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يف احلدث العربي والدولي

الصحفيون عاشوا أسوأ أعوامهم

اغـتيـال ( )63صـحفيـاً عــام  2005وتعــرض ( )1308منهـم لالعتــداءات والتهـديـد
املدى  /وكاالت

(مراسلون بال حدود) تضع الرئيس اإليراني على الئحة (أعداء حرية الصحافة)
دعم

قال رئيـس الوزراء االسرائيلي بالـوكالة ايهود اوملرت
انه يسعـى للحصول علـى الدعم االميـركي والدولي
خلطـته التي تـنص علـى انسحـاب كبيـر من الضـفة
الغـ ــربـيـ ــة .وقـ ــال اومل ـ ــرت انه ســيلــتقـي بـ ــالـ ــرئـي ــس
االميـركي جـورج بـوش يف واشنـطن الـشهـر املقبل يف
مـسـتهل مـســاعـيه للحـصــول علــى مـســاعــدة دوليــة
تشـمل دعمـا مـاليـا لـسحب نحـو  70الف مـستـوطن
يهودي من مستوطنات يف الضفة الغربية.

إشادة

اشــادت الصحف االيـرانيـة بـاالجمـاع أمـس االربعـاء
بدخـول ايران "النـادي الذري" بعـد االعالن الثالثاء
ب ــان اجلـمه ــوريـ ــة االسالمـيـ ــة جنحـت يف تخ ـصـيـب
اليـورانيوم بنسبة  .%3.5وعـنونت صحيفة "رساالت"
يف صـفحــتهـ ــا االولـ ــى "دورة الـ ــوقـ ــود الـنـ ــووي امتـت
والطريق مفتوحة الى ايران قوية" .وكتبت صحيفة
"هـمبستغي" االصالحيـة "ايران انضمـت الى النادي
الذري" ،الـى جانب صـورة للرئـيس محمـود احمدي
جناد.

لقاء

الـتق ــى سعــد احلــريــري زعـيـم االكـثــريــة الـنـيــابـيــة
اللـبنــانيـة أمـس االربعـاء الــرئيـس الفـرنــسي جـاك
شيــراك للبحـث يف تطـورات االوضـاع الـلبنـانيـة كمـا
اكـدت اوسـاط احلـريــري .واوضح املصـدر ان شيـراك
استقـبل احلريري وان الـبحث تناول التـطورات على
ال ـس ــاحـتــني اللـبـن ــانـيـ ــة واالقلـيـمـي ــة اض ــاف ــة ال ــى
م ـسـتج ــدات الـتـحقـيق ال ــدولـي يف اغـتـي ــال رئـيــس
احلكومة السابق رفيق احلريري.

سيطرة

اعلـن وزيـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـتـ ـشـ ــادي أمـ ــس االربعـ ــاء ان
اجلـيــش اسـتع ــاد ال ـسـيـط ــرة عل ــى م ــديـن ــة م ــونغ ــو
الـ ــواقعـ ــة علـ ــى بعـ ــد اقل مـن  400كــيل ــومـت ــر ش ــرق
جنـامـينـا التـي سقطـت بني ايـدي مـتمــردي اجلبهـة
املــوح ــدة للـتغـيـي ــر .واوضح ان "مــروحـيــات اجلـيــش
هــاجـمـت مــواقع املـتـمــرديـن يف مـنـطق ــة بكـتـني (60
كــيل ــومـت ــرا غ ــرب مـ ــونغ ــو) .وت ـشـتـت املـتـم ــردون يف
املـنــطق ــة ومـن ــذ ه ــذا ال ـصـب ــاح ي ـط ــاردهـم اجلـيــش
التشادي".

تأهب

وضعـت الشرطـة االسرائيلـية أمس االربـعاء يف حال
الت ــأهب خــشيــة وقــوع هـجمــات فلـطــسيـنيــة كـبيــرة
مبـنــاسـبــة عـي ــد الفــصح الـيه ــودي .ويحـتـفل خالل
عيـد الـفصـح اليهـودي الـذي يـسـتمــر ثمــانيـة ايـام،
بخ ــروج الـيه ــود مـن مـص ــر .واف ــاد مـص ــدر امـنـي ان
الشـرطـة واجلـيش وضعـا يف حـال التـأهب بعـد ورود
مـعل ـ ــوم ـ ــات ح ـ ــول حتـ ـض ـي ـ ــر ع ـ ـش ـ ــرات الـهج ـم ـ ــات
الفلـسـطيـنيـة مــوضحـا ان حـوالـى عـشــرة من هـذه
التحذيرات محددة.

طلب

اعلـنت شركة بوينغ االميركية لصناعة الطائرات ان
الـصـني طلـبت  80طــائــرة  737جــديــدة تـضــاف الــى
طلـبـي ــة س ــابق ــة مـن  70ط ــائ ــرة مـن ه ــذا الـن ــوع يف
تشرين الثـاني .واوضحت الشركـة يف بيان ان "شركة
ب ــويـنغ ،ي ـس ــره ــا انه ــا وقعـت اتف ــاق بـيع ع ــام ــا مع
مجـموعـة الطيـران الصـينيـة لالستيـراد والتصـدير
لـشـراء  80بــوينغ  737مـن اجليل اجلـديــد .وتضـاف
الـط ــائ ــرات الـثـم ــانـني الـتـي ي ـشــمله ــا االتف ــاق ال ــى
طلـبيـة الـ 70طـائـرة الـتي ابــرمت يف تـشـريـن الثــاني
 2005الكمــال الـطلـبيــة الـتي يـبلغ مـجمــوعهــا 150
طائرة".

تعيني

اعلــن امل ــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم االمم امل ــتح ـ ــدة س ـت ــيف ـ ــان
دوج ـ ــاريـك ،ان امل ـن ـ ــدوب اخل ـ ــاص اجل ـ ــديـ ـ ــد لالمم
املــتحـ ــدة مــن اجل االنــتخـ ــابـ ــات يف سـ ــاحـل العـ ــاج
سيكـون الـدبلـومــاسي الـسـويـســري جيــراد ستــودمن
الـذي يـشغل يف الـوقت الــراهن منـصب مـديـر مـركـز
الــسيــاســة االمـني ــة يف جنـيف .وسـيخلـف ست ــودمن
الـبرتغـالي انـتونـيو مـونتـيرو الـذي انتهـت مهمته يف
اذار.

انفجار

اعلـنت وزارة الـدفــاع البــريطــانيــة يف لنـدن ان ثالثـة
جنـود بريطـانيني اصـيبوا بجـروح يف انفجار وقع يف
جنـوب افغـانـستـان .وقــال متحـدث بــاسم الـوزارة ان
"ثالثــة جـنــود قــد جــرحــوا ب ــانفج ــار أحلق اضــرارا
بـسيــارة جيب النـد روفـر بـريطـانيـة" .واكـد املتحـدث
ان "اجلرحى نقلوا جوا" لتلقي االسعافات االولية.

باريس  /اف ب
ق ــالـت مـن ـظـم ــة مـ ــراسلـ ــون بال
حــدود يف تقـريـرهـا الــسنـوي ان
العـام  2005شهــد اكبـر عــدد من
القــتلـ ــى يف الـ ـسـن ـ ــوات العـ ـشـ ــر
االخيرة يف صفوف الصحافيني
خـالل ـت ـ ـ ـ ــأديـ ـتـه ــم مـهـ ـ ـ ـ ــامـه ــم
واعـتـبــرت ان ال ــوضع يف العــراق
يـبقــى "االكـثــر اث ــارة للـقلق" يف
الشرق االوسط.

سيمـا حـريـات اضـافيـة لـوسـائل
االعـالم يف الـهـ ـنـ ـ ـ ــد ويف اقـلـ ـي ــم
ات ــشه االنـ ــدونـيـ ـســي وبعـ ــد دول
اميركا الالتينية.
وبــالـن ـسـب ــة للعــام  2006شــددت
املنـظمـة ان  19عـامال يف مجـال
االعالم (بـيـنهـم  13صح ــافـي ــا)
قتلوا منذ مطلع السنة يف حني
ان  021عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ــال يف االع ــالم
مسجونون حاليا.

وج ــاء يف الـتق ــري ــر ال ــذي ن ـش ــر
مبنــاسبــة اليــوم العــاملي حلـريـة
الـصحـافـة الـذي يحـتفل به يف
الثـالث من ايـار ان  63صحـافيـا
قــتلـ ـ ــوا الع ـ ــام  2005ف ــضال عــن
خ ـمـ ـ ـسـ ـ ــة ع ـ ـ ــاملــني يف وس ـ ـ ــائل
اعالمية.
مـ ــن جـهـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى اوقـف 807
صحـافـيني علــى االقل وتعـرض
 1308علـ ــى االقـل لالعـتـ ــداء او
الـ ـتـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــد يف ح ــني م ـ ـ ــورس ــت
ال ـ ــرق ـ ــابـ ـ ــة عل ـ ــى  1006وسـ ـ ــائل
اعالمية على االقل.
وشــددت املـنـظـم ــة يف تقــريــرهــا
خصـوصا على عمليات اخلطف
ب ـ ـ ــدءا بـخ ـ ـطـف ال ـ ـصـح ـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــة
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة فلـ ــوران ــس اوبـيـنـ ــا
املـ ــوفـ ــدة اخلـ ــاصـ ــة ل ــصحــيفـ ــة
"لـيـبـ ــراسـي ـ ــون"الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة يف
الـعراق ومـرافقـها حـسني حـنون
يف اخلــامــس من كــانــون الثــاني
2005.
لكنها اشـارت الى بعض "االنباء
ال ـ ـس ـ ــارة" خـالل الع ـ ــام  2005ال

وقــالت املنـظمـة ان العـام بـدأ يف
اف ـ ـ ــريـق ـي ـ ـ ــا مـع ظـه ـ ـ ــور ازم ـ ـ ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة "غ ـ ــال ـب ـ ــا مـ ـ ــا تع ـ ــرض
الصحافيني للخطر".
مــن جهـ ــة اخـ ــرى قــتل خـمـ ـسـ ــة
صحـافيني منذ كانون الثاني يف
القــارة االمـيــركـيـيــة "مــا يـجعل
منهـا اكثـر املنــاطق خطـرا علـى
الصحافة".
يف ال ـ ـ ـش ـ ـ ــرق االوسـ ــط "يـ ـبـق ـ ـ ــى
ال ــوضع يف الع ــراق االكثــر اثــارة
للقـلق" .واوضحـت املـنـظـم ــة ان
 87صح ــافيــا وعــامال يف مجــال
االعالم ق ــتلـ ـ ــوا م ـنـ ـ ــذ بـ ـ ــدايـ ـ ــة
احلـ ـ ــرب ق ـبـل ثالث س ـنـ ـ ــوات يف
ه ـ ــذا الــبل ـ ــد .واخــتف ـ ــى اث ـن ـ ــان
وخـ ــطف  38عـ ـ ــامـال يف مجـ ـ ــال
االعـالم وق ـ ـتـل اخلـ ـ ـ ـ ـ ــاطـفـ ـ ـ ـ ـ ــون
خـمـ ـسـ ــة مـن بـيــنهـم .وال يـ ــزال
ثالث ــة صح ــافـيـني هـم رمي زي ــد
وم ــروان خ ــزعـل وعلـي عـب ــداهلل
فـيـ ــاض محــتج ــزيـن ره ــائـن يف
العراق.
ويف اسـيا "يـسمح سقـوط رئيس

اغتيال الصحفيني

أزمات خطيرة

ال ــوزراء الـتـ ــايالن ــدي ت ــاك ـسـني
شـينـاواتـرا بـاالمل بـايــام افضل
ل ــوس ــائـل االعالم امل ـسـتـقل ــة يف
هــذه املـملكــة" علــى مــا جــاء يف
التقرير.
ويف واوروبـ ــا "ال تـ ــزال حـمـ ــايـ ــة
س ــري ــة املـص ــادر ت ـشـكل م ــوضع
نقاشات حادة".
امـ ــام اعـتـمـ ــاد الـ ــرقـ ــاب ـ ــة علـ ــى
االنتــرنـت "فقــد اصـبح ظــاهــرة
ع ـ ــامل ـي ـ ــة" وفق امل ـن ـظ ـم ـ ــة ال ـتــي
نـشــرت تقــريــرهــا الــذي يـشـمل
 105دول عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـعـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
االلكتروني.

أعداء الصحافة

مرص ًا
برودي يرفض رشاكة برلسكوين ّ
عىل قيادة احلكومة

اعـتقــاده أن ايـط ــاليــا قــد تكــون
بح ـ ــاج ـ ــة "إل ـ ــى ائ ـتـالف واسع"
كالذي يحكم أملانيا اآلن.
ومـن املـت ـ ــوقع أن يـبـ ــدأ بـ ــرودي
األربعــاء مـشــاورات مع حلفــائه
مــن أجـل تـ ـ ـشـك ـيـل حـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة،
جـ ـ ــديـ ـ ــدة بـ ـ ــالـ ـ ــرغــم مــن عـ ـ ــدم
اعـتراف بيرلوسكوني بالنتيجة
الرسمية لالنتخابات.
وكـانت آخـر النـتائج قـد أظهرت
فـوز ائتالف بـرودي بـ %49.8من
األصــوات مقــابل  %49.7حلــزب
ميـ ــني الـ ـ ـ ـ ــوس ـ ــط احلـ ـ ـ ـ ــاكـ ــم يف

مجلس الـنواب املـؤلف من 630
مقعدا.
ك ـمـ ـ ــا حت ـ ـ ـدّثــت ع ــمل ـيـ ـ ــة فـ ـ ــرز
األصـ ـ ـ ـ ــوات ع ــن فـ ـ ـ ـ ــوز ائـ ـتـالف
بــرودي أيضـا بـأغلـبيـة بـسـيطـة
يف مـجـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ــوخ حـ ـي ــث
منحته  158مقعـدا مقابل 156
لـبيــرل ــوسك ــوني ،إال أن ائـتالف
بيــرل ــوسك ــوني يــرفـض اإلقــرار
بهذه النتائج.
ويُـع ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــد أن بـ ـ ـ ـ ـ ــرودي فـ ـ ـ ـ ـ ــاز
بـاالنتخـابـات البـرملـانيـة بفـارق
 20ألف صوت فقط.

قلق

مفاوضات

قـتل مـ ــا ال يقل عـن  57شخـص ــا يف
انـفجـ ــار قـنــبلـ ــة او قـنــبلـتــني خالل
احـتفــال دينـي ضم عـشــرات االالف
مــن االشخ ــاص مب ــان ـسـب ــة امل ــول ــد
ال ـن ـبـ ـ ــوي يف كـ ـ ــرات ـ ـشــي يف ج ـنـ ـ ــوب
باكستان.
ونـفذ الـعمليـة انتحـاري واحد عـلى
االقل.
وقــال صالح الــديـن حي ــدر النــاطق
بـاسم حـكومـة اقليم الـسنـد لوكـالة
فـرانس برس ان "املعلـومات االخيرة
الـتـي تـلقـيـن ـ ــا مـن املـ ـسـتـ ــشفـي ـ ــات
وال ـ ـش ـ ــرطـ ـ ــة تف ـي ـ ــد ان احلـ ـصــيل ـ ــة
ارتفعت الى  57قتيال".
واوضح "ق ــد يك ــون هن ــاك اكث ــر من
انـتحــاري واح ــد النن ــا عثــرنــا علــى
جـثـتـني مـن دون رأس" م ــوضح ــا ان
الـشــرطــة تعـمل علــى تــوضـيح هــذه
النقطة.
وافــادت الـشــرط ــة ان االنفجــار وقع
عل ــى مـنـص ــة خ ـشـبـي ــة يف ح ــديق ــة
عــامــة كــان يـحتـشــد فـيهــا نحــو 50
الف شخـص يؤدون صـالة املغرب يف
وسط املدينة.
وقــد قـتل يف الـتفجـيــر زعـيـم حــزب
"حتـ ـ ــريــك اهل الـ ـ ـس ـنـ ـ ــة" الـ ـ ـس ـنــي
املعتـدل نـسـبيـا عبـاس قـادري ،علـى
ما قال احد مسؤولي احلزب لوكالة

األمم املتحدة تقاطع محاس ..والعرب يطالبون بضغط دويل
عىل إرسائيل

ميثاق

اعلــن مجلــس الـتع ــاون ل ــدول اخللــيج الع ــربـي ــة ان
تـركيا واجمللس سيعقدان يف  13و 14نيسان يف انقرة
اجلولة الثانـية من املفاوضات للتـوصل الى اتفاقية
التجـارة احلرة التـي قد تبـرم اواخر الـسنة اجلـارية.
وقـال اجمللـس يف بيـان ان "مـن املتـوقـع االنتهــاء من
املفـاوضــات والتـوقـيع علـى اتفــاقيــة التجـارة احلـرة
بني اجلانبني يف نهاية هذا العام".

التفجريات الباكستانية تضع البالد
يف حالة طوارئ

روماBBC/

مت االعـالن رس ـم ـي ـ ـ ــا عــن ف ـ ـ ــوز
زع ـيــم ائــتالف ي ـ ـس ـ ــارال ـ ــوس ــط
رومــانــو بــرودي يف االنـتخــابــات
العـامة يف إيطـاليا الـتي شهدت
تنـافسـا حادا وتقـاربا كبـيرا بني
طريف السباق.
وقـد رفض بـرودي اقتــراح زعيم
ائــتالف ميـني ال ـ ــوســط رئـي ــس
احلكومـة سيلفيو بيـرلوسكوني
بتـشـكيل "ائـتالف واسع" حلـكم
ال ـبـالد ورأى أنه ميـك ــنه تـ ـ ــولــي
احلكم بـاألكثـريــة التي فـاز بهـا
يف االنتخابات العامة.
وك ـ ــان ف ـ ــوز ب ـ ــرودي بـ ـ ــاغل ـب ـي ـ ــة
األص ــوات يف مـجلــس ال ـشـي ــوخ
اإليـ ـطـ ـ ــالــي قـ ـ ــد تـ ـ ــأكـ ـ ــد ،لـكــن
ب ـي ـ ــرل ـ ــوسـك ـ ــون ــي أعلــن رفـ ــضه
االعـتراف بالهـزمية مشـيرا إلى
حدوث جتاوزات.
ويـأتي ذلك بـعد أن وعـد برودي
اإليـط ــاليـني بتــشكـيل حكــومــة
قــويــة لـصــالـح اجلمـيع مــؤكــدا
أنـه يحـق له أن يـك ـ ـ ــون رئ ـي ـ ــس
الـ ــوزراء اجلـ ــديـ ــد لـبـالده بعـ ــد
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه ب ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق ض ـ ـ ـئ ـ ـ ـيــل يف
اإلنتخابات العامة.
غيـر أن بيرلـوسكونـي أعرب عن

االمم املتحدة/رويترز
دعت الدول العربية مجلس
االمـن التابـع لالمم املتحدة
للـضغـط علـى اســرائيـل كي
تـوقف مـوجـة مـن الهجمـات
العـ ـسـكـ ــري ـ ــة علـ ــى أهـ ــداف
فلسطينية.
وق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدد م ــن اعـ ــض ـ ـ ــاء
اجمللــس اخلـم ـســة ع ـشــر ان
م ـســودة بـيــان ق ــدمه سفـيــر
الـبح ــرين يف االمم املـتحــدة
بـاسم اجملمـوعـة العـربيـة يف
االمم املتحـدة مـتحيـز ضـد
اسـ ــرائــيل ويف حـ ــاجـ ــة الـ ــى
اعادة صياغته.
وأضافوا أن اخلـطوة التالية

اضطهاد سعودي

مـن جانـب آخر طـالبـت منظـمة
هيـومـن رايتـس ووتـش بـاالفـراج
ف ــورا عـن الــصح ــايف ال ــسع ــودي

كراتشي /اف ب

ذكــرت مـص ــادر صحفـيــة ان وجهــاء ومـســؤولـني عـن
حركات مترد سابقة يف منطقة الساحل الصحراوية
وقعـوا يف مـدينـة تـومبـوكتـو املـاليـة (شمـال) "ميثـاق
تف ــاهـم" ب ــرع ــاي ــة ال ــزعـيـم اللـيـبــي العقـي ــد معـم ــر
القـذايف .وقــال عضـو يف الـوفــد الليـبي طــالبـا عـدم
الكشـف عن هويـته لوكـالة فـرانس بـرس ان الوثـيقة
"تشـدد علـى ضرورة تـسويـة املشـاكل بصـورة سلمـية،
والغــاء كــاف ــة اشكــال العـنف وتـســريع تـطــويــر هــذه
املناطق الصحراوية".
اع ــرب االمـني الع ــام لالمم املـتح ــدة ك ــويف ان ــان عـن
"قـلقـه العـمــيق" مـن ت ـصـ ــاعـ ــد حـ ــدة املعـ ــارك علـ ــى
احل ــدود بـني ت ـش ــاد ودارف ــور (غ ــرب ال ـس ــودان) ومـن
امتـدادهـا الــى جمهـوريـة افــريقيـا الــوسطـى .وقـال
ستـيفــان دوجــاريك املـتحــدث ب ــاسم ان ــان ان االمني
الع ــام "يــشع ــر بـقلق عـمـيق مـن الـتــصعـي ــد االخـي ــر
الـذي شهــدته املعـارك علـى طـول احلـدود الـشــرقيـة
لـتـ ـش ـ ــاد مع دارفـ ــور ومـن امـتـ ــدادهـ ــا الـ ــى احلـ ــدود
اجلنوبية مع افريقيا الوسطى".

ومبنـاسبـة اليـوم العـاملي حلـريـة
ال ــصح ـ ــاف ـ ــة ت ـنـ ـش ـ ــر امل ـن ـظ ـم ـ ــة
الالئحـة احملدثة "العـداء حرية
الصحافـة" امللقبني ب "قناصي"
حـريــة الصحـافــة التي تـضم 37
اسـ ـم ـ ـ ــا .ودخـل ال ـ ـ ــى الـالئـح ـ ـ ــة
خ ـمـ ـ ـسـ ـ ــة اس ـمـ ـ ــاء او حـ ـ ــركـ ـ ــات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة هــي رئ ـي ـ ــس الـ ـ ــوزراء
االث ـي ـ ـ ــوبــي م ــيل ـي ـ ــس زي ـن ـ ـ ــاوي
وال ـ ــرئ ـيـ ــس االي ـ ــرانــي مح ـم ـ ــود
اح ـم ـ ــدي جنـ ـ ــاد ومج ـم ـ ــوع ـ ــات
التــامـيل املــسلحــة (س ــريالنكــا)
وزعـيم املـيليـشيـات الكـولـومـبيـة
دييغـو فرنـاندومـوريو بيخـاارانو
وزعيم احلرب الكـولومبي راوول

رييس.
وكـتب روبيـر مينـار االمني الـعام
ملنـظمـة مـراسلـون بال حـدود يف
افـتـتـ ــاحـيـ ــة الــتقـ ــري ـ ــر "يجـب
العـودة الى منتصف التسيعنات
لــرؤيــة ه ــذا العــدد امل ــرتفع مـن
الــصح ــافـيـني ال ــذيـن قـتل ــوا يف
اطـار تـأديــة مهـامـهم" مــوضحـا
"ي ـ ــومهـ ــا كـنـ ــا يف خ ـضـم حـ ــرب
اجل ــزائ ــر الـتـي شه ــدت اغـتـي ــال
اكثر من  60صحافيا".

رباح القـويعي املـوقوف النـتقاده
التشدد الديني يف بالده.
واعـتبـرت ســارا ويتـسـون مـديـرة
املـنـظـمــة ا مــدافعــة عـن حقــوق
االنـ ـ ـس ـ ـ ــان يف ب ـي ـ ـ ــان ان "ق ـ ـ ــوات
االمن الـسعـوديـة تـظن علـى مـا
يـب ــدو ان علـيه ــا س ــوء مع ــامل ــة
امل ــواطـنـني مـثل رب ــاح الق ــويعـي
بدال من حمايتهم".
واوضـحــت امل ـن ـ ـظ ـم ـ ـ ــة ان رب ـ ـ ــاح
الـقـ ـ ـ ـ ــويـعـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـك ـ ـتـ ــب يف
صحـيفـتـي "عكــاظ" و "شـمــس"
ويتعـاون ايضا مع بـعض املواقع
االعالميـة علـى االنتـرنت اوقف
يف الثــالث مـن نيـسـان يف حـائل
شمال اململكة السعودية.
وافادت هيومن رايتس ووتش ان
القـ ــويعـي اوقـف النه "شـكـك يف
املعـتقدات" الـدينيـة مشيـرة الى
ان الـشــرطــة ابلغـته انهــا حتقق
"حول معتقداته التي عبر عنها
يف كتاباته" على ما افاد شخص
اتصل بـه الصحـايف الـذي سمح
له بــاجــراء اتـصــال هــاتفـي ،من
زنزانته.
وبـسبب تعليقاتـه على االنترنت
تـلقـ ــى القـ ــويعــي نهـ ــايـ ــة العـ ــام
 2005تهـديدات بـالقتل لـم جتر
الــسلـطــات اي حتقـيق بـشــأنهــا
علـى مـا افــاد الصحـايف ملنـظمـة
هيـومن رايتس ووتـش يف شباط
املـ ــاضــي .واحلق رجـ ــال اضـ ــرارا
بـسيـارته قـبل ان يتـركـوا رسـالـة
جـ ــاء فــيه "امل ـ ــرة املقــبلـ ــة يـ ــأتـي
دورك".

ه ــي عقـ ـ ــد اج ـت ـمـ ـ ــاع غ ـيـ ـ ــر
رسـمي لـدبلـومـاسـيي الـدول
االعـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف اجملــل ـ ـ ـ ـ ــس
لـل ـتـف ـ ـ ــاوض عـل ـ ـ ــى ادخ ـ ـ ــال
تعــديالت علــى نص مـسـودة
البيان.
وق ـ ــال ام ـ ــري ج ـ ــون ـ ــز ب ـ ــاري
الـ ـ ـسـفــي ـ ـ ــر الــب ـ ـ ــريـ ــط ـ ـ ــانــي
لـلـ ـ ـصـحـفـ ـي ــني "ال أظ ــن أن
املـط ــروح عل ــى الـط ــاول ــة يف
الـلح ـظـ ــة الـ ــراهـنـ ــة أسـ ــاس
لالتفـاق ...أظن أنـه متحيـز
للغـايـة يف الـتعلـيقـات الـتي
يبديها".
وقـ ــال الـ ــسفـيـ ــر االمـ ــريـكـي
جـ ــون بـ ــولـت ـ ــون انه لـكـ ـسـب

تـأييد الـواليات املتـحدة فان
بيـانا يـصدره مجـلس االمن
يـج ــب أن يــك ـ ـ ـ ــون "شـ ـي ــئ ـ ـ ـ ــا
يـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــاهـ ــم يف ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــرك
االيجابي حلل النزاع وليس
شـيـئ ــا ي ــشعل ح ــريق ــا أكـث ــر
مما ينير".
وقال ريـاض منصـور املراقب
الـفـل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي يف االمم
املـتح ــدة ان الفل ـسـطـيـنـيـني
ي ـطـ ــالـبـ ــون مـجل ــس االمـن
"بـأن يـطلب من اسـرائيل أن
تـ ــوقف هـ ــذا العـ ــدوان علـ ــى
الـ ــشعـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي وأن
تـ ـ ــوقـف عل ـ ـ ــى الفـ ـ ــور هـ ـ ــذه
االن ـ ـ ـش ـ ــط ـ ـ ـ ــة والـهـج ــم ـ ـ ـ ــات

العسكرية وقتل املدنيني".
وكتب مـنصور جمللس االمن
االث ـنــني املـ ـ ــاضــي م ــته ـمـ ـ ــا
القــوات االس ــرائيـليــة بقـتل
 18فل ـسـطـيـنـي ــا عل ــى االقل
من بينـهم صبي عـمره سـتة
أعوام منذ يوم اجلمعة.
ومــن بــني الـهج ـم ـ ــات ال ـتــي
وقـعـ ــت مـ ـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ـ ــرا ثـالثـ ـ ـ ـ ــة
اغـ ـت ــي ـ ـ ـ ــاالت يف غ ـ ـ ـ ــزة قـ ـتـل
خـاللـه ـ ـ ــا فـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـنــي ـ ـ ــون
بصـواريخ أطلقـتها طـائرات
حربية.
مـ ــن جـ ـ ـ ـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر أعـلـ ــن
مسـؤولـون يف االمم املتحـدة
ان املنـظمـة الــدوليـة طلـبت
مـن وكاالت االغـاثة الـتابـعة
لها اال تعقد اجـتماعات مع
الزعمـاء السياسـيني حلركة
املـق ـ ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ـ ــة االسـالمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
(حـ ــم ـ ـ ـ ـ ــاس) وان تـقـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــر
ات ـصـ ــاالتهـ ــا عل ــى اخلـب ــراء
الـفـ ـنـ ـي ــني يف احلــك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
الفلسطينية اجلديدة.
ومـن شــأن هــذه القـيــود مـن
ق ــبل االمم امل ــتح ـ ـ ــدة علـ ـ ــى
االتـ ــصـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــاحلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
الفلـســطيـنيــة اجلــديــدة ان
تـ ــصعـ ـ ــد الـ ــضغ ـ ـ ــوط علـ ـ ــى
زع ــم ـ ـ ــاء ح ــم ـ ـ ــاس ال ـ ـ ــذي ــن
تتـجنب اسـرائيل والـواليـات
املـتحــدة واالحتــاد االوروبـي
التعامل معهم بالفعل.

فرانس برس.
كـذلك قتل يف االنـفجار نـائب زعيم
احل ـ ـ ــزب اك ـ ـ ــرم ق ـ ـ ــادري وامل ــتح ـ ـ ــدث
بــاسـمه افـتخــار بهــاتي اضــافــة الــى
زعـيـمـي ح ــزبـني سـنـيـني معـت ــدلـني
هـم ـ ــا حفـيــظ مم ـ ــد تقـي وحـنــيف
ب ـ ـيـل ـ ـ ـ ـ ــو .ولـ ــم تـعـلـ ــن اي ـ ـ ـ ـ ــة جـه ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـس ـ ــؤولـيــته ـ ــا عـن الـهج ـ ــوم اال ان
اعـ ـم ـ ـ ــال عـ ـنـف دم ـ ـ ــوي ـ ـ ــة دارت ب ــني
مـتشـددين من االغـلبيـة الـسنيـة يف
بــاكــستــان واالقـليــة الــشيـعيــة اودت
بـحـ ـي ـ ـ ــاة االالف خـالل ال ـ ـ ـسـ ـن ـ ـ ــوات
العشر االخيرة.
وقـد وضعت السلـطات البـاكستـانية
قــوات اجليـش يف حـال تــأهب أمـس

االربعــاء اسـتعــدادا ملــراسـم تـشـيـيع
ق ـ ــادري.واوضح مـ ـسـ ــؤول كـبـيـ ــر يف
احلك ــوم ــة طلـب ع ــدم الكــشف عـن
اسـمه يف تـص ــريح لــوكــالــة فــرانــس
بـرس "وضع اجلـيش يف حـال تـأهب
وميـكـن نـ ـشـ ــره بـ ـسـ ــرعـ ــة" م ـضــيفـ ــا
"اتخـ ــذنـ ــا كل االجـ ــراءات االمـنـيـ ــة
املمكنة ملراسم التشييع"
واعـتـب ــر ان "امل ــأس ــاة كـبـي ــرة" داعـي ــا
"الـ ـ ـسـك ـ ـ ــان ال ـ ـ ــى احلـف ـ ـ ــاظ عـل ـ ـ ــى
الهدوء".
ودان الــرئـيـس بــرويــز مـشــرف هــذا
"العــمل احلـ ــاقـ ــد" وامـ ــر بــتعـ ــزيـ ــز
االجراءات االمنية يف املساجد على
م ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء يف بـ ـي ـ ـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ــادر ع ــن
احلكومة.

تورط أجانب يف اهلجوم اإلرهايب يف السعودية
الرياض/القناة

أكــد وزيــر الــداخـلي ــة األميــر نــايف بـن عبــد
العــزيــز ان أجــانب شــاركــوا يف هجــوم شـبكــة
الق ـ ــاعـ ـ ــدة الف ـ ــاشـل عل ـ ــى مــنـ ــشـ ـ ــأة أبق ــيق
الـنفــطيــة يف شبــاط املــاضـي .ونقـلت وكــالــة
االنباء السعودية الـرسمية عن األمير نايف
قــوله ردا علـى سـؤال -نعـم هنــاك جنــسيـات
غيـر سعـودية .-ولـم تذكـر الوكـالة جـنسـيات
هــؤالء املــشتـبه بـهم .وق ــال االميــر نــايف ان
الـسلـطــات -تقــريبــا اسبــوعيــا تـقبـض علــى
شخص -يف جهـودها لـسحق التمـرد املسلح
يف ال ــسع ــودي ــة .وأض ــاف -ال زال هـن ــاك مـن
ميثل ظـاهـرة االرهـاب وسنتعـامل معه بقـوة

وحزم ان شاء اهلل-.
وقـال -لقـد قضيـنا عـلى الـكثيـر (من خـاليا
القاعدة) وان شاء اهلل سيلحق الباقي-.
ونقـلت الــوكــالــة عـن االميــر نــايف قــوله ان
انـشـاء مـحكمــة امن الـدولــة التـي املح اليهـا
سابقا -سوف تتحقق قريبا -مشيرا الى انه
مت اطالق س ـ ــراح االالف مــن امل ـ ـش ـت ـبـه بهــم
بعد التحقيق معهم.
وق ــالت املـملكــة الع ــربيــة الــسعــوديــة يف آذار
أنها اعـتقلت  40من النـاشطني املـشتبه بهم
بيـنهم ثمـانيـة لهم عالقـة بالـهجوم الـفاشل
علــى مجـمع ابقـيق اكبــر منـشــأة نفـطيـة يف
العالم الذي قتل فيه اثنان من املسلحني.

جملس األمن الدويل يطالب احلكومة
ومتمردي دارفور بإحالل اإلسالم
االمم املتحدة /
رويترز

ط ـ ـ ـ ـ ــالـ ــب مـجـل ـ ـ ـ ــس االمـ ــن
الــدولـي حكــومــة اخلــرطــوم
وامل ـ ـتـ ــم ـ ـ ـ ـ ــرديـ ــن يف دارف ـ ـ ـ ـ ــور
بــاحالل الـسـالم يف املنـطقــة
الـ ــواقع ــة يف غ ــرب ال ـس ــودان
بحلــول الثالثـني من الـشهـر
احل ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي وكـلـف خـ ــب ـ ـ ـ ـ ــراء
عـ ـسـكـ ــريــني لالمم املــتحـ ــدة
بـ ــوضع خ ـط ــة الرس ــال ق ــوة
حلفظ السالم.
وأيــد اجمللـس املــؤلف من 15
دولـ ـ ـ ــة يف بـ ـيـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ــريء يف
اجـتـمـ ــاع علـنـي املـهل ــة الـتـي
ح ــدده ــا االحت ــاد االف ــريقـي
لل ـت ـ ــوصـل التفـ ـ ــاق سالم يف
احملــادثــات الـتي يــرعــاهــا يف
الـعاصـمة الـنيجيـرية أبـوجا
بــني احلك ــوم ــة ال ـس ــودانـي ــة
ومـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــردي دارفـ ـ ـ ــور وأكـ ـ ـ ــد
مج ـ ــددا ق ـ ــراره "حمل ـ ــاس ـب ـ ــة
اول ـئـك الـ ـ ــذي ــن يع ـ ـ ــرقلـ ـ ــون

عـملـي ــة ال ــسالم ويقـت ــرف ــون
انتهاكات حلقوق االنسان".
وتفجــر الـصــراع يف دافــور يف
اوائـل ع ـ ـ ــام  2003عـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا
حـملت قبـائل غيـر عربـية يف
مع ـظــمه ــا ال ــسالح مــتهـم ــة
حـك ـ ــوم ـ ــة اخل ـ ــرط ـ ــوم ال ـتــي
يـهـ ـيـ ـم ــن عـلـ ـيـه ـ ـ ـ ــا الـع ـ ـ ـ ــرب
بتجاهل منطقتهم.
وردت احلـك ـ ــوم ـ ــة ب ـت ـ ــسل ــيح
مـيلـي ـشـي ــات ع ــربـي ــة تع ــرف
ب ــاجلـنج ــوي ــد ب ــدأت حـمل ــة
ق ـتـل واغ ـت ـ ـص ـ ـ ــاب واح ـ ـ ــراق
ونـه ــب ت ـ ـ ـسـ ـبـ ـب ــت يف ط ـ ـ ـ ــرد
مليــوني شخـص من قــراهم
الـ ـ ــى مخ ـي ـمـ ـ ــات لالج ـئــني.
وتـنفي اخلـرطـوم املـســؤوليـة
وال ت ـش ــارك اجلـنج ــوي ــد يف
محادثات أبوجا.
واع ــرب بي ــان مجلــس االمن
عــن االسف لق ــرار ال ـس ــودان
ع ــدم ال ـسـم ــاح ملـن ــسق االمم
املتحدة للعمليـات االنسانية

يــان ايجالنــد بــزيــارة دارفــور
ورفـ ـ ـضـه جت ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد عـق ـ ـ ـ ــد
اجمللس الـنرويجـي لالجئني
الـذي يرعـى  90ألف شخص
ش ـ ـ ـ ـ ــردوا مـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ــارهـ ــم يف
املنطقة.
وق ــال دبل ــوم ــاسـي ــون ان مـن
املنتظر أن يزور مسؤول كبير
بجهـاز حفظ الـسالم باالمم
املـتح ــدة اخل ــرط ــوم ق ــريـب ــا.
كـمـ ــا سـيـ ــزور سـ ــالـم احـمـ ــد
س ـ ـ ـ ــال ــم وسـ ـي ـ ــط االحتـ ـ ـ ـ ــاد
االف ـ ـ ــريـقــي يف احمل ـ ـ ــادث ـ ـ ــات
بـشــأن دارفــور االمم املـتحــدة
االسبوع القادم.
وق ـ ـ ــال دبـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــون ان
ب ــري ـط ــانـي ــا سـت ــوزع ق ــريـب ــا
قـائمـة بـأسمـاء افـراد تعتقـد
أنهم يعرقلون عملية السالم
قـد يصبحون هدفا لعقوبات
لالمم املــتح ــدة مــثل ح ـظ ــر
عـل ـ ـ ــى الـ ـ ـسـف ـ ـ ــر وجت ـم ـي ـ ـ ــد
أرصدتهم يف اخلارج.

