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NEWS & REPORTS

حمكمة العدل الدولية انتصرت للحق والشرعية الدولية

إســرائيل تـواجه ضغـوطــًا دوليـة ومـواجهــة خلف الكــواليـس مع واشنـطن

املدى  /وكاالت
رفض

رفـض (تنظيم القـاعدة يف شبه اجلـزيرة العـربية) العـفو الذي
عـرضه العاهل الـسعودي امللك فهـد على النـاشطني االسالميني
املطلوبني الذين يعلنون توبتهم خالل مهلة شهر ،وذلك يف بيان
نشـر علـى مـواقع اسالميـة علـى شبكـة االنرتنت .وجـاء هـذا
الـرفـض يف بيـان نشـر يف العـدد  20مـن نشـرة (صـوت اجلهـاد)
بتـوقيع سعــود بن حممـود العـتييب املـدرج امسه علـى الئحـة
املطلوبـني اليت اعدتهـا وزارة الداخليـة السعـودية والـيت كانت
تـتضـمن  26امسـا وتقـلص العـدد اىل  13بعـد مقـتل او اعتقـال
االشخـاص االخـرين يف اطـار احلملـة اليت تـشنهـا اململكـة ضـد
االرهاب.

دعوة

قـرر الرئيس الربتغالي جورج سامبايو دعوة االغلبية الربملانية
(وسـط ميني) اىل تشكيل حكـومة جديـدة بعد استقـالة رئيس
الوزراء خـوسيه مـانويل دوراو الـذي عني رئيـسا للـمفوضـية
االوروبيـة.وقرر هـكذا عـدم حل الربملـان وتنظـيم انتخـابات
تشريعـية مسبقة كانت دعت اليها املعـارضة اليسارية خصوصا
احلزب االشرتاكي.

قضاء

رفض القضاء الفرنـسي شكوى رفعها رئيـس ساحل العاج لوران
غباغبو ضـد صحيفة (لومونـد) الفرنسية بتهـمة التشهري بعد
تـاكيدهـا وجود عالقـة بني (سرايـا املوت) والـرئاسـة يف ساحل
العاج ،وكـان ستيفن مسيـث الصحايف يف (لـومونـد) كتب انه (يف
غيـاب ادلة قـاطعـة ،فان فـرضيـة تورط الـسلطـات العلـيا (يف
نشاطات سـرايا املوت) تاكدت من خالل التحذيرات اليت وجهت
اىل مـنشقـني من قبل (اشقـاء) او (شقيقـات) من االتنيـة ذاتها
يعملون داخل النظام).

ارهاب

اعلـن مســؤول كبري يف وزارة الـدفــاع االمريكيــة امس االول ان
(املقـاتلني املعـادين) املعتقلني يف قـاعدة غـوانتانـامو البحـرية
االمريكيـة يف كوبـا سيطلعـون اعتبـارا من االثنني املقـبل على
حقوقـهم املتعلقـة باعـادة النظـر يف وضعهم واعـتقاهلـم.وقال
وزيـر البحـريـة غـوردون انغالنـد ان عـمليـات اعـادة الـنظـر
باوضاعهم قد تبـدأ خالل اسبوعني موضحا ان اهلدف هو انهاء
هذه العمليات خالل مهلة ثالثة اىل اربعة اشهر.

قرار

اعلنت متحدثـة باسم وزارة اخلارجية الكـندية ان كندا تدرس
القـرار الذي اصـدرته حمكمـة العـدل الدولـية الـيت اعتربت ان
اجلدار الفـاصل الذي تـبنيه اسـرائيل يف الضـفة الغـربيـة غري
شـرعي وذلك من اجل (تقـدير تـأثريه) علـى عمليـة السالم يف
الشـرق االوسط .وقالـت ماري كريـستني ليلكـوف (يف وقت تقر
فيه كندا بوجود مشاكل شرعية اثارها بناء اجلدار االمين وكما
اكدت ذلك مـؤخرا احملـاكم االسـرائيلـية ،تـساءلـنا عـن جدوى
الـلجوء اىل حمكـمة العـدل الدوليـة يف هذا الـوقت ومع امتثـالنا
للمحكمة).

احباط

اعـرب املرشح الـدميوقـراطي لالنتخـابات الـرئاسيـة االمريكية
جـون كريي عن (احباطه) من قرار حمكمـة العدل الدولية اليت
اعـتربت ان اجلـدار الفـاصل الـذي تبـنيه اسـرائيـل يف الضفـة
الغـربية غـري شرعي .وقـال كريي يف بيـان (انا حمبـط جدا من
القرار الـذي نشرته حمكمـة العدل الدوليـة حول اجلدار االمين
الـذي تبنيه اسـرائيل) .واضاف ان هـذا اجلدار هـو (رد شرعي
عـلى االرهاب) وهـو (وسيلة مهمـة السرائيل مـن اجل التصدي
لالرهاب).

هزة

اعلـن املركز اجلـزائري للبحث يف علـم الفلك والفيزيـاء الفلكية
واجليـوفيزيـاء ان هزة ارضيـة بقوة  3.7درجـات على مـقياس
رخيرت املفتوح ضـربت منطقـة البويـرة ،على بعـد مئة كلم اىل
جنوب شرق العاصمة اجلزائرية.

احتجاج

وقـع عشـرات االشخـاص عـريضـة تنـدد بـاغـتصــاب (معتقل
سياسي) تونسـي هو نبيل الواعر ولكن السلطات التونسية نفت
نقيا قاطعا هذه االتهامات .واعتربت السلطات التونسية ان هذه
االتهامـات (ال اساس هلـا من الصحـة) .وجاء يف عـريضـة وقعها
ناشطون يف جمـال حقوق االنسان ومعتقلـون سابقون وحمامون
وصحـافيــون يقيمـون يف تـونس ويف اخلــارج ،ان نبيل الـواعـر
املعتقل منـذ  13عامـا حيث كـان ال يزال طـالبا ثـانويـا تعرض
لالغـتصـاب مـن قبل معـتقلي حق عـام اخــرين بتـشجـيع من
مسؤولي السجن.

مقتل

نقلت وكـالة انـرتفاكس عـن الشرطـة الروسيـة قوهلـا ان رئيس
حترير الطبعة الروسيـة من جملة (فوربس) قتل بالرصاص يف
احـد شوارع موسكو .وقـال املصدر ان بافيل (بـول) خلبنيكوف
وهو مـواطن امريكي اصـيب باربع رصـاصات اطلـقت عليه من
مسدس بالقرب من مقر اجمللة وقد تويف يف سيارة االسعاف اليت
كانت تنقله اىل املستشفى.

وصول

وصل اجلندي االمريكـي اللبناني االصل يف سالح مشـاة البحرية
(املـارينـز) الـذي اختفـى يف العـراق يف  21حـزيـران املـاضي ،اىل
القاعدة االمريكيـة اجلوية يف رامشتاين (غرب املانيا) ،حسب ما
اعلن متحدث باسم القاعدة

انتخابات

اعلنت الـلجنة االنـتخابيـة االفغانيـة ان االنتخابـات الرئـاسية
ستـنظـم يف التــاسع من تـشــرين االول لـكنهــا اجلت تـنظـيم
االنتخابات النيابية حتى ربيع  .2005وقال رئيس اللجنة زكيم
شاه ان اللجنـة االنتخابيـة قررت تنظيـم االنتخابات الـرئاسية
يف التاسع من تشرين االول واالنتخابات النيابية يف ربيع.2005

زيارة

يقوم املدير العام ملنظمـة الصحة العاملية لي جونغ-ووك بزيارة
اىل الـسودان االسـبوع املـقبل ،وال سيمـا اىل منـطقة دارفـور اليت
تـشهد اعمـال عنف اتنيـة ،وقالت النـاطقة كـريستني مـاكناب
خالل تصـريح صحـايف ان مسـؤولني يف احلكـومـة السـودانيـة
سيـستقبلـون الدكـتور لـي يف اخلرطـوم وسيـشارك علـى مدى
يـومني يف دارفور يف تقـييم الوضع الـطيب يف هذه املنـطقة اليت
نزح منهـا اكثر من مليون شخص بـسبب املعارك واعمال العنف
منذ مطلع السنة املاضية.

طمأنة

طمـأن وزيـر اخلــارجيـة الــروسي سـريغي الفـروف نـظريه
البـاكستـاني خورشـيد حممـود ،بان روسيـا حترص علـى عدم
زعزعة التوازن بني نيودهلي واسالم اباد بتعاونها العسكري مع
اهلند.

مساح

ذكـرت صحيفـة (راديكـال) الرتكـية ان الـسلطـات الرتكيـة تعد
تعـديـالت تشـريعيـة من شـانهـا الـسمـاح للـنسـاء بـان يعـملن
مساعـدات للمفيت ،وهـو منصب ديـين مهم .ويفرتض ان تلغي
السلطات بندا يفرض على الذين يشغلون منصب مساعد املفيت
(ارفع رتبة دينيـة يف احملافظات) ان يكونـوا من خطباء اجلمعة
حسبما نقلت (راديكال) عن فكرت كرامان ،نائب مدير مديرية
الـــــــــــــــــديــــــنــــــيـــــــــــــــــة.
ـ
الـــــــــــــشـــــــــــــــــؤون ـ
ـ

الهاي (اف ب)
اعـتـرب اخلـرباء ان الـــراي الـــذي
اصـدرته حمكـمة العـدل الدولـية
الـيت دانت جــدار الفـصل الــذي
تبنيه اسرائيل يف الضفة الغربية
وطـالبـت بتفـكيكه ،يـشكل اسـوأ
سـينـاريـو بـالنـسبـة اىل الـدولـة
العربية من وجهة نظر قانونية.
واعلـن رئيـس قــسم االحبــاث يف
معهـد (تي ام سي آسـر) للقـانون
الـــدولـي يف الهـــاي اولـيفـيـيه
ريبلينك لوكـالة فرانس برس ان
راي حمـكمة العـدل الدوليـة الذي
اعـتـرب ان جـــدار الفــصل الــذي
تـبـنـيه اســـرائـيل يف الــضفـــة
الغربية غـري قانوني (يشكل اسوأ
سيناريو بالنسبة اىل اسرائيل).
وقـال ريبـلينـك (ان رأي احملكمـة
هذا يـشكل اسوأ سيناريو بالنسبة
اىل اســرائيل ،لـكنه قـرار عـادل
وواضح جدا ومتوازن جدا بنظر
القانون الدولي البحت).
وقــد رفـضـت حمكـمـــة العــدل
الـدوليـة ،اعلـى هيئـة قضـائيـة
تـابعـة لالمـم املتحـدة ،غــالبيـة
الـذرائع اليت قـدمتهـا اسـرائيل.
وقـرر القضاة اوال بـاالمجاع انهم
يتمتعون بصالحية االجابة على
السـؤال املطـروح عليـهم من قبل
اجلمعيـة العـامـة لـالمم املتحـدة
حول شرعية جدار الفصل.
ورأت احلكـومـة االسـرائـيليـة يف
بيان أمـس األول ان قرار حمـكمة
العــدل الــدوليــة حــول اجلــدار
الفــاصل يف الـضفــة الغـــربيــة
(يــتجــــاهـل كلـيــــا االرهــــاب
الفلـسـطـيين ،وهــو سبـب بنـاء
اجلدار).
وافــاد البيـان (لـو مل يـكن هنـاك
ارهــاب ملــا كــان هنــاك جــدار)،
جمددا تأكيـد احلكومة ان حمكمة
العـدل الدولية (ال متلك صالحية
الـنظــر يف النــزاع بني اســرائيل
والفلسطينيني (حول اجلدار)).
ثم دانـت احملكمـة بكل وضـوح ال
شرعية جدار الفصل.
واقـر الـقضـاة بـشكل عـلين حبق
اســرائيل يف الـدفـاع عـن النفـس
حلمـاية نفسها من (عدد كبري من
اعمال العنف االعمـى ضد السكان
املـدنيني) لكـنهم اعتـربوا ان هذا
احلق ال يــسـمح بـتـربيــر بـنــاء

(جـدار) على اراض حمتلـة خالفا
ملا تعلنه اسرائيل.
واصــدار احملـكمــة رايهــا يف شـبه
امجاع بغـالبـية  14صـوتا مـقابل
معـارضـة صـوت واحـد ،يــشكل
منـعطفا اضـافيا .وحـده القاضي
االمـريكي تـومـاس بـورغـنتـال
عارض قرارا (متشددا) اعترب انه
يفتقر اىل الذرائع الكافية.
واعلـن ريبـليـنك انه لــو صــدر
(قرار تؤيده مثانية اصوات مقابل
معارضـة سبعـة مثال لكـان أظهر
علــى االقل وجــود خالفــات من
وجهة النظر القانونية).
ودعـت احملكمـة من جهـة اخـرى
الـدول االعضـاء يف االمـم املتحـدة
اىل االمـتنــاع عن تقـديم الـدعم
لبناء اجلدار.
وراى اخلرباء القـانونيـون ان هذه
الــدعــوة قــد تــزيــد يف عــزلــة
اسـرائيل فيـما لـو عرض الـقرار
املطــالب بـتفكـيك اجلـدار علـى
اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
والحـظ ريـبلـيـنك (نـظــريــا،
سيكـون من الـصعب علـى الـدول
االخرى االمتناع او التصويت ضد
بـعد راي ممـاثل صـادر عن اعـلى
هـيئــة قضــائيـة تـابعــة لالمم
املتحدة).
اال ان صحــيفــــة (هــــآرتـــس)
االسـرائـيليــة اعتربت ان الـدولـة
الـعربيــة تــامل يف امـتنــاع دول
اوروبـية يف حـال التـصويـت على
قـرار يف هـذا االجتـاه يف اجلـمعيـة
الـعامـة .لكن الـسويـد وسويـسرا
ستتبعـان مع ذلك القانون الدولي
وبــالتــالي تــوصيـات احملـكمـة،
حبسب الصحيفة.
ومل تـشارك دول االحتاد االوروبي

والـواليــات املتحـدة يف اجللـسـات
العـامة حملكمـة العدل الـدولية يف
شبــاط املـــاضي كــونهــا تعـترب
استشارة احملكمة غري مناسب.
واكــدت احملكمـة يف رايهـا جمـددا
وبقـــوة عـــددا مـن الـنقـــاط يف
القـانـون الــدولي تـنطـبق علـى
االراضي احملتلة.
واشـــارت هــــاكلـيـنـــا فـريجيـن
ستـيوارت القـانونـية اهلـولنـدية
املتخصـصة يف القانـون الدولي اىل
(ان جمـرد ان تعيد حمكـمة العدل
الــدوليـة القـول بـان اتفــاقيـات
جـنيف الــرابعــة تنـطـبق علـى
االراضي احملـتلــة امــر حـــاسم.
ويــــــؤكــــــد ذلـك جمــــــددا ان
املستوطنات غري قانونية).
وكـانت ردود الفعل االسـرائيلـية
مبستـوى االنتكـاسة القـانونـية.
واكـــد نـــائـب رئـيــس الـــوزراء
االســرائـيلـي ايهــود اوملــرت ان
حمكمة العدل الدولية فقدت (كل
معيـار معنـوي عنـدما مل تـأخذ
باالعتبـار سوى براهني قـانونية
حبتة) وعندما مل تاخذ باالعتبار
(اإلرهاب الفلسطيين) كما قال.
واعــرب عــدد مـن احملللـني عن
اعتقــادهم بـان اسـرائـيل ،رغم
اعـرتاضها علـى صالحية حمـكمة
العـدل الدوليـة النظر يف شـرعية
اجلـدار الفـاصل الـذي تـشيـده يف
الضفة الغربية ،ستواجه ضغوطا
مكثفة بغية تعديل مساره.
ورحـب الفلـســطيـنيــون بــراي
احملكـمة غـري امللزم الـذي يطـالب
بـتفكيك اجلـدار واعتربوه نـصرا
تارخييا.
ويدرك الفلسطينيون جيدا عدم
وجود اي فـرصة لـتدمـري اجلدار

لـكن قرار احملكـمة سيكـون عامال
مـساعدا جـدا هلم عندمـا ينقلون
املعـركـة الـدائـرة حـوله اىل االمم
املتحدة.
وارتـأت احملـكمـة ان (علــى االمم
املـتحدة ال سيـما اجلمـعية العـامة
وجملــس االمـن ان تـنـظـــر ،مع
االخــــذ يف االعـتـبــــار الــــراي
االستـشــاري ،يف مــاهيــة العـمل
االضـايف الضـروري من اجل وضع
حـد هلـذا الــوضع غري القـانـوني
الناتج عن بناء اجلدار).
واضــافت ان (كل الـدول ملـزمـة
بعــدم االعـرتاف بــالـــوضع غـري
القانوني النـاتج عن بناء اجلدار)
وبعدم القيام بـاي عمل يساهم يف
املضي فيه.
مـن جهـتهــا ،اعـتربت الــواليــات
املتحدة ان نظـر احملكمة الـدولية
يف اجلـدار (غـري منـاسب) حـسب
قــول املـتحــدث بــاسـم الـبـيـت
االبيض سكوت ماكليالن.
وقــال مــاكلـيالن (ال نعـتقــد ان
دراســة هــذه القــضيــة يف هــذه
املـرجعيـة امـر منـاسـب .نعتقـد
انها مسألة سياسية).
وقال احمللل االسـرائيلي منـاحيم
كاليـن ان الـــواليـــات املـتحـــدة
ستــستخــدم طبعــا حق النـقض
لـعرقـلة اي قـرار يف جملـس االمن
ضد اجلـدار لكن ستكـون هناك يف
الكــواليـس مـواجهـة حــادة بني
واشنطن وحليفتها اسرائيل.
واضـاف لـوكـالـة فـرانـس بـرس

التغيري الوزاري يف مصر
هل جيسد نظرة مبارك اىل مشروع الشرق االوسط الكبري ؟

القاهرة (اف ب)
كلف الـــرئيـس حـسـين مبــارك
رمسيـا وزير االتـصاالت املـستقيل
امحد نـظيف بتـشكيل احلكـومة
اجلديدة.
ووجه الـرئيس مبـارك (الشكر اىل
الـدكتـور عـاطـف عبيـد واعضـاء
حكـومته (املسـتقيلة) علـى اجلهد
الــذي بــذلــوه اثـنــاء تــولـيهـم
املسؤولية).
وعلـم من مـصــادر مقــربــة من
الرئـاسة ان مبـارك استقبل امحد
نظيف يف منـزله بضـاحية مـصر
اجلــديــدة .ومـن املقــرر ان يبــدأ
رئيـس الــوزراء املكلف مـشـاوراته
فــورا الخـتيــار اعـضــاء الــوزارة
اجلـديدة.وكانت احلكومة املصرية
املسـتقيلـة عقـدت مسـاء اجلمعـة
اجتمـاعـا طـارئـا استمـر اقل من
نـصف ســاعــة العــداد خـطــاب
االستقالة.وغادر امحد نظيف (52
سنـة) مقـر جملـس الــوزراء قبل
انتهـاء االجـتمـاع بعـشـر دقـائق
متوجهـا اىل رئاسة اجلمهورية بعد
استدعائه اليها.ويعد امحد نظيف
سـابع رئيس وزراء يف عهـد مبارك
وهو اصغرهم سنا.
وهــو تكنـوقـراطـي غري معـروف
لـدى عامة النـاس يف مصر كما انه
اول رئيس للحكومة غري متخصص
يف الشــــــــؤون االقتصـادية مـنذ
عام .1987
وشغل نـظـيف مـنـصـب وزيـــر
االتصـاالت يف حكومـة عبيـد منذ
تـشكيلـها عـام .1991ولد نـظيف يف
القـاهرة يف متوز  1952وحصل على
بكالـوريوس اهلنـدسة من جـامعة
القاهـرة عام  1973ثم حـصل على
مـاجيستري يف اهلندسـة الكهربائية
من اجلامعـة نفسهـا قبل ان يكمل

دراسـته يف كندا حيـث حصل على
دكـتــــــــــــــوراه يف هـنــــدســــة
الكمبيـوتر من جـامعة مـاكغيــل
عــام .1983ويـــاتي هــذا الـتغـيري
الوزراي وسط دعـوات متواترة اىل
االصالح بعـد انتقـادات وجهت اىل
االداء االقتـصادي حلـكومـة عبـيد
اليت ادى قـرارهـا حتـريــر سعـر
صـرف اجلنـيه املصـري يف كـانـون
الثـاني  2003اىل مـوجـة ارتفـاع يف
االسعـار تراوحت بني  80.15بـاملئة
بالنسبة للسلع املستوردة اذ فقـدت
العـملة املـصريـة  %65من قيمـتها.
وتـنتقد الصحـافة املصـرية كذلك
بشكل منتظم الفـساد يف املؤؤسات
العامة.
وكان الرئيس املصري ،الذي تزعم
حـركــة رفض عــربيـة ملـشـروع
الشـرق االوسـط الكبـري االمريكي،
سـاعد يف اثـارة توقعـات باالصالح
اذ اكد مرارا خالل الشهور االخرية
ضـــرورة ان يـــأتـي االصالح مـن
الداخل ومـشددا علـى انه ال ميكن
فــــرضه مـن اخلــــارج .وأكــــدت
الـتقــاريــر ان نـظـيف سـيجــري
مــشـــاورات خالل الـ  48ســـاعـــة
القـادمـة لتـشكـيل حكـومته وان
الوزارة اجلـديدة سـتؤدي الـيمني
الدسـتورية امـام الرئيـس املصري
االثنني او الثالثاء املقبلني.

وان مبـارك ترك لـنظيف حـرية
اختـيار اعـضاء فـريقه بـاستثـناء
وزراء الــــدفــــاع واخلــــارجـيــــة
والـداخلـية والـعدل الـذين سـيتم
اخـتيــارهـم مبــاشـــرة من قـبل
الرئاسة املصرية.
واضـاف ان سفري مصـر لدى االمم
املتـحدة امحـد ابو الـغيط مـرشح
لتـولـي حقيبـة اخلـارجيـة خلفـا
المحـد مـاهـر الــذي يعـانـي من
مشكالت صحية.وانه سيتم تغيري
حــوالي نـصف وزراء حكــومـــــة
عبيـد ( 32وزيــرا) مشـريا بصفـة
خـاصـة اىل خـروج الـوزراء الـذين
امـضوا فرتات طـويلة يف احلكـومة
ومن بينهم وزيـر الزراعـة يوسف
والي ووزيـر العـدل فــاروق سيف
النصر ووزير التعليم حسني كامل
بهـاء الديـن .وان عاطف عبيـد قد
يعـني مستشارا اقتصـاديا للرئيس
مـبارك .وتتابع الدوائـر السياسية
املصريـة عن قرب التغيري الوزاري
اذ تـعتـرب انه سـيكـــون مبثــابــة
اختبـار حلجم الـدور الـذي يلعبه
مجــال مـبـــارك جنل الــرئـيــس
املصـري يف رسم السـياسات الـعامة
للـدولـة كمـا انه سيكـون مبثـابـة
اختبار ملـدى صحة التـكهنات اليت
تــصفه بـــانه العـب اســـاسـي يف
اختيار الفريق احلكومي اجلديد.

معتقلو غوانتانامو سيطلعون على حقوقهم القانونية
قريبًا

واشنطن (اف ب)
اعلن مسـؤول كبري يف وزارة الـدفاع
االمـريكيـة امــس األول اجلمعـة ان
املعـتقلني يف قـاعـدة غـوانتـانـامـو
الـبحــريــة االمـريكيــة يف كــوبــا
سيـطلعـون اعـتبــارا من االثـنني
املقـبل علــى حقــوقـهم املـتعلقــة
بــــاعــــادة الـنــظــــر يف وضـعهـم
واعتقـاهلم.وقـال وزيـر البحـريـة
غـوردون انغالند ان عملـيات اعادة
النـظر بـاوضاعهـم قد تـبدأ خالل
اسبـوعني مـوضحـا ان اهلـدف هـو

انهـاء هـذه العـمليــات خالل مهلـة
ثالثــة اىل اربعــة اشهــر.ومع ذلك،
اقــر انغالنـد الــذي كلف االشـراف
عـلى االجـراءات اجلديـدة املتعلـقة
مبعتقلي غوانتانامو ،بانه جيهل اي
الـيـــات جيـب ان تـــوضع مـــوضع
التنفيذ كي يكون بامكان املعتقلني
تـكلــيف حمـــــامــني للـــــدفـــــاع
عـنهم.واضـاف (لـست متـأكـدا من
مـعرفـة كيف سـنتصـرف).واوضح
(اوال ،حنن امام وضع صعب.
فهم يف غوانتانامو (كوبا) وال توجد

اي رحالت جـويـة جتـاريـة كمـا ال
تــوجــد فنــادق وحتــى سيــارات
للتأجري.)...
وقال ايـضا (اعـتقد انـه جيب اجياد
شـيء مــــا مع جمـمـــوعـــات مـن
احملــامني واملعـتقلـني ولكـن ليـس
عندي اي جواب).
واشــار اىل ان جلـســات احملـــاكمــة
ستكون مفتوحة امام الصحافة قدر
املستـطاع.واوضح مع ذلك ان امساء
وجنــسيــات املعـتقلـني لن يــسمح
بـــــنـــــــــــشــــــــــــــرهــــــــــــــــا.
ـ

(الواليـات املتحدة حباجة اىل دعم
اوروبـا (يف جملـس االمـن) نظـرا
لـالوضاع يف العـراق وسيكـون من
الـصعب جـدا بــالنــسبـة هلـا ان
تتجـاهل متـامـا) قـرار حمـكمـة
العدل الدولية.
وتــــابع سـتـكــــون (هـنــــاك يف
الكـــواليــس ضغــوط متــارسهــا
واشنطن على اسرائيل).
وراى انه سيـتعني علـى حكـومة
رئـيــس الــوزراء اريـيل شــاورن
الرتاجع عـن مسـار اجلـدار حـول
التجـمعات االسـتيطـانيـة الكربى
يف االماكن اليت يتوغل فيها بعمق
يف الضفة الغربية.
من جـهة أخرى اكد املمثل االعلى
للـسيـاسـة اخلـارجيـة يف االحتـاد
االوروبي خـافـيري سـوالنـا أمـس
اجلمعـة علـى (املــوقف الثــابت)
االوروبي الــذي يــرى ان اجلــدار
االمين الــذي تـبنـيه اســرائـيل
بـالضفة الغـربية (يهـدد) عملية
الـــبحــث عــن حـل للــنــــــزاع
االسرائيلي الفلسطيين.
وقـال سـوالنـا يف تـصــريح تلـى
صــدور قـــرار حمكـمـــة العــدل
الدوليـة الذي اكـد عدم شـرعية
اجلــدار ان (اســرائـيل هلــا احلق
املـشروع يف الدفاع عن النفس ازاء
اهلجمات االرهابية).
ورحـبت السلطـة الفلسطـينية يف
بيـان رمسي اليوم اجلمعـة بالراي
االستشاري حملكمة العدل الدولية
يف الهاي حول اجلدار الذي تبنيه

اســرائـيل يف الـضفــة الغــربيــة
واعــتــربته انــتـــصــــــارا للـحق
والشرعية الدولية.
كـما رحـب الرئـيس الـفلسـطيين
يــاســر عــرفــات مبــا صــدر عن
حمـكمـة العـدل الــدوليــة اليـوم
اجلمعة بشان عـدم شرعية جدار
الفـصل ،واعـترب انـه (انتـصــار)
للشعب الفلسطيين.
وقال بيـان السلطـة الفلسطـينية
الذي حصلـت وكالة فرانس برس
على نسخة منه ،ان رئيس الوزراء
الفلــسطـيين امحـد قـريع (ابـو
عالء) (يــرحب بـصــدور الــراي
االستـشــاري عن حمـكمـة العـدل
الدولية الذي يـؤكد عدم قانونية
جــدار الضـم والتــوسع والفـصل
العنصري الذي تقيمه اسرائيل يف
عمق االراضـي الفلـسـطيـنيـة يف
الضفة الغـربية وانتهاكها للقانون
الدولي).
واضاف البيـان (ياتي صـدور هذا
القـرار عن اهم حمكـمة لـلعدل يف
العـامل يف وقت تـواصل اســرائيل
مصـادرة االرض وتــدمري املنـازل
واالمالك اخلاصة واملضي قدما يف
اقامـة اجلدار غري آبهـة بالقـانون
الـدولي او بآثـاره التدمرييـة على
نـسيج احلـياة الـفلسـطينـية ،ويف
وقـت تـــواصل قـــوات االحـتالل
تـصـعيــد عــدوانهـــا يف االراضي
الفلـسطينـية واغتيـال املواطنني
االبـرياء وفرض احلصار واالغالق
ومنع التجول).

اطالق سراح  20كرديا سوريا
دمشق (اف ب)
اعلـن االمني العام للحزب الدميـوقراطي التقدمي
الكردي احملظور يف سوريا عزيز داود أمس السبت
ان السلطـات السـورية افـرجت يوم اخلـميس عن
عشرين كرديـا سوريا كانـوا قد اعتقلو يف احداث
شهدتها مـدينة القـامشلي ،مشال شـرق سوريا ،يف
منتصف اذار املاضي.
وجـدد داود منـاشـدته الـرئيـس الســوري بشـار
االسـد (بـاطالق سـراح كـافـة املعـتقلني االكـراد
الـسـوريـيني).واكـد داود ان (االكـراد الـسـوريني
الباقني يف الـسجون السـورية اكثـر من  300كردي
احـيلت اضـابـريهم امـام احملـاكـم االستـثنـائيـة
وقضـاة التحـقيق العـسكـريني يف دمـشق وحلب

واحلـــسكـــة ممـــا يـــوحـي بـــاطـــالـــة امـــد
اعتقاهلـم).واندلعت احـداث الشغب يف القـامشلي
ودمــشق وحلـب قبـل مبــاراة لكــرة القــدم بني
فـريقي اجلهـاد من القــامشلـي والفتـوة من ديـر
الـزور ثم تـطورت اىل مـواجهـات بني االكـراد مع
قوى االمـن وعشـائر عـربيـة .وادت االحداث اىل
مقتل  25شخـصا وفق مصادر سـورية رمسية و40
شخصـا وفق مصـادر كرديـة .كمـا اكدت املـصادر
الـكرديـة جـــرح اكـثر مـن  150شخصـا واعتـقال
مئـات من االكراد الـسوريني.وحتـى االن افرجت
السلـطات السـورية عن حـوالي  652كرديـا سوريا
بينمـا تؤكـد االحزاب الكـردية انه ال يـزال بضع
مــئــــــات يف الــــــسجــــــون الـــــســــــوريــــــة.

املواجهات مستمرة بني اجليش اليمين
واحلوثي واحلصيلة مقتل وجرح العشرات
صنعاء (اف ب)
قتل  25مـن انصـار الــداعيـة
اليمـين املتطـرف حسـني بدر
الــدين احلـوثـي املتحـصن مع
انصــاره يف املنـطقـة اجلـبليـة
الـوعـرة مشـال غــرب اليـمن،
امـس يف معــارك مع اجليـش،
كمــا علم لـدى وزارة الـدفـاع
اليمنية أمس السبت.
واضافت الـوزارة على مـوقعها
علـى االنرتنـت (سبـتمـرب نت)
ان املـعارك اسفـرت عن اصـابة
مخـسني مـن انصـار احلــوثي
جبروح.
وقـــالـت الـــوزارة ان القـتلـــى
سـقطـوا يف اشـتبـاكـات جـرت
اجلمعة بـعد أن قامت جمموعة
مـن اتبـاع احلــوثي مبهـامجـة
ثكنـة عسكـرية يف الـضاحـية
الــشمــاليــة ملــدينــة صعــدة
مـسـتخــدمــة قــذائـف (ار بي
جي).
وقال شهـود يف حمافظة صعدة،
ان اربعــة جنــود قتلـوا خالل
هذه االشتباكات واصيب اربعة
اخـــــرون جبـــــروح .غــري ان
املصـادر العـسكـريـة مل تـؤكـد

ســوى مـقتـل جنــدي وجــرح
مخسة اخرين.
وعقب املـواجهات ،شـنت قوات
من اجليـش والشـرطـة محلـة
عسكـرية عنيفة عـلى منطقة
آل شـافعـة والـرزمـات وقـريـة
اهلمـزات مشـال شـرق مـدينـة
صعـده لضـرب معـاقل يعتـقد
أنهـا تـابعـة للحـوثـي وختضع
لقـيــــادة زمـيـله عـبــــد اهلل
الرزامي.
وقـالت مصادر حمـلية ان قوات
االمـن اعتقلت العـشرات خالل
احلملة.
وذكر شهـود ان انصـار احلوثي
يبدون مقاومة ضارية.
وبعـد حصـيلة االمـس ،يرتفع
اىل  195عـدد القتلى منـذ بداية
املواجهات بني القـوات اليمنية
وانصار احلوثي يف  18حزيران.
وبـني القـتلـــى  46مـن افـــراد
القوات احلكـومية الـيت تطالب
الــداعيـة املـتطــرف واتبـاعه
بتـسليم انـفسهم الحـالتهم اىل
العدالة.
وسعيـا للقـبض علـى احلـوثي،
اعلـنت الـسلـطــات احملليـة يف

حمـافـظــة صعــده عن رصـد
مكـافأة مـاليـة بقيـمة عـشرة
ماليـني ريـــال ( 55ألف دوالر)
لـكل من يقـبض علـى احلـوثي
وميـكن الــدولــة مـن تقــدميه
للعدالة).
وحـسني بـدر الــدين احلــوثي
النـــائب الـســابـق يف الربملــان
اليـمين هــو جنل احـــد كبــار
مـراجـع الطـائفـة الـشـيعيـة
الزيديـة اليت تشكـل اغلبية يف
مشال غـرب اليمن لكنهـا اقلية
يف اليمن ذات الغالبية السنية.
ونـشـــر اجليـش والـشــرطــة
تعزيـزات حول معـقل احلوثي
الـــذي نــصـب نفـــسه (امـريا
للمؤمنني) بعـد فشل الوساطة
اليت جـــرت يف  28من الـشهــر
املاضي يف حماولة الرغامه على
االستــسالم.ويتـمتع احلــوثي
بتاييد ثالثة االف مسلح ،طبقا
لنشطاء مقربني منه.
ويتــزعم احلـوثـي منـظمـة
(الشباب املؤمن) املتطرفة اليت
تــشـكلـت عـــام  1997بعـــد ان
انــشقـت عن حــركــة (احلق)
االسالمـيـــــة املعـــــارضـــــة.

عنان يدعم قرار اللجنة االنتخابية األفغانية
نيويورك (االمم املتحدة) (اف ب)
اشاد االمني العام لالمم املتحدة كويف انان أمس
اجلمعـة بقـرار اللجنـة االنتـخابـية االفـغانـية
تنـظيـم انتخـابـات رئـاسيــة يف تشـرين االول
وانتخابات تشريعية يف ربيع .2005
وقـال املتحـدث بامسه ان (هـذا الوقـت االضايف
سيتيح للنـاخبني واملرشحني املشـاركة بكثافة
اكرب يف انتخـاب ممثليهم يف اجلـمعية الـوطنية

واجلمعيات احمللية).
واضاف (ان االمـر يتعلـق بفرصـة مهمـة جدا
خللق افضل الشروط مـن اجل اجراء انتخابات
حرة ونزيهة).
وكـانت االنـتخابـات الرئـاسيـة مقررة اصال يف
حــزيــران  2004وقــد اجـلت يف املــرة االوىل اىل
ايلول ولكن بطء االستعدادات وعدم االستقرار
االمين امليا التأجيل اجلديد.

