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املدى / وكاالت

حادث
اعلن متحدث باسم مؤسسة سكك احلديد ان خروج
قطـار عن سكـته يف غرب اهلـند اسفـر عن مقتل 12

شخصا.   
وقـال فــايشـالي بـاتـانغـي املتحـدث بـاسم شـركـة
)كونكان ريلويز( ان )املعلومات اليت جاءت من مكان
احلادث تفيـد ان 12 شخصا قتلوا لكـن ليس لدينا اي
ارقـام عن اجلرحـى حتى اآلن(. واضـاف ان القاطرة
اليت خــرجت عن الـسكـة سقـطت يف نهـر يف واليـة
ماهاراشرتا يف مـنطقة بومباي بينـما هناك عربتان

يف وضع غري مستقر على جسر.
عنف

اعـلنت الـسلطـات احملليـة ان 34 شخصـا علـى االقل
قتلـوا وجرح مخـسة آخـرون يف هجوم شـنته كربى
حـركـات الـتمـرد الكـولـومـبيـة )القـوات املـسلحـة
الثـورية الـكولـومبيـة( على مـزرعة النـتاج نـبات
الكـوكا، اليت يستخـرج منها الكوكـايني، على احلدود

مع فنزويال.
سقوط

اعلـن مصـدر يف الشـرطـة ان 37 شخصـا علـى االقل
قتلوا وجرح مثـانية آخرون يف حادث سقوط حافلة
من على جسر وحتـطمها يف جمرى نهر جفت مياهه
يف احدى ضـواحي اسالم اباد.  واوضحت الشرطة ان
احلافـلة الـصغرية كـانت تـقوم بـرحلـة عاديـة بني
قرية كاالر سيـدا وروالبندي القريبة من اسالم اباد
عنـدما اصـطدمت جبـرار وسقطت من علـى اجلسر

الذي يبلغ ارتفاعه عشرين مرتا.
مقتل

اعلن مصدر يف الشرطة احمللية ان اربعة افغان قتلوا
يف قـندوز مشـال شرق افغـانسـتان يف انـفجار عـبوة
مفخخـة عنـد مـرور آليـة تـابعـة للقـوة الـدوليـة
للمساعدة على احالل االستقرار.  وقال قائد شرطة
الواليـة مطالب بيك لوكالـة فرانس برس ان )عبوة
ناسفة كانت مـوضوعة على طريق يؤدي اىل مدينة
قنـدوز انفجـرت عنـد مـرور آليـة تـابعـة اليسـاف
واضــاف ان )اربعــة اشخـاص قـتلـوا مجـيعهـم من
االفغـان واحــدهم الـســائق االفغـانـي آلليـة القـوة

الدولية(.
انفجار 

ذكــر مسـؤولـون حمليــون ان 15 شخصـا علـى االقل
قتـلوا ومـا زال سبـعة آخـرون مفقـودين يف انفـجار
ناجم عن الغاز يف منجم للفحـم يف منطقة شانكسي
)مشـال غـرب الــصني(.  واوضح املـسـؤولــون   انه
االنفجار  االول لشركة املناجم هوانغلينغ الذي يبلغ
انتـاجه الـسنـوي ستـة ماليني طن، بـينمـا كان 58
عـامال موجـودين فيـه.   ومت انقاذ 56 منهـم بينهم

مخسة جرحى نقلوا اىل املستشفى.
صحة

صرح وزيـر الصحة االنـدونيسي امحـد سويودي ان
محى الـضنك الـيت اسفرت عـن وفاة 669 شخـصا يف
اندونـيسيا مـنذ بدايـة العام اجلاري مـا زالت تشكل
خطرا جـديا على الـبالد.  وقال سويـودي انه حتى
   31 ايـار/مـايـو بلغ عــدد املصــابني بـاملـرض الـذي
يـسببه نـوع حمـدد من البعـوض 59321 شخصـا، اي
بزيـادة 18% عن جممـل عدد االصـابات الـيت اصيت
طـوال العام املاضي. وتتمثل عوارض املرض يف محى
واالم يف الـراس واخـرى عـضليــة وميكن ان تـظهـر

بشكل نزيف خطري ايضا.
هجوم

اعلن مصـدر يف وزارة الداخلـية االفغـانيـة لوكـالة
فـرانس بـرس ان شخصـا جرح بصـاروخ اطلق على
وسط مـدينـة كابـول.   وقال املـصدر ان )صـاروخا
سقط علــى مبنـى يـضم وزارة اخلـارجيـة واالدارة
الوطنية لالمن )املخابرات االفغانية( ما ادى اىل جرح

شخص(.
زلزال

اعلن مـركز رصـد الزالزل يف كـاليفـورنيـا ان هزة
ارضيــة بقـوة 5.2 درجــات علــى مقيـاس ريــشرت
املفتوح ضربت مـنطقة سان دييغو فاهتزت االبنية

ولكنها مل تسفر عن سقوط ضحايا.
عنف

ذكـرت اذاعـة )اوكـابـي( ان التـحقيق الـذي اجـرته
االمم املتحـدة حول االحـداث اليت وقعت يف مـدينة
بوكـافو بشـرق مجهوريـة الكونغـو الدميوقـراطية،

اثبت انه مل تقع عملية ابادة يف هذه املدينة.
وذكـرت االذاعة اليت متوهلـا االمم املتحدة ومـؤسسة
)ايرونـدال( بان منـظمة )هـيومن رايـتس ووتش(

توصلت اىل نفس النتيجة.
ارهاب

اعــرب رئيــس البـنك االحـتيــاطي االمـريكي اآلن
غريبسبان عن قلقه ازاء املـضاعفات اليت قد خيلفها
اعتــداء ارهــابي واسـع النـطــاق علــى االقتـصــاد
االمريكـي.   وقال يف مداخلـة امام الكـونغرس )جيب
ان نكــون مـسـتعــدين الحــداث واسعــة الـتنــوع.
فاحتمال حصـول عملية ارهابيـة كبرية يف الواليات
املتحـدة يعـترب نقطـة يف غايـة االهميـة من وجـهة
النـظر هـذه، رغم بقـائه فـرضيـة مزعـجة بـشكل
عميـق مهما كانـت نسبة احتـماالتها ضعـيفة حلسن

احلظ(.
انتخاب

اعلن وزير اخلارجية الرتكي عبد اهلل غول ان اختيار
االمني العـام ملـنظمـة املـؤمتـر االسالمي سيـتم عن
طـريق االقرتاع.   وصرح غـول للصحافـيني يف ثاني
يوم العمال املؤمتر الوزاري ملنظمة املؤمتر االسالمي
املنعـقد يف اسـطنبـول )سنقـوم اليـوم علـى االرجح
بـانتخـاب االمني العــام وستكـون هـذه اول مـرة يف
تاريخ مـنظمة املؤمتر االسالمـي جيري فيها انتخاب
من هذا القبيل االمر الـذي يدل على ان االصالحات

والتغيريات الدميوقراطية تدخل حيز التطبيق(.

طهران )اف ب(- 
حـذر الـرئـيس االيــراني حممـد خـامتـي امس
االربعـاء من ان ايران لـن يكون عليهـا اي التزام
اخالقـي لالستمـرار يف وقف عملـيات ختـصيب
اليورانيـوم والسمـاح باجـراء عمليـات تفتيش
دولية مفـاجئة ملنـشآتهـا النوويـة اذا اعتمدت
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية مـشروع قرار

قاس تقدمت به اوروبا حول ايران. 
وصـرح خــامتي للـصحـافـيني بعـد اجـتمـاع
لـلحكــومــة )يف الـــوقت احلـــالي ال نـــرغب يف
االنسحـاب من مـعاهـدة عدم انـتشـار االسلـحة
النووية او وقف تنفيذ الربوتوكول االضايف لكن
اذا مت اعتماد مشروع القرار االوروبي فان ذلك
يعين ان االوروبيني ال حيرتمـون التعهدات اليت
قطعوها لنا ولن يتوجب علينا اي التزام هلم(.

واضـاف )اذا تـواصلت هـذه العـمليـة لن يكـون
علينا اي التزام اخالقي باالستمرار طواعية يف

تعليق عمليات التخصيب(.
ووصف خــامتي مـشـروع القـرار الـربيطــاني
الـفرنـسي االملـاني الـذي سيطـرح علـى جملس
امناء الـوكالة الـدولية هذا االسـبوع بانه )سيء
للـغايـة( ويتعـدى )االطار الـقانـوني( ملعـاهدة

احلد من انتشار االسلحة النووية. 
واضـاف )يف الـوقت احلـالي نـرغب يف مـواصلـة
الـتعـــاون مع االوروبـيـني واجملـتـمع الــدولـي

والوكالة. وال نريد التوقف(.
مـن جانبه صـرح مسؤول ايـراني بارز يف وقت
مبكـر أمس االربعـاء ان بالده تنوي االسـتمرار
يف تعاونها مـع الوكالة الـدولية للطـاقة الذرية،
مقلال من اهمـية الـتلميحـات بان طهـران رمبا
تـسعى اىل الـبحث عن )بـدائل( للعمل مبـوجب
معـاهـدة احلـد من انـتشـار االسلحـة النـوويـة.
وقـال سيـد حـسني مـوسـويـان رئيـس جلنـة
الـسيـاسـة اخلـارجيـة يف اجملـلس االعلـى لالمن
القومي )اعـتقد اننا سـنواصل )التعاون( الجل

االيرانـي كمال خـرازي أمس االربعـاء كال من
بريـطانيا وفرنـسا واملانيا بـاالذعان للضغوط
االمريكيـة بتقـدميهـم مشـروع القـرار الـذي

ينتقد اجلمهورية االسالمية بشدة. 
ونـقلت عنه وكالـة االنباء االيـرانية الـرمسية
ان )مـشــروع القـرار الــذي اقرتحـته الـدول
االوروبيـة االعضـاء يف جملـس امنـاء الوكـالة

يتوافق مع رغبات الواليات املتحدة(. 
وقـال خـرازي ان الـوقت احلـاضـر ليـس هـو
الوقت املنـاسب لتشـديد الضغـوط على ايران
مع االخذ يف االعتبار ان الربملان االيراني اصبح
يف يـد املتـشدديـن الديـنيني بعـد االنتخـابات

املثرية للجدل يف شباط املاضي. 
ومـن املقــرر ان ينــاقــش الربملــان االيــراني
التـصديق على توقيع ايـران العام املاضي على
الـربوتوكول االضـايف امللحق مبعاهـدة احلد من
انتشار االسلحة النووية والذي جيرب ايران على
قبـول عـمليـات تـفتيـش مفـاجئـة ملـواقعهـا

النووية. 
وحـذر كـرزاي مـن ان )الربملــان ليـس نفـس
الربملان الـسابق وعلـى االوروبيني ان يـاخذوا
ذلك يف االعتبار ان عمـلية اعتماد الربوتوكول
االضايف ستكون طويلـة وعلينا ان ال نتوقع ان

يقوم الربملان اجلديد بها بشكل سريع(. 
وتطـالب الـوكالـة الدولـية بـاملصـادقة عـلى
الربوتـوكــول بسـرعـة، اال ان رئيـس الربملـان
املتشـدد اجلديد قـال اليوم االربعـاء انه سيتم

رفض النص اذا مل يكن يف مصلحة ايران. 
وتؤكـد ايران انـها ال تـرغب يف انتـاج اسلـحة
نـووية وتـزعم انهـا اوفت بكـافة الـتزامـاتها

للوكالة الدولية. 
اال ان الوكالة ال تـزال حتقق يف اثار اليورانيوم
العـالـي التـخصـيب الـيت مت العثــور عليهـا يف
ايران والذي تقول ايران انها اتت اىل البالد مع

معدات مت شراؤها من السوق السوداء. 

ويف طهــران طلب الــرئيـس االيـرانـي حممـد
خامتي من بـريطانيا وفرنـسا واملانيا ختفيف
الضغـوط على بالده واال فـان ايران ستـضطر
اىل التفكري )يف بـدائل اخرى(، طـبقا لتقـارير

الصحف. 
ومل يتـضح مــاذا يـعين الـــرئيـس املـعتــدل
)بالبـدائل االخرى( رغم ان بعض املـتشددين
يف الـنظـام االيـراني دعـوا اىل االنـسحـاب من

املعاهدة. 
ومن نـاحيـة اخــرى اتهم وزيـر اخلـارجيـة

ويرأس مـوسويان الـوفد االيرانـي اىل اجتماع
الوكالـة الدولية الذي يعقد بهدف التحقق من
الـتزام ايـران باملعـاهدة وتقـوم بالـتحقيق يف

برنامج ايران النووي منذ شباط 2003. 
وكـانت بـريطـانيـا وفرنـسا واملـانيـا اقرتحت
امس األول قـرارا حول ايـران يشـمل نداء من
املديـر العام للـوكالـة الدولـية للطـاقة الـذرية
حمـمــد الـربادعـي النهــاء الـتحقـيق حــول
الربنـامج الـنووي االيـراني يف غضـون بضـعة

اشهر.

غري حمدود يف اطار معاهـدة وضوابط احلد من
انتشار االسلحة النووية(.

واضـاف يف تصـريح لـوكـالـة فــرانس بـرس يف
فـيينـا ان القـرار النهـائي حـول مـا ستقـوم به
ايران يـرجع اىل احلكومـة اليت ستتخـذ قرارها
بنـاء على نتـائج اجتمـاع جملس امنـاء الوكـالة

الذي يضم 35 دولة، هذا االسبوع يف فيينا.
واضـاف )ولكنين ال اعتقـد ان احدا سـينسحب(
من املعـاهــدة اليت تـشكل اســاس التعـاون مع

الوكالة الدولية، على حد تعبريه. 

املسؤولون اإليرانيون يواجهون الضغوط الدولية بالتهديد باللجوء إىل بدائل أخرى

نابلس )الضفة الغربية( )اف ب( - 
تضررت كـنيسة ومـسجدان خالل عمليـة شنها
اجليش االسـرائيلي يف مـدينة نـابلس القـدمية
بـالضـفة الغـربيـة، وفق ما افـاد مراسل وكـالة

فرانس برس أمس االربعاء.
ووقعت االضرار حني نسف اجليش ليل الثالثاء
االربعــاء كتـال امسنـتيــة وضعهــا نــاشـطــون
فلسـطينـيون يف شـوارع القصبـة الضيقـة ملنع

الدوريات االسرائيلية من الدخول.
وكـانت احـدى الكـتل االمسنـتيـة قـريبـة من
كـنيسة القديس دمييـرتيوس االرثوذكسية اليت

حتطم زجاجها فيما دمرت بوابتها كليا.
وبـدت اثار الـدمار ايضـا على جـدران الكنيـسة
الـداخليـة، فيمـا غطت شـظايـا الزجـاج وقطع

االمسنت املقاعد وتناثرت الكتب على االرض.
واتهــم الكـــاهـن جـــورج عـــواد اســـرائـيل بـ

)االستخفاف بقدسية الكنائس واملساجد(.
وقال الكاهن الذي كـان نائما يف الكنيـسة عندما
وقعـت عمليـة التفجري )ان اجلـنود يعـرفون ان
هنـاك كنـيسـة هنــا، لكن هـذا مل مينعـهم من
استخـدام الـدينــاميت. امـا لـو مت خـدش بـاب

كنيس يهودي، لكان االمر اثار فضيحة كربى(.
وسبق ان تضـررت هذه الكنيسـة يف غارات شنها
اجليـش االسرائيلي على مدينـة نابلس القدمية

الغربية رغم انتقادات الواليات املتحدة.
وقـال ريـتشـارد بـاوتشـر النـاطق بـاسم وزارة
اخلـارجية االمريكـية الثالثـاء جمددا )مـوقفنا
واضح السياج يطرح مشكلة.انه مشكلة يف حال
اثـر علـى احلــدود النهــائيـة ويف حـال ادى اىل
مصـادرة ممتلكات فلسطـينية او يف حال فرض

صعوبات اضافية على الشعب الفلسطيين(.
ويقيم حنـو 16 الف اسـرائيـلي يف ارييل احـدى

اكرب املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية.
وقال نـاطق بـاسم وزارة الـدفاع االسـرائيلـية
لوكالة فـرانس برس االثنني ان )احلـاجز يقام
حــول اريـيل طـبقـــا لرتتـيبــات ابــرمـت مع

الواليات املتحدة(.
وتـؤكـد اســرائيل ان اجلـدار الــذي تبـنيه يف
الـضفة الغربية يهدف اىل منع تسلل انتحاريني

فلسطينيني اىل اراضيها.
يف املقـابل يعترب الفلـسطينيـون ان اجلدار الذي
يـطلقـون عـليهـا )جـدار الفـصل العـنصـري(
ويتـوغل يف عمق الضفة الغربية يهدف اىل ضم
جـزء من الضـفة ويـؤثر عـلى حـدود دولتهم

املستقبلية.
هـذا واعلنـت مصــادر امنيـة فلـسطـينيـة ان
وحـدة اسـرائـيليـة خـاصـة كــان اعضـاؤهـا
يتنكـرون بلـباس عـربي قتلـوا أمس االربـعاء

ناشطا فلسطينيا يف مطعم يف جنني.
وقـالت املصـادر نفسهـا ان جنـودا اسرائـيليني
بـاغتـوا ماجـد السعـدي )30 عامـا( النـاشط يف
كتائب شهداء االقصـى املنبثقة عن حركة فتح
الـيت يتـزعمهـا الـرئيـس الفلـسطـيين يـاسـر
عـرفات، يف املـطعم حيـث قامـوا باطالق الـنار

عليه.
واضافت ان سبعة فلـسطينيني آخرين كانوا يف
املطعم اعتقلوا بينما اصيب سائق سيارة اجرة

كان قرب املكان جبروح خطرية.
ومبقتل هـذا النـاشط تـرتفع اىل 4109 حصـيلة
القتلـى منـذ اندالع االنـتفاضـة يف ايلول 2000

بينهم 3118 فلسطينيا و029 اسرائيليا. 
من جهـة اخـرى قــالت مـصـادر عـسكـريـة
اسـرائـيليـة ان اجلـيش االسـرائيلـي اعتقل 16

فلسطينيا مالحقني يف الضفة الغربية.

يف 2002 و2003.
كذلك احلقت عملـيات نسف الكـتل االمسنتية يف
نـابلـس اضـرارا مبـسجــدين يعــودان اىل العهـد

العثماني وهما املسجد الكبري ومسجد البيك.
كما تضررت عشرات احملالت التجارية.

ومل يكن من املمكـن احلصول علـى اي تعليق من
اجليش االسرائيلي يف الوقت احلاضر.

مـن جـــانـب آخـــر القـــى عـــدة مـئـــات مـن
الفلـسـطـينـيني احلجـارة أمـس االربعــاء علـى
جرافات اسرائيلـية بدأت اعمال بناء جدار حول
مسـتوطنـة ارييل االسـرائيليـة يف مشال الـضفة

الغربية على ما افاد مسؤولون فلسطينيون.
واوضح مسري حارس رئـيس بلديـة بلدة اسـكاكا
الفلسـطينية الواقـعة جنوب شرق اريـيل لوكالة
فــرانس بـرس ان 300 فـلسـطيـين يشـاركـون يف
التظاهرة اليت انطلقت عندما بدأت اربع جرافات
حبـمايـة سيـارات جيب مـن اجليش االسـرائيلي،

بتمهيد الطريق.
وقـال حارس )توجه املـتظاهرون حنـو اجلرافات
االربع وسـيـــارات اجلـيـب الـ12 وبــــدأوا القـــاء
احلجـارة وعـادت اجلـرافـات اىل املـستــوطنـات

اجملاورة(.
وبــدأت االعمـال يف حمـيط مـستــوطنــة ارييل
الــواقعـة يف عـمق 20 كـيلـومـرتا داخل الـضفـة

الـريــاض 51-6 )اف ب(- اعلن ولـي العهـد
السعودي االمري عبد اهلل بن عبد العزيز انه
من واجب السعوديني محاية االجانب الذي
يـتعــرضــون العتــداءات مـن متـطــرفني
اسالميني يف اململكة العربية السعودية وقال
ان )االجانب يف ذمة الشعب السعودي كله(.

واوضح لـوفـد من املثـقفني )أحب أن أقـول
لـكم إنـهم كــانــوا يتــذرعــون بــاألجــانب
وغريهـم واآلن ليــست مـســألــة أجـــانب.
األجـانب كلهم يف الـذمة، ذمـتكم كلكـم. ما
هم يف ذمـة فهد وال عـبداهلل وال سلـطان وال
مشعل وال الثاني وال الثـالث، يف ذمة الشعب

السعودي كله(.

األزمة النووية اإليرانية

اإلسرائيليون يلحقون أضراراً بكنيسة ومسجدين يف نابلس

وحدة إسرائيلية تقتل ناشطًا فلسطينيًا والفلسطينيون
يلقون احلجارة على جدار الفصل العنصري

بكني )اف ب( - 
وصف االمني العـام لالمم املتـحدة كـويف انان
أمس االربعاء الوضع الراهن يف الشرق االوسط
بانه )غـري مقبول( كمـا انتقد جهـود تطبيق
)خـارطــة الطــريق( للــسالم بني اســرائيل
والفلسـطينيني بقـوله انها )غـري كافيـة على

االطالق(.
وقـال انـان يف رسـالـة وجههـا اىل نـدوة دوليـة
حول الشرق االوسط نظمتها االمم املتحدة يف
بكني ان )الطريق للعـودة اىل خارطة الطريق

سيكون صعبا(.
واضاف ان )الوضع القائم حاليا غري مقبول(.
وكان الفلـسطينيون واالسـرائيليون وافقوا يف
حـزيران املـاضي علـى خارطـة الطـريق اليت
صاغـتها اللـجنة الـرباعيـة املؤلفـة من االمم
املتحـدة والواليـات املتحـدة وروسيـا واالحتاد

االوروبي.
اال ان اخلطـة اليت تشـمل رؤية بـاقامـة دولة
فلسـطينـية حبـلول عـام 2005، تعثـرت رغم

جهود انعاشها. 
وتــابع انــان انه )علــى الــرغـم من وضــوح
خـارطة الطريق وقبوهلـا من جانب الطرفني
واخلطـوات املعقولة واملتبادلة اليت تدعو اليها
لــتحقـيق رؤيـــة دولـتـني هـمـــا اســـرائـيل
وفلسطني تـعيشان بـامان جنبـا اىل جنب، ما
زالت اجلهود اليت تـبذل لتطبيقهـا غري كافية

على االطالق(.
وكـانـت اللجنـة الـربـاعيـة حتـركت مـؤخـرا
الحياء خـارطة الطريق باملـوافقة على خطة
رئيـس الـوزراء االســرائيـلي اريـيل شـارون

لالنسحاب من قطاع غزة. 
ورغم اجلهود اجلـديدة العادة احيـاء خارطة
الطـريق قال انـان انه يشعـر خبيبـة امل من
احــــداث العـنف املـتـــزايـــدة يف املـنــــاطق

املضطربة. 
واضاف )اعـرف انكم تشـاطرونين انـزعاجي
الكبري بسبب تعثر العملية السياسية واخلوف
واملـرارة الـيت تسـود عنـد اجلـانبني وبـسبب
تصـاعـد العـنف والتـدمري الـذي شهـدنـاه يف

االسابيع املاضية(. 
وحـذر تريي رود الرسن املنـسق اخلاص لالمم
املتحـدة لعمليـة السالم يف الشـرق االوسط من
ان عدم التحـرك ميكن ان يؤدي اىل مـزيد من

التدهور يف الوضع.
وقـال يف كلمة القيت نيـابة عنه يف الندوة )اذا
مل نتحرك فان االمور ستصبح اسوأ(. واضاف
ان )بعض الناس يعتقدون ان الوضع وصل اىل
نقـطة مـتدنـية اىل درجـة ال ميكن بعـدها ان

يتدهور اكثر من ذلك. لكن ذلك ممكن(. 
وقـــال رود الرســن ان حل اقـــامـــة دولـــة
فلسطينـية اىل جانب الـدولة االسرائـيلية هو
الطـريق الوحيـد اىل االمام اذا اردنـا حل ازمة
الشـرق االوسط املعقـدة. واضاف ان )الـبعض
حتى يدعو اىل التخلي عن حل الدولتني برمته

لكنين احذر من ذلك(. 
واوضح ان )احلل القـائم علـى دولـتني ورغم
عيــوبه يبقـى احلل الـوحيـد الــذي ميكن ان
حيقق بالفـعل الطموحـات الوطنيـة للشعبني
وحيـظــى بـــدعم كـــاف من االســرائـيلـيني
والفلسـطينيني(. واشـار الرسن اىل ان اجملتمع
الدولي رحـب باخلطة االسرائـيلية لالنسحاب
من قـطاع غزة بـاعتبارهـا فرصة السـتئناف
عـملية الـسالم )بشكل يـؤدي اىل انهاء احتالل

االراضي الفلسطينية(.
وتابع )لكن قبل ان حيدث ذلك على كل جانب
ان يقـوم بـدوره ورغـم ان املبـادرة احـاديـة
اجلـانب اال ان تـطبيقهـا يتـطلب التعـاون بني

كافة االطراف مبا فيها اجملتمع الدولي(.
واكــد انه علــى اســـرائيـل ضمــان تــطبـيق
)اجـراءات ممـاثلــة( يف الضفـة الغـربيـة واال
تفــرتض ان ذلــك يعـــــوض عـــن االيفـــــاء
بــااللتـزامـات االخـرى املـتعلقــة بتـوسـيع

املستوطنات اليهودية. 
اما السلطة الفلسـطينية فعليها وضع ضوابط
امنيـة يف املناطق اليت يتـم اخالؤها والتحرك
مـن اجل جعل االنـسحــاب من غــزة )حلظـة
تفــاؤل بـــدال من حلـظــة بــدء مــزيـــد من

املشاكل(، طبقا لالرسن. 

أنان يؤكد أن الوضع الراهن يف
الشرق األوسط غري مقبول وخارطة

الطريق غري كافية

مطلوب موظفة
مكـتـب جتـــاري حبـــاجـــة إىل
مــوظفــة جتيــد العـمل علـى
احلاسوب واالنـرتنيت والفاكس
ويفــضل اجــــادتهـــا الـلغـــة
االنـكليـزيـة والــراتب حـسب

الكفاءة.
فعلــى مـن تــرغـب بـــالعـمل

االتصال باهلواتف:
                    7172230     او    7171976

ُسرقت حقيبة دبلوماسية
مــــــــــــــن الـــســيـــــارة
املـرقمـة )220976 بغـداد(
حتتوي علـى مستمـسكات
وهـويـة االحـوال املـدنيـة
ودفرت صكـوك يف منطـقة
الكــرادة فعلـى مـن يعثـر
علـيهــا االتـصـــال  علــى

اهلواتف التالية
        7172230 او 7171976

وله مكافأة نقدية

ولي العهد يدعو السعوديني حلماية األجانب 
واكد االمـري عبد اهلل ان )دولتكم قـوية باهلل
ثم بشعبها ثم بـإرادتها وحنن اآلن صابرون
قليال وسنـصرب ولكـن إىل حد مـا. ومن اآلن
فصـاعدا إن شاء اهلل ستشـاهدون أشياء تثلج
صدوركـم واملطلوب مـنكم كأخـوة وكعلماء
وأدبــاء ومثـقفني أن تــؤدوا واجبـكم حنـو
دينكـم ووطنكم وال تسكتـوا ألن السكوت يف

هذا الوقت جرمية(.
وجاء كالم ولي العهد الـسعودي الذي نقلته
وسـائل االعالم السعـودية الـرمسية يف وقت
تكاثرت فيه منذ مطلع ايار االعتداءات على
الغـربيـني من قبل عـناصـر مفـرتضني من

تنظيم القاعدة.

واشنطن )اف ب( - 
اعلن مـسؤولـون ان املغرب والـواليات املتحـدة وقعا
اتفاق التجارة احلرة ليل الثالثاء االربعاء بعد حواىل
ثالثـة اشهر من توصل املفـاوضني من اجلانبني اىل

االتفاق.
ووقع املـمثـل االمريكـي للـتجــارة روبــرت زولـيك
وكاتب الـدولة املغـربي للشـؤون اخلارجيـة الطيب
فاسي فهـري االتفاق يف وزارة اخلارجـية االمريكية.
ولن يـصـبح االتفــاق ســاريــا اال بعــد مــوافقــة

الكونغرس االمريكي عليه. 
ووصف الـوزير املـغربي االتفـاق بانه )دافع جـديد
لـتطـبيق مـزيــد من االصالحـات( يف هــذا البلـد،
مـؤكـدا انه )يـضيق اهلــوة بيـننــا وبني الـواليـات
املتحـدة وكــذلك بني الـشــرق االوسط وافــريقيـا

واوروبا(. 
وقال مـسؤولون امريكيون ان االتفاق يدعو اىل الغاء
التعرفة اجلمركية املفروضة على اكثر من 95% من
الـبضـائع االسـتهالكيـة والـصنــاعيـة. امــا بقيـة
املنتجات فتلغى التعرفة املفروضة عليها خالل تسع

سنوات. 
ومن بني قطـاعات الـتصديـر االمريكية االسـاسية
املشمـولة يف االتـفاق قطـاع تكنـولوجـيا املعلـومات

ومعدات البناء واالالت واملواد الكيماوية. 
واشار مـسؤولـون امريكيـون اىل انه يف حالـة اقرار
االتفـاق فــانه سيفـتح البـاب للـبنـوك االمـريكيـة
وشركـات التـامني وشـركات االتـصاالت وشـركات

الربيد السريع وشركات االعمال واهلندسة.
كما انه سـيزيد من امكـانية استـرياد املغرب للحوم
الـدواجـن والبقـر االمـريكيـة اضـافـة اىل الـقمح
اخلاضعـة جيمعـا للتعرفـة اجلمركـية. كمـا سيتم
خفـض التعـرفـة اجلمـركيـة علـى الـذرة ونبـات

السرغوم والصويا بشكل كبري. 
وكـانت واشـنطن والـرباط تـأمالن يف التـوصل اىل

االتفاق بنهاية عام 2003. 
واعرب رجال االعمال املغاربة عن قلقهم البالغ من
تـاثري املنـافسـة االمريكيـة على صـناعـة االقمـشة

وقطاع الزراعة املغربية.
كمـا نظمت نقـابات الـعمال املـغربيـة احتجـاجا يف
كـانون الـثاني املـاضي ضد الـتهديـد الذي قـالوا ان
االتفـاق يــشكله علـى الـتنــوع الثقـايف وامكـانيـة

احلصول على الرعاية الصحية يف اململكة. 
ووقعت الـواليــات املتحـدة اتفـاقـات جتـارة حـرة
ممـاثلـة مـع كل من االردن واسـرائـيل كمــا انهت
حمادثات بهذا الشـان مع البحرين. وتامل واشنطن
يف اقامة منـطقة جتارة حرة يف بيـنها وبني الشرق

االوسط حبلول عام 2013. 
وكـتـب زولـيـك هــــذا االسـبــــوع يف صحــيفــــة
)انرتنــاشــونــال هريالــد تــريـبيــون( ان )االدارة
االمريكية تبين قطعـة قطعة خليطا من احملادثني
عن طـريق خطة تقـدم التجارة واالنفـتاح كادوات
للــزعمـاء االسالمـيني لـيتـطلعـوا اىل والدة اسالم

متفائل ومتسامح( يف املنطقة

املغرب والواليات املتحدة يوقعان اتفاقًا للتجارة احلرة 

مؤسسة اعالمية حباجة اىل منضدين 
الشروط

1. كفاءة عالية .
  2. التفرغ للعمل بدوام كامل.

  3. املتقدمون من الذكور فقط.
مالحظة : املراجعة يف مؤسسة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
شارع ابو نؤاس ـ جمـاور فندق السفري وتكون املراجعة

من الساعة الـ10  صباحًااىل الساعة الـ 5 مساء

اعـــــــــــالنات


