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املدى / وكاالت

دعوة
قــــــال العــــــاهل االردنـــي امللـك عــبــــــد اهلل الــثــــــانــي ان
الـسنـتني املقـبلتـني ستكـونـان "حــاسمـتني" بــالنـسبـة
للـمـنــطقـــة داعـيـــا الــــى حل الــصـــراع الـفلــســطـيـنـي
االســرائـيلـي.اوضح املـلك انه "اذا لـم يتـمكـن العـــالم
مـن ايجـــاد حل للـصـــراع الفلــسـطـيـنـي االســرائـيلـي
خالل هـذه الـفتــرة فلـن تتـمكـن شعــوب املنـطقــة من

العيش بامن واستقرار وسالم".

تراجع
افاد اسـتطالع للراي اجـرته مؤسسـة غالـوب حلساب
"يـــو اس ايه تـــوداي" ان شعـبـيـــة الـــرئـيــس االمـيـــركـي
جـورج بـوش تــواصل التــراجع االمـر الـذي قـد يـؤثـر
سلـبا علـى فرص حـزبه اجلمهـوري يف حتقيق نـتائج
جيـدة يف االنتخـابـات الـتشـريعيـة املقــررة يف تشـرين
الـثاني املـقبل. وجاء يف هـذا االستطالع الـذي اجري
بني يـومي اجلمعـة واالحد املـاضيني ان شعبيـة بوش
وصلت الى 34 بـاملئة مقـابل 36 باملـئة مطلع اذار و43

باملئة مطلع السنة احلالية.

استقالة
سلم رئيس احلكـومة االيطالية سيـلفيو برلوسكوني
رسميا استقـالته الى رئـيس اجلمهوريـة تاركا خللفه
رومـانـو بـرودي بلـدا مـسـتنـزفـا اقـتصـاديــا ومنقـسمـا
بعــد االنتخـابــات التـشــريعيـة الـتي جــرت يف التـاسع
والعــاشــر مـن نـيــســان املــاضـي. وبعــد تــولـيه رئــاســة
احلـكــــــومــــــة لــــــواليــــــة مــن خــمــــس ســنــــــوات، تــــــراس
بــرلــوسكــوني اجـتمــاعـه االخيــر جمللـس الــوزراء وزار
ظهـــرا رئـيــس اجلـمهـــوريـــة كـــارلـــو ازيلـيـــو تــشـــامـبـي

ليسلمه استقالته واستقالة اعضاء حكومته.

تهديد
اعلن زعيم التـمرد التـشادي محمـد نور عبـد الكرمي
ان اجلبهـة املـوحـدة مـن اجل التغـييــر ستـشن قــريبـا
هجوما جديـدا على "عدة جبهات" يف تـشاد مبا فيها
ضـد العاصمـة جنامينـا من اجل االطاحـة بالـرئيس

ادريس ديبي.
وقـال الـنقيـب عبـد الـركـيم "سـوف نهــاجم علـى عـدة

جبهات".

تخصيب
اعلنت ايـران انها قامـت بتخصيب اليـورانيوم بـنسبة
اعلـى مـن تلك الـتي اعلـنتهــا مطـلع نيـســان يف حني
انـتهــى يف بــاريـس اجـتمــاع الــدول اخلمـس الــدائمــة
العضـويـة يف مجلـس االمن الـدولي واملـانيـا من دون
الـتـــوصل الــى قـــرار ملــزم حــول ايــران. وقــال رئـيــس
املنظمـة االيرانيـة للطـاقة الـذرية غالم رضـا آغا زاده
ان "اخـــر مــسـتـــوى للـتخـصـيــب بلغ يف ايـــران نــسـبـــة
4،8%".   واضـاف ان "مـستـوى تـخصـيب يفـوق نـسبـة
ال5% ليـس علــى مـطــروحــا يف ايــران وهــذا املــستــوى

يكفي النتاج الوقود النووي".

طوارئ
اعلـن مـــســـــؤول يف مـجلـــس الــتعـــــاون اخللــيجـي ان
مــســؤولـني مـن دول اجمللــس بــدأوا اجـتـمــاعــات ملــدة
يـــومـني يف الـــريـــاض يـنـــاقــشـــون خاللهـــا االجـــراءات
وخطط الطوارىء االشعاعية املعمول بها يف الدولي

اخلليجية.
ويـــأتـي االجـتـمـــاع املقـــرر مـنـــذ زمـن طـــويل، يف وقـت
اشـتد فيـه التوتـر بني الغـرب وايران بـسبب البـرنامج

النووي االيراني املثير للجدل.

قلق
اعـتبــر ممثلـو الــدول اخلمـس الــدائمـة الـعضـويـة يف
مجلس االمن الدولي واملـانيا يف باريـس ان البرنامج
الـنـــووي االيـــرانـي "ال يـتـــوافـق مع مــطـــالـب االســـرة
الـــدولـيـــة"، حــسـب مـــا اعلـن مـتحـــدث فـــرنــسـي بعـــد

االجتماع.
وقال املتحـدث باسم وزارة اخلـارجية الفـرنسيـة جان
باتـيست مـاتيي ان املـدراء السيـاسيني يف هـذه الدول
الست اعـربوا عن قلقهم حيـال تطوير هـذا البرنامج

الذي ال يتوافق مع مطالب االسرة الدولية".

ترحيب
اعلـن الـــسفـيــــر االمـيــــركـي يف االمم املــتحــــدة جــــون
بـولتـون ان الـواليـات املتحـدة تـرحب بـامتنـاع الصني
وروسيــا عـن التـصــويـت علــى قــرار يف مجلــس االمن
الـدولي يـهدد ايـران بفـرض عقـوبات عـلى الـرغم من
انهــا تفـضل صــدور القــرار بــاالجمــاع.وقــال بــولتــون
"سيكــون من املـرغـوب فـيه ان يكــون هنــاك اجمـاع يف
مجلس االمن عندما سنعـتمد هذا القرار )..( الذي
سيــأمــر ايــران االمـتثــال لقــرارات الــوكــالــة الـــدوليــة
للـطاقـة الذريـة، لكن من املمـكن ان منضي قـدما من

دونهما )روسيا والصني(".

تعاون
اعلن مسؤول حكومي مغربي لوكالة فرانس برس ان
املغـــرب ودولـــة االمـــارات العـــربـيـــة املـتحـــدة وقعـــا يف
الرباط على اتفاقيـة للتعاون العسكري خصوصا يف
مجال الـتكوين. ووقع االتفـاقية عن اجلـانب املغربي
وزيــــر اخلــــارجـيــــة الــطـيــب الفــــاسـي الـفهــــري وعـن
اجلـــانـب االمـــاراتـي رئـيــس اركــــان القـــوات املـــسلحـــة
الفــريق الــركـن حمــد مـحمــد ثـــاني الـــرميـثي الــذي
يقوم بزيـارة للمغرب تـندرج يف إطار عالقـات التعاون
القــــائـمــــة بــني القــــوات املـــسـلحــــة امللـكـيــــة والقــــوات

املسلحة اإلماراتية.

تعاون
اعلـن الـبـيـت االبـيـض ان الــرئـيــس االمـيــركـي جــورج
بـوش ابلغ الـرئيـس السـوداني عـمر الـبشـير "بـوضوح
شــديــد" بـضــرورة الـتعـــاون مع املـتـمــرديـن يف دارفــور
لـلتــوصل الــى اتفــاق سالم. واعلـن سكــوت مــاكلـيالن
املـتحــدث بــاسـم الـبـيـت االبـيـض ان بـــوش طلـب مـن
البـشيــر يف اتصـال هــاتفي ارسـال نـائـبه علي عـثمـان
طه الى طـاولة املفـاوضات يف ابـوجا بعـد ان انسحب
منها خالل النهار احتجاجا على موقف املتمردين.

هجرة 
قدم وزيـر الداخلـية الفـرنسي فـرنسـوا ساركـوزي الى
الـنواب الـفرنـسيني مـشروع قـانون يـشدد مـن شروط
دخــول واقــامــة االجـــانب، واعـلن رفـضـه "لال هجــرة"

و"الهجرة الكاملة" على حد سواء.

العدد )659(اخلميس)4( آيار2006

NO (659)Thu. (4) May

BBC/ابوجا
مت مـجـــــــــــددا متـــــــــــديـــــــــــد مـهـلـــــــــــة
لـلــمـفـــــــاوضــني مــن املــتــمـــــــرديــن
واحلكـومة الـسودانيـة واجملتمعني
يف نيجـيريـا، للتـوقيع عـلى اتـفاق

ينهي النزاع يف دارفور. 
وكـان األحـد قـد مت متـديــد مهلـة
سـابقـة حتـى الثالثـاء، يف مـسعـى
حلـث املـتـمـــرديـن املـتـــردديـن علـــى

التوقيع على االتفاق. 
متديد املهلة

وقد مت اآلن متـديد املهلـة مجددا
ملـدة 48 سـاعـة، بحـيث تـنتهـي ليل

اخلميس. 
يـــــذكــــــر أن مفـــــاوضــي الـــــواليـــــات
املــتحــــدة وبــــريــطــــانـيــــا واالحتــــاد
األفــــــريقــي يـــضغــطـــــون مــن أجل
الـتـــــوصل إلـــــى اتفــــاق مـن شـــــأنه
إنهـــــاء الــنـــــزاع الــــــذي أسفـــــر عــن
مقـتـل نحــــو 200 ألـف شخــص يف

دارفور. 
وقــــد أسفـــرت أعـمــــال العــنف عـن
تـشريـد أكثـر من مليـوني شخص،
وكــــانــت تلـك األعـمــــال قــــد بــــدأت
قــبـل ثالث ســنـــــوات حــيــنــمـــــا رفع
متمـردون من األفـارقـة أسلحـتهم

ضد حكومة اخلرطوم. 
وتــتهــم احلـكـــــومـــــة الــــســـــودانــيـــــة
واملـــيلــيــــشــيــــــات الــتــي تــــــدعـــمهــــــا
بـارتكـاب عمليـة إبادة جـماعـية يف
حـملـتهـــا علــى املـتـمــرديـن - وهــو
االتهـــام الـــذي تـنفـيه اخلـــرطـــوم.

مطالب املتمردين 
وكـــــان نـــــائــب وزيـــــرة اخلـــــارجــيـــــة
األمريكية، روبـرت زوليك، قد قال
إنـه سيـتم اإلعـالن عنــد مـنتـصف
اللـــيل بــــــالــتــــــوقــيـــت احمللــي عــن
متـديـد املهلـة للتـوصل التفـاق يف

احملادثات. 
وأضــــــــــاف زولــــيــك، الــــــــــذي وصـل
حلـضــور احملــادثــات يف العـــاصمــة
الـنـيجـيـــريـــة أبـــوجـــا "أعـتقـــد أنه

البد أن تنتهي تلك العملية". 
مضامني االتفاق

اللحظات احلاسمة لتقرير مصير دارفور

خماض السالم بني موافقة اخلرطوم ومطالب املتمردين

مخاوف املتمردين
ونقـلت وكــالـــة األنبــاء الفــرنــسيــة
عـن سيف الـدين هـارون، املتحـدث
بلسـان حركـة التحـرير الـسودانـية
قــوله "متــديـــد املهلــة ال مـعنــى له

بالنسبة لنا". 
وتـــــــابـع قـــــــائـال "اقــتـــــــراح الـــــسـالم
اخلــــاص بــــاالحتــــاد األفـــــريقـي ال

يعالج مخاوفنا األساسية" 
يذكـر أنه مت العام املاضي التوقيع
علـــى اتفـــاق سالم بـني اخلـــرطـــوم
واملتمـردين اجلـنوبـيني شمل عـلى
تـرتيبـات مفصلـة خـاصـة بتقـاسم
الثــروة ومشـاركـة احلـركــة املتمـردة
للجيش الشعبي لتحرير السودان

يف احلكومة. 
ويـشـار إلــى أن الضـغط األمـريـكي
كـان أسـاسيـا يف التـوصل إلـى هـذا

االتفاق.

ويقـول ألـيكــس الست مـراسـل بي
بـي سـي يف أبـــوجـــا إن الـــوســطـــاء
يــــأملــــون إمكــــان تعــــديل االتفـــاق
لزيـادة عدد املتـمردين الـذين يتم
دمـجهـم يف اجلـيــش، بـــاإلضـــافـــة
إلـى إسقـاط الـبنـد الــذي يطـالب
بــنــــــــزع سالح اجلـــنجـــــــويـــــــد قـــبل

املتمردين. 
فـقـــــــد أعـــــــربــت احلـكـــــــومـــــــة عــن
اسـتـيـــائهـــا مـن هـــذا الـبـنـــد، رغـم

توقيعها على االتفاق. 
غير أنه يـتردد أن املتمـردين أيضا
غيـر راضني بـالتـرتيبـات اخلـاصـة
بتقــاسم الـسلـطـة وتــوزيع الثـروة
يف املنطقة الصحراوية الشاسعة،
ويـتــردد أيـضــا أنهـم يخـشــون مـن
عــدم تـنفـيـــذ اتفــاق الــسالم علــى

النحو السليم. 

مصداقية املتمردين
ونـقلت وكـالــة رويتــرز لألنبــاء عن
دبلــــومــــاسـي مـــشـــــارك يف جهــــود
الـــوســـاطـــة قــــوله إن مــصـــداقـيـــة
املـتـمــرديـن سـتـتـضــرر إذا رفـضــوا

االتفاق. 
يـذكر أن محـادثات أبـوجا تـشارك
فيها أربعـة أطراف وهي احلـكومة
الــــــســــــــودانـــيــــــــة ومـــيـلـــيــــــشـــيــــــــات
اجلــنجــــويــــد العــــربـيــــة املــــوالـيــــة
لـلـحــكــــــــومــــــــة، ومـجـــمــــــــوعـــتــــــــان
للمتـمردين وهمـا حركة الـتحرير
الـــــســــــودانــيــــــة وحــــــركـــــــة العــــــدل

واملساواة. "مخاوف أساسية" 
ويـنـطـــوي اتفــاق الــسالم املقـتــرح
علــــــى نـــــــزع سالح مـــيلــيـــــشــيــــــات
اجلـــنـجــــــــويــــــــد وضـــم املـقــــــــاتـلـــني
املتمردين إلى اجليش النظامي. 

الـســـوداني إلــى إعــادة نــائـبه عـلي
عـثمــان طه إلــى احملــادثــات الـتي
تـركها يف وقت سـابق فيمـا بدا أنه
كــــــــان خـــيـــبــــــــة أمـل مـــن مــــــــوقـف

املتمردين. 
كــمـــــا قـــــال الـــــرئــيــــس األمـــــريـكــي
للبـشيـر إنه يجب الـسمـاح لقـوات
حفـــظ الـــــسالم الــتــــــابعــــــة لألمم
املــتحـــدة، والـتـي يـــدعــمهـــا حـلف
األطلسي، بـتولي زمـام األمور من
قـوة االحتـاد األفــريقي املـنهكـة يف

دارفور. 
ويف تـلـك األثـــنـــــــاء حـــث وســـيــــط
االحتــــاد األفــــريقـي، ســــالـم أحــــد
ســـالـم، مـتـمـــردي دارفــــور "إظهـــار
الـزعـامـة والـوصـول علـى احللـول
الوسط الالزمـة للسالم، من أجل

شعب دارفور". 

وتـتـضـمـن مــســودة خـطــة الــسالم
اخلاصة بدارفور 

1- نــــــــــزع سـالح مــــيـلــــيــــــــشــــيــــــــــات
اجلنجويد املوالية للحكومة 

2- دمـج مقـــــاتلـني مـتـمــــرديـن يف
اجليش 

3- نـقل مـــبلـغ 300 ملــيــــــون دوالر
كدفعة وحيدة لدارفور 

4- نقل 200 مـليــون دوالر كل عــام
بعد ذلك للمنطقة  

وقال مـستـشار لـالحتاد األفـريقي
إنه بيـنمــا ميكن متـديـد املهلـة إال
أن مسـودة االتفـاق ال ميكن إعـادة
صــيـــــاغــتهـــــا بـــــإدخـــــال تعـــــديالت

جذرية. 
ونـقلت وكـالــة رويتــرز لألنبــاء عن
املـــسـتـــشــــار ألـيـكـــس دي فـــــال إنه
يـــتعـــني علــــــى املــتــمــــــرديــن تــــــرك
"االنـتقـــادات للـمـظـــالــم الكـثـيـــرة
الـتـي عـــانـــوا مـنهـــا وعـــانـــى مـنهـــا
شعبهم، بحـيث يرون أن بـاإلمكان
الــــوصــــول إلــــى مـــســتقــبل أفــضل
بكثير على أساس هذا االتفاق". 

وتقـول احلكـومـة الـســودانيـة إنهـا
مــسـتعـــدة للـتـــوقــيع علـــى اتفـــاق،
غـيـــــر أن املـتـمـــــرديـن يــطـــــالـبـــــون
بــتــنـــــازالت أخـــــرى فــيــمـــــا يــتعـلق
بــــــــاألمـــن وتـقــــــــاســـم الــــــسـلــــطــــــــة

والثروات. 
يـذكـر أن احملـادثـات بني اجلــانبني

مستمرة منذ عام. 
مبعوثون دوليون

وكـــــــــانـــت الـــــــــواليـــــــــات املـــتـحـــــــــدة
وبـريـطــانيـا قــد بعـثتــا مببعــوثني
رفيـعني لـلمـشــاركــة يف محــادثــات
أبــــوجــــا، فـيـمــــا حتــــدث الــــرئـيـــس
األمــريكي جـورج دبليـو بـوش عبـر

الهاتف إلى نظيره السوداني. 
ويقــــول املــتحــــدث بــــاسـم الـبـيـت
األبـيـض إن بـــوش قــــال للـــرئـيــس
عـمــــر الـبـــشـيـــــر إنه يــتعــني علــيه
مـــواصلـــة اجلهـــود للـتـــوصل إلـــى

اتفاق حول دارفور. 
وذكـــــر أيـــضــــــا إنه حــث الـــــرئــيــــس

العواصم/ وكاالت
فـيـمـــا يـبــــدو أنه تعـــزيـــز لـــدعـــوة
الــــــرئــيــــس اإليــــــرانـــي، محــمــــــود
أحمــدي جنــاد، الـســابقــة بــإزالــة
إســــرائــيل عـن الــــوجــــود، هــــددت
إيــران بـضــرب إســرائـيل يف حــال

تعرضها لهجوم أمريكي.
وقـــــال قـــــائـــــد احلـــــرس الــثـــــوري
اإليـــــــرانــي، مـحــمـــــــد إبـــــــراهــيــم
دهغـاني، يف تصـريح نقلته وكـالة
أنـبـــاء الــطالب اإليـــرانـيــــة "لقـــد
أعلـنا أنـه يف حال قـامت أمـريكي
بـــأي تــصـــرف طـــائـــش، فـــإن أول
مـكــــــان ســنــــســـتهــــــدفه ســيـكــــــون

إسرائيل."
وأضــــــــــاف دهـغــــــــــانــــي قــــــــــائـالً إن
إسرائيل غيـر مهيأة بعـد لدخول

حرب ضد إيران.
واقـتـبـس عـنه قــوله "سـنـتـصــدى
بـــالتـــأكيـــد للقــاذفــات األمــريـكي

طهران تهدد بضرب إسرائيل 

واشنطن تتوقع قرارًا دولياً بالعقوبات
غيـر أن بـوش قــال إنه يـريــد حل
النــزاع حــول األنـشـطـــة النــوويــة
اإليرانية بالطرق الدبلوماسية.

من جـانـبه تــوقّع مـسـاعـد وزيـرة
اخلــارجيـة األمـريـكيـة نـيكـوالس
بــيــــــرنــــــز ، أن يــتــــــوصّل مـجلــــس
األمن قـــريبــا إلــى قــرار اسـتنــادا
علـــــى الفـــصل الـــســـــابع، يــــدعــــو
إيـــــــران إلـــــــى وقـف أنـــــشــــطــتـهـــــــا

النووية.
وأضـــــــــــاف أنّـه إذا لــــم تــــتـعـــــــــــاون
طهـــران مع القــرار فـــإنّ اجمللــس
سـيحــاول بجــديـــة التــوصل إلــى

قرار جديد يتضمن عقوبات.
وأدلـــــى بــيـــــرنـــــز بــتـــصــــــريحــــــاته
لـ CNNقبل اجـتماع يضمه مع
نظـرائه يف فرنسا وروسـيا وأملانيا
وبــــريــطـنـيــــا والــصـني واالحتــــاد

األوروبي يف باريس.
وأوضح "أعـــتقـــــد أنّـكــم ســتـــــرون
قـرارا جديـا مسـتندا إلـى الفصل
الــــســـــــابع بـــصــــــدد الــــظهــــــور، يف
غــضــــون الـيــــومــني القــــادمـني يف

األمم املتحدة." 
وأضـــــــــاف "أعـــتـقـــــــــد أنّ الـقـــــــــرار
سيطـالب إيـران بوقف أنـشطـتها
النـوويـة... وإذا لـم تتعـاون إيـران
فــــــإنــي أعـــتقـــــــد أنّه ســيـكــــــون ال
منــاص من جهــود من أجل قـرار
يتضمن عقـوبات يف غضون شهر

إثر القرار األول."

"بـي-52"، نقـالً عن األســوشـيتــد
برس.

وكـــان جنـــاد قـــال أثـنـــاء مـــؤمتـــر
"العـــالـم مـن دون الــصهـيـــونـيـــة"
الـــــذي عقـــــد يف شهـــــر تـــشـــــريـن
األول املاضي، "إننا سنشهد عاملاً
من دون أمــريكــا والـصـهيــونيــة"،
يف معــــــرض إشــــــارته إلــــــى قــــــول
اإلمــــــام اخلــمــيــنــي الـــــــراحل إن
"الكيـان احملتل للقدس يجب أن

يزول عن الوجود."
يـــذكـــر أن الـــرئـيـــس األمــــريكـي،
جـورج بـوش، قــال يف وقت سـابق
إن اخلــيـــــــار الـعـــــسـكـــــــري يــــظـل
مـطـــروحـــاً مـــا لـم تــــوافق إيـــران
علـــى املـطـــالـب الـــدولـيـــة لـــوقف
أنــشـطـتهـــا يف مجـــال تخـصـيـب
الـــيــــــــورانـــيــــــــوم وتـفـــتـح اجملــــــــال
للـمفـتــشـني الــدولـيـني للـتـحقق

من برنامجها النووي.

جنامينا /اف ب
بــــدأ الـتـــشــــاديــــون امـــس االربعــــاء
االدالء بـــــــــاصـــــــــواتـهـــم يف الـــــــــدورة
االولــــى مـن انــتخــــابــــات رئــــاسـيــــة
جتــــري حتــت تهــــديــــد املـتـمــــرديـن
بـشن هجـوم ويـرجح ان يفـوز فيهـا
الـــرئـيــس املـنـتهـيـــة واليـته ادريــس
ديـبـي بـــسهـــولـــة يف غـيـــاب مــــرشح

للمعارضة.
وفتحت مـراكز االقـتراع ابـوابها يف
الساعـة السابعـة بالتـوقيت احمللي

.
وسـتنشـر النتـائج املوقـتة لالقـتراع
يف 14 ايــار.   وقـــال رئيــس اللـجنــة
االنـتخــابـيــة الــوطـنـيــة املــســتقلــة
احمد محمد بشيـر لوكالة فرانس

التشاديون يتوجهون اىل صناديق االقرتاع 

الـى الـسـلطـة اثــر انقالب يف 1990
ووعد ببناء نظـام دميوقراطي بعد

استبداد حسني حبري.
وقــــد انــتخـب رئـيـــســــا يف 1996 ثـم
اعيــد انـتخــابـه يف 2001 يف اقتــراع

انتقدته املعارضة بشدة.

بــرس صبـاح امـس االربعـاء ان "كل
شــــــىء اصـــبح جــــــاهــــــزا واملـكــــــاتــب
فتحـت".   ويفتـرض ان يختـار 5،8
مـاليــــني تـــــــشــــــــــادي مــــن اصـل 8،8
مليـون نـسمـة رئيـسـا للـبالد خلفـا
للـرئيـس ادريـس ديـبي الـذي وصل

دمشق/غزة/القناة
قــالت اإلذاعــة العبـريـة أن إســرائيل جتــري اتصـاالت
سـريــة مع شخـصيــات قيـاديــة من حـركــة حمـاس يف
الـــسجـــون اإلســـرائـيلـيــــة. ونقلـت وكـــالـــة رويـتـــرز عـن
مــصــــادر يف حـمــــاس - لـم تـكـــشف عـن هــــويــتهــــا- أن
لقاءات -عقدت مـؤخرا يف عدد من الـسجون . وقالت
املـصـــادر إن -نقـــاشـــا داخلـيـــا يـــدور حـــالـيـــا يف قـيـــادة
حمــاس بـشــأن تـبنـي املبــادرة العــربيــة التـي تتـضـمن
اعتـرافـا ضمـنيـا بـإســرائيل-. يـأتـي ذلك يف وقت أكـد
رئـيـــس املكـتـب الــسـيـــاسـي حلـــركـــة )حـمـــاس( خـــالـــد
مـــشعـل مجــــددا الــثالثــــاء ان حــــركــته الـتـي تـتــــرأس
احلكومة الفلسطينية اجلديدة لن تعترف باسرائيل

اتصاالت رسية داخل السجون االرسائيلية بني محاس وتل ابيب
ولن تتخلى عن خيار املقاومة. 

وجـاء تـاكيــد مشـعل يف كلمـة القـاهـا امـام نـدوة حتت
عنـوان )الـوحــدة االسالميـة لـلتقـريـب بني املــذاهب(
مبــشــاركــة عــدد كـبـيــر مــن العلـمــاء مـن دول عــربـيــة
واسالميـة. وقـال مـشعل -لـن نعتـرف بـاسـرائـيل ولن
نــتخلـــى عـن شـبـــر مـن ارضـنـــا وال عـن القـــدس وحق
العـودة وسـيعــود كل فلـسـطيـني الــى االرض والقـريـة

واملدينة التي اخرجوا منها-. 
واضـاف مـشعل -اذا قــاومنـا االحـتالل اطلقـوا علـينـا
بانـنا ارهـابيني وعـندمـا جاءت حـماس الـى احلكـومة
بـانتخابـات دميقراطيـة يقولـون ايضا بـاننا ارهـابيون

فالتامر علينا شديد ولذلك البد من الوحدة-.

نيويورك/اف ب
كــــــــشـف االمــــني الـعــــــــــام لـالمم
املــــتـحـــــــــــدة كـــــــــــويف انـــــــــــان عــــن
اسـتراتيجية للمنـظمة الدولية
ملـكـــــــافحــــــة االرهــــــاب الــــــدولــي،
مــشـــددا علــى خـطـــر االسلحــة
الــبــيـــــولـــــوجــيـــــة واالســتخـــــدام
املـتــــزايـــــد لالنـتــــرنـت مـن قــبل
االرهـــــابـيـني وضـــــرورة احـتـــــرام

حقوق االنسان.
وهـــــذه االســتـــــراتــيجــيـــــة الــتــي
جــــــــــاءت يف تـقــــــــــريــــــــــر مــــن 32
صفحــة، تـسـتجـيب لـلمـطـــالب
الـتــي تقـــــدم بهــــا رؤســــا الــــدول
واحلـكــــــومــــــات اثــنـــــــاء القــمــــــة
العـــاملـيــــة يف ايلــــول 2005، لكـي
تعــزز االمم املـتحــدة الـتـنــسـيق

الدولي يف مكافحة االرهاب.
لـكن الـتقــريــر يـتجـنب بـعنــايــة
حتــديــد االرهــاب الــذي يـبقــى
مـــوضـع خالفـــات عـمــيقـــة بـني
الـــــــــــدول االعــــــضـــــــــــاء يف االمم

املتحدة.
وقـال االمني العـام وهـو يعـرض
اخلـطــوط العــريـضــة للـتقــريــر

السرتاتيجية الدولية ملكافحة اإلرهاب
حتذر من اخطار األسلحة البيولوجية

امــام الــدول ال191 يف املنــظمــة
الدوليـة "من االساسي ايضا ان
تبـرم الـدول االعـضـاء يف اقـرب
وقــت ممكـن "اتفـــاقـيـــة شـــاملـــة

حول االرهاب الدولي".
واضـاف انان "ان فقـدان التقدم
بــشـــان اجـمـــاع حـــول اتفـــاقـيـــة
ليس سـببا لعدم الـتفاهم حول

استراتيجية".
وتتمحور اسـتراتيجية مكافحة
االرهـاب التي اعـدها انـان حول

خمسة مسائل هي:
- ثني الـشعـب عن اللجـوء الـى

االرهاب.
- حـــــــرمـــــــان االرهـــــــابــيــني مــن
الـــــوســــــائل الــتــي متـكــنهــم مــن

القيام باعتداءات.
- تشجيع الدول على عدم دعم

االرهاب.
- تــطــــويــــر قــــدرة الـــــدول علــــى

مكافحة االرهاب.
- الدفاع عن حقوق االنسان.

ويـــشـيـــر الــتقـــريـــر ايــضـــا الـــى
ضـــرورة ايجـــاد حلـــول مـبـتكـــرة
ملكافحة "االرهاب اجلرثومي".

BBC/القاهرة 
أبـــدت الـــواليـــات املـتحـــدة خـيـبـــة
أملها حيـال قرار مجـلس الشعب
املصـري متـديـد قـانــون الطـوارئ

يف البالد لعامني. 
ــــــــاســـم وزارة وقــــــــال املـــتـحــــــــدث ب
اخلــــــارجــيــــــة االمــــــريـكــيــــــة شــني
مـاكـورمـاك ان واشـنطن تـدرك ان
مـصر واجـهت عددا مـن املشكالت

االمنية. 
لـكن املـتحـدث اشـار الــى ان بالده
"تــريــد ان يفـي الــرئـيـس حـسـنـي
مـبــــارك بــــالـتـعهــــد الــــذي قــطـعه
خـالل احلملــة االنتخــابيـة العـام
املاضي باستبدال قانون الطوارئ
بقـانـون جـديـد ملكـافحـة االرهـاب
يـكـــــــون مـــتـــــــوافـقـــــــا مـع حـقـــــــوق

االنسان". التمديد 
وكــــان مـجلـــس الـــشعـب املــصــــري
مـــــدد العـمـل بقــــانــــون الــطــــوارئ
لعــــامـني آخــــريـن وذلـك بعــــد ان
تقـــدم رئيــس احلكــومــة املـصــريــة

ـ ـ ـ

واشنطن تطالب مبارك باستبدال قانون الطوارئ 
بقانون مكافحة اإلرهاب

ويقـول معـارضـو حـالــة الطـوارئ
إنـهــــــــا حتــــــــد مـــن دور األحــــــــزاب
الـــسـيـــاسـيـــة ومـنــظـمــــات العــمل
املــدنـي بـيـنـمــا شـــددت احلكــومــة
املـصريـة على أهـميتهـا للتـصدي
ملـــن تــــصـفـهـــم بــــــــاملـــتــــــشــــــــدديـــن

اإلسالميني.

ـ ـ ـ
مجلس الشعب املصرى اآلن. 

ويعــــــد إنهـــــاء حـــــالـــــة الـــطـــــوارئ
مـــطلـبــــا رئـيـــسـيــــا لـكــــافــــة قــــوى
املعــارضــة املـصــريــة وعلــى رأسهــا
جمـاعـة اإلخـوان املـسلـمني الـتي
تعتبـر تيار املعـارضة الـرئيسي يف

مصر. 

احــمـــــد نـــظـــيف بـــطلــب يف هـــــذا
الـــصــــــدد خـالل اجللــــســــــة الــتــي

عقدها اجمللس يوم االحد. 
وقـــــــال نـــظــيـف يف كلــمـــته أمـــــــام
اجمللـــس إن احلكـــومـــة كـــانـت قـــد
احملـت الــــى انهــــا تــــريــــد متــــديــــد
العـــمل بـــــــالقــــــانــــــون ملـــــــدة ثالث
ســـنــــــــوات "حـــتــــــــى تـــتـــمــكـــن مـــن

مواجهة العمليات اإلرهابية". 
وأضــــاف، "ولـكـنـنــــا يف هــــذه املــــرة
نـــطلـب املـــــوافقـــــة علــــى متــــديــــد
العـمل بــالقــانــون ملـــدة سنـتني او
حـتــــى صــــدور قــــانــــون مـكــــافحــــة

اإلرهاب ايهما أقرب". 
حضر اجللسة ثالثمـائة وثمانية
وســبعـــــون مــن اعـــضــــــاء اجمللــــس
وافق مـــنهــم مــــــائــتــــــان وســـبعــــــة
وثمانون نائبا على متديد العمل
بــــالقـــانـــون بـيـنـمـــا رفــض واحـــد
وتـسعــون نــائبــا اغلـبهـم ينـتمــون
الــى جـمــاعــة األخــوان املــسلـمـني
وهــى كـتلــة املعــارضـــة األكبــر فــى


