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املدى / وكاالت

محاولة 
يحـــاول وزراء خـــارجـيــــة اللجـنـــة الـــربـــاعـيـــة الـــدولـيـــة
للـشـرق االوسـط الــذين يجـتمعــون اليــوم الثالثـاء يف
نيويـورك توحيـد موقفهـم حيال حـركة حمـاس واعادة
رص صفـوفـهم بهـدف انقـاذ "خـارطــة الطـريـق" خطـة
السالم الدولية حلل النزاع يف الشرق االوسط. وتعقد
وزيـرة اخلـارجيـة االميـركيـة كـونـدوليـزا رايـس واملـمثل
االعلـى لـسيـاسـة االحتـاد االوروبي اخلـارجيـة خـافييـر
ســوالنــا ووزيــر اخلــارجـيــة الــروسـي سـيــرغـي الفــروف
صـبـــاح الـيـــوم الـثالثـــاء لقـــاء مع االمـني العـــام لالمم
املـتحـــدة كـــويف انـــان. ودعـــا انـــان الـــى هـــذا االجـتـمـــاع
العـطـــاء دفع جـــديــــد للجـنـــة الـــربـــاعـيـــة الـتـي تـبـــدو
مشلـولة، بعد ستة اسـابيع على تشكيل حـركة املقاومة
االسالمـيــة )حـمـــاس( احلكــومـــة الفلــسـطـيـنـيــة. ولـم
تسـتجب حركة حـماس حتى االن طلـبات االمني العام
لالمم املتحدة جلهة االعتراف باسرائيل والتخلي عن

العنف.

اعتقاالت
اكـــدت مـصـــادر امـنـيـــة ان عــشـــرة نـــاشـطـني مـــؤيـــديـن
ــــوا بعــــد مـــشــــاركــتهـم يف لـالصالح الـــسـيــــاسـي اعـتـقل
تـظــاهــرة دعمــا للقـضــاة الــذين يـطــالبــون بــاسـتقالل
القضـاء عن السلـطة التـنفيذيـة وبالتـحقيق يف وقائع

التزوير التي شابت االنتخابات التشريعية.
وكـان عـشـرات مـن النـاشـطني، معـظمهـم من الـشبـاب،
جتمعـوا امـام مـحكمـة االستـئنـاف يف جنـوب القـاهـرة
الـتي كـانـت تنـظـر يف الـطـعن املقــدم من نــائبـي رئيـس
مـحكمــة النـقض هـشــام البــسطـويـسـي ومحمــود مكي
ضـد احـالـتهمـا علـى محـاكمـة تـاديـبيـة بـتهمـة االدالء
بـتــصــــريحــــات صحـــافـيـــة حـــول تـــزويـــر االنـتخـــابـــات

التشريعية يف تشرين الثاني 
وكانون االول.

انتقاد 
انـتقــدت ايــران رئيـس الــوزراء البــريـطــاني تــوني بـليــر
وعـزت فـشل حـزبـه يف االنتخـابــات احملليـة الـى نـزعـة
التبعيـة "العميـاء" للسيـاسة االميـركية. وقـال الناطق
باسـم وزارة اخلارجية االيـرانية حميـد رضا آصفي "ان
اصـوات البــريطـانـيني تـدل علـى معـارضـتهم لـسيـاسـة
بليـر الــذي يتـبع سيـاسـة الـواليــات املتحـدة". واضـاف
"ان الفـشل يف االنـتخــابــات نتـيجــة للـتبـعيــة العـميــاء

للسياسة االميركية ال سيما يف العراق".

حتذير
حـــذرت جـبهـــة العــمل االسالمـي )الـــذراع الــسـيـــاسـيـــة
لالخــــوان املـــسلـمـني يف االردن( مــن "مغـبــــة اسـتـمــــرار
الضغوطات على حكـومة حماس"، ونبه رئيس مجلس
شـورى احلــزب حمــزة منـصـور الـى ان "الـضغـط يـولـد
االنفجــار" وحـــذر من ان "يـــأس النـــاس من األســالـيب
الـدميـوقـراطيــة والسـلميـة يف تـداول الـسلطـة سيـدفع

بهم الى التعامل بأساليب اخرى".

اتهامات
اكـد مـديـر املصـرف التجـاري السـوري )حكـومي( دريـد
ضـرغـام ان االتهـامـات االميـركيـة للـمصـرف بتـبيـيض
االمــوال ومتـــويل االرهـــاب "دوافعهــا سـيــاسـيــة". وقــال
درغام  ان "املصـرف التجاري يلتزم كل املعايير الدولية
يف مـــــا يـــتعـلق مبـكــــــافحـــــة غــــسل االمـــــوال ومتــــــويل
االرهـــاب"، مــسـتغـــربـــا االتهـــامـــات الـتـي سـيقـت ضـــده
"االمـــر الـــذي يـثـبـت ان االجـــراءات االمـيـــركـيـــة ضـــد

املصرف جاءت السباب سياسية معروفة".

الزام
اعلـنت الرئـاسة الفـرنسيـة ان الرئيـس الفرنـسي جاك
شـيــراك واملــسـتــشــارة االملــانـيـــة انغـيال مـيـــركل اجــريــا
اتـصــاال هــاتـفيــا اعــربــا خاللـه عن رغـبتـهمــا بــان يـتم
تبني قرار يف مجلس االمن يلـزم ايران بتعليق انشطة
تخـصـيـب الـيــورانـيــوم. واشــار املـصــدر الـــى "تقــارب يف
وجهــــات الـنــظــــر" بـني االثـنـني مــن اجل الـتــــوصل يف
مجلـس االمن الدولي الى "قرار يعطي طلبات الوكالة
الـدولية للطاقـة الذرية قوة الـزامية، ال سيما بـالنسبة

الى تعليق تخصيب اليورانيوم".

هجوم 
تسـببت النائبة االفغـانية الشابـة مالالي جويا بضجة
وفـوضــى يف البـرملـان االفغــاني يف كـابــول عنـدمـا شـنت
هجوما عنيفا علـى زعماء احلرب السابقني املسؤولني
عــن مقـتـل االف االشخــــاص واالعــضــــاء يف الـبــــرملــــان
حاليـا. وقالت مالالي جـويا الـتي لم تتجـاوز الثالثني
عـاما بعـد ان نوابـا كانـوا زعماء حـرب على مـدى عقود
مـن الـنـــزاع يف افغـــانــسـتـــان انقـضـــوا علـيهـــا مـن اجل
االعتــداء علـيهــا قـبل ان تـتم الــسيـطــرة علـيهـم خالل

جلسة للبرملان.

مرشح
طرح حتـالف وسط اليسـار الذي يرأسه رومـانو برودي
الرئـيس املقبل للحكـومة االيطـالية، تـرشيح السـناتور

اليساري جيورجيبو نابوليتانو لرئاسة اجلمهورية.
واعـلن الـتحــالـف يف بيــان ان "رومــانــو بـــرودي وزعمــاء
احـزاب االحتـاد، بـاالتفـاق مع مـاسـيمـو دالـيمـا، قـرروا
تـرشيح الـسنـاتـور مـدى احليـاة جيـورجيـو نـابــوليتـانـو

لرئاسة اجلمهورية".

دعوة
دعـا وزيـر الـدفـاع االسـرائـيلي اجلـديـد عميـر بيـريـتس
الفـلسـطيـنيني الــى "التخلـي عن العـنف" وذلك خالل
عـملـيـــة الـتــسلـيـم والـتــسلـم بـيـنه وبـني سـلفه شـــاوول
مـوفاز. وقال زعيـم حزب العمل "اقول للـفلسطينيني :
لـن حتققــوا اهــدافـكم بــاالرهــاب. عـليـكم الـتخلـي عن
العــنف ومحـــاربـته والـتـــوقف عـن الـتحـــريــض علـيه".
وتــابـع بيــريتــس "عنــدهــا فقـط سـتجــدون مجــددا يــد
اســرائـيل ممــدودة لـلتــوصل الــى اتفـــاق حتــى لــو كــان

الثمن تسوية مؤملة".

موقف
اعـرب الـرئيـس اجلـزائـري عبـد العـزيـز بـوتـفليقـة عن
"ســــروره الـكـبـيــــر" بـتــــوقـيـع اتفــــاق الـــسالم يف ابــــوجــــا
اجلـمعــة بـني احلكــومــة الــســودانـيــة وحــركــة الـتـمــرد

الرئيسية يف اقليم دارفور.
واضـاف بــوتفليقـة ان "االتفـاق الـذي مت التـوصل اليه
من شـانه ان يعطي دفعـا لالطراف الـذين لم ينـضموا
الــيه بعـــد للــتعجـيل يف الـتـــوصل الـــى تفـــاهــم معهـم،
بهـدف حمـايـة السـودان الـشقيق نهـائيـا من املـؤامـرات
التي حتاك ضـده وتوطيد وحـدة اراضيه ووحدة شعبه

الشجاع".
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العواصم/وكاالت
دعت احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة الـى
"الهـــــدوء" بعــــد املـــــواجهــــات الـتـي
جـــــــرت فجــــــر امـــــس االثــنــني بــني
حـــــركـــــة فــتح وحـــــركــــــة املقـــــاومـــــة
االسالميـة )حمـاس( واسفـرت عن

سقوط ثالثة قتلى.
وعـبـــر املـتحـــدث بـــاســم احلكـــومـــة
الفـلسـطيـنيـة غـازي حمـد لـوكـالـة
فرانس بـرس عن "االسف الشـديد
للحـكومـة لالحـداث املروعـة" التي
وقـعــت يف عــبـــــســـــــان شـــــــرق خـــــــان
يــونس، مـؤكـدا ان احلكـومـة تـدعـو
"اجلــمـــيع الـــــــى الهــــــدوء وضــبـــط

النفس واالحتكام الى العقل".
واضـاف ان احلكومـة الفلسطـينية
تــــــشــــــــدد عـلــــــــى "حــــــــرمــــــــة الــــــــدم

الفلسطيني".
وقال ان رئيـس احلكومة اسماعيل
هـنيــة "اصـــدر تعلـيمــاته لـلجهــات
اخملـتــصــــة التخــــاذ كل االجـــراءات
الـالزمـــــــــة لـــتـــــطـــــــــويـق االحـــــــــداث
ومحـاصـرتهـا وحل املـشكلـة بـشكل
جـذري وضـرورة ان يـأخـذ القـانـون

مجراه".
انفجار التوتر

وكــان التــوتــر بني حــركــة املقــاومــة
االسالمـيـــة )حـمـــاس( الـتـي تقـــود
احلكــومـــة الفلـســطيـنيــة وحــركــة
فــتح الـتـي يـنـتـمـي الــيهــــا رئـيـــس
الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيـــة محـمــود
عــبــــــاس، الــــــى مـــــــواجهــــــات امــــس
االثنـني يف قطـاع غـزة اسفـرت عن

سقوط ثالثة قتلى.
وهــــذه املــــواجهــــات الـتـي جــــرت يف
بلـــدة عـبــســـان قـــرب خـــان يـــونــس
جنوب قطاع غـزة هي االخطر بني
نـــــاشـــطــني مــن احلـــــركــتــني مــنـــــذ
االنـــتـخــــــــابــــــــات الـــتــــــشــــــــريـعـــيــــــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة الـتـي جـــرت يف 52

كانون الثاني املاضي.
وقـــد وقعـت هـــذه املـــواجهـــات بعـــد
فشل اجتمـاع بني وزراء يف حكومة
حمـاس وممثلني لـرئيـس السلـطة
الفلـسـطيـنيـة للخـروج من االزمـة
السياسية واملالية التي جنمت عن
تـعلـــيق املـــــســــــاعــــــدات الــــــدولــيــــــة

املباشرة.
وذكـــــرت مــصـــــادر امـنـيـــــة وطـبـيـــــة
لـــوكـــالـــة فـــرانــس بــــرس ان ثالثـــة
فلـــســطـيـنـيـني قــتلــــوا واصـيـب 11
آخرون بجـروح احدهم مـسؤول يف
جهـــــاز االمــن الـــــوقـــــائــي اصـــــابــته

خطيرة يف املواجهات.
عمليات خطف

وذكرت مصـادر امنية وشهـود عيان
ان املـــــــواجهــــــات الــتــي جــــــرت بــني
الــســـاعـتـني الـثـــالـثـــة والــســـادســـة

انفجار املواجهات بني فتح وحماس 

ثالثة قتىل و"11" مصاباً واحلكومة تدعو الحتواء االزمة

مــــــــــــــــــــن
جــانب آخــر أكــدت مـصــادر

صـحافـية غـربيـة تخـطيط حـركة
حمـاس الغتيـال محمـود عبـاس)
أبــــومــــازن ( ، وهــــو نفـت احلــــركــــة
علـــى لــســـان املــتحـــدث بـــاســمهـــا

سامي ابو زهري . 
وقـال ابو زهري يف بيان صحايف -
هــــــــذه االنـــبــــــــاء مـلـفـقــــــــة ومتـــثـل
مـؤامـرة بــريطـانيـة الثـارة الفـتنـة
الـداخليـة- مضيـفا ان -احلكـومة
البــريطــانيـة ال تـكتفـي مبمـارسـة
الـــتجــــــويع ضـــــد ابــنـــــاء الـــــشعــب
الـفلـــســطـيـنــي بل حتــــاول ايــضــــا
ممـــــــارســـــــة الــتـحـــــــريــــض واثـــــــارة

الفتنة-. 
واوضح ابـــــــو زهـــــــري -ان مــــــــوقف
حــمـــــاس واضـح فقـــــد حـــــافـــظــت

ـ

االحــداث ومحـاصــرتهــا وحل
املــــــشــكـلــــــــة بــــــشــكـل جــــــــذري
وضــرورة ان يــأخــذ القــانــون

مجراه".
احتواء االزمة

وعبر عن "االسف الشديد
لـلـحـكـــــــومـــــــة لـالحـــــــداث
املـــروعـــة" الـتـي وقعـت يف
عـبسـان، داعيـا "اجلـميع
الـــــــى الهــــــدوء وضــبـــط
النفـس واالحـتكـام الـى

العـقل"، مـــــــؤكـــــــدا ان احلـكـــــــومـــــــة
الفلـسـطيـنيـة تـشـدد علـى "حـرمـة

الدم الفلسطيني".
سـيـــاسـيـــا، عقـــد وزراء يف حكـــومـــة
حمـاس وممثلني لعبـاس اجتمـاعا
بدون ان يتمكـنوا من التوصل الى
حـل لالزمـــــة املـــــالـيـــــة يف االراضـي

الفلسطينية.
وقــال مـصـــدر يف مكـتـب عـبــاس ان
"االجتمـاع انتهـى. مــا زالت هنـاك
خالفــــات حــــول املـــســـــائل املــــالـيــــة
وصالحـيــــات احلـكــــومــــة". واوضح
املــصــــدر نفـــسه ان "املــشـــاركـني لـم

يتفقوا على اي نقطة".
وكـــــــان محــمــــــود عــبــــــاس ورئــيــــس
الــــوزراء اسـمــــاعــيل هـنـيـــــة عقــــدا
مــســاء الــسـبـت لقــاء لـم يــؤد الــى

نتيجة.
مؤامرة االغتيال 

الفلـســطيـنيــة انه مت االفـــراج عن
كل اخملطـوفني الـذين بلغ عـددهم
سـبعــة، هـم اربعـــة من حــركــة فـتح

وثالثة من حماس.
مسؤولية االشتباكات

وحــمـلــت حـــــــركـــــــة حــمـــــــاس فــتـح
مـــســــؤولـيــــة االشـتـبــــاكــــات. وقــــال
املتحـدث بـاسم احلـركـة سـامي ابـو
زهـــري لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس ان
املـــشـكلـــة بـــدأت عـنـــدمـــا خــطفـت
مجـمــــوعــــة مـن االمـن الــــوقــــائـي
ثالثــــة مـن نــــاشــطـي كـتــــائـب عــــز
الــدين القـســام اجلنـاح العـسكـري

حلماس.
واضــــاف انه "جــــرى االتــصــــال مع
اعضاء يف فـتح وكانت هنـاك وعود
ايجــــابـيــــة لـكـن لـم يـتـم االلـتــــزام
بهــا"، مــؤكـــدا ان "هنــاك اتـصــاالت

مكثفة الحتواء املوقف".
واتهم ابـو زهـري نــاشطـني يف فتح
بـانـهم "هــاجمــوا منـزل احـد قـادة
عـــز الـــديـن القــســـام". وقــــال انهـم
"اطلقوا النـار على منزله مما ادى

الى سقوط قتيلني".
واكـــد املــتحـــدث بـــاســم احلكـــومـــة
الفـلسـطيـنيـة غـازي حمـد لـوكـالـة
فـرانـس بــرس ان رئيـس احلكـومـة
اسمــاعيل هـنيـة "اصــدر تعلـيمـاته
للـجهـــــات اخملــتـــصــــــة التخــــــاذ كل
االجـــــــراءات الـالزمـــــــة لــتــــطـــــــويـق

بـــالـتـــوقـيـت احمللـي انــــدلعـت بـني
ناشطي فتح وحماس بعد سلسلة
مـن عـملـيــات خــطف العـضــاء يف

احلركتني.
واضافت املصادر نفسها ان قذيفة
واحــــــــــدة عـلــــــــــى االقـل مـــــضــــــــــادة
لـلــــــــــــدبــــــــــــابــــــــــــات اطـلـقــــت خـالل

املواجهات.
واكـدت مصــادر طبيـة ان نـاشـطني
يف حــــــركــــــة فـــتح يف اخلــــــامـــــســــــة
والعــــشـــــريــن يـــــدعــيــــــان محــمـــــد
اجلـــرف وعـبـــد الـــرؤوف الـــدغـمـــة
املـلـقـــب بـحـــمــــــــادة، والـعــــضــــــــو يف
حماس وصفي شهـوان الذي يبلغ
من العمـر عشـرين عـاما قـتلوا يف

املواجهات.
وتــــــابعــت ان املــــســــــؤول احمللــي يف
جهـــــاز االمــن الـــــوقـــــائــي غــــســـــان

اجلرف جرح وحالته خطيرة.
وقـال شهود عـيان ان نـاشطني من
حـمــــاس حــــاولــــوا مـــســــاء االحــــد
والســـبــــــــاب مـجـهــــــــولــــــــة، خــــطـف
احلارس الشخصـي لرئيس االمن
الوقـائي يف قـطاع غـزة سلمـان ابو

مطلق.
وادت هــذه احملــاولــة الـــى سلــسلــة
مـن عـملـيـــات اخلــطف املـتـبـــادلـــة
العضاء يف احلركتني حتولت الى

اشتباكات.
وذكــــــرت مـــصــــــادر يف الـــــشــــــرطــــــة

حماس تنفي تخطيطها الغتيال عباس متهمة احلكومة
البريطانية مبمارسة التحريض واثارة  الفتنة 

العواصم/ وكاالت
قـــال الـنــــاطق بـــاســم احلكـــومـــة
االيــــــــرانـــيــــــــة امــــــس االثـــنـــني ان
الــرئيــس محمــود احمـدي جنـاد
كــتــب رســــــالــــــة الــــــى الــــــرئــيـــــس
االمـيــركـي جــورج بــوش سـتــسلـم
الـــى الـــسفـــارة الــســـويــســـريـــة يف
طهـران القتراح "وسـائل جديدة"
لـلـخـــــــــــروج مــــن االزمـــــــــــة الــــتــــي

يشهدها العالم.
واوضح النـاطق بــاسم احلكـومـة
غـرم حـسـني الهــام خالل مـؤمتـر
صحــــايف ان الــــرئـيـــس االيــــرانـي
يقترح يف الـرسالة التي "ستسلم
الــى سفــارة ســويـســرا" يف ايــران،
"وســـــائل جــــديــــدة لـلخــــروج مـن
الوضع الهش يف العالم حالياً".

ويـحـلـل احـــــمــــــــــــدي جنــــــــــــاد يف
الــــرســــالــــة "الــــوضـع يف العــــالـم
ويبـحث يف اسبـاب هــذه املشـاكل"

على ما افاد الناطق.
وتـرعـى سفـارة سـويسـرا املصـالح
االمـيــركـيــة يف ايــران مـنــذ قـطع
الـعالقــــات الــــدبلــــومــــاسـيــــة بـني

واشنطن وطهران العام .1980
وكان املـسؤول الـرئيـس عن امللف
النـووي االيـراني علـى الريجـاني
قــــــــد دعــــــــا امــــــس االثـــنـــني االرة
الــــدولـيــــة الــــى عــــدم "اسـتــبعــــاد

ـ ـ

نجاد يفتتح قنوات االتصال مع بوش
باقرتاحات للخروج من االزمة

جـاء هـذا املـوقف عـشيــة اجتمـاع
لـلـــــــــدول اخلـــمـــــــس الــكـــبـــــــــار يف
مجلــس األمن الــدولـي ملنــاقـشــة
مــشـــروع قـــرار قـــدمـته الـــواليـــات

املتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويـطــالـب مــشــروع القــرار، الــذي
يجـيء حتـت الـبـنــد الــســـابع مـن
مـيـثـــــاق األمم املــتحـــــدة،  إيـــــران
بـــــالــتـخلــي عــن إنــتـــــاج الـــــوقـــــود
الـنــــووي وإال سـتــــواجه جــــزاءات
ميـكــن أن تــتــــضــمــن عـقـــــــوبـــــــات

اقتصادية.
ويسمح البنـد السابع باستخدام
العقـوبـات بـأنــواعهــا ومن بـينهـا
القوة العـسكرية إللـزام األعضاء

بتنفيذ قرارت مجلس األمن.

الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية
ملـصلحة األمم املتحـدة يف قضية
بـــــرنـــــامـج بالده الـنـــــووي املـثـيـــــر

للجدل.
وقــــال الريجــــانــي للــصحــــافـيـني
عـنـــد وصـــوله الـــى مـطـــار انقـــرة
حـيـث ســيجـــــري محــــادثـــــات مع
رئــيــــس احلـكـــــومـــــة رجــب طــيــب
اردوغــان ووزيــر اخلــارجـيــة عـبــد
اهلل غـــول "نتـمنــى حـال سيـــاسيــاً

للمسائل النووية".
وأضـــــاف "نعــتقـــــد ان الـــــوكـــــالـــــة
الـدوليـة تـشكـل منتـدى لـتسـويـة
القـضية وال نرغب يف استبعادها
ملصلحة مجلـس االمن الدولي".

BBC/واشنطن
قـال الرئيس االمريكي جورج بوش
يف مقابلـة اجراهـا معه التلفـزيون
االملــاني انه يــرغب بـاقفـال مـعتقل
جـــوانـتـــانـــامـــو وارســـال الـــسجـنـــاء
الـــذيــن يقــبعـــون اآلن هـنـــاك الـــى
احملـــــاكـمـــــة، ولـكــنه اشـــــار ان علــيه
االنـتـظـــار حـتـــى تـصــــدر احملكـمـــة
الـعلـيـــا قـــرارهـــا حـــول مـــا اذا كـــان
هــؤالء الــسجـنــاء سـيحــاكـمــون يف

محاكم عسكرية ام مدنية. 
وجاء حـديث بوش بعـد ان انتقدت
عـدة جـمعيــات تعنـى بـالـدفــاع عن
حقـوق االنسـان احتجـاز السجـناء

ضغوط املنظامت الدولية ترغم بوش باملوافقة 
عىل اقفال غوانتانامو

" "ARDان "مــــســـــألــــــة معــتـقل
جـوانتانـامو تشـكل موضوعـا بغاية
الـدقـة بـالنـسبـة لالدارة االمـريكيـة
وانه يــــــأمل بـــــأن يــتــم اغالق هـــــذا
السجـن وان يخضع املعتقلـون الى

احملاكمة". 
واضـــــــاف الـــــــرئــيـــــس االمـــــــريـكــي:
"ســيقــــدم هــــؤالء الــــى احملــــاكـمــــة
وســيحـــصلـــــون علـــــى محــــاكـمــــات

عادلة يوما ما". 
ومـن املـنـتــظــــر ان تقــــرر احملـكـمــــة
العليا االمـريكية يف شهـر  حزيران
الـــى أي محــاكـم سـتحـيل سجـنــاء

جوانتانامو.

الـ490 املـشـتبه بــانهم ارهــابيـون يف
جـــوانتــانــامــو دون حتــديــد مــوعــد
محـــاكـمــــات لهـم، اضـــافـــة الـــى ان
العـديـد مـن املعتـقلني مـحتجـزون
مـنـــذ شهــر  حــزيــران 2002، تـــاريخ
اسـتحـــداث الــسجـن االمـــريكـي يف

خليج جوانتانامو. 
وتـقــــــــــول هــــــــــذه اجلــــمـعــــيــــــــــات ان
الـسـجنــاء يف جــوانتــانــامــو يلقــون
مـعــــــــــامـلــــــــــة ســـيـــئــــــــــة وان طــــــــــرق
االستجـواب الـتي تـستخــدم معهم
لـيــسـت انــســانـيــة، اال ان واشـنـطـن

تنفي هذه االتهامات. 
وقـــــال بـــــوش يف حـــــديــثه حملـــطـــــة

عمان /وكاالت 
قـــــــال الـعـــــــاهـل األردنــي املـلــك عــبـــــــد اهلل ان الـــــســنــتــني
القادمتني سـتكونان الفرصة األخيرة أمام الفلسطينيني
واالسـرائـيليـني للتـوصل الـى تـسـويــة وسالم داعيـا حـركـة
املقــاومــة االسـالميــة )حمــاس( الــى الـتعــامل مع الــوضع

بواقعية للوصول الى الدولة الفلسطينية. 
ـــــة مع قــنـــــاة العــــربــيــــة وقـــــال امللـك عــبـــــد اهلل يف مقـــــابل
الفـضــائـيــة -يجـب ان يـتــذكــر اجلـمـيع ان الــوقـت املـتــاح
أمامنا للتسويـة السلمية هو بحدود السنتني وأخشى اذا
انتهـى هذا الـوقت القصـير ولم نـتوصل الـى تسـوية ان ال

يبقى للفلسطينيني ما يتفاوضون عليه.- 
وأضاف أن االردن قلق من سـياسة اسـرائيل االستيطـانية
علـى أراض احـتُلت يف حـرب 1967 والـتي يخـشـى العـديـد
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الفرصة االخرية لسالم الرشق االوسط

نياال /رويترز
دعــــا مـــســــاعــــد األمــني العــــام لألمم املــتحــــدة
لـلشــؤون االنسـانيـة الـى تـسهيل وصـول عمـال
اإلغـاثة الـى اقليم دارفـور يف السـودان كمـا هو
مـنـصـــوص علــيه يف اتفــــاق سالم يهـــدف الـــى

انهاء القتال املستمر منذ ثالثة أعوام.
وقـــال يـــان ايجالنـــد يف أول زيـــارة له لـــدارفـــور
منذ قـال ان السـودان منعه من الـزيارة الـشهر
املــــــاضــي أيـــضـــــــا انه ســيــــضغــــط علــــــى قــــــادة
املتمردين لالنضمام التفاق السالم الذي وقع

يوم اجلمعة.
ووقـعت حكـومـة اخلـرطـوم وفـصيل مـن جيـش
حتريـر السـودان وهو أكـبر جـماعـة متـمردة يف

ضغوط دولية عىل متمردي دار فور لالنضامم اىل اتفاق السالم
وقـــــــال ايـجـالنـــــــد عـقــب اجــتــمـــــــاع مـع صـالح
مـصــطفـــى وهـــو نـــائـب حلـــاكـم واليـــة جـنـــوب
دارفــور ان اتفــاق الــسالم الــذي وقع يف ابــوجــا
يـتيـح ملنـظمــات اإلغــاثــة العـمل يف دارفــور بال
قيود لكن الوضع مختلف على أرض الواقع.

واضـــــاف "نحـتــــاج ملــــزيــــد مـن املــــوارد لـلعــمل
االنساني من العالم بأسره مبا يف ذلك الغرب
والــــــــدول االسـالمـــيــــــــة والـعــــــــربـــيــــــــة والــــــــدول

اآلسيوية."
وقـــالـت األمم املــتحـــدة الـــشهـــر املـــاضــي انهـــا
ســتخفـض حـصــص الغـــذاء الكـثـــر مـن سـتـــة
ماليني شخـص يف السودان نـصفهم يف دارفور

بسبب االفتقار الشديد للتمويل.

دارفـور االتفاق يف العـاصمة الـنيجيريـة ابوجا
لكن فصيلني آخرين رفضا التوقيع.

وأدت ثالثــة أعــوام مـن القـتــال بـني مـتـمــردي
دارفــــور واحلـكــــومــــة الـــســــودانـيــــة الـــــى مقــتل
عـــشــــرات االالف ونـــــزوح نحـــــو ملـيــــونـني عـن

ديارهم.
ويقول عمـال االغاثة يف دارفور انهم يواجهون
الــتهـــــديـــــد بـــــالــطـــــرد وتعـــــوقهـم عــن تقـــــدمي
املـســاعــدات الـقيـــود التـي تفــرضهــا احلكــومــة

على التنقالت.
ويـــدعـــو اتفـــاق الــسالم جـمـيع االطـــراف الـــى
حتــسـني عـملـيـــة وصـــول املــســـاعــــدات بهـــدف

تسهيل عمليات اإلغاثة.

من العرب انهـا تقوض آمـال الشعب الفلـسطيـني باقـامة
دولة قابلة للحياة. 

وقـــال -نحـن بــصـــراحـــة قـلقـــون علـــى مـــا يجـــري ســـواء
بالنـسبة ملـوضوع القـدس أو االستيطـان ولذلك فـان قيام
الـدولـة الفلـسـطيـنيـة القـابلـة لـلحيـاة هـو هـدف أســاسي

بالنسبة لنا وحق مشروع بالنسبة للفلسطينيني.- 
واضــاف ان عـملـيــة الــسالم يف الــوقـت الــراهـن مــرهــونــة
بــاجـنــدتــي احلكــومـتـني االســرائــيلـيــة والـفلــســطـيـنـيــة
اجلــديــدتـني وان علــى انـصــار الـسـالم يف املنـطقــة العـمل
علــى اسـتـمــرار العـملـيــة الــسلـمـيــة والـبـنــاء علــى مــا مت
اجنــازه -حتـى ال تـضيع هـذه الفـرصــة التــاريخيـة والـتي
رمبــا تكــون األخيــرة لـلتـســويــة الــسلـميــة وقيــام الــدولــة

الفلسطينية.
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حـمـــاس علــى الــوحــدة الــوطـنـيــة
وهـي خــــارج الـــسلــطــــة فـمـن بــــاب
اولـــى ان حتـــافــظ علـيهـــا وهـي يف

داخلها-. 
واكد ابـو زهري -ان عالقـة حماس
مع الــرئـيــس عـبـــاس علــى الــرغـم
مـن وجود تبايـنات سياسـية اسمى
مــن ان تـــتعـــــرض الي احــتـكـــــاك-
مــضــيفــــا ان حـمـــــاس -تعـــــالج اي
خالف على السـاحة الفلسـطينية

عن طريق احلوار-. 
نفي مشترك

ونفـت كتـــائب عــز الــديـن القـســام
اجلـنـــاح العـــسكـــري حلـمـــاس مـن
جهــتهــــا -الــتخــطـيــط الغـتـيــــال
الـرئيس محمـود عباس- مـؤكدة -

انـهـــــــــــا تـعـــــــــــد
ملعـركـة طـويلـة
مع االحـتالل ولـيــس ملـــواجهــة اي

طرف فلسطيني-. 
كمـا نفــى النـاطق بــاسم الـرئـاسـة
الـفلـــســطـيـنـيــــة نـبــيل ابــــو رديـنــــة
صـحــــــــة مــــــــا ورد يف صـحـــيـفــــــــة -
صـانـدي تـاميـز-. واكـد يف تصـريح
صحـايف -ان الرئيـس موجـود منذ
ــــــــــــام يف غــــــــــــزة وان مــــــــــــا ورد يف اي
الـــصحــيفـــــة غـيـــــر صحـيـح علـــــى

االطالق-. 
وكـانـت صحيفـة -صنـداي تـاميـز-
البـريـطــانيـة ذكــرت ان كتــائب عـز
الــدين القـســام خطـطت الغـتيـال
الــــــرئــيـــــس الـفلـــــســـطــيــنــي اال ان
احملاولة احبطت بعد تلقي عباس

معلومات عنها.
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