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املدى / وكاالت

اغتيال
اعلن املتحدث باسم اجليش الباكستاني اجلنرال شوكت
سـلطـان لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان الـزعـيم القـبلي
الباكستاني نق حممد قتل يف هجوم للجيش الباكستاني

قرب احلدود االفغانية.
وقــال املـتحــدث ان نـق حممــد كــان )بـني القـتلــى( يف

العملية.
واضـاف ان اجليـش البـاكـستـاني كـان يطـارد الـزعيم
القبلي الـذي استهدف يف عملية جـرت مساء اخلميس يف

وانا عاصمة وزيرستان الواقعة يف املنطقة القبلية.
وصـرح قـائـد القـوات االمـريكيـة وقــوات التحـالف يف
افغانستان اجلنـرال ديفيد بارنو اخلمـيس ان باكستان
تشن حاليا اكرب هجوم هلا يف املناطق القبلية الواقعة على

احلدود مع باكستان.

تقرير
افـاد تقرير اعـدته جلنة حتقيق امـريكية ان سالح اجلو
االمريكي مل يكن مستعدا بتاتا العتداءات 11 ايلول 2001

اليت نفذها انتحاريون بطائرات خمطوفة.
وافـاد التـقريـر ان تصـرف االدارة الفـدراليـة للطريان
وقيـادة الدفـاع اجلويـة لشـمال امـريكا كـان يستـند اىل
فـرضيـة حصـول عمليـة خـطف اعتيـاديـة ولـيس اىل

استخدام الطائرات لضرب اهداف.
وقــال التقـريــر )يف صبــاح 11 ايلـول مل تـكن اخلـطـط
املعتمدة متكيفة باي شكل مع ما كان حدوثه وشيكا(.

مفاوضات
أعلن وكيل وزارة اخلارجـية السودانيـة مطرف صديق
اخلميس ان املفاوضات بني احلكومـة واحلركة الشعبية
لـتحرير الـسودان )حركـة التمرد الـرئيسيـة يف جنوب
السودان بقـيادة جون قرنق( ستـستأنف يف 25 حزيران

وتستمر حتى 19 متوز.
ونقلت صحيفة االنباء الرمسية عن صديق، وهو كذلك
عضـو يف وفـد املفـاوضـات احلكـومي، ان هـذه اجلـولـة
سترتكـز حـول )الفـصل بني القـوات وتكـوين القـوات
املشرتكة والية املراقبة وحجمها واماكن انتشارها وهى

املوضوعات املكونة لربوتوكول وقف اطالق النار(.
واضـاف املسـؤول السـوداني ان الطـرفني )سيـناقـشان
الرتتيبـات النهائيـة للملحق االخري اخلاص بـتنفيذ كل

الربوتوكوالت(.

نفط
ارتفعـت اسعــار الـنفـط بـشـكل طفـيف اثـــر عمـليــة
انتحـاريـة يف بغـداد يف وقت مـا زالت صـادرات الـنفط
العراقية متوقفة بسبب عملية ختريب تعرض هلا احد

انابيب النفط جنوب البالد.
وبلغ سعر برميل برنت تسليم اب املقبل يف لندن 66.35

دوالرا بعد االفتتاح على 55.35 دوالر.
امـا يف سوق نيويـورك، فقد ارتفع سعر الـربميل تسليم
متــوز 41 سـنتـــا ليـصل إىل 73.37 دوالرا يف الـتعــامالت

االلكرتونية.
وقـال كريستوفر بيلو العـامل يف شركة برودنشال باش
للـوسـاطــة ان )االسعـار ارتـفعت بــسبـب االعتـداء يف

بغداد(.
واضــاف )لكـن جيب االنـتبــاه، فـليــس هنـــاك هلع يف

االسواق الن حجم املبادالت متدن(.

حملة
بدا اجليش البـاكستاني محلة جديدة هي الثالثة خالل
السنة احلـالية علـى مواقع مفرتضـة لتنظيـم القاعدة
يف املنطقـة القبلية علـى احلدود مع افغانـستان وفق ما

اعلنت مصادر عسكرية باكستانية.
واوضح مسـؤول عسكـري حملي طلـب عدم الكـشف عن
هـويته ان اهلدف يف هذا اهلجوم االخري كـان قرية باغهار
علـى السـلسلــة اجلبليـة اليت تفـصل بني مـدينـة وانـا

عاصمة منطقة وزيرستان وبني افغانستان.
وكان الرئيس البـاكستاني برويـز مشرف قدر بني 500
و600 عدد املقـاتلني االجانب الذيـن التجأوا اىل املنطقة
القبلية يف مشال غـرب باكستان. وقد شن اجليش يف اذار
عمليـة استـغرقـت 12 يومـا وادت اىل مقتل 65 اسالمـيا

غري بعيد عن مدينة وانا.

تهريب
اعلـن مصـدر يف اجلمـارك املصـريـة ضـبط تـاجـر كـان
حياول تـهريـب قطع اثـرية مـن العصـور الفـرعونـية
والـقبطيـة اىل اخلارج بعـد العثـور عليهـا خالل عمـلية

ترميم منزله يف مدينة االسكندرية.
وقال املصدر رافضا ذكر امسه ان )االثار تعود للحقبتني

الفرعونية والقبطية( .
واوضح ان التـاجـر الــذي مل يشـر اىل امسه )عثـر علـى
سرداب اثنـاء الرتميم فاستعـان خبمسة عـمال استمروا
يف احلفـر  للعثـور علـى سـراج فخـاري واحجـار كـرميـة
وجممـوعـة اخـرى من القـطع الفخـاريـة اليت مل حتـدد

العصور اليت تعود اليها اال بعناوين عريضة(.

فيينا )اف ب( -
  تبنت الـوكالـة الدوليـة للطـاقة الـذرية بـالتوافق
قـرارا ينتقـد اغفال ايـران معلومـات يف تقريـرها
حول بـرناجمهـا النووي، وفق مـا علم لدى الـوكالة

يوم اجلمعة يف فيينا.
والقرار الـذي قدمـته فرنـسا واملـانيا وبـريطـانيا
بالتعاون مع الواليات املتحدة يطالب طهران مبزيد
من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى
تتـمكن من امتـام حتقيـقها املـستمـر منـذ 15 شهرا

حول النشاطات النووية االيرانية.
من جانب آخـر اعلنت وزارة اخلارجيـة األمريكية
ان الواليـات املتحـدة ال تطلـب احالـة امللف الـنووي
االيـراني اىل جملس االمن  من اجل فـرض عقوبات

حمتملة على طهران.
وقـال املتحدث باسم اخلارجيـة االمريكية ريتشادر
باوتشر )ال نسعـى يف الوقت الراهن اىل نقل القضية
اىل جملس االمن( موضحـا ان واشنطن ترغب يف ان
تـتخذ الوكالة الـدولية للطاقة الـذرية )قرارا قويا(

بشأن ايران.
واضـاف ان )الواليـات املتـحدة تـرى ان من املهم ان
تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضغط على
ايـران وتستـمر يف حتقيقـاتها وعـمليات الـتفتيش

والبحث يف الربنامج النووي االيراني(.
وتتهم الواليات املتحدة طهران بانها تعمل سرا على
امتالك سالح نـووي حتت ستـار الربنـامج املـدني

وهو ما تنفيه ايران.
ويف نيـويورك اعلـن االمني العام لالمـم املتحدة انه
ال يتــوقع ان يبـحث جملــس االمن )يف مــستـقبل
قريب( املشاكل بني الوكالة الدولية للطاقة وايران.
وترى مصـادر دبلوماسية انـه من الصعب حاليا ان
تـوافق الوكـالة الـدولية لـلطاقـة الذريـة على نقل

القرار الذي ستتبناه بشأنها )غري واقعي(.
وقال آصفي لـوكالـة فرانـس برس قبل احـتمال
تبـين الوكالـة مشروع القـرار هذا بشـأن الربنامج
النووي االيـراني )سنعـيد النـظر يف تعـاوننا )مع

الوكالة( اذا كان هذا القرار غري واقعي(.
واضـاف )نتـوقع ان يـأخذ الـقرار الـذي سينـشر
باالعـتبار الـوقائع والـتعاون املخلـص اليران ولن

امللف الـنــــووي اىل جملــس االمـن، مــشـرية اىل ان
واشـنطن تـواجه ايضـا صعـوبـة يف احلصـول علـى
غـالـبيـة يف جملـس االمن لفـرض عقـوبـات علـى

طهران.
هذا وأعلن املتحـدث باسم وزير اخلارجية االيرانية
محيد رضا آصفي اجلمعة ان ايران ستعيد النظر يف
تعاونهـا مع الوكالـة الدولية للـطاقة الـذرية اذا كان

الوكالة الدولية تتبنى قرارا ينتقد الربنامج النووي االيراني..
وإيران تهدد بإعادة النظر يف تعاونها مع الوكالة

األزمــــــــــــــــــة النـــــــــووية اإليـــــــــــــرانية

اعـــــــــــالناتاعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

                 القانونية                                                      العدد/ 1643
                   267 / كوفة جديد / 2004                       التاريخ 31/ 5/ 2004

))إعالن مناقصة((
Travel Wleels, Complete for UO6)(  تصـنيع رولــة كنـر للـســاحبـة

UO6 بكمية / 2500 رولة
))اإلعالن للمرة الثانية((

تعلن مديـرية معمل مسـنت الكوفـة اجلديـد إحدى معـامل الشـركة العـامة للـسمنت
اجلنـوبية عن إجراء املناقصة أعاله فعلى الـراغبني باالشرتاك يف املناقصة احلضور إىل
مقـر املعمل - القانـونية الـكائن يف الكـوفة لـلحصول علـى نسخـة من الشـروط وكتاب
التقـديم لقـاء مبـلغ قدره مخـسة آالف ديـنار غـري قابل لـلرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفـني احدهما جتـاري )السعر( واآلخـر فين متضمنـًا التأمينـات القانونـية األولية
البالغة 3% مـن مبلغ املناقصـة أعاله علمًا أن آخـر موعد لتقـديم العطاءات هـو نهاية
الدوام الرمسي ليوم 3/ 7/ 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.

املستمسكات املطلوبة:-
1-شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.

2-كتاب أنتساب لدى احد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
3-صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ اعاله.

مالحظة
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.

*يهمل أي حتفظ إن وجد.
املدير العام*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية اقل مما مبني.

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

             القانونية                                                             العدد/ 1683
                        260 / كوفة جديد / 2004                            التاريخ 5/ 6/ 2004

))إعالن مناقصة((
جتهيز معملنا مبادة ))حاوية فلرت ورقي بالستيكية((

بكمية / 50 قطعة فقط
))اإلعالن للمرة الثانية((

تعلن مديـرية معمـل مسنت الكوفـة اجلديد إحـدى معامل الـشركة الـعامة لـلسمنت
اجلنوبية عـن إجراء املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالشرتاك يف املناقصة احلضور إىل
مقر املعمل - القـانونيـة الكائن يف الكـوفة للحصـول على نسخـة من الشـروط وكتاب
الـتقديـم لقاء مـبلغ قدره مخـسة آالف ديـنار غـري قابـل للرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفني احدهمـا جتاري )السعـر( واآلخر فين متضـمنًا التأمـينات القانـونية األولية
البالغـة 3% من مبلغ املناقـصة أعاله علمًا أن آخـر موعد لتـقديم العطاءات هـو نهاية
الـدوام الـرمسي ليـوم 8/ 7/ 2004 ويتحـمل من تـرسـو علـيه املنـاقصـة أجـور نشـر

االعالن.
املستمسكات املطلوبة:-

1-شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.
2-كتاب أنتساب لدى احد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.

3-صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ اعاله.
مالحظة

*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.

املدير العام*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية اقل مما مبني.

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

                  القانونية                                                      العدد/ 1656
                     271 / كوفة جديد / 2004                       التاريخ 1/ 6/ 2004

))إعالن مناقصة((
جتهيز معملنا بـ: ))خلية وزن عمودية للميزان اجلسري((

بكمية 12 خلية
))اإلعالن للمرة األوىل((

تعلن مديـرية معمل مسـنت الكوفـة اجلديـد إحدى مـعامل الشـركة العـامة للـسمنت
اجلنوبية عن إجراء املناقصة أعاله فعـلى الراغبني باالشرتاك يف املناقصة احلضور إىل
مقـر املعمل - القانـونية الكـائن يف الكوفـة للحصول عـلى نسخـة من الشـروط وكتاب
الـتقديـم لقاء مـبلغ قدره مخـسة آالف ديـنار غـري قابـل للرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفـني احدهما جتـاري )السعر( واآلخـر فين متضمنـًا التأمينـات القانونـية األولية
البالغـة 3% من مبلغ املناقـصة أعاله علمًا أن آخـر موعد لتقـديم العطاءات هـو نهاية
الدوام الرمسي ليوم 8/ 7/ 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.

املستمسكات املطلوبة:-
1-شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.

2-كتاب أنتساب لدى احد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
3-صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ اعاله.

مالحظة:
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.

*يهمل أي حتفظ إن وجد.
املدير العام*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية اقل مما مبني.

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

                 القانونية                                                      العدد/ 1664
                     272 / كوفة جديد / 2004                       التاريخ 2/ 6/ 2004

))إعالن مناقصة((
-Bushing of bronze.1                           

                           2-Shackle with bolt.
                            3-Chain, length= 7000 mm

))اإلعالن للمرة الثالثة((
تعلن مـديريـة معمل مسنـت الكوفـة اجلديـد إحدى معـامل الشـركة العـامة للـسمنت
اجلنوبية عـن إجراء املناقصـة أعاله فعلى الراغبـني باالشرتاك يف املناقـصة احلضور إىل
مقـر املعمل - القـانونـية الكـائن يف الكـوفة للحـصول علـى نسخـة من الـشروط وكـتاب
التقديم لقاء مبلغ قدره مخسة آالف دينار غري قابل للرد وتقديم عطاءاتهم يف غالفني
احدهما جتـاري )السعر( واآلخر فـين متضمنًا الـتأمينات القـانونية األوليـة البالغة %3
من مبلغ املناقصة أعاله عـلمًا أن آخر موعد لتقديم العـطاءات هو نهاية الدوام الرمسي

ليوم 8/ 7/ 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
املستمسكات املطلوبة:-

1-شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.
2-كتاب أنتساب لدى احد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.

3-صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ اعاله.
مالحظة:

*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.

املدير العام*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية اقل مما مبني.

نقبل باي تعهد جديد(.
وستعلن الـوكالـة قرارهـا يف فيينـا حول مـشروع

قرار تقدمت به املانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويطـالب املـشـروع طهــران بتعــاون افضـل لكي
تتمكن الوكالة يف االشهر املقبلة من اجناز حتقيقها

حول الربنامج النووي للجمهورية االسالمية.

حالة ترقب ملصير
األمريكي اخملتطف

عائلة الرهينة األمريكي بول
جونسون وصديقه السعودي

يناشدون املختطفني إطالق سراحه
دبي )اف ب( - 

ناشدت زوجة الرهينة االمريكي بول جونسون
املخطـوف يف السـعوديـة وجنله وشقيـقته عرب
قناة )العـربية( الفضـائية السلـطات االمريكية
واخلــاطفـني اطالق ســراحه، مــؤكــديـن انه

)ضحية بريئة وحيب السعودية واملسلمني(.
وقالت زوجة الرهينة اليت اشارت اىل انها حتمل
اجلنسيـة التايالنديـة ومل تفصح عن امسها ان
زوجها )مريض وحيتـاج اىل ادوية(، مؤكدة انه
)رجل مـسامل مل يـسبق ان تسـبب باي مـشاكل

خالل السنوات العشر اليت قضاها يف اململكة(.
واضـافت وهي تبكي انها تشعـر )خبوف شديد(
عـندمـا ترى صـورته، مؤكـدة استعـدادها الن

تفعل )ما بوسعها لالفراج عنه(.
وناشـد ابن بـول جونـس وشقيقته خـاطفيه
اطالق سـراحه واكـدا انـه يكن مـودة خـاصـة

للبلد الذي عاش فيه. 
وقال ابنه )اريد ان اقول ارجوكم اطلقوا سراح
ابي فهـو ضحيـة بريئـة وال يستحق مـا اصابه
ويكن مـودة للبالد هنـاك اطلقوا سـراحه فهو

حيب املسلمني(.
وقالـت شقيقة بـول جونسـون بلهجة حـزينة
)كــان اخي يقـول للعـديـد مـن النـاس هنـا يف
امريكا من عائلـته واقربائه ان السـعودية بلده
وحيبهـا كثـريا وامضــى فيهــا اغلب الـسنـوات

املاضية. كان يعتربها بيته(.
وكان جنل الرهينة االمريكي طلب اخلميس من
السلطات السعودية التفاوض مع خاطفي والده

من اجل اطالق سراحه.
واعـرب بـول مـارشـال جـونسـون الثــالث عن
تـأييـده لتلبـية طلـب اخلاطفـني اطالق سراح
ناشطني اسالميني من اجل انقاذ حياة والده.

وقال لشبكـة التلفزيون االمريكية )ان بي سي(
ان )كل ما اريده هو ان يعود والدي(.

وكان بـول جونسـون )49 عاما(، وهـو مهندس
طريان، خـطف الـسـبت املــاضي يف الـريـاض.
وحـدد خـاطفـوه حـسب مـا ظهـر يف شــريط
فيديو مهلة تنتهي يوم اجلمعة العدامه يف حال
مل تطلق السلطات السعودية سراح ناشطني من

تنظيم القاعدة حمتجزين لديها.
لكن الـسلطـات السعـودية اكـدت انها )تـرفض
التفـاوض مع ارهابيني( بينمـا شددت السفارة
االمـريكيــة علـى ضـرورة )اسـتخـدام مجـيع
الوسائل املالئمة لكن من دون تقديم تنازالت(

لالفراج عن الرهينة.
ومل حيـدد اخلـاطفـون عـدد املعـتقلني الـذين
يـريدون اطالق سراحهم. وقد سجن مئات من
الـناشطني املشبـوهني منذ بدء محلـة مكافحة
االرهـاب يف الـسعـوديـة يف ايــار2003. ويقـول
اسالميون مطلعون ان عدد املعتقلني قد يفوق

الـ 700.
من جـانب آخر- دعـا زميل سعـودي للرهـينة
االمريكية بول مارشـال جونسون، خاطفيه اىل
االفراج عنه، مؤكـدا انه )اجاره( بينـما تنتهي
مـساء أمـس اجلمعـة مهلة حـددها اخلـاطفون
قـبل قتل الـرهـينـة مـا مل يـتم اطالق سـراح
عنـاصــر من تـنظـيم القـاعــدة معتـقلني يف

السجون السعودية.
ويف رسالـة نشـرت على مـوقع قناة )العـربية(
الفضائـية على شـبكة االنرتنت، قـال السعودي
سعــد املــؤمـن زميـل االمريكـي )وجهـت هلم

)للخاطفني( رسالة أجرته فيها(.
واضـاف )اذا كانـوا مؤمنـني حقا يقفـون عند
النصوص الـشرعية ويأمتـرون بشريعة اهلل وال
يـتبعون أهـواءهم وينتصـرون لذواتهـم فإنهم

سيطلقون سراحه فور قراءتهم للرسالة(.
واضـاف ان بول )الـذي يعمل معي بـدأ يتعرف
علـى االسالم بعـد ان اهـديتـه كتبـا اسالميـة

وترمجة للقرآن الكريم(.
وقال مـوجها خـطابه لـلخاطفـني )لو تـنزلـنا
معكم على ان احلكـومة السعودية ال حيق هلا ان
تعـطي هـؤالء االمـان فقــد اعطـيت انـا هـذا
الــرجل االمـان واجــرته اذا كـنتـم تكفـرون
احلكـومـة فمـن أعطـاكـم احلق بتـكفري آحـاد

الناس(.
وتابع )ان كـنتم تكفـروننا مجـيعا فهـذا عمل
اخلوارج وان كـنتم ال تكفروننـا فوجب عليكم
اطالق سراح الرجل ألن األمان ينعقد من آحاد

الرعية(.
وحـول الـرهـينـة االمـريكي، اشـار املــؤمن اىل
)اهتمـامه باإلسالم(. وقال ان )مـظهري أوحى
له بـالتزامي فبـدأ يسألين ويـدخل معي حبوار
حول االسالم ويناقـشين يف مسائل مـنها نظرة

االسالم للمسيح عليه السالم وأمه الصديقة(.
وتـابع )دعـوته إىل بييت وتـناول مـعي الطـعام
واخـذ مين  كـتب بـاللغـة االنـكليـزيـة حـول
االسالم(، مـؤكـدا انه )مـن اخلطـأ ان تعـاملـوا
األمـريكيـني مجيعــا من مـنظــور احلكـومـة
األمريكيـة. حنن لنـا مواقـف مستقلـة وأنا غري

راض عن تصرفات حكوميت(.
واكـــد ان الـــرجل )ال عالقـــة له بـــالقـــوات
االمريكية من بعيـد او من قريب وهو معارض
للسياسة االمريكيـة ومهتم باالسالم(، متسائال

)بأي مربر يتم اختطافه أو قتله(.

القدس )اف ب(- 
اكد الزعيم الفلسطيين ياسر عرفات انه يتفهم
الطـابع اليهـودي لدولـة اسرائـيل، موضـحا انه
على اسـتعداد لتـسويـات يف ما يتعـلق باالراضي
وحول مـسالـة الالجئني الفـلسطـينيني، وذلك
يف مقــابلــة نـشــرتهــا صحـيفــة )هــآرتـس(

االسرائيلية أمس اجلمعة.
وردا عـلى سـؤال عمـا )اذا كان يـتفهم ان تبـقى
اسـرائيل دولـة يهـودية(، قـال رئيـس السلـطة

الفلسطينية )بالتاكيد(.
واضاف )وافقنـا على ذلك رمسيـا وبشكل علين

اثناء اجتماع جملسنا الوطين يف 1988(.
واقـر اجمللس الـوطين الفلـسطـيين )الربملـان يف

املنفى( يف اجتماع يف اجلزائر
يف 1988 حبق اســرائيـل يف العيـش داخل حـدود
آمنـــة، من دون ان يـشـري مع ذلك اىل الـطــابع

اليهودي لدولة اسرائيل.
هـذا ورأت مـنظمـة عـربيـة امريكيـة ان جـدار
برلـني يبدو  )قـزما( امـام اجلدار الـذي يقيمه
رئيـس الـوزراء االســرائيـلي اريـيل شـارون يف

الضفة الغربية.
وقــالت مـاري روز عـوكــر رئيـســة  املنـظمـة
العربـية االمريكية ملنـاهضة التميـيز العنصري
بعد لقائها وزيـر اخلارجية االمريكي كولن باول
اخلمـيس ان )جـدار بـرلني يبـدو قـزمـا اذا مـا
قـورن جبدار فلسطني. انه امـر مرعب. بعضهم

يسميه جدار الفصل العنصري(.
وصـرح جـيمـس زغيب احـد مـســؤولي املعهـد
العـربـي االمريكي الـذي  حضـر اللقـاء )نـشعـر
بـالقلق الن عـجز حكـومتنـا عن التحـدث بقوة
ووضوح )بشان الـنزاع العربي االسرائيلي( ينال

كثريا من مسعتنا يف الشرق االوسط(.
واضاف ان )االجـواء الصعبـة المريكا يف الـشرق
االوسط نـامجة يف جانب منهـا عن قلة االهتمام
الـذي تبديه يف اكثر القضـايا حساسيـة بالنسبة

لشعوب املنطقة(.
وسيمـتد اجلـدار عنـد اكتـمال بـنائه يف الـضفة
الـغربيـة مبا فـيها القـدس 700 كلم. وهـو جدار
عمالق من االمسنت اىل جـانب االسالك الشائكة
واخلنادق ويتـضمن 41 بوابـة تفتح ثالث مرات

يف اليوم.
وتربر اسـرائيل بنـاء اجلدار بـاالسبـاب االمنـية
فيمـا يصـفه الفلسـطينيـون بانه )جـدار العار

والفصل العنصري(.
من جانب آخـر التقى الـرئيس املصـري حسين
مبـارك صبـاح أمـس اجلمعـة يف مقـر اقــامته
اخلـاص يف مصر اجلـديدة يف ضـاحية القـاهرة،
رئيـس الوزراء الفلسطيين امحـد قريع، حسبما

ذكر صحايف من وكالة فرانس برس.
وقــد استمـر اللقـاء حـواىل نصـف السـاعـة ومل

يعقبه اي اعالن.
ومل يظهر املسؤوالن امام الصحافيني.

وكـان يفرتض ان يـعقد الـلقاء صـباح اخلـميس،

واكـد مسؤولون مـصريون لدبلـوماسيني عرب
وغـربيني ان صحـافيني اسـرائيلـيني يقفـون

وراء هذه الشائعة.
هـذا واعلـنت الـويـة )النـاصـر صالح الـدين(
اجلنـاح العـسكـري للجـان املقـاومــة الشـعبيـة
الـفلسـطينـية أمـس اجلمعـة مسـؤوليتهـا عن
اطالق صاروخ حملي من نوع جديد سقط قرب
مـدينـة سـديـروت يف صحـراء النـقب جنـوب

اسرائيل من دون ان يسبب اصابات.
وكـان مـصـدر عـسكـري اســرائيـلي اعـلن ان
صاروخ قسـام من نوع جـديد اطلق مـن قطاع
غـزة سقـط صبـاح اليــوم اجلمعـة يف االراضي
االسـرائـيليـة بـدون ان يـسبب اصـابـات قـرب

مدينة سديروت يف صحراء النقب )جنوب(.
واوضح هــذا املصــدر ان الصـاروخ الـذي اطلق
عليه اسم )نـاصر-3( مزود بشحـنة ناسفة اكرب
مـن تلك اليت تستخـدم يف صواريخ قسـام حتى

اآلن، ومداه اكرب.  
من جهة اخرى، اكـد ابو عبري ان جلـان املقاومة
)حريصة علـى منع اي اقتتال داخلي او حدوث
فتنـة(، لكنه اكد انهـا )لن تلتزم بـاي اتفاق يتم
الـتـــوصل الـيه بـني الفـصـــائل والــسلـطـــة

الفلسطينية خصوصا اذا مل يشملنا(.
واضاف )حنن شركاء يف املقـاومة وشركاء يف بناء
البيت الفـلسطيـين )...( لكن احلركـة لن توافق
علـى اتفـاق ال يضمـن استمـرار املقـاومة طـاملا
بقيت ارض )فلـسطيـنية( حمـتلة، ونـرفض اي
مـشـروع يـوفــر احلمـايـة حلـدود مـا يـسمـى

اسرائيل(. 
واستـأنفت الفصائل الـفلسطينيـة يف اطار جلنة
املتـابعة العليـا اليت تضم ممـثلني عن 13 فصيال
بيـنهم حـركـة املقـاومـة االسالميـة )محـاس(
واجلهاد االسالمي وحركـة فتح، احلوار الداخلي
الـسـبت املـــاضي مبـشــاركـــة رئيـس الــوزراء

الفلسطيين امحد قريع.

موسكو من 27 و 29 ايار املاضي.
لكن مصـدرا رمسيا مـصريـا قال ان مبـارك قرر
تـقديم مـوعد اجـتماع كـان مقررا اخلـميس مع
وزير دفـاعه املشـري حممد حـسني طنـطاوي من

اجل نفي الشائعات بشكل غري مباشر.
وبث الـتلفـزيــون املصـري مـسـاء االربعــاء خرب
وصـورة اللقاء بـني مبارك وطنـطاوي كمـا كشف
عن لقـاء حـصل صبـاحـا بني الـرئيـس املصـري
ومـديـر وكـالـة املخـابـرات املـركـزيـة االمريكيـة
املستقيل جورج تيـنيت حبضور السفري االمريكي

يف مصر ديفيد ولش.

حـسـمبـا ذكـرت وكـالــة انبـاء الـشــرق االوسط
وصحيـفة )االهـرام( احلكـوميـة. لكـنه الغي من
دون تـفسـري وسط شـائعـات عن تـدهـور صحـة

الرئيس املصري.
وقـالت مصـادر فلسـطينـية انه كـان يفرتض ان
يغادر قـريع القاهـرة مسـاء اخلميس لـكنه ارجأ

ذلك لعقد اللقاء.
وكانت شـائعات حتـدثت يف القاهـرة االربعاء عن
تدهور احلالة الصحية ملبارك بعد ان تلقت وكالة
انباء غربية يف العـاصمة املصرية بيانا من مركز
املقريـزي للدراسـات التارخييـة يف لندن )يـديره
االسالمـي املصـري هــاني الـسبــاعي( يـؤكـد ان
مبارك )نقل اىل املستـشفى مساء الثالثاء(. وعزز
هذه الـشائعـات معلومـات يف الدوائـر السـياسـية
املصرية واالوساط الـدبلوماسية يف القاهرة تشري
اىل ان الـرئيـس املصـري يعـاني مـن بعض االالم
نـتيجـة التـواء فـى قـدمه حـدث اثنـاء زيـارته

عرفات يتفهم الطابع اليهودي لدولة إسرائيل

جدار شارون أمر مرعب ومباحثات مصرية فلسطينية.. وإصرار املقاومة الشعبية 
على مواصلة املقاومة

شرق الواليات املتحدة.
ويشري التقرير ايـضا اىل 13 مركز اعتقال يصفها
بانهـا )مشبـوهة( )وغري معرتف بهـا رمسيا لكن

العديد من الدالئل تشري اليها.
ويضيف ان سبعـة من هذه املـراكز مـوجودة يف
افغانستان واثنني يف باكستان وواحدا يف جزيرة
دييغـو غـارسيـا يف احمليـط اهلنـدي وواحـدا يف

االردن واثنني على منت سفينة انزال حربية.
يشار اىل ان السلطات االمريكية تعتقل قرابة 600
سجني من دون حماكمـة يف سجن غوانتـانامو يف

اطار حربها على االرهاب.
وكـانت فـضيحـة املعـتقلني العـراقيني ضحـايـا
التعذيب يف ابـو غريب خـرجت اىل النور نهـاية

نيسان املاضي.

اشخاصـا تشتبه بهم يف 15 مـركز اعتقـال سريا يف
احناء العامل.

وقـالـت منـظمــة )هيـومـن رايتـس فـريست( يف
تقـرير بعنـوان )انهاء الـسجون الـسريـة( ان هذه
السـريـة جتعل )اجـراءات االعتقـال والتجـاوزات
ليس فقط مرجحة وامنا ايضا ال ميكن تفاديها(.

وذكـرت ديبـورا بريشتـاين احـدى املسـؤوالت يف
املـنظمـة ان )حكـومة الـواليات املـتحدة حتـتجز
معتقلني يف اطار نظام سري ومعزول من دون اي

امكانية للرقابة املالئمة او  القانون(.
ويعدد الـتقريـر 17 مركـزا لالعتقـال معرتفـًا بها
رمسيا مـن قبل االدارة االمريكيـة بينهـا اثنان يف
افغـانسـتان و13 يف العـراق وواحد يف غـوانتانـامو
واخر يف تشارلستون )كاروالينا اجلنوبية( جنوب

واشنطن )اف ب( - 
اعلـنت منظمة معنية حبـقوق االنسان ان الواليات
املتحــدة حتتجـز يف اطـار حـربهـا علـى االرهـاب

15 مركز اعتقال سري امريكي يف احناء العامل

.
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