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عمال القطاعني اخلاص والعام خالل مشاركتهم في االحتجاجات على مشروع احلكومة االصالحي لرواتب التقاعد في باريس أمس  )رويترز(

عواصمـ  وكاالت: ذكرت صحف مصرية امس 
ان الرئيس املصري حسني مبارك لن يشارك في 
القمة العربية التي ستعقد في سرت الليبية نهاية 
الشــــهر اجلاري وانه كلف رئيس الوزراء أحمد 
نظيف لتمثيــــل مصر في القمة. ويقضي مبارك 
فترة نقاهة في أملانيا بعد عملية جراحية أجراها 
الزالة القناة املرارية قبل اسبوعني ومن احملتمل ان 

يعود الى مصر نهاية الشهر اجلاري. ولم يحضر 
مبارك القمتني العربيتني األخيرتني اللتني عقدتا 
في دمشق والدوحة. واضافة الى مبارك فإن من 
املتوقع ان يغيب عن القمة زعماء عرب آخرون من 
بينهم رؤساء العراق ولبنان وجيبوتي في حني 
لم يتأكد بعد مشاركة عدد آخر من القادة العرب. 
من جهة اخرى، أكد عضو اللجنة املركزية حلركة 

»فتح« عزام األحمد ان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس ســــيترأس الوفد الفلسطيني إلى 
القمة. وأشار في تصريحات لصحيفة »الوطن« 
السعودية نشرتها امس إلى أن »موضوع فلسطني 
سيكون موضوعا أساسيا ومركزيا على جدول 
أعمال القمة، سيما ما تتعرض له مدينة القدس 

من هجمة استيطانية إسرائيلية«.

مبارك يكلف نظيف بتمثيل مصر في القمة العربية

نتنياهو من واشنطن: القدس عاصمة إلسرائيل وليست مستوطنة
أكد خالل خطابه أمام مؤتمر »إيباك« حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها من الخطر النووي اإليراني 

خطيب جمعة في نابلس يتمنى لو كان
 مع جيش يوشع لمحاربة الفلسطينيين!! 
نابلس ـ وكاالت: قال خطيب اجلمعة في مسجد مبدينة نابلس 
واملعروف بخطبه املثيرة للجدل والتي يتخللها عادة حركات بهلوانية 
ــوم بها هذا اخلطيب قال انه »يتمنى ان لو كان جنديا في جيش  يق
يوشع بن نون« مع اليهود »ملقاتلة الفلسطينيني السكان األصليني 

وحرق أريحا على رؤوسهم«.
ــب املذكور معظم خطباء اجلمعة األخيرة الذين   وخالف اخلطي
خصصوا خطبهم إلثبات عروبة فلسطني والقدس احملتلة واملسجد 
األقصى وإسالميتها تاريخيا قبل اإلسالم وبعده، مؤكدا أن هيكل 
سليمان كان مبنيا مكان املسجد األقصى متحديا بذلك كل الوقائع 
التاريخية والبحوث األثرية التي لم جتد أي أثر لهيكل سليمان في 

محيط األقصى.
ــهود عيان قولهم  ــا الوطن االلكتروني عن ش ــل موقع دني ونق
ــني هذا اخلطيب والعديد من  ــداال حاميا جرى بعد الصالة ب »إن ج
املصلني الذين عبروا عن استيائهم من مضمون اخلطبة. والغريب 
في األمر أن هذا اخلطيب وهو محاضر في جامعة النجاح قد بادر 
بكيل الشتائم لهؤالء املصلني واعتدى على احدهم بالضرب وبحسب 
ــت املرة األولى التي يعتدي فيها هذا اخلطيب  املوقع فإن هذه ليس
على املصلني فقد قام بضرب أحد املواطنني وهو طبيب أسنان من 
ــكان نابلس في حادثة مشابهة بعد أن وبخه األخير على خطبة  س
ــابقة حيث قام اخلطيب أثناء اخلطبة بالغناء والهتاف واستعمال  س

ألفاظ بذيئة«.

" "

بنيامني نتنياهو متحدثا امام مؤمتر ايباك في واشنطن  )رويترز(

)أ.ف.پ( موظفو املفوضية العليا ينقلون صناديق االقتراع بعد االنتهاء من عمليات الفرز  

البشير يهدد بطرد المراقبين الدوليين 
المطالبين بتأجيل االنتخابات 

اخلرطومـ  رويترز: هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
امس األول بطرد مراقبني دوليني لالنتخابات بعد مطالبتهم بتأجيل 

االنتخابات املقرر ان جتري في شهر ابريل املقبل.
وقال البشـــير في تصريحات اذاعها التلفزيون الســـوداني ان 
اخلرطوم جلبت املنظمات الدولية من اخلارج ملراقبة االنتخابات 

لكن اذا طلبت هذه اجلهات تأجيلها فسيطردهم السودان.
وأضـــاف ان اخلرطـــوم تريد من املراقبـــني ان يرصدوا حرية 
االنتخابات ونزاهتها لكن اذا تدخلوا في شـــؤون البالد الداخلية 

فستقطع اخلرطوم دابرهم وتطأهم باالقدام وتطردهم.
وكانت بعثة املراقبني الدولية في الســـودان قد قالت االسبوع 
املاضي انه رمبا يتعني على السودان تأجيل أول انتخابات تعددية 
يشـــهدها منذ 24 عاما بســـبب تأخيرات في التجهيز واالعداد مع 
غياب مئات اآلالف من األسماء عن قوائم الناخبني قبل أسابيع من 
االنتخابات. وأصدر املسؤولون في مركز كارتر تقريرا جاء فيه أن 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في السودان في 
ابريل مازالت »في خطر على عدة جبهات« وحثوا الســـودان على 
رفع القيود الصارمة على املسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل 
االنتخابات. ورفض املركـــز التعقيب حتى ميكنه مراجعة الكلمة 

التي ألقاها الرئيس.
ومن املقرر أن يبدأ التصويت في السودان يوم 11 من ابريل في 
انتخابات نص عليها اتفاق السالم الشامل بني الشمال واجلنوب 
املوقـــع عام 2005 والـــذي أنهى ما يزيد علـــى عقدين من احلرب 

األهلية بني اجلانبني.
ويستعد السودان لواحدة من أعقد االنتخابات حيث جترى ستة 

انتخابات تستخدم ثالثة أنظمة انتخابية مختلفة.

واشنطن ـ وكاالت: جتاهل رئيس الوزراء 
االســــرائيلي بنيامني نتنياهو مجددا مطالب 
واشنطن الداعية لوقف االستيطان في القدس 
احملتلة بإعالنه من واشنطن وقبيل لقائه الرئيس 
باراك اوباما امس ان »القدس عاصمة إلسرائيل 

وليست مستوطنة«.
وزعم نتنياهو في خطاب ألقاه امس االول 
أمام املؤمتر الســــنوي للجنة الشؤون العامة 
االميركية ـ االســــرائيلية )ايباك( ان »الشعب 
اليهودي بنى القدس قبل 3 آالف عام والشعب 
اليهودي يبني القدس اليوم. القدس ليســــت 
مســــتوطنة. انها عاصمتنا«، مشيرا الى انه ال 
ينتهج في سياســــته االستيطانية في القدس 
الشرقية سياسة جديدة وامنا يواصل السياسة 
التي انتهجتها جميع احلكومات االســــرائيلية 

املتعاقبة منذ حرب يونيو 1967.
والقى هــــذا التصريح ترحيبــــا من معظم 

املندوبني البالغ عددهم حوالي 7500 في مؤمتر 
ايباك ولكنه قوبل ايضا ببعض االحتجاجات. 
وتابع يقول ان حوالي 250 ألف يهودي »يعيشون 
في أحياء هي خارج خطوط هدنة عام 1949 على 
بعد 5 دقائق من الكنيست بالسيارة« مضيفا 
ان هــــذه األحياء »هي جزء ال يتجزأ وال ميكن 

التخلي عنه من القدس احلديثة«.

حل الدولتين

واضــــاف ان »اجلميع يعلم ان هذه األحياء 
ستكون جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سالم. 
لذلــــك فإن بناءها ال يحــــول دون حتقيق حل 

الدولتني«.
وقال نتنياهو ان إسرائيل ال تريد أن حتكم 
الفلسطينيني »ونحن نريدهم أن يكونوا جيرانا 
نعيش معا جنبا إلى جنب بأمن وكرامة وسالم« 
إال انه كرر ان إسرائيل ستصر على إبقاء الوجود 

العســــكري على احلدود الشــــرقية ألي دولة 
فلسطينية مقبلة.

وردا على قول وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون أمام املؤمتر ان االســــتيطان 
االســــرائيلي في القدس يقــــوض قدرة بالدها 
علــــى لعب دور فعال في عملية الســــالم، قال 
نتنياهو ان »الواليات املتحدة ميكنها أن تساعد 
األطراف على حل مشاكلهم ولكن ال ميكنها أن 

حتل مشاكلهم«.
وتابع »ال ميكن فرض الســــالم من اخلارج 
بل ميكن أن يأتي فقط عبر املفاوضات املباشرة 
التي يتــــم فيها تنمية الثقة املتبادلة«. وانتقد 
السلطة الفلســــطينية واتهمها بأنها لم تتخذ 
أي خطوات لتحقيق السالم وسأل »ماذا فعلت 
السلطة الفلسطينية للسالم: وضعت شروطا 
مسبقة للمحادثات. شنت حملة دولية بال هوادة 
لتقويض مصداقية إسرائيل. وروجت لتقرير 

غولدستون سيئ السمعة الذي يتهم إسرائيل 
زورا بارتكاب جرائم حرب«.

وبالنسبة لعالقة اسرائيل بحليفتها اميركا، 
اكد نتنياهو ثقته في »استمرار الصداقة« مع 
الواليات املتحدة التي وصفها بأنها »أعظم امة 

في العالم«.

القضية اإليرانية

كذلك أبقى نتنياهو على تشدده حيال ايران، 
مؤكدا ان اسرائيل تنتظر من »االسرة الدولية 
ان تتحرك بشكل سريع وحاسم« ضد التهديد 
النووي االيراني، محتفظا بحق الدولة العبرية 

في »الدفاع عن نفسها بنفسها«.
وقال ان اسرائيل تنتظر »من االسرة الدولية 
ان تتحرك بشكل سريع وحاسم من اجل التصدي 
لهذا اخلطر، ولكننا سنحتفظ دائما بحق الدفاع 

عن أنفسنا بأنفسنا«.

وقبيل لقائه بالرئيس باراك اوباما في البيت 
االبيض امس، عقد نتنياهــــو لقاء مع وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون بحثا فيه 
سبل خلق االجواء املؤاتية لالنطالق مبفاوضات 
سالم اسرائيليةـ  فلسطينية برعاية واشنطن، 

كما أعلنت وزارة اخلارجية االميركية.
الرد الفلسطيني على مواقف نتنياهو، جاء 
على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل ابو ردينة معتبرا اياه »دليال على انه ال 

يريد العودة الى اي مفاوضات«.
الفرنســــية  ابوردينة لوكالة االنباء  وقال 
»تصريحات نتنياهو دليل قاطع على انه ال يريد 
العودة الى اي مفاوضات جادة فهي تتنافى مع 
الشرعية الدولية التي تعتبر القدس عاصمة 

لدولتني«.
واضاف ان »ما قاله نتنياهو ال يساعد اجلهود 
االميركية، ولن يخدم جهود االدارة االميركية 

إلعادة الطرفني ملفاوضات غير مباشرة«.
وطالب ابوردينة االدارة االميركية »برد فعلي 
على هــــذه التصريحات، ألن انتقادها ال يكفي 
ويجب التعامل مع هذه السياسة االسرائيلية 

بشكل مختلف عن السابق ألنها خطيرة«.
وتابع »نريد حتركا اميركيا قبل ان تتدهور 
االمور في املنطقة«، محذرا من ان »سياســــة 
وتصريحــــات نتنياهو وممارســــات حكومته 
ستؤدي في النهاية الى تدمير كل الفرص املتاحة 

لعملية سالم جادة ومفاوضات ناجحة«.
بدوره، رأى كبير املفاوضني الفلسطينيني 
صائب عريقات ان »تصريحات نتنياهو تدل 
على تصميم احلكومة االسرائيلية على رفض 
االقتراحات االميركية بالذهاب الى مفاوضات غير 
مباشرة، وحتى على رفض اعطاء ادارة الرئيس 
)باراك( اوباما فرصة للسالم واملفاوضات في 

املنطقة«.

المالكي يساوم مفوضية االنتخابات: إعادة الفرز أو القضاء
وذكر بيان لالئتالف الوطني 
صدر أمس أنه »قرر تشـــكيل 
جلنة مسؤولة عن احلوار مع 
جميع القوائم الفائزة للتعرف 
على وجهات نظرها والتقريب 
فيما بينها وحتقيق الشـــراكة 
الوطنية، وبناء دولة املؤسسات 

واخلدمات واألمن«.
وأضاف »إن االئتالف الوطني 
العراقي يؤكد مرة أخرى على 
العمليـــة االنتخابية  جنـــاح 
التي شـــارك فيها أبناء شعبنا 
بأروع صـــورة حضارية على 
الدميوقراطية واحلياة  مسار 
الدستورية في العراق، أثارت 

أعجاب العالم واملنطقة«.
وأوضح البيان »اننا ندعو 
إلى اعتماد األسلوب القانوني 
وتقدمي األدلة والقرائن الثبوتية 
على التجاوزات واخلروقات بحق 
القوائم االنتخابية أو املرشحني، 
ومتابعة ذلك وفق الســـياقات 

القانونية والقضائية«.

للحوار مع جميع القوائم الفائزة 
النظر بشأن  لتقريب وجهات 

تشكيل احلكومة املقبلة.

يعتزم »اعتقال جميع من يعمل 
العليا املستقلة  في املفوضية 

لالنتخابات في العراق«.

من جهتـــه، أعلن االئتالف 
الوطني العراقي الذي يحل ثالثا 
حتى اآلن، إنه مت تشكيل جلنة 

وأضـــاف ان »جميع الكتل 
تسير باجتاه املطالبة بإعادة 
فرز األصوات يدويا باستثناء 
القائمـــة العراقية بزعامة إياد 

عالوي«.
وتابع »أســـتغرب إصرار 
املفوضية على الرفض رغم ان 
املوضوع ليس بتلك الصعوبة 
لكننا نخشى ان تكون مفوضية 
التستر على  االنتخابات تريد 
عملية تزوير رمبا حدثت في 
عدد من احملطات االنتخابية«.

وحول ما تردد عن نية رئيس 
احلكومة نوري املالكي اعتقال 
جميع العاملـــني في مفوضية 
االنتخابات في حال عدم كشف 
احلقائق، قال اســـكندر »هذه 
تكهنات صحافية ولم أســـمع 
او اطلع بهذا التوجه من رئيس 

احلكومة«.
مشيرا الى ما ذكرته صحيفة 
البينة اجلديدة أمس بأن رئيس 
احلكومة العراقية نوري املالكي 

عواصـــم ـ وكاالت: تصاعد 
منســـوب التوتر على خلفية 
التصريحات والتحذيرات بعودة 
العنف مع اقتراب موعد إعالن 
النهائية  لالنتخابات  النتائج 
التشريعية العراقية الى احلد 
الذي دفع قائمة »ائتالف دولة 
القانون« بزعامة نوري املالكي 
أمس الى التهديد باللجوء الى 
القضاء في حال إصرار املفوضية 
العليا املســـتقلة لالنتخابات 
في العـــراق رفض طلب الكتل 
السياسية إلعادة فرز األصوات 

يدويا.
وقال النائب عبداهلل اسكندر 
املرشح عن الكتلة، لوكالة األنباء 
األملانية »اذا أصرت مفوضية 
الرفـــض  االنتخابـــات علـــى 
فسنضطر الى الذهاب للمحكمة 
االحتادية حلسم املوضوع الننا 
نعتقد ان هناك إمكانية إلعادة 
الفرز في مناطق األنبار وصالح 

الدين واملوصل وبعقوبة«.

االئتالف الوطني يطالب المشككين بإبراز »أدلة ثبوتية« حول تزوير االنتخابات

بعد الهزيمة النكراء لليمين في االنتخابات اإلقليمية

باريـــس ـ وكاالت: نفذت النقابات 
العمالية في فرنســـا امـــس إضرابا 
مبختلف املدن الفرنسية احتجاجا على 
مشروع احلكومة اإلصالحي لرواتب 
التقاعد والقاضي بإلغاء عشرات آالف 

الوظائف في القطاع العام.
وأدى اإلضـــراب الى حدوث إرباك 
لوســـائل النقل واملدارس في فرنسا 
التي تشهد تعبئة نقابية حول األجور 
وفرص العمل ورواتب التقاعد، غداة 
الهزمية القاسية التي مني بها اليمني 

احلاكم في االنتخابات اإلقليمية.
القطارات في  فقد تراجعت حركة 
الفتـــرة الصباحية، الســـيما حركة 
القطارات اإلقليميـــة، لكن القطارات 
الفائقة الســـرعة التـــي تتوجه الى 
البلدان األوروبية، واصلت رحالتها 
بشكل طبيعي، كما ذكرت ادارة السكك 

احلديدية.
وفي باريس، كانت حركة النقل شبه 

طبيعية بالنســـبة الى مترو األنفاق 
واحلافالت. وانطلق قطار واحد فقط 
من اثنني على أحد خطوط مترو األنفاق 
اإلقليمي في حني لـــم تتأثر قطارات 

اخرى.
اما وسائل النقل في مدن األرياف 
فالتزمت الدعوة الى اإلضراب بشكل 

متفاوت.
وكانت النقابات قد قررت يوم حترك 
على الصعيـــد الوطني، في القطاعني 
العام واخلاص، احتجاجا على مشروع 
احلكومـــة اإلصالحي. وطالب رئيس 
االحتاد العمالي العام، ابرز نقابة في 
فرنسا، برنار تيبو باإلسراع في عقد 
قمة ذات طابع اجتماعي مع الرئيس 

ساركوزي. 
ويشـــكل التحرك النقابي هذا أول 
اختبار للحكومـــة التي أجرى عليها 
الرئيس نيكوال ساركوزي امس األول 
تعديالت، غداة الفوز الكبير لليسار 

في االنتخابات اإلقليمية.
لذلـــك ســـيكون وزيـــر العمـــل 
اجلديد اريـــك وورث في مواجهة مع 

النقابات.
وكان مكتب ساركوزي قد أعلن ان 
الرئيس رد على الهزمية الثقيلة التي 
مني بها حزبه احلاكم »االحتاد من أجل 
حركة شعبية« في االنتخابات اإلقليمية 
بإقالة وزير العمل كســـافييه داركو 
الذي خسر أمام مرشـــح من اليسار 
في االنتخابات. ويواجه وزير العمل 
اجلديد مهمة شاقة تتمثل في إصالح 
نظام املعاشات الفرنسي الذي يعتبره 

ساركوزي حجر الزاوية لرئاسته.
هذا وتولـــى فرانســـوا باروين، 
الداخلية  الذي شـــغل منصب وزير 
خلفا لساركوزي في عام 2007 خالل 
رئاسة جاك شـــيراك، منصب وزير 
امليزانية، خلفا لويرت. وقد تصدر 8 
وزراء باحلكومة قوائم احملافظني في 

اجلولة الثانية من االنتخابات اإلقليمية 
وخسروا جميعا. ولم يرض التعديل 
الفرنسية  الوزاري احملدود الصحف 
التي أعربت معظمهـــا امس عن عدم 

اقتناعها بذلك التعديل.
واعتبرت صحيفة »ليبراسيون« أن 
الرئيس الفرنسي اكتفى بسد الثغرات 
التي ظهرت في حكومته، وجاء بوزير 
من الوسط ووزير من أنصار الرئيس 
األسبق جاك شيراك ووزير ثالث من 
أنصار رئيس الوزراء الفرنسي األسبق 
اللدود  دومينيك دوفيليبان اخلصم 
لساركوزي، فيما يعد إجابة صغيرة 
من جانب الرئيس على هزمية كبيرة 
مني بها اليمني احلاكم في االنتخابات 

اإلقليمية.
وبدورها، قالت صحيفة »الكروا« 
ان االنتخابات اإلقليمية أحدثت هزة 
وطنية،  مشيرة إلى محدودية التغيير 

الوزاري.

انتقادات واسعة لتعديل ساركوزي الوزاري وإضراب عمالي يشّل فرنسا


