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NEWS & REPORTS

وثيقة اسرائيلية

موت عـرفات سيـؤدي اىل سيناريـوهات كـارثية وفـوضى عـارمة واحتمـال تدخل دولي
املدى  /وكاالت

مغامرة

يطمح الشاب االردني مصطفى سالمة (32عاما) اىل تسلق قمة
ايفـرست ليكـون اول عربي يقـوم بهذه املغـامرة ،ويـرفع علم
بالده علـى القمـة اليت تـشكل اعلـى نقـطة يف الـعامل .ويـقول
الـشاب املتخـصص يف جمال الفـندقيـة والسيـاحة والـذي تسلق
العـديد من القمم متـهيدا للمغامـرة الكبرية (اريد ان ارفع علم
بالدي علـى اعلى قـمة يف العـامل الكون اول عـربي جتـرأ على
القيام بهذه املغـامرة) .وقد شارك سالمـة يف تسلق العديد من
القمم بينها قمة (دينالي) يف االسكـا يف امريكا الشمالية وجبال
اهلـماليا وااللـب ومرتفـعات يف االرجنـتني والنيـبال ومنـطقة
التـيبت ،استعدادا للمغـامرة الكبرية اليت ينـوي خوضها يف ايار
املقبل.

دعوة

دعا االمني العـام لالمم املتحدة كـويف انان الواليـات املتحدة اىل
مكافحة االيدز بقـوة تعادل مكافحتهـا (للحرب على االرهاب).
وقـال انان ان االرهـاب قد يقتل آالف االشخـاص لكننـا (نواجه
االن مـرضا يـفتك باملاليـني) .واعلن انان علـى هامش املـؤمتر
الدولـي الـ 15حول االيدز املنعقد يف بانكوك ان الواليات املتحدة
تنفق مبالغ ضخـمة ملكافحـة االرهاب لكنهـا مل حترتم وعودها
خبصوص االمـوال املخصصـة لاليدز وعليهـا متويـل الصندوق
العـاملي ملكافحة االيدز .ووعد الـرئيس جورج بوش بتقديم 15
مليار دوالر علـى مخس سنـوات ملكافحـة االيدز لكن بـواسطة
اتفاقات ثنائية بدال من ختصيصها عرب الصندوق.

احالة

وافـق الربملان الرتكي عـرب التصويـت على احالـة رئيس الوزراء
االسبق مسعـود يلماظ الـذي يشتـبه بارتكـابه جتاوزات خالل
خصخصة احد املصارف اىل حمكمة استثنائية.

مباحثات

التقـى رئيسا الـوزراء الربيطانـي توني بلري وااليطـالي سيلفيو
بـرلوسكـوني يف لنـدن حيث حبثـا الوضع يف العـراق والقضـايا
االوروبية كما اعلنت متحدثة باسم الرئاسة الربيطانية.

اشعاع

ذكـرت دراسة جـامعيـة نشـرت امس االربـعاء يف اسـرائيل ان
مـستـوى مـثريا للـقلق من نـشـاط اشعــاعي طـبيـعي سجل يف
طبقات املياه اجلـوفية يف جنوب اسرائـيل .وكشف هذا النشاط
االشعاعي الذي مل تذكر الدراسة مستواه بالتحديد ،يف صحراء
النقب ووادي عـربا على طول احلدود مع االردن.واوضحت انه
نـاجم على ما يبـدو من مواد طبيعـية مشعة مـثل اليورانيوم
وغاز الرادون وال عالقـة له بنشـاط مفاعل دميونـة يف جنوب
اسرائيل .واوصى مسؤولون يف وزارة البيئة مربي االمساك يف
املنطقة بتجنب استخدام املياه اجلوفية خوفا من ارتفاع نسبة
النشاط االشعاعي يف االمساك املخصصة لالستهالك.

سياحة

نقلت وكالة انباء الشـرق االوسط املصرية عن رئيس احلكومة
املـصري اجلـديد امحـد نظـيف قولـه  ،انه مل يتم بعـد حسم
مسـالة تـرشيح وزير للـسياحـة لتشـكيلة احلكـومة اجلـديدة.
وكان مـن املتوقع ان ينهي نظـيف استشاراته لتـشكيل حكومة
جديدة االثنـني قبل ان يعلن رمسيا الالئحة الكاملة للحكومة.
ومل يوضح نظيـف ما اذا كان التأخـري يف االعالن عن التشكيلة
احلكـومية عـائد اىل صعـوبة اخـتيار وزيـر جديـد للسيـاحة.
وافادت الـصحف ان رئيس احلكـومة املكـلف بتشكيل احلـكومة
اضطـر للتخلي عن مرشحه املفضل اىل هـذا املنصب وهو امحد
املغـربي ،رجل االعـمال وصـاحب شبكـة مطـاعم ،النه حيمل
اجلنسيتني املصرية والسعودية.

القــدس (اف ب)  -ذكــرت اذاعــة
اجليش االسـرائيلي اليـوم االربعاء
ان وثــيقــــة داخلـيــــة لــــوزارة
اخلارجية االسرائيلية تتحدث عن
سيناريوهات كـارثية يف حال موت
رئيس السلطـة الفلسطينـية ياسر
عرفات.
وتتحـدث الــوثيقـة عن احـتمـال
حدوث فـوضى عـارمة يف االراضي
الفلـسطـينيـة و(انهيـار الـسلطـة
الفلـسـطيـنيـة) بعـد وفـاته ،ممـا
ميكن ان يؤدي اىل تدخل دولي.
واضاف النـص ان اسرائيل جيب ان
تـتوقع ان (يـسري مئـات اآلالف من
الفلـسـطيـنيـني مع اجلـثمـان اىل
القدس لدفـن عرفات فيها) ،مشريا
اىل احتمـال استئنـاف التظـاهرات
الكبرية ضـد االحتالل االسـرائيلي
الـيت شكلت بـدايـة االنتفـاضـة يف
خريف . 2000
وعرب عرفات ( 75عاما) مرات عدة
عن امله يف ان ميـوت (شهيـدا) من

اجل القدس ليدفن فيها.
وتقرتح الوثيقة ان تسمح اسرائيل
بدفن عـرفات يف بلـدة ابو ديس يف
الـضفــة الغـــربيــة ،يف ضـــواحي
القدس وليس يف املدينة نفسها.
وحتــدثت الــوثـيقــة عـن ثالثــة
احـتمـاالت هـي (قتل عـرفـات يف
عـمليـة عـسكـريـة اسـرائـيليـة او
وفاته فجأة بشكل طبيعي او وفاته
بعد مرض طويل).
وعربت الـوثيـقة عـن القلق من ان
اسـرائـيل ستـحمل علـى كل حـال
مـسؤولية وفـاته وتقرتح الستبعاد
هـذا االحتـمال ان يـسمح للـزعيم
الفلــسـطـيـين يف حــال مـــرضه،
بالتوجه اىل اخلارج لتلقي العالج.
وردا علـى سـؤال لـوكـالـة فــرانس
بـرس ،رفض متحـدث باسم وزارة
اخلارجيـة االسرائيلـية االدالء باي
تعليق.
من جهـته ،دان عمـاد شكـور احـد
مـستـشـاري الـرئيـس عـرفـات يف

العمال االجانب يف السعودية يعاملون كالعبيد

لـندن (اف ب)  -اكـدت منظـمة
(هيومن رايتس ووتش) حلقوق
االنــســان ان عــددا كـبـريا مـن
العمـال االجـانب يف الـسعـوديـة
يلقــون معــاملـة سـيئـة ويـتم
استغالهلم وبعـضهم يعامل مثل
(العبيد).
وقالت سـارا ليه ويتسون مديرة
املنظـمة للشـرق االوسط ومشال
افريقيـا هي تلخص تقـــــــريرا
من  135صفحـة (وجـدنـا رجـاال
ونسـاء يعيشـون يف ظروف اشبه
مـــا تكــون بـــالعـبــوديــة) يف
السعودية.
واوضح تقـريــر املنـظمــة اليت
تتخـذ من نيويـورك مقرا هلا ان
التـمييـز جتـاه املــراة يف اململكـة
الغنـية احملـافظـة تزداد حـدته
ازاء الـنـــســــاء االجـنـبـيــــات
املستخدمات فيها حيث تتعرض
بعـضـهن لـالغتـصــاب والعــزل
االجباري.
بــشكـل االسيــويــون غــالـبيــة
االجانب يف السعودية.
ويبلـغ عدد االجـانب يف اململـكة
حـواىل  8،8ماليني نسمة حسبما
ذكــــر وزيـــــر العــمل غــــازي
القـــصــيــيب .ويــبـلغ عـــــدد
الـسعــوديني حــواىل  17مليـون

نسمة.
وحتـــدث تقــريــر املـنـظـمــة
بـالـتفصـيل عن (سـوء املعـاملـة
اليت يعـاني منها العمال االجانب
يف كل مكان تقـريبا) يف املـملكة،
مـشددا علـى (الظروف املـروعة
واالستغالل الــذي يعيـشه عـدد
كبري مـن العمـال والفـشل التـام
لـلنـظــام القـضـــائي يف تـــأمني
تعويضات هلم).
واشـــــار اىل (مــنع االجـــــانــب
املعتقلني يف السعـودية من تلقي
زيارات من قنـاصلهم واجبارهم
علـى تــوقيع وثــائق اعرتاف ال
ميكنهم قـراءتها ( )...وعـمليات
اعــدام ال يتـم ابالغ الـسفــارات
واســر املعــدومـني بهــا اال بعــد
تنفيذها).
واضـاف تقـريــر املنـظمــة غري
احلكـــوميـــة ان معلــومــات مت
احلصول عليها من نساء اسيويات
يعملـن يف السـعوديـة ،تؤكـد انه
جيري (اسكـانهن يف ظـروف غري
صحية).
وذكـر التقـرير مـثاال علـى ذلك
وضع (حـــواىل  300هـنـــديـــة
وسريالنكـية وفليبيـنية يعملن
 12سـاعـة يــوميــا وستـة ايـام يف
االسـبوع يف تنظيف مـستشفيات

قنبلة

تعديل

نقض

نقضت حمكمة التمييـز الرتكية امس االربعاء احكاما بالسجن
15عامـا صدرت على اربعة نـواب اكراد سابقني بيـنهم ليلى زانا،
سـتجري حمـاكمـتهم من جـديد .وقـررت الغرفـة التـاسعة يف
احملكمة بـاالمجاع نقض احكام اصدرتهـا حمكمة امن الدولة يف
نيسـان املاضي علـى الناشـطني االكراد االربعـة اثر الـنظر من
جديد يف القضية بطلب من احملكمة االوروبية حلقوق االنسان
اليت رأت ان احملـاكمـة االوىل مل تكـن عادلـة .وكانـت السلـطات
الـرتكيـة افــرجت يف حـزيـران املــاضي عـن النـواب االربعـة
الـسابقني عن حزب الـدميوقراطيـة الكــــــــردي الذي مت حله
يف  ،1994بانتظـار مراجعـة قضيتهـم .وبذلك سيحـاكم النواب
االربعة للمـرة الثالثة امام حمكمة للجـنايات يف انقرة بعد الغاء
احملـاكم اخلاصة االستـثنائية يف اطـار اصالحات جتريهـا تركيا
لتقريب تشريعاتها مع معايري االحتاد االوروبي.

توقيف

اوقف نـائب دميوقـراطي اسود مـن جملس النـواب بينمـا كان
يتظاهـر امام السفارة السـودانية يف واشنطن للتنـديد باالزمة
االنسـانية يف دارفـور .وكان تـشارلـز رانغل النـائب املعروف يف
والية نـيويـورك حيتج مـع عدة عـناصـر اخريـن من الكتـلة
الربملــانيـة الـسـوداء يف جملـس النـواب ضـد (عـمليـة االبـادة
اجلـارية) ضـد االفارقـة السـود علـى ايدي نـاشطـني عرب يف
دارفور بغرب البالد.واوقف رانغل ثم افرج عنه يف وقت الحق
لـدى شـرطــة واشنـطن بعـد ان سـار علـى الـدرج اخلــارجي
للسفارة.

اعتقال

اعلـنت الشرطـة القربصية انهـا اعتقلت شابـا قربصيا يـونانيا
بسبب قيـامه بطعن قربصي تركي يبلغ مـن العمر 13عاما كان
يقـوم بصيـد السـمك على شـاطىء مـدينة لـيماسـول .وقالت
الشـرطــة القربصيـة اليـونـانيــــــــة انهـا اعـتقلت انـدريـاس
نيكـوالو (29عامـا) لالشتـباه بـانه اعتـدى على صـاحل نعمت
اوزهــــــوفـــــــردا املقــيــم يف لــيــمــــــاســــــول ،وقــتـله.

احتجاجات يف العامل.
ومنذ ذلك احلني ،ينفي املسؤولون
االسـرائـيليـون اي نيـة لتـصفيـة
عـرفــات.من جــانب آخـر نـسف
اجليـش االســرائيلـي قبـيل فجـر
امس االربعـاء يف الضـفة الـغربـية
مـنـــزلـي عــــائلـيت نـــاشــطـني
فلسطينيني مطـاردين ملشاركتهما
يف عـمليـات ضـد اسـرائيل.ونـسف
اجلنود االسرائيليون منزل جدعان
رمضـان النـاشط يف كـتائـب شهداء
االقصـى املنبـثقة عن حـركة فتح
لكنـها تـتمتع بـهامـش من حـرية
احلــركـــة ،يف رام اهلل.كمــا دمــروا
منـزل حـســام عبــد النـاشـط يف
حــــركــــة اجلهــــاد االسالمـي يف
فلـسـطني الــذي يطــارده اجليـش
االســرائيلـي لتــورطه يف عـمليـة
انـتحــاريــة يف اســرائـيل يف 2003
.وقـال شهــود عيــان ان اكثــر من
عـشرين شـخصا كـانوا يقـيمون يف
املنــزلـني اللـــذين دمــرا بــشكل

نيـسان املـاضي مبهـامجة عـرفات
الذي حيـاصره اجليـش االسرائيلي
منذ اكثـر من عامني ونصف العام
يف مقـره العام يف رام اهلل يف الـضفة
الغربية.واثار هـذا التهديد موجة

منظمة حقوق االنسان

انفجـرت قـنبلـة يف غــروزني لـدى مـرور مــوكب الــرئيـس
الشـيشاني بـالوكالـة املوالي لـروسيا سريغي ابـراموف الذي مل
يصب بـاذى ،حبسب مـا نقلت وكالـة انباء انـرتفاكس الـروسية
عن مـستشـار ابرامـوف ،ايغور تـاراسوف .ونـقلت الوكـالة عن
نائب وزير الداخلية رسالن اخلانوف قوله ان عنصرا يف اجلهاز
االمين التابع البرامـوف قتل يف االعتداء فيمـا اصيب شخصان
آخران اصابة خطرية.
دعـت منظمة العفو الـدولية اسرائيل اىل (تعـديل قانون حول
مل مشل العـائلة يتـضمن متييـزا ضد الفلـسطينيـني يف الضفة
الغربـية وقـطاع غـزة كمـا ضد العـرب االسرائـيليني وسـكان
القدس املتـزوجني منهم) .ومينع القـانون الذي سيعـاد النظر
فيه قريبا الفلسطينيـني املتزوجني من عرب اسرائيليني من
احلصول علـى اجلنسيـة االسرائيليـة .ومت التصويـت على هذا
القـانون بغـالبـية واسعـة يف نهايـة متوز2003يف الكـنيسـت اثر
جلـسـة صـاخبــة .ويصف نـواب عـرب اسـرائـيليـون ونـواب
يـساريون القـانون بـ (التمييـزي والعنصري).وقـبل التصويت
علـى هذا القانـون ،كان يف امكان فلـسطيين يتزوج مـن عربية
اسرائيلية ،او العكس ،ان يطلب احلصول على اقامة يف االراضي
االسرائيـلية ثم علـى اجلنسيـة االسرائيليـة ،باالضـافة اىل كل
احلقوق االجتـماعيـة اليت يتمـتع بها االسـرائيليـون .وجاء يف
تقـرير منظمـة العفو الدوليـة ان (القانون املتعلق بـاملواطنية
وبالـدخول اىل اسـرائيـل يؤسـس لتـمييـز عنصـري منـاقض
للقانون الدولي االنساني واملتعلق حبقوق االنسان).

تصريح لالذاعة
الــتهــــديـــــدات
ـ
االســـرائـيلـيــــة
ـ
املـتكررة لعرفات
وانتقد التكهنات
املـــتـعـلـقــــــــــة
بـــــاحـتـمـــــــال
موته.وذكـر بان
(مثـانيـة رؤسـاء
حكومات غادروا
الــــســـــاحـــــــة
ـ
السـياسـية مـنذ
ان تـوىل عـرفـات
قيـادة احلـركـة
الـــــوطــنــيـــــة
ـ
الفلسـطينـية يف
الــسـتـيـنــــات).
ـ
واضــــاف شكـــور (مـن االفــضل
السـرائيل ان تتفـاوض مع الرجل
الـــوحـيـــد القـــادر علـــى صـنع
الــسالم).وكــان رئـيــس الــوزراء
االسرائـيلي ارييل شـارون هدد يف

جـدة (غرب)).واضاف انه (لدى
انتهـاء يوم العمـل يتم نقلهن اىل
مبـيت مـزدحـم تتقـاسـم فيه
14عـاملة غـرفة واحـدة ويبينت يف
اسـرة علـى طبقــات .وتغلق كل
غرفـة باملفـتاح من اخلـارج مما
حيــرم العــامالت مـن حــريــة
احلركة خالل فـرتة عقد عملهن
الـيت تستمـر بني سنتني وثالث
سنـوات).وقـالـت املنـظمـة انهـا
فحصت حاالت اربع نساء اجربن
علـى العيـش املنعـزل وضحـايـا
عـنف جنــسي وتعــرضت ثالث
منهن اىل االغتصاب.
واضــافت انه (يف احلـاالت االربع
مل يـتم الـتحقـيق جنــائيــا مع
مـقرتيف جــرائـم وبيـنهــا ثالث
حاالت اغتـصاب ،ومل يتعـرضوا
لالدانة) .واكـدت املنظمـة ايضا
ان لـديهـا معلـومـات عن نـسـاء
حمبـوسـات يف الـريـاض (حـيث
ميـضني فـرتة حبـس اثـر محل
غري شرعي).
وقالت املنـظمة انها اجرت اغلب
اللقـاءات مـع الضحـايـا يف اهلنـد
وبــنغالديـــش والفلـيـبـني مع
اجــانـب عــادوا مــؤخــرا مـن
السعودية وذلك بسبب منعها من
التحقـيق يف اململكـة مع انه متت
دعوة وفـد من املـنظمـة السـنة
املــاضـيـــة للقــاء مــســؤولـني
سعـــوديـني.ودعـت (هـيـــومـن
ووتــش رايتـس) الــريــاض اىل
(تعلـيق تنفيـذ عقوبـة االعدام
علـى السعوديني واالجانب حتى
التأكـد بشكـل مستقـل من عدم
اللجــوء اىل الـتعــذيـب وانتــزاع
اعــرتافـــــات بـــــاســـتخـــــدام
الـضغـط).كمــا دعت احلكـومـة
السعـودية اىل وضـع حد (لـعزل
العمال وانـزال عقوبة جـوهرية
علـى اولـئك الــذين يــواصلـون
ممـارسته ومنـح تعويـض عادل
لضحاياهذه املمارسة).

اخلارجية الفرنسية

عودة العالقـات يسهم يف تعزيز الروابط الفرنسية العراقية
صـــدر تـصـــريح عـن الـنـــاطق
الـرمسي بـاسم وزارة اخلـارجيـة
الفــرنــسيــة حـــول استـئنــاف
العالقات الدبلوماسية بني فرنسا
والعـراق جـاء فـيه (إن حكـومـة
اجلمهـورية الفـرنسـية وحكـومة
مجهورية العـراق ،رغبة منهما يف
دفع وتـدعـيم أواصــر الصـداقـة
والتعـاون القـائمـة بـني البلـدين
وشعبـيهمـا ،وبنـا ًء علـى االحرتام
املتبـادل لسـيادة كل من الـبلدين،
ال مبـبــادئ مـيـثــاق األمـم
وعـم ً
املتحدة ،قررتا استئناف العالقات
الدبلـوماسيـة وتبادل الـسفراء يف
أســرع وقت ممكـن ابتــدا ًء من 12
متوز .2004
إن احلكـــومـتـني الفـــرنــسـيـــة
والعـراقيـة علـى قنـاعـة أن هـذا
القرار سيساهم يف تقوية الروابط
بني فرنـسا والعـراق ،وإىل تكثيف
مبــادالتهمـا ،يف خـدمــة املصـاحل
الكربى للبلدين).
وعن األولويات اليت تنوي باريس
وضعها موضع التنفيذ مع العراق
قـال النـاطق ( لـقد أعـربنـا عدة
مرات عـن رغبتنـا باملـساهـمة يف
إعـــادة اإلعـمـــار الـــسـيـــاسـي
واالقتـصــادي للعـراق وتـكثـيف

أشكـال التعـاون الثنـائي
الـيت سبق وبـوشـر بهـا.
وحنـن جنــري تــشــاورًا
حول هـذه املوضـوعات
مع شركائنا األوروبيني.
وكمـا تـعلمـون ،يـبحث
اجملـلـــــــس األوروبـــي
للـــشــــؤون العــــامــــة
والعالقـات اخلــارجيـة
اليـــوم بربوكــسل وضع
العـراق حبـضـور وزيـر
اخلـــارجيــة العـــراقي.
وسنـولي انتـباهـا كبريًا
ألي طلب تعاون ميكن أن
يقــدمه هــذا املـســؤول
العـراقـي ،كمـا من شـأن
وزير اخلـارجية ،الـسيد
مـيــشــال بــارنـيـيه ،أن يــدلـي
بـتــصــــرحيــــات حــــول هــــذه
املوضـوعات ،يف فرتة بعد الظهرية،
يف بروكسل).
كمـا حتدث عـن اإلجراءات األوىل
الـيت سيـتم اختــاذهــا بـصــورة
ملمـوسـة يف إطـار هـذه الـروابط
الـدبلـومــاسيــة اليت تـتم إعـادة
تـوثيقهـا ،وحول امـكانيـة تعيني
سفري جـديد قـال( :حنن ننتـظر
من شــركـــائنــا العــراقـيني أن

نيويـورك (اف ب) -نقلت صحـيفة
نيويورك تـاميز ان مصـريا معتقال
يف ايطـاليـا لالشتبـاه مبشـاركته يف
اعتداءات مدريد يف  11اذار قد يكون
اقـــر بـــانه الـعقل املـــدبـــر هلـــذه
االعتـداءات اسـتنـادا اىل معلـومـات
جتمعت اثر مراقبة مكاملات هاتفية
قامت بها الشرطة قبل توقيفه.
ويعتقد ان ربيع عثـمان سيد امحد
قد قـال يف مكاملـة هاتفيـة يف 26ايار
(ان اعتـداء مدريـد هو مـن تدبريي
والـذين استـشهدوا كـانوا اصـدقائي
االعزاء).

امريكا تواجه تهديدات ارهابية ال تقل خطورتها عن هجمات  11ايلول
واشنطـن(CNN)--قال القـائم
بأعـمال مـدير وكـالة املخـابرات
املــركــزيــة األمــريـكيــة جــون
مـكلـــوخلـن إنّه مـن املفـرتض أن
يكـون أسـامـة بن الدن علـى علم
بــاهلـجمـــات اليت (ختـطّـط هلــا
اجلماعات اإلرهابية لتعطيل سري
االنـتخابات الـرئاسيـة يف الواليات
املـتحدة).وبالـرغم من أ ّن اخلاليا
احملليـة تبـدو على قـدر مه ّم من
االستقاللية ،إال أ ّن مكلوخلن أكّد،
وفقا ألسـوشيتد بـرس ،أنّه (على
مـا يبدو لي فإنّه من الصعب أن ال

يكون علـى علم بهذه املخططات)
بـالـنظـر ملـا قــال عنه املـسـؤول
األمريكي (للقرب التارخيي هلؤالء
األشخاص الـذين ميكن أن يكـونوا
وراء هـذه املخطـطات ،مع أسـامة
بن الدن).وقـال جـون مكلـوخلن
إ ّن بالده تواجه تهديدات ارهابية
يف الفرتة اليت تـسبق االنتخـابات
الرئاسيـة يف تشرين الثاني املقبل
ال تـقل يف خــطـــــورتهـــــا عــن
التهـديدات القـائمة منـذ هجمات
 11ايلول .2001
وتــوىل مكلــوخلن نـائـب رئيـس

ويـتهـم القـضــاء االيـطـــالي ربـيع
بـالعمل (من اجـل غايـات ارهابـية
عــامليــة) ،كمــا تطـالـب اسبــانيـا
بتسلمه.
واوقعـت اعتـداءات  11اذار يف اربعـة
قطارات يف ضاحية مدريد  191قتيال
و 1900جريح.
واشارت نيويورك تاميز ان الشرطة
االيطـاليـة تنـصتت عـلى اتـصاالت
ربيع ملدة ثـالثة اشهر قبل ان تقدم
على توقيفه.
وسكـن ربيع يف املانـيا بطـريقة غري
شـرعيـة بني  1999و ،2001وبعـد ان

اســتجــــوب واعـتـقل ،ادعــــى انه
فلسـطيين وطلب اللجـوء السـياسي.
وانتقل اىل مدريد من  2001اىل 2002
ومن ثم اىل الضاحية الباريسية قبل
ان ينـتقل اىل ميالنـو يف اوائل 2004
حيث كان عاطال عن العمل.
ومت العثـور علـى رقم هــاتف ربيع
احملمول يف نـيسان يف دفـرت العناوين
اخلاص بشخص مـتورط باعتداءات
11اذار  ،واثــر ذلك ،بـدات الـشـرطـة
االيـطاليـة بالتنـصت على مكـاملاته
ووضع اجهزة استماع يف شقته.

االفـراج عن املعتقل االسبـاني الوحيـد يف غوانتـانامو
مــدريــد (اف ب)  -افــرج امـس يف
مــدريــد عـن املعـتقل االسـبــانـي
الـوحيـد يف قـاعـدة غـوانتـانـامـو
االمـريكيـة يف كـوبـا الـذي اعيـد اىل
اسبانيا يف شباط املاضي.
وقـرر القـاضي االسبـاني بـالتـاسار
غارثون االفـراج بشروط عن حامد
عبد الـرمحن امحد ( 30عاما) الذي
امـضى اكثـر من سنتني يف القـاعدة
االمريكية.
وقـال القاضـي غارثـون يف قراره ان
ظـروف اعتقال امحد لدى السلطات
االمريكيـة (كانت يف بعـض اجلوانب
خمـالفـة متـامـا للقـانـون االسبـاني
والدولي).
واضـــاف (لـــذلك مـن الـضـــروري
ختفـيف شـــروط) هــــذا املعـتـقل
االسبـانـي املسـلم املتحـدر اصال من
جيـب سبتـة يف املغـرب.وقـد اعيـد
امحد اىل اسبانيا يف  13شباط املاضي
واوقف لالستجواب 13يوما بامر من
قاضي احملـكمة العليا.وقالت مصادر
يف الـسـجن انه مت االفـراج عـنه من

سجن الكـاال-ميكـو الـذي يقع علـى
بعــد  5،4كـيلــومـرت جنــوب شــرق
مدريـد.واشار غـارثون اىل (غـياب
كل اجراء قـانوني) وحـرمان املتهم

يتقـدموا مبـقرتحات ،وحنـن على
اتــصـــال دائـم مـعهـم مــن أجل
حتديـد اجملاالت ذات األولوية اليت
ميكن أن نقدم فـيها يد املـساعدة.
وفـيـمـــا يــتعـلق بـــالـعالقـــات
الـدبلـومــاسيـة ،تـتم حــاليـ ًا يف
باريس ويف بغداد إجراءات اعتماد
الـسفراء .ولقد عـقدنا النـية على
االسـتعجــال يف تـسـيري األمــور).

املخابرات املركزية

ربيع عثمان يعلن انه العقل املدبر إلعتداءات مدريد
واضاف (كنت مستعدا الفجر نفسي
انـا ايضـا ولكنهـم اعتقلـوني وحنن
خنضع ملشيئة اهلل ( )...كنت اريد ان
اقــوم بـعمـل كبـري لكـنين مل اجــد
الـوسيلـة لـذلك .لقـد تطلـبت مين
هــذه اخلطــة الكثـري من الـدراسـة
والــصرب .تـطلـب مين هــذا العـمل
سنتني ونصف السنة).
واعــتقل ربـيـع امللقـب بـ(حمـمـــد
املصـري) يف  7حـزيـران يف ميالنـو
(مشال ايـطاليـا) بطلب من الـقضاء
االسبانـي الذي كان قـد اصدر حبقه
مذكرة توقيف دولية.

كــامل.واكــد متحـدث عـسكـري
اســرائيلـي من جـديـد ان تــدمري
املـنـــزلـني يــشـكل (رســـالـــة اىل
االرهابيني وشـركائهم تـفيد انهم
سيدفعـون مثنا العمـاهلم) ،مؤكدا
ان اجلـيش االسـرائيـلي سيـواصل
ضربهم.
ومـنــذ آب  ،2002نــسف اجلـيــش
االسـرائـيلي يف الـضفـة الغــربيـة
وقطـاع غـزة مئـات املنـازل اليت
ميلكهـا فلـسـطيـنيـون مـتهمـون
بــالتـورط يف عـمليـات اىل جــانب
الفي منزل دمرت (السباب امنية)
معـظمهـا يف مـنطقـة رفح جنـوب
قطـاع غزة.من جهـة اخرى ،اعلن
اجليش االسـرائيلي اعتقـال اربعة
فلسـطينـيني يف الضـفة الـغربـية
لـيل الثالثـاء االربعـاء.كمـا حتدث
عن اصـابة اثنني من املـستوطنني
جبروح طفيفة تعرضا الطالق نار
من فـلسـطينـيني علـى طـريق يف
مشال الضفة الغربية.

من حق (يف التزام الـصمت واختيار
حمـــام) واخـضــــاعه (لعـملـيـــات
استجـواب عـديـدة يف شــروط غري
قانـونية) وعـدم ابالغه (بالـوقائع

اليت يتهم بالتورط فيها).
لكـن مصــادر قضــائيـة ذكـرت ان
الـقاضـي غارثـون ابقـى علـى تهـمة
انـتمائـه اىل منظمـة ارهابيـة .وهو
يـشـتبه بـان عبـد الـرمحن امحـد
جنـد يف خليـة اسبـانيــة لتنـظيم
القاعـدة ليتوجه اىل افغـانستان عن
طــريق ايــران بهــدف القـتــال يف
صفـوف (اجملاهـدين) يف الـشيـشان.
لـكــنه مل يـتـمـكـن مــن حتقــيق
ذلك.وقد افـرج عن املتهم بـشروط
من بينهـا دفع كفالـة قدرهـا ثالثة
آالف يـورو ومراجعـة اقرب مـركز
للـشرطـة اىل منـزله يـوميـا ومنعه
من مغادرة االراضي االسبانية.وكان
عبـد الــرمحن امحــد اعرتف امـام
القـــاضي غــارثــون انه تــوجه اىل
افغانسـتان يف نهايـة  2001لالنضمام
اىل حركة طالبـان ومدرسة للقرآن.
لكنه نفى ان يكـون اقام اي عالقات
مع تـنظـيم القـاعـدة الـذي وصفه
بانه (منـظمة اجـرامية) علـى حد
حمـــــــــــــــامـــــيــه.
ـقـــــــــــــــول ـ

الوكالة رئـاستها يوم االحد ،حتى
يتم تعيـني رئيس دائم هلـا خلفا
جلورج تينيت الذي استقال وسط
انتقادات الداء الوكالة.
وحـذر وزير االمـن الداخلـي توم
ريـدج من جديد االسـبوع املاضي
من هـجمــات حمتـملــة تـشـنهــا
القاعدة يف الواليات املتحدة خالل
العـــام احلـــالـي .اال ان الـــوزيـــر
االمريكي مل يكشف عن مزيد من
الـتفـــاصـيل وقــــال ان بالده ال
تعتـزم رفع حالـة التأهب حتـسبا
هلجمات ارهابية.

بوش حيذر االمريكيني من تسليم السلطة
اىل الدميقراطيني
BBC.ARABIC

حذر الرئيس االمريكي جورج
بوش االمـريكيني من تـسليم
السلطـة إىل الدميوقراطيني يف
انـتخــابــات تــشــريـن األول
املقبل.
وقــال بــوش إن مـنــافـسـيه
سـيرتكـون الـواليــات املتحـدة
مضطربة يف وجه األخطار.
وأضـاف قــائال (إن النـاخـبني
سيـكون علـيهم االختيـار بني
منطـني من احلكـومـات األول
يشجع االستثمار والثاني يرفع
الضرائب).
وكــانـت شعـبيــة بــوش قــد
تـراجعت يف األسـابيع األخرية
وسـط انـتقــادات حــادة مـن
املــرشحني الـدميـوقـراطـيني

حول احلرب يف الـعراق وحالة
االقتصاد.
وقـالت كـاتي كـي مراسلـة بي
بــي ســي يف واشــنـــطــن إن
الرئيس بـوش ما كان ليهاجم
منـافسيه احملتملني قبل وقت
طـويـل من االنتخـابـات لـو مل
يكن يشعر بالقلق.
وقـال بوش (إن منـافسـينا مل
يطرحـوا اسرتاتيجيـة لكسب
احلــــرب علــــى االرهــــاب،أو
سياسيات النعاش االقتصاد).
وأضـاف قـائال (إن االخـتيـار
سـيكــون بني الـتخـفيـف من
الضــرائب ،وهـو األمـر الـذي
يسمح هلـذا البلد باملضي قدما
وبني إثقـال كاهل األمريكيني
بــــــــــالـــــضــــــــــرائـــب).

مفاوضات منظمة التجارة العاملية

الدول الفقرية والبلدان الغنية حيققان تقارب ًا ميهد
إلتفاقهما

بــورت لــويـس (اف ب)  -حقـقت الــدول (الفـقرية) والـبلــدان
(الغنية) اليت اجتمعت يف موريـشيوس تقاربا يف مواقفها متهيدا
التفـاق يف اطار املـفاوضـات الشـاقة ملـنظمـة التـجارة الـعاملـية،
حسبمـا ذكر مشـاركون يف االجتـماعات.وقـال املفوض االوروبي
للـتجــارة بــاسكــال المـي للـصحــافـيني ان (االحتــاد االوروبي
والواليات املتحدة يتحركان باجتاه جمموعة التسعني اليت ثبتت
مـوقفهـا حـول بعض املـواقف مثل تـسهـيل املبـادالت وقـضيـة
القـطن).وكــان وزراء التجـارة يف الــدول االعضـاء يف جممـوعـة
الـتسعني الـيت تضم االحتـاد االفريقـي ودول افريقـيا الكـارييب
احملـيط اهلادىء والـدول االقل تطـورا ،عقدوا اجـتماعـا الثالثاء
لتحديد مـواقف (الدول الفقرية) يف مفـاوضات منظـمة التجارة
العـاملية.من جهته ،اكـد املمثل االمريكي للتجـارة روبرت زوليك
وجـود (نقاط تقارب) ،لـكنه قال انه (ما زال هـناك عمل طويل
جيـب اجنازه)ويـأتي هـذا اللقـاء بينمـا تسعـى منظـمة الـتجارة
العاملـية اىل حتريك دورة الدوحـة اليت اطلقت يف نهاية  2001ومل
حتقق تقدما منذ فـشل االجتماع الوزاري يف كانكون (املكسيك)
يف ايلــول  2003بــسـبـب اخلالفـــات العـمـيقــة بـني الــشـمــال
واجلنـوب.وتسـعى املـنظمـة اىل التـوصل اىل اتـفاق حـول طرق
التفاوض قبل نهاية الشهر اجلاري.

