه فيما يتعلق 
»بقواعد احلد من االسلحة التي تفهم بشكل واحد 
ويسهل التحقق منها وتتسم بالشفافية، فان وجود 

مثل هذه القواعد افضل من غيابها«.

 صاروخ روسي يحمل قمرا أميركيا 

 في غضون ذلك، انطلق صاروخ »بروتون« 
الروســـي امس إلى الفضاء حامال قمرا صناعيا 
أميركيا، ونقلت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« 
عن أحد الناطقني باسم وكالة الفضاء الروسية قوله 
ان صاروخا روسيًا من طراز »بروتون - ام« انطلق 

من قاعدة »بايكونور« الفضائية الروسية
في كازاخستان حامال قمرا صناعيا للواليات 
املتحدة إلى مـــدار في الفضاء. والقمر الصناعي 
وهو من طـــراز »دايركت تي فـــي 12« ألغراض 
االتصاالت والبـــث التلفزيوني، وذكرت الوكالة 
أن هذه آخر عملية إطـــالق لصاروخ »بروتون 

أم« هذا العام. 

بداًل من تطوير منظومة دفاع صاروخي موازية للمنظومة األميركية

بوتني يلتقي عماال خالل زيارته ملصنع سيارات في ڤالديڤوستوك أمس             )أ.پ(

الرئيس محمد حسني مبارك خالل استقباله رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو في القاهرة أمس      )رويترز(

القاهرة لنتنياهو: ال استئناف للمفاوضات مع استمرار االستيطان
بحث مع مبارك عملية السالم وصفقة األسرى

رئيس الشاباك: إتمام صفقة تبادل األسرى صفعة لعباس 
عواصمـ  وكاالت: قال رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( 
يوفال ديســــكني إن تنفيذ صفقة تبادل األســــرى بني إسرائيل وحماس 
سيشــــكل صفعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكنها لن 
تسقط حكمه. ونقلت الصحف اإلسرائيلية الصادرة امس عن ديسكني 
قوله أمس االول خالل اجتماع سفراء إسرائيل في أنحاء العالم املنعقد في 
القدس إن »صفقة شاليط ستكون صفعة على وجنة أبو مازن)عباس( 
وإجنازا كبيرا حلماس لدى الرأي العام لكن من اجلهة األخرى فإن أبو 
مازن يدرك أن هذا ســــيتم وهو يعد نفسه المتصاص ذلك وفي جميع 

األحوال فإنه ليست هذه الصفقة هي التي ستسقطه«. من جهة اخرى، 
غادرت قافلة »شــــريان احلياة 3« التي تنقل مساعدات انسانية وطبية 
لقطاع غزة ميناء العقبة االردني صباح امس متوجهة الى ميناء الالذقية 

السوري على امل دخول مصر من ميناء العريش.
 وقال زاهر البيراوي املتحدث الرسمي باسم القافلة في اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس برس ان القافلة غــــادرت العقبة )امس(، وهي تتجه 
شماال الى سورية.  وبعد ان تصل القافلة الى ميناء الالذقية ستستقل 

بعد ظهر )اليوم( سفينتني باجتاه ميناء العريش املصري، 

قافلة »شريان الحياة ـ 3« غادرت العقبة لميناء الالذقية في طريقها إلى العريش

المعلم: سورية بذلت جهدًا 
ديبلوماسيًا لحل قضية الحوثيين

»14 أكتوبر«: مساجد عدن تحولت
إلى مراكز تضامن مع »القاعدة«

دمشق ـ هدى العبود
رأى وزير اخلارجية الســــورية وليد املعلم أن عام 2009 كان عاما 
لنجاحات سياسة بالده على مختلف الساحات بكل معنى الكلمة سواء 
عالقات دمشــــق العربية أو اإلقليمية أو الدولية واصفا العالقات مع 
الدول العربية بالطيبة. وكشف املعلم خالل عرض سياسي شامل حول 
سياســــة ســــورية اخلارجية في عام 2009 قدمه أمام مجلس الشعب 
الســــوري امس االول أن بالده بذلت »جهدا ديبلوماســــيا بني اليمن 
وإيــــران من أجل موضوع احلوثيني ولكن يبدو أن املوضوع تداخلت 
فيه قوى أخرى ملنع احلل الديبلوماســــي ومازال القتال من أجل هذا 
املوضوع دائرا ونحن نعتقد أن احلل الديبلوماسي واحلوار هو الذي 
يصون اليمن من هذا االســــتنزاف«. وشدد املعلم على متسك سورية 
بالوســــاطة التركية في محادثات الســــالم غير املباشرة مع إسرائيل 
مؤكدا أنه لن يتم استئناف هذه احملادثات قبل إعالن إسرائيل القبول 
باالنســــحاب إلى خط الرابع من حزيــــران عام 1967 وفقا ملا مت خالل 

اجلوالت اخلمس السابقة التي جرت في اسطنبول. 
 وأكــــد املعلم أن العالقات بني بالده وإيران مميزة وتخدم مصالح 
املنطقة وأن السياسة اخلارجية السورية اجتهت نحو دول شرق آسيا 
وآسيا الوسطى إضافة إلى تعزيزها وتطويرها مع دول أميركا اجلنوبية.  
وعن العالقات السورية األميركية أوضح »أن سورية استجابت لطلب 

الواليات املتحدة بإقامة حوار مع سورية دون شروط 

صنعاء ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة مينية رسمية امس أن مساجد 
عدن حتولت إلى مراكز حتريض منظم ومنســــق تضامنا مع تنظيم 
القاعدة. وحتدثت صحيفة »14 أكتوبر« الرســــمية الصادرة في عدن 
عن »دور خطباء مساجد الســــلفيني في عدن في حتريض املواطنني 
ضد الســــلطة وضد الهجمات التي استهدفت جتمعات اإلرهابيني في 
منطقــــة املعجلة باحملفد في محافظة أبــــني ومنطقة وادي رفض في 
مديرية الصعيد مبحافظة شــــبوة. وكانت السلطات اليمنية أعلنت 
خالل األســــبوعني املاضيني عن عمليات ضد ما وصفته معســــكرات 
تابعــــة لتنظيم القاعدة في عدد من املدن اليمنية أســــفرت عن مقتل 
68 من عناصر التنظيم غير أن ســــكانا محليني قالوا ان نحو 50 من 
الضحايا هم من النساء واألطفال.  وقالت الصحيفة »مدينة عدن التي 
عرفت تاريخيا بالتسامح الديني ووجود املساجد واملعابد والكنائس 
ومقابر اليهود والنصارى وأتباع الشــــيعة األثنى عشرية تعاني من 
نشاط يخالف تاريخها وتراثها املتسامح بسبب قيام وزارة األوقاف 
بإبعاد عدد من خطباء املساجد املعتدلني واستبدالهم بخطباء سلفيني 
متشددين«. وأكدت على أن خطباء املساجد السلفيني في مساجد مدينة 
عدن يشــــنون هجمات »مســــعورة« ضد الفنون واملوسيقى والغناء 

والرياضة والسياحة والسينما وتعيني النساء في مناصب وزارية.

أوباما يدعو لوقف حمالت االعتقاالت 
والقمع في صفوف المعارضة

واشنطن ـ كونا: دعا الرئيس األميركي باراك اوباما ايران الى 
وقــــف عمليات القمع العنيفة واالعتقاالت في صفوف املعارضني 
والتي قتل فيها 8 اشخاص على االقل.  وقال اوباما في تصريحات 
صحافية من جزيرة هاواي حيث يقضي اجازة عائلية »ان الواليات 
املتحدة واملجتمع الدولي يدينان عمليات قمع املتظاهرين وظلم 
املواطنني االيرانيني األبرياء واملمارسات العنيفة«.  واضاف »اننا 
ندعو احلكومة االيرانية الى التقيد بالقوانني الدولية والى احترام 
حقوق شعبها كما ندعو الى االفراج الفوري عن جميع املعتقلني 
داخل ايران«.  وذكر اوباما »ان الشعب االيراني يسعى منذ اشهر 
الى ممارسة حقوقه املعترف بها دوليا وكلما تظاهر اوقف بطريقة 
وحشــــية وعدوانية وان قرار قادة ايران مبمارسة العنف وقمع 
املعارضني وبث اخلوف في انفسهم لن ينجح في حتقيق التطلعات 

التي تسعى اليها القيادة االيرانية«.  

فرض اإلقامة الجبرية على كروبي.. والريجاني يدعو لتمييز »المعادين« للثورة عن المعارضة اإلصالحية
إصالحيون يناشدون فضل اهلل التدخل لدى خامنئي لوقف حمالت القمع

 طهران ـ وكاالت: دعا رئيس مجلس 
الشورى االيراني علي الريجاني امس الى 
انزال »العقوبة القصوى« لـ »املعادين 
للثورة« الذين تظاهروا االحد املاضي في 
ايران لكنه رأى انه يجب التمييز بينهم 

وبني املعارضة االصالحية في النظام.
 وفي خطاب امام البرملان االيراني، 
وجه الريجاني حتذيرا جديدا الى قادة 
املعارضة وقال ان »مجلس الشورى يريد 
ان توقف اجهزة االستخبارات والسلطات 
القضائية الناس الذين يهينون الديانة 
وتفــــرض عليهــــم العقوبــــة القصوى 
وخصوصا علــــى الذين قاموا بتخريب 
ممتلكات عامة«، ولم يوضح الريجاني 

ما يعنيه بعبارة »عقوبة قصوى«.
 لكنه اكد ان مجلس الشورى »مييز 
بني احلركات السياسية التي متثل اليسار 
في النظــــام واملناهصني للثورة«، وقال 

»ننتظر من هؤالء السادة الذين اشتكوا 
من االنتخابات ان ينفصلوا عن احلركة 
املفسدة ال ان يأتوا مجددا بتصريحات 
تثقل االجواء«، ملمحــــا بذلك الى قادة 
املعارضة الذين يعترضون على اعادة 
انتخاب احمدي جناد معتبرين ان االقتراع 
شــــهد عمليات تزوير. جاء ذلك وسط 
معلومات أفادت بأن قوات االمن االيرانية 
أحاطت مبقر اقامة الزعيم املعارض مهدي 
كروبي وفرضت عليه االقامة اجلبرية.   
بــــدوره، اتهــــم وزيــــر اخلارجيــــة 
االيراني منوچهر متكي الذين شــــاركوا 
في التظاهرات التــــي جرت في طهران 
مبناسبة عاشوراء بأنهم يرفضون النظام 
الدميوقراطي وحذر بريطانيا من ردود 
فعل »غير مرضية«. ونسبت قناة »العالم« 
اإليرانية الرســــمية الى متكي قوله »ان 
الذين شاركوا في أعمال الشغب في يوم 

عاشــــوراء أعلنوا رفضهم الوصول الى 
السلطة دميوقراطيا«. وأشار متكي الى 
»حتريك هذه االقلية من قبل الغرب« وقال 
»إذا لم تنته بريطانيا عن تصريحاتها 
الفجة فســــوف تواجه ردود فعل غير 

مرضية«. 
واضاف »ان االنتخابات الرئاســــية 
أجريت على شاكلة مثيالتها وباستطاعة 
اخلاســــر الترشح بعد 4 سنوات« ودعا 
الى »وجوب الرضوخ إلرادة الشــــعب 
اإليراني واحترام انتخابه لهذه احلكومة«. 
وقال »على اجلميع أن يعود الى بعضهم 
البعض واحملافظة على الوحدة حتت لواء 
النظام اإلســــالمي« واشار الى مشاركة 
املاليني من اإليرانيني في مواكب العزاء 
في عاشوراء »وان الذين انتهكوا احلرمات 
هم أقلية«. الى ذلك أعلنت هيئة اسالمية 
ان مسيرات ستنظم اليوم في مدن البالد 

ردا على تظاهرات املعارضني التي جرت 
خالل إحياء ذكرى عاشوراء، وقالت وكالة 
»مهر« اإليرانية شبه الرسمية ان »هيئة 
التنسيق لإلعالم اإلســــالمي« أصدرت 
بيانا »أدانت فيه انتهاك حرمة عاشوراء 
اإلمام احلسني »في طهران وأعلنت عن 
تنظيم مسيرات جماهيرية كبرى ألنصار 
عاشــــوراء في الساعة الثالثة من عصر  
)اليوم( للتنديــــد بقيام عناصر الفتنة 

بانتهاك حرمة عاشوراء«. 
وذكر موقع جرس االلكتروني املعارض 
أن ما اليقل عن 4 أشخاص معروفني جرى 
اعتقالهم من بينهم شقيقة الكاتبة شيرين 
عبادي احلائزة جائزة نوبل للسالم عام 
2003 والصحافي ما شــــاء اهلل شمس 

الواعظني.  
وقد اعتقلت نوشني عبادى احملاضرة 
في كلية الطب في طهران أمس االول فيما 

يبدو بسبب أنشطة شقيقتها في مجال 
حقوق االنسان حيث انها عاملة وليست 

لها عالقة بالنشاط السياسي.
ونفى موقع جرس الشــــائعات التي 
أفادت بانه جرى اعتقال الرئيس السابق 
محمد خامتي أيضا وقال أنه بخير وآمن 

في منزله.
في سياق متصل، ناشد إصالحيون 
املرجع الشــــيعي اللبناني السيد محمد 
حســــني فضل اهلل التدخل لدى املرجع 
اإليراني علي خامنئي لوقف حمالت القمع 
التي يتعرض لها احملتجون في إيران. 
وجاء في الرســــالة »ان اجلمهورية 
التي أسسها اإلمام  اإلسالمية اإليرانية 
اخلمينى تنهار«، مشيرة إلى القمع الذي 
تعرض له املتظاهرون في يوم عاشوراء، 
ومؤكدة أن ما يجرى يسيء إلى اإلسالم 

والشيعة ويظهرهم كقتلة.


