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املدى / وكاالت

قرار 
نقلـت وكالـة االنبـاء االيرانـية عـن املسـؤول املكلف
امللف النووي االيراني حسن روحاني امس السبت ان
ايـران سـتعيـد الـنظـر يف قـرارهـا تعلـيق ختصـيب
اليـورانيـوم. واضاف روحـاني غـداة تبـين الوكـالة
الدولـية للطاقة الذريـة قرارا يوجه انتقادات حادة
اىل بالده ان )ايـران ستعيـد النظـر يف قرارهـا تعليق

عملية ختصيب اليورانيوم(.
مذكرة 

اصـدرت الواليات املتحدة مذكـرة دعت فيها رعاياها
يف منطقة اخلليج اىل تـوخي احلذر بسبب التهديدات
االرهابيـة.  وترمي املذكرة اليت اصـدرتها اخلارجية
االمـريكـيـــة اىل )ابالغ املـــواطـنـني االمـريكـيـني ان
احلكـومـة االمـريكيــة تلقـت معلـومـات تـفيـد ان
متطـرفني قـد يعدون لـشن هجمـات ضد الغـربيني
والعــاملني يف الـقطــاع النـفطـي يف منـطقــة اخلليج

والسعودية(.
رعب 

اعلـن الرئـيس الفـرنسـي جاك شـرياك  انه يشـعر بـ
)الـــرعـب( بعـــد قــطع رأس رهـيـنـــة امـريكـي يف

السعودية.
ويف نـدوة صحافية عقدهـا يف ختام القمة االوروبية،
قال شرياك انه تبـلغ لتوه هذا النبـأ )الذي ال يريد ان
يصدقه(.  واضاف )ترعبين تصرفات ووسائل بلغت
هـذا احلد احلـيوانـي حبيث مـن الصعب جـدا وصفـها
طاملـا انها علـى نقيض كل مـا ميكن ان نتصـوره على

الصعيد االنساني(.
دستور 

اعلن وزير اخلارجية االملاني يوشكا فيشر يف تصريح
صحـايف ان قـادة اوروبـا اجلـديـدة تـبنــوا يف قمـة
بروكـسل اول دستور اوروبي.و قال دبلـوماسيون ان
االحتاد االوروبي وافق على اول دستور له االمر الذي
ميهـد ملـرحلـة من االصالحـات يف مـؤسسـات الـتكتل
الـذي يـشهـد تـوسعـا. واكـد احــدهم ان )اتفـاقـا مت
التـوصل اليـه يف االجتمـاعــات الثنـائيـة وستعـاود

القمة جلساتها يف وقت الحق اليوم لتؤكد ذلك(.
عنف 

افـاد شهـود ان مـروحيـة اسـرائيليـة شنت غـارتني
واطلقت بـضعة صواريخ على مـشغل يف حي الزيتون
يف مدينـة غزة.  واضـاف الشهـود ان املروحيـة شنت
غـارة اوىل اطلقت خالهلـا صاروخـني على مـشغل ثم
عادت بعد دقائق واطلقت ثالثة صواريخ على املكان
نفسه.  وبـرر اجليش االسرائيلي يف املاضي هذا النوع
من الغـارات بالـتأكـيد انهـا تستهـدف )مستـودعات

لصنع اسلحة متلكها ملنظمات ارهابية(.
تعيني 

اعلـن وزير خـارجيـة ايرلـندا ديـك روش  ان تعيني
خليفـة لرئيس املفوضيـة االوروبية رومانو برودي
قــد يـتم تــاجـيله اىل مــوعــد الحق.  وقــال روش
للصحـافيني )من املمكـن جدا ترك مـشكلة الـرئاسة
جــانبـا اىل يـوم اخـر(، مـوضحـا ان قـرار مـواصلـة
املفاوضـات حول خالفـة برودي او تـاجيـلها سـيتم

اختاذه خالل جلسة عامة يعقدها قادة االحتاد.
ومن جـهته، قـال مـصــدر دبلـومــاسي ان )يف حـال
االنتهاء من الدستور، من املرجح ان يكون ذلك كافيا
لليـوم( وان يتخـلى القـادة عن االنهمـاك يف مداوالت

جديدة.

عقوبات
اعلنت الواليات املتحدة انهـا ختطط لفرض عقوبات
على مسـؤولني سودانيني رمسيني حتملهم مسؤولية
ازمـة دارفور يف غـرب السـودان.  وقال النـاطق باسم
وزارة اخلـارجيـة آدم ايـريـلي )اننـا نــدرس مسـألـة
فـرض عقـوبـات علــى مسـؤولني ســودانيني بـشكل
جـدي(. واضـاف يف مـؤمتــر صحــايف )اننـا نـدرس
املعلــومـــات املتــوافــرة مـن اجل حتــديــد مـن هم
االشخـاص الـذين ميكـن اعتبـارهـم مســؤولني( عن

الوضع يف دارفور.

شعارات 
افاد مصدر يف الـشرطة الفـرنسية ان رصـاصات عدة
اطلقت علـى احد مـساجـد مشال فـرنسـا كمـا كتبت
علـى جـدرانه شعــارات عنصـريـة الطـابع. واضـاف
املـصدر ان امـام مسجـد اسكـودان، قرب فـالنـسيني،
اكتشف اثـناء ادائه صالة الفجر رصـاصتني اخرتقتا
الـزجـاج واخـرى البـاب، كمـا كتـبت علـى جـدرانه

شعارات عنصرية وفوضوية.
وكــانت شعـارات نـازيـة كـتبـت يف االول من الـشهـر
املاضـي على جـدران كنيـس فالـنسيـني الذي يـبعد

مسافة 10 كم عن اسكودان.

وصول 
وصل العاهل املغـربي امللك حممـد السـادس اىل مطار
ليون مـبا يف ليربفـيل يف زيارة تسـتغرق مخسـة ايام،
وهـي احملطة الثـالثة واالطـول يف جولته االفـريقية.
وقـد قام امللـك حممد الـسادس بـزيارة اىل الـكامريون
اسـتغــرقت 72 سـاعـة. واسـتقـبله علـى املـطـار يف
ليربفيل الـرئيس الغـابونـي عمر بـونغو اونـدميبا.
واطلقت املـدفعيـة اثنـيت عشـرة طلقـة لـدى نـزول

امللك.

انضمام
جدد االحتـاد االوروبي التاكـيد انه ينـتظر انـضمام
رومانيـا وبلغاريـا معا اىل صفـوفه مطـلع سنة 2007
رغم ان البلـدين منهمكان حـاليا يف عملـية التحضري
لــذلك، وفق قــرارات قمـة بـروكـسل. واضــاف نص
قـرارات القمـة ان )هدف( االحتـاد يكـمن يف انضـمام
بلغاريا ورومانيا يف كانون الثاني2007 )اذا كانتا على
استعـداد(، االمـر الـذي يـسـتبعـد حـاليـا احـتمـال

الفصل بني موعد انضمامهما.

زيارة 
يـقوم وزيـر اخلارجـية الـفرنـسي ميـشال بـارنييه
قريبـا بزيارة اىل اجلـزائر، كمـا اعلن املتحـدث باسم
اخلارجيـة الفرنسية هـريفيه الدسو  وقال الدسو ردا
على سؤال حول الـنبأ الذي ورد يف اجلزائر بشان هذه
الزيـارة يف االول من متـوز )انهـا مقـررة يف مسـتقبل
قـريب نـسبيـا، لكنهـا مل تتحـدد نهـائيـا بعـد(. من
جهـته، اعلـن مصـدر دبلـومــاسي فـرنـسي ان هـذه

الزيارة قد حتصل )يف االسابيع القليلة املقبلة(.

واشنطن )أف ب(
وضعـت عملية اعدام الـرهينة االمريكي
بـول جونـسون العالقـات احلسـاسة بني
السعوديـة والواليات املـتحدة على احملك
جمــددا، اال انهـا قـد تــؤدي اىل تعـزيـز
التعـاون بـني البلـدين مبـواجهـة عـدو

مشرتك هو القاعدة.
ويف واشنـطن، تـزامـن االعالن عن وفـاة
الرهينة االمريكي مبزيج من االنتقادات
العلـنيـة او املبـطنـة جتـاه الـسعـوديـة
وتطـمينات بـان الريـاض مصممـة على
حمـاربـة االرهـاب. واكـدت الـشـرطـة
الـسعوديـة امس اجلمـعة مقتل مـسؤول
شبكة القـاعدة يف )جزيـرة العرب( عبد
العزيـز املقرن االمـر الذي نفـاه يف وقت
الحق احــد املــواقع االسـالميــة علــى

االنرتنت.
ومـن جهتـه، اعلن الــرئيـس االمـريكي
جـورج بوش ان بـالده )لن ترتاجع( امام
االرهاب لكنه امتنع، وحبذر، عن االشارة
اىل السعودية كما فعل نائبه ديك تشيين

االمر ذاته.
وبدوره، كان وزير اخلارجية كولن باول
اجيـابيا حيـال احلكومـة السعـودية اليت
شكرهـا على )جهودهـا احلثيثة الطالق
جونسون( واكد ان )هـذه اجلرمية تزيد

من تصميمنا املشرتك لقهر االرهاب(.
اما تصـرحيات املرشح الـدميوقراطي اىل
االنتخـابـات الـرئــاسيـة جــون كريي
واعضـاء اخــرين يف الكـونغـرس فقـد
اظهـرت يف املقابـل وبشكل علين تقـريبا
عـدم الثقة الـسائد لـدى قطاع واسع من

الطبقة السياسية جتاه السعودية.
واملح كريي اىل ان تعـاون الريـاض ما زال
دون املـستوى مـؤكدا )ضـرورة احلصول
علــى التعــاون الكــامل مـن احلكـومـة
السعـوديـة ملالحقـة هـؤالء االرهـابيني

وتدمري القاعدة(.
وقـد تـازمـت العالقـات بـني واشنـطن
والـريـاض، احلـليف التـارخيي للـواليـات
املتحـدة يف قلب اكرب منـطقة نفـطية يف
العـامل، بعد اعتـداءات 11 ايلول 2001 اليت

كان غالبية منفذيها من السعوديني.
كما يتحدر زعيم القاعدة اسامة بن دالن
من عائلـة سعودية تتمـتع بالنفوذ رغم

جتريده من اجلنسية.
وبالرغم من التعـاون الكثيف يف حماربة
االرهـاب، اال ان العالقـات بـني البلــدين

تشوبها اخلالفات.
وقـد اختذت الـرياض مـواقف متـشددة
حيـال املشـاريع االمريكيـة لالصالحات
الدميوقراطية يف الشرق االوسط معتربة
ايـاها تـدخال غربـيا يف شـؤون املنـطقة
سـيرتك مضـاعفـات سلبـية ازاء اجلـهود

احمللية االيلة اىل االصالح.
ويف واشنطن، تـتعرض االدارة االمريكية
لضغـوط قويـة للتـنديـد حبزم بغـياب
احلـريـات الـديـنيـة يف الـسعـوديـة او
املطـالبـة باجـراءات شديـدة اكثـر ضد

اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن

إعـــــــــــــــالن
املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري

املناقصة رقم )133( لسنة 2004
م/ أعمال اخلرسانة العائدة ملنشآت مشروع أراضي قرييت خراب العاشق وخراب

التنب ضمن مشروع ري اجلزيرة الشمالي / نينوى
1. تـدعـو هـذه املـديـريـة املنـاقصني املـصنفني الـدرجـة السـادسـة إنشـائي

والدرجة الثالثة ميكانيكي لتقديم عطاءاتهم للمناقصة أعاله.
2. ميكـن احلصول علـى مستنـدات املناقصـة من القسم القـانوني يف املـديرية

لقاء مبلغ مقداره 5000 مخسة آالف دينار غري قابل للرد.
3. يـرفق مع العطاء كفـالة مصـرفية أو صك مصـدق مببلغ )3000000( ثالثة

ماليني دينار ويف حالة عدم تقديم الكفالة املذكورة يهمل العطاء.
4. يتم تقـديم العطـاءات بظـرفني مـنفصلني أحـدهمـا فيه صك مـصدق أو
خطـاب ضمـان مع هـويـة تصـنيف املقـاولني جمـددة مع وصـل الشـراء مع
األعمـال املمـاثلـة والظـرف الثــاني فيه جـدول الـكميــات املسعـر يف أو قبل

الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 29 / 6 / 2004.
5. املـديرية غري ملزمـة بقبول أوطأ العطاءات سعـرًا ويتحمل من ترسو عليه

املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املدير العام 
عون ذياب عبد اهلل

اخلرطوم )ا ف ب(
اعلن الـرئيس الـسوداني عـمر البـشري أمس
الـسبت انـه امر بنـزع سالح كل اجملمـوعات
اخلـارجـة عن القـانـون يف دارفـور مبـا فيهـا
ميليشيا اجلنجويـد املوالية للحكومة وتعهد
مبنع اي تهـديــد المن تـشـاد انـطالقــا من

دارفور.
وقال البشري يف )اعالن سيـاسي( بثته اذاعة
ام درمـان الرمسـية انه قـرر )اعالن تعبـئة
كــاملــة لكــافــة االجهــزة لـرتسيـخ االمن
واالستقرار بضبط ومطاردة كل اجملموعات
املنفلـتة مـن مترد وجـنجويـد )وعصـابات
مسلحة اخرى( وجتريد املارقني من السالح
وتقدميهم اىل العدالة ومنع اي جمموعات من
عبور احلـدود مع الشقيقـة تشـاد لزعـزعة

االستقرار فيها(.
وياتي هـذا )االعالن السيـاسي( غداة اعالن
الواليات املتحدة انها ختطط لفرض عقوبات
على مسـؤولني سودانيـني رمسيني حتملهم

العدد )138( االحد  20  حزيران 2004

NO (138)  Sun.  (20) June

لدي أمل ويقني بأن العراقيني ، ناسا ومرجعيات
، تعلـمــوا مـن دوامـــة العـنف الـيت عــاشــوهــا
ويعيـشـونهـا اليـوم إن كل مـا مـر هـني إذا قيـس
باخلطر األكرب وهو الفتنـة الطائفية . وقد جرب
اإلرهــــاب اآلتـي مـن اخلــــارج ، والــــذي الميلـك
للعـراقـيني مـشـروعـا غري املـوت ، كل الـوسـائل
إلثــارة الفـتنـة الـطــائفيــة ، قتل الـعلمــاء من
الـطــرفني ، تـفجري املـسـاجــد علـى الـطــريقـة
البـاكـستـانيـة إلثـارة الفـتنـة بـني من مسـاهم
الزرقـاوي )الرافضـون ( الشيعـة  و) أهل الغفلة (
السنة ، لكن العـراقيني كانوا أكثر وعيا باخلطر .
وكــانت جمـازر كــربالء والكـاظـميــة امتحـانـا
حقيـقيا علـى قدرة الـشيعة والـسنة علـى ضبط
النفـس والتحـرك لتفـويت الفـرصـة علـى  أهل

الفتنة . 
لكـن الفتنـة الطـائفـية مـا زالت الـرهان األكـثر
دمـويـة ملن ال يـريـد للعـراق الـسالم واالستقالل
ويريـده مسرحا دائما للـتقاتل الداخلي وحباجة

دائمة لقوى فصل دولية .
آخر هذه اخلطط املئـوية تدخل الطائفية يف باب
الثـارات العـشـائـريـة . فـالـستـة الـذيـن قتلـوا
وأحـرقــوا يف الفلـوجـة هـم من عـشـرية ربيعـة
الـشـيعيـة . وقـد بـدأ أبنـاء العـشـرية احتجـاجـا
حضاريا علـى شكل تظاهرة طـالبت رجال الدين
يف الفلـوجـة مبـوقف اسـتنكـار واضح  ، لـكن حني
تـأخـر احلل دينيـا وعشـائـريـا قـامت العـشرية ،
وحسب تقـاليد الثأر العشـائري ، بقتل ثالثة من
ابناء الفلوجة حتى حلظة كتابة هذا املوضوع ...
اخلطـر هـو أن تـستمـر الثـارات الطـائفيـة وقـد
أخذت بـعدا عـشائـريا . اخلـوف هو أن نـدخل يف
دوامـة )الـقتل علـى اهلـويـة ( الـذي كـان بـوابـة
احلـرب األهلية يف لـبنان . ورمبـا كان تـوسيع هذا
الـعنف الـورقـة األخـرية قبل تـسلـيم الـسـلطـة
للعـراقيني يف نهـاية الـشهر احلـالي . فمـا من شئ
أفضل من الفتنة الطائفية إلسقاط إمكانية قيام
حكومة عراقية ، بل إسقـاط إمكانية قيام عراق
واحـد ، بتحـويل البلـد إىل كـانتـونـات طـائفيـة
وقبليـة ال صلـة هلا بـالبـاقني غري صـلة الـثارات
والدم . ومن املهم للدولـة ، كي تثبت نفسهـا بأنها
جديرة بالسيادة أن تدخل على اخلط ، حتقيقا يف
ابعاد احلـوادث ومن يقف وراءهـا ومن أفتـى بها ،
وأن تكـون هي صـاحبــة القضـاء والعقـاب كي ال
يرتك احلكـم والتـنفيـذ للقـبيلــة أوالطـائفـة .
وحتى يتـاح للدولـة أن تلعب دورها البـد لرجال
الــدين وشيـوخ الـعشـائـر والقـوى الـعقالنيـة يف
اجلانـبني أن يؤدوا دورهم يف تنبـيه الناس ألبعاد
الفتنة وتهـدئة الطـرفني حلل املشكلـة باحلوار .
وثقتنا عالية حبساسية العراقيني باخلط األمحر
الذي تأتي بعده الكـارثة حيث ال تنفع الدولة وال

املراجع وال حكماء العشائر .  

زهري اجلزائري

الفتنة وثارات العشائر 

إعدام بول جونسون
اغتيال عبد العزيز املقرن مسؤول القاعدة يف السعودية

بوش: لن نتراجع أمام اإلرهاب
االمري عبـداهلل بن عبـد العـزيـز اجـرى
اتـصاال هـاتفيـا صبـاح اليـوم بالـرئيس
االمـريكي جــورج بــوش عـرب فيـه عن
)تعـازيه ومواسـاته( يف مقتل الـرهيـنة
االمريكـي بول مـارشال جـونسـون الذي
عـرض مـوقع صـوت اجلهــاد االسالمي
علـى االنرتنـت مشـاهـد مـن قطع راسه
بعـد ان خطف الـسبت املـاضـي من قبل
جممـوعـة اكـدت انـتمـاءهــا اىل شبكـة

القاعدة االرهابية.
واضافـت الوكـالة ان الـرئيـس االمريكي
)اثنى على اخلطوات اليت اختذتها اململكة
العـربيـة الـسعـوديـة ملكـافحـة اإلرهـاب
منوها مبا قام به رجال األمن يف التصدي
هلذه الفـئة الضـالة ودحـر أعماهلـا(، كما
)عرب عن شكـره للمملكة حكـومة وشعبا
علـى مـا تقـوم بـه من جهـود يف سـبيل

القضاء على اإلرهاب(.
واشارت الوكالة ايضا اىل ان االمري عبداهلل
تلقى صـباح اليـوم مكاملـات هاتفـية من
ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة
ورئـيس اركـان القـوات املسلحـة يف دولة
االمـارات العربية املتـحدة حممد بن زايد
آل نهـيان، اللـذين عربا عـن استنكـارهما

ملقتل الرهينة االمريكي.
كمـا دان العــاهل االردني املـلك عبـد اهلل
الثـانـي قتل الـرهـينـة األمـريكي بـول
مـارشال جونسون يف السعودية، وقال انه

يشعر )باألمل والصدمة واالمشئزاز(.
ونقلت وكـالة األنبـاء االردنية الـرمسية
عـن امللـك عبــد اهلل قــوله يف تـصــريح
لالذاعـــة االردنيــة وحمـطــة س ان ان
األمـريكيــة انه )امـر مـروع ومـهني ان
تنفـذ هـذه اجلـرميـة بــاسم االسالم(،
مضيفا )املتين هـذه اجلرمية يف الصميم
وانه المـر مـروع وخمـيف ان تـرتـكب

باسم اهلل وباسم االسالم(.
وأكد امللك عبد اهلل على ان قتل جونسون
)خمـالـف لتعـالـيم االسـالم ولكل القـيم

االنسانية(.
واكد الـشيـخ زايد بـن سلطـان ال نهـيان
رئيس دولة االمارات العـربية املتحدة يف
رسالة اىل الرئيس االمريكي جورج بوش
رفـض االمــارات االرهــاب )بكل صــوره
واشكــاله( معـتربا اغـتيـال الـرهـينـة
االمـريكي بـول جـونـسـون يف الـريـاض
)جـرميـة بـشعـة(، علـى مـا ذكـر اليـوم

السبت مصدر رمسي.
وذكـرت وكالـة انبـاء االمارات ان الـشيخ
زايد اعـرب يف برقية تعـزية بعث بها اىل
بــوش )عن صـادق مـواسـاته وعـزائه
باملواطن االمريكي بول مارشال جونسون
الـذي تعـرض جلرميـة بشعـة علـى ايد

امثة يف اململكة العربية السعودية(.
واضـافت الـوكـالـة ان الـشيخ زايـد اكـد
جمـددا )موقف دولـة االمارات الـثابت يف

رفض االرهاب بكل صوره واشكاله(.
كمـا بعث الـشيخ زايـد بربقيـة تعـزيـة

ومواساة اىل اسرة جونسون.

الـذي يـدعي تـزعـم عصـابـة التـكفري
والتفجري وصدرت عنه بيانات االغتيال

واخلطف( وثالثة من جمموعته. 
واكد البيـان ان بني القتلى احـد الفارين
الثالثة من اجملموعة املسلحة اليت نفذت
نهـاية ايـار اعتداءات اخلرب الـدامية اليت
راح ضحـيـتهــا 22 شخـصــا بـيـنهـم 19

اجنبيا.
ويـدعى القتيل الـذي عرض التـلفزيون

صورا جلثته، تركي بن فهيد املطريي.
واوضح الـبيان ان بني القتـلى فيصل بن
عبـد الــرمحن الــدخيل املــدرج امسه
ضمن الئحة من 18 مطلوبا يف السعودية.
وكـان ظهـر يف شـريـط فيـديــو وزعته

القاعدة يقوم بقتل رهينة امريكي.
امـا القتيل الـرابع فيـدعى ابـراهيم بن

عبد اهلل الدريهيم .
من جه اخرى قالـت الداخلية السعودية
ان قـوات االمـن اعتقلـت 21 مشـتبهـا به

مساء اجلمعة.
واضـاف الـبيـان ان تبــادل اطالق النـار
الذي جرى يف حمطـة بنزين يف حي امللز
وسط الـريـاض، جنم عـنه ايضـا مقتل
رجل امن واصابة اثنني اخرين جبروح.
واشـار البيـان ايضـا اىل العـثور يف مـوقع
العمليـة على ثالث سـيارات وكمـية من
االسلحة والذخرية ومبالغ مالية ووثائق

خمتلفة.
هـذا ونسـب موقع علـى شبكـة االنرتنت
يستخـدم عادة لنـشر بيـانات القـاعدة،
اليوم السبت اىل هذا التنظيم بيانا ينفي
مقتل قائـدها )يف جـزيرة العـرب( عبد

العزيز املقرن.
وجـاء يف الـبيـان الـذي نـسبه املـوقع اىل
القـاعـدة )تنــاقلت بعـض الفضـائيـات
ووكـاالت االنبـاء نبـأ كـاذبـا بـقتل عبـد
العزيـز املقرن ونـريد ان نـشري ان مثل
هـذه املـزاعـم اليت يـطلقهـا طـواغـيت
السعـودية تهـدف اىل احبـاط معنـويات

اجملاهدين يف جزيرة العرب(.
من جهـة اخـرى ذكـرت وكـالـة االنبـاء
الـسعـوديــة أمس الـسبـت ان ولي العهـد

الـشبكـات السـعوديـة املتهمـة بتمـويل
االرهاب.

يف غـضــون ذلـك، اعلـن بعـض اخلـرباء
االمريكيني يف شـؤون املنطقـة ان مقتل
جونسـون قد يسفر عـن تعزيز التعاون

االمريكي السعودي جمددا.
وقال ستيفن كوك، من جملس العالقات
اخلـارجيـة، وهـو مـؤسـسـة مـستقلـة
مــركــزهــا نيــويــورك، ان تـضــاعف
االعتـداءات يف هــذا البلـد الـذي يعـترب
ركيـزة اسـاييــة لالستقــرار يف الشـرق
االوسـط )حتـيل اجلفــاء واالتهــامــات
املضـادة بني احلكـومتني امـرا ثانـويا

مقارنة مع معركة حماربة االرهاب(.
واضاف ان )املـمسكـني بزمـام االمور يف
واشنطن يدركـون بان معاقـبة الرياض
يف هذا الـوقت ستـاتي بنتـائج معاكـسة
وان التعاون مبواجهـة عدو مشرتك امر

اكثر اهمية(.
ومن جهته، قـال دانيال بيـمان املختص
بشـؤون املنطقة يف مـؤسسة بـروكينغز
لالحبـاث ان عمليـة قطع راس الرهـينة
)اهانـة للحـكومـة السعـودية كـما انـها
تشكل سببا وجيهـا لكي تزيد من وترية

تعاونها مع الواليات املتحدة(.
ويف املقــابل، اختــذ فــرانك لــوتـنربغ
السنـاتور الدميـوقراطي عن واليـة نيو
جريسي، حيـث عاش جونسـون، موقفا
متـشددا جتـاه الريـاض داعيا الـواليات
املتحـدة اىل "عــدم التـســاهل حيـال
االهمـال الذي تـظهره الـسعوديـة جتاه
املتطرفني واالرهابيـني الذين يعيشون

يف اململكة(.
هذا وقـال بيـان لوزارة الـداخليـة نقله
أمس الـسبـت التلفـزيــون السعـودي ان
زعيم القاعـدة يف السعودية عبد العزيز
املقـرن قتل بايـدي قوات االمن وعرض
التلفـزيون صـورا جلثته وجـثث ثالثة

اخرين من جمموعته.
ونقل التلفـزوين السـعودي عن مـصدر
مـسـؤول يف الــداخليـة ان قــوات االمن
قتلت مسـاء اجلمعة )عبد العزيز املقرن

البشري يأمر بنزع أسلحة كل اجملموعات اخلارجة عن القانون يف دار فور
توجيه الوزارات بتنفيذ برامج التنمية العاجلة

عنصران اخران.
وامـر البشري كـذلك بقيـام )االجهزة املعـنية
بدارفـور بانـشاء الـنيابـات واحملاكم ملعـاقبة

عصابات النهب واجملرمني دون تباطؤ(.
وامـر الرئيس السودانـي كذلك بـ)نشر قوات
الشـرطـة حلمـايـة احملليـات وتـامني عـودة

املواطنني اىل قراهم(.
وقــال الـبــشـري انه )يـــوجه كل الــوزارات
املختصـة بتنـفيذ بـرامج التنمـية العـاجلة
واخلـدمات الضـرورية( حتت اشـراف جملس

الوزراء وتوفري االعتمادات املالية الالزمة.
ودعــا البـشري اخـريا )املنـظمـات الــرمسيـة
والطوعية اىل تعبئة شاملة العادة النازحني
وتوفري املاوى والطعام والكساء والدواء هلم(.

وادى النـــزاع بني مـتمــرديـن وحكــومــة
اخلرطوم مدعومة من ميليشيات حملية، اىل
مـقتل عشـرة االف شخص مـنذ شـباط 2003
واىل نـزوح اكثـر من مليـون آخريـن، حبسب

االمم املتحدة.

بـاتفـاق وقف اطالق الـنار يف دارفـور الذي
وقع يف جنـامينـا يف الثـامن نيـسان املـاضي
مضـيفا )اننـا نؤكـد ان امن الشقيقـة تشاد

جزء ال يتجزا من امن السودان(.
وتابع )ولذلك لن نسمح الي جهة بزعزعة
االستـقرار يف الـشقيقـة تشـاد انطالقـا من

دارفور.
وكـان مـصـدر عـسكـري تـشـادي اكـد ان
)اشتبـاكا عنيفـا( وقع اخلميس يف االراضي
الـتشاديـة بني اجليش التـشادي وجممـوعة
من اجلنجويد، وهي ميليشيا عربية تقاتل
اىل جـانب الـنظـام الـسـوداني يف مـنطقـة

دارفور بغربي السودان.
وقال املصدر ان )االشتباك( وقع يف منطقة
بـرياك التشـادية الـواقعة علـى بعد عـشرة
كيلومرتات من احلـدود التشادية السودانية

يف اقليم بيلتني بشرق التشاد.
واوضح ان 69 عـنـصــرا مـن مـيلـيــشـيــا
اجلنـجويـد قتلـوا خالل املـعركـة كمـا اسر

واضـاف يف مـؤمتــر صحــايف )اننـا نـدرس
املعلومات املتـوافرة من اجل حتديد من هم
االشخاص الذين ميكن اعتبارهم مسؤولني(

عن الوضع يف دارفور.
واكد البشري )اننا جندد مرة اخرى االلتزام(

مسؤولية ازمة دارفور يف غرب السودان.
وقـال النـاطق بـاسم وزارة اخلـارجيـة آدم
ايـريلي امس اجلـمعة )انـنا نـدرس مسـألة
فـرض عقوبـات على مـسؤولني سـودانيني

بشكل جدي(.

نيويورك )االمم املتحدة( )اف ب(
طلـب االمني العام لالمم املتحـدة كويف انان من
الـواليات املتحـدة عدم تعـريض وحـدة جملس
االمن الـدولي للخطـر عرب الـسعي اىل احلـصول
على جتـديد استـثناء الـرعايـا االمريكيني من

املالحقات امام القضاء الدولي.
وقـال انـان امــام صحــافيـني بعـد غــداء مع
االعـضـــاء الـ15 يف جملــس االمـن الــدولـي )ان
اجلميع كان مسرورا لتبين القرار االخري )حول

العراق( باالمجاع(.
واكــد ان مسـالـة اسـتثنـاء مالحقـة الـرعـايـا
االمـريكيني امـام احملكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة
)تقـسـم جملـس االمـن وطلـبت مـن اجلمـيع
التفـكري يف االمـر(. ولفـت اىل )اننــا سنـواجه

قريبا حتديات صعبة جدا(.
وكان انـان اعرتض بشدة اخلميـس على جتديد
استـثنـــاء االمريكـيني مـن املالحقــات امــام
احملكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة الـذي تطـالب به

الواليات املتحدة.
وقـال انـان ردا علـى اسئلـة الصحــافيني لـدى

وصـــوله اىل مقــر االمـم املـتحــدة )يف ضــوء
الـتجــاوزات الـيت ارتكـبت ضــد معـتقـلني يف
العراق، سـيكون الـدفع باجتـاه اقرار مـثل هذا

االستثناء امرا مزعجا(.
واضــاف )يف ظل هــذه الـظــروف، اعـتقــد ان
الضغط للحصول على مثل هذا االستثناء ليس
حـكيمــا. وسيكـون امــرا اقل حكمـة ايضـا ان

يوافق جملس االمن على الطلب(.
ورأى االمـني العام للـمنظمـة الدوليـة ان اقرار
مثل هذا االستثناء جمـددا )سيمس مبصداقية
اجمللس واالمم املتحدة اليت يفرتض ان تعرب عن

دولة احلق واولوية القانون(.
ويـنتهـي مفعـول قـرار جملـس االمن الــدولي
القاضـي باسـتثنـاء املواطـنني االمريكـيني من
مـالحقات امـام احملكمـة اجلنـائيـة الدولـية يف

نهاية الشهر احلالي.
وطـرح الـدبلـومـاسيــون االمريكيـون يف االمم
املتحـدة يف بدايـة الشـهر مـشروع قـرار جيدد
استـثنــاء االمريكـيني ملــدة عــام، اال انـهم مل

يطرحوه على التصويت بعد.

عنان يطلب من واشنطن عدم تعريض وحدة
.جملس األمن الدولي للخطر


