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مبعوث األمم املتحدة:

عرشات اآلالف من الفلسطينيني يتوعدون باالنتقام وينتقدون صمت الزعامء العرب
املدى  /وكاالت
دعوة

دع ــا االمـني العـ ــام لالمم املـتح ــدة ك ــويف انـ ــان احلك ــوم ــة
االنتقـاليـة يف هـايـيتي الـى عـدم التغـاضي عـن التجـاوزات
واقـامــة نظــام قضــائي جـديـر بــالثقـة واجنـاز بـرنـامج نـزع
الــسالح وت ـس ــريح املق ــاتلـني وادم ــاجهـم يف اجملـتـمع ويف
تقــريــر غـي ــر نهــائـي حــول ان ـشـط ــة مهـمــة االمم املـتحــدة
لتـثبـيت االسـتقــرار يف هــايـتي ،اشــاد انــان بــال ــدعم الــذي
يقدمـه رئيس الـوزراء جيـرار التورتـي الى جهـود املصـاحلة
الوطنية.

توغل

ذكــر شهــود عيـان ومـصـادر امـنيــة فلـسـطيـنيــة ان اجليـش
االسرائـيلي توغل امـس االربعاء يف مـنطقة جـباليـا شمال
قـطـاع غــزة .بحـوالـى عـشـريـن آليـة عـسكـريـة اسـرائـيليـة
تـرافقها جـرافات وتـسانـدها مـروحيات هجـومية ومتـركزت
يف قـطاع متـاخم لبلـدة بيت الهيـا .ويطلق نـاشطو حـركة
املقـاومة االسالمـية (حـماس) غـالبـا صواريخ قـسام يـدوية
الـ ـص ــنع انـ ــطالقـ ـ ــا مــن ب ـيــت اله ـيـ ـ ــا بـ ـ ــاجتـ ـ ــاه االراضــي
االسرائيلية.

تقييم

صـرح وزير اخلـارجية الـبريطـاني جاك ستـرو ان بريطـانيا
حتــاول دفع مجلـس االمن الــدولي الـى حتـديـد (معــاييـر
واضحة) لتقييم جهود احلكومة السودانية من اجل انهاء
ازمــة دارفــور .وقــال سـتــرو ان لـنــدن (تــدعــو الــى حتــديــد
معـايير واضحة تتضمن بـالتفصيل االجراءات التي يجب
ان تـتخـذهــا احلكـومـة الـســودانيــة للـقيـام مبـســؤوليــاتهـا
وتـسـويــة النـزاع) .واضـاف ان (الــوضع صــدم العـالـم .ومن
جـانبـنا نحـن مصممـون على ان نـفعل ما بـوسعنـا لتجنب
كارثـة انسـانيـة واملسـاعدة عـلى تـسويـة سيـاسيـة يف جميع
انحاء البالد).

تصريح

صـرح طبـيب االطفـال ليـونيـد روشـال الـذي حـاول القيـام
بوسـاطة يف عملية احتجاز الـرهائن يف مدرسة يف بيسالن
امـس االربعـاء ان الـسـلطـات الــروسيــة لم تكـن تعتــزم شن
هجوم على املدرسـة .وقال روشال ميكنني ان اقسم ان هذا
صحيح واضـاف (لـم يصـدر قـرار بـشن الهجـوم واال لكـان
الــوضـع غيــر ذلك) ،مــشيــرا الــى (دلـيل) علــى ذلك هــو ان
(اف ــراد القــوات اخلــاصــة لـم يكــونــوا يــرتــدون سـت ــراتهـم
الواقية من الرصاص عنـدما قتلوا وهم يحاولون مساعدة
رجال االنقاذ يف انتشال جثث الضحايا).

عنف

اعلـنت مـصــادر عــسكــريــة يف بــوغــوتــا ان  167مـتم ــردا من
القوات املـسلحة الثوريـة يف كولومبيـا و 49جنديا كـولومبيا
قتلوا يف املرحلة االولى من خطـة باتريوت التي تعتبر اهم
هـجوم منـظم بدعـم من الواليـات املتحـدة ضد املتـمردين.
واض ــافـت امل ـص ــادر ان ح ــوال ــى  321مـتـم ــردا مــن الق ــوات
املسلحـة الثوريـة التي يبلغ عـدد افرادها  16الفـا ،قد اسروا
ايضا.

قدرات

اعـلن االمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف ان ــان ان عمـليــات
االمم املــتح ـ ــدة حلفــظ الـ ـسـالم يف العـ ــالـم ت ـ ــزداد ،علـ ــى
صعيــدي العــدد او القـوة ،مــا يجعل قــدرات االمم املتحـدة
على وشك الـنفاد .وقـال انان يف تقـرير سنـوي ان (الطلب
املتـزايـد علـى عمليـات االمم املتحـدة حلفظ الـسالم التي
حتققت يف  2004يـشكل حتـديا ال سـابق له مـنذ الـزيادات
ال ـس ــريعــة الـثــابـت ــة يف حجـم وتعقـيــد ه ــذه العـملـيــات يف
التسعينات).

ميدل ايست اونالين
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــرات آالف
الفلـسطينـيني بالـرد واالنتقام
خالل اجلـن ــازة احل ــاش ــدة لـ14
ع ـضـ ــوا مـن كـتـ ــائــب القـ ـسـ ــام
اجلـن ـ ــاح العـ ـسـكـ ــري حلـ ــركـ ــة
ح ـم ـ ــاس ال ـ ــذيــن ق ــتل ـ ــوا ل ــيل
االثـ ـن ــني الـ ـثـالثـ ـ ـ ــاء يف غـ ـ ـ ــارة
اسرائيلية شرق مدينة غزة.
وانطلقت اجلنـازة ،التي شارك
فــيه ـ ــا اك ـث ـ ــر مــن ثالثــني الف
شخـص بـيـنهـم الع ـشــرات مـن
اعـ ـض ـ ــاء ح ـم ـ ــاس امل ـ ـسـلحــني
واملل ـث ـمــني ومــن ت ـنـ ـظ ـي ـمـ ـ ــات
عـسكـريــة فلـسـطيـنيـة اخـرى،
من مستشفى الشفاء بغزة.
وبعـد الـصالة علــى اجلثــامني
يف اجلــامع العمـري الكـبيـر يف
وس ــط مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة غـ ـ ــزة جـ ـ ــاب
املـ ـشــيعـ ــون عـ ــددا مـن شـ ــوارع
املـ ــديـنـ ــة قــبل الـ ــوصـ ــول الـ ــى
مقبـرة الشهـداء يف الشجـاعية
حـيث ووريـت اجلثـامـني الثـرى
يف اجواء مؤثرة وغاضبة.
وقـ ــال محـمـ ــد جـنـ ــديـ ــة احـ ــد
اق ــارب القـتلــى (هــذه جــرميــة
كـبـي ــرة تـ ــرتكـبهـ ــا الع ـص ــاب ــات
الــصهـي ــونـي ــة ض ــد ابـن ــائـن ــا)
م ـت ـ ـسـ ـ ــائال (م ـ ــا ذنــب ه ـ ــؤالء
الشهداء يقتلون ؟).
واضـ ــاف جـنـ ــديـ ــة (اسـ ــرائــيل

ت ـ ــرتـكــب املـ ـ ــذابح وال ـ ــزع ـم ـ ــاء
العـ ــرب يــتفـ ــرجـ ــون علـيـنـ ــا ال
ي ـه ـ ـ ـم ـهـ ـ ــم اال ال ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراسـ ـ ــي
واملناصب).
وتـ ـ ــوعـ ـ ــدت حـ ـ ــركـ ـ ــة ح ـمـ ـ ــاس
(الع ــمالء) (امل ــتعـ ـ ــاون ـ ـ ــون مع
اسـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل) ح ـ ـيـ ــث اضـ ـ ـ ـ ــاف
اخلطـيب بـاسـم حمـاس قـائال
عــنهــم (لــن ي ـ ــرحــمهــم اح ـ ــد،
ونقـ ـ ــول لهــم لــن ته ـ ــدأوا ولــن
تنـعمــوا ب ــاالمن ولـن نقـبل أي
جهـ ـ ــة مـ ـ ــا ان حت ـم ـيـكــم او ان
تـتكـتـم علـيكـم ،وسـنفـضـحكـم
ع ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رؤوس االش ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
وسنالحقكم).

(املدى)  -وكاالت
جددت الـواليات املـتحدة إصـرارها
علــى أن حتـيل الــوكــالــة الــدولـيــة
للـطــاقــة الــذري ــة ملف الـبــرن ــامج
ال ـن ـ ــووي اإلي ـ ــرانــي إل ـ ــى مـجل ــس
األمـن متهـي ــدا لف ــرض عق ــوب ــات
اقتصادية وسياسية على طهران.
ودعــا وزيــر اخلــارجـيــة األمـيــركـي
كـ ــولـن بـ ــاول الـ ــوكـ ــالـ ــة الـ ــدولـيـ ــة
للـطــاقــة الــذريــة ألن ت ــرفع خالل
اجتمـاع مجلس محافظيها يف 13
أيل ـ ــول يف ف ـي ـي ـن ـ ــا املـلف ال ـن ـ ــووي
اإليـ ـ ــرانــي إلـ ـ ــى مـجل ـ ــس األمــن.
ويـ ـنـ ـت ـ ـظـ ـ ـ ــر أن يـ ـبـح ــث مـجـلـ ـ ــس
محـافـظي الـوكـالــة املكــون من 23
بـل ـ ـ ـ ــدا األسـ ـب ـ ـ ـ ــوع الـق ـ ـ ـ ــادم املـلـف

جنسية

غرق

تعهد

تعهــد احلـلف االطل ـسـي وروسـي ــا (تكـثـيف) تع ــاونهـمــا يف
مجــال مكــافحـة االرهـاب ،ودانــا يف بيـان مــشتـرك مـوجـة
االرهاب اجلديـدة التي ضربت روسيا ومـنها عملية خطف
رهــائـن بيــسالن يف القــوقــاز ال ــروسي .واكــد الـبيــان الــذي
اعتمد يف ختام اجتماع استثنائي بني ممثلني عن احللف
االطلـسـي وروسيــا يف مقــر احللف يف بـروكـسل (ان الـدول
االع ـضـ ــاء يف مـجل ــس احللـف االطلـ ـسـي-روسـيـ ــا تــبقـ ــى
مـصـممــة علــى تعــزيــز وتـكثـيف جهــودهــا ضــد الـتهــديــد
املشتـرك) املرتـبط باالرهـاب (مبا يف ذلـك عبر خـطة عمل
مشتركة).

اعتقال

اعـتقلت قـوات االمن البـاكـستـانيـة عـربيـا يـشتـبه يف صلته
بـتنظيـم القاعـدة وذلك يف عمليـة مداهـمة لقـرية صـغيرة
قرب احلدود الباكـستانية االفغانيـة وجاء اعتقال املشتبه
به وه ــو سع ــودي يف اط ــار حـمل ــة قـمـع مكـثف ــة تق ــوم به ــا
بــاكـسـتــان اال ان مـســؤولـني قــالــوا انه لـيــس علــى قــائـمــة
املطلـوبني املنـتمني الـى التـنظيـم املتطـرف .وذكر مـسؤول
امنـي ان عمليـة املـداهمــة متت (عقب تـلقي معلـومـات بـان
شخـصـ ــا له صل ــة بـ ــالق ــاعـ ــدة يخـتـب ــىء يف اح ــد املـن ــازل
باملنطقة).

عنان غري راض عن جهود احلكومة السودانية ويدعوها حلامية املدنيني
األمم املـتحــدة ،نـيــويــورك ((CNN
قـ ــال األمــني الع ـ ــام لألمم املــتحـ ــدة،
ك ـ ـ ــويف ع ــن ـ ـ ــان ،إنـه غ ــي ـ ـ ــر راض ع ــن
اجلهـ ــود الـتـي تـب ـ ــذلهـ ــا احلـكـ ــومـ ــة
الـس ــودانيــة لفــرض األمـن يف إقلـيم
دارفـ ــور ،كـمـ ــا دعـ ــا اخلـ ــرطـ ــوم إلـ ــى
مضـاعفـة جهـودهــا لتـأمـني حمـايـة
املدنيني.
ويـت ـ ــوقع عـنـ ــان أن يــتخـ ــذ مـجل ــس
األمن الـدولي قـراراً ،األسبـوع املقبل،
بـشــأن الـتقــريــر ال ــذي رفعه مــؤخــر ًا
وحـث فـيه اخل ــرط ــوم عل ــى القـب ــول
بقوة مراقبة دولية موسعة للحيلولة
دون تـصـعيـد مـليــشيـات اجلـنجـويـد
من هجـماتهـا يف اإلقليم ،وفق وكـالة
األسوشيتد برس.
وحـث األمــني العـ ــام لألمم املــتحـ ــدة
األسـرة الدولـية علـى التحـرك لدعم
ق ـ ـ ـ ــوة االحت ـ ـ ـ ــاد األف ـ ـ ـ ــريـق ــي عـل ـ ـ ـ ــى
الصعيدين املالي واللوجستي.
ويف تعلـيق حـول الـتقـاريـر املـتنــاقلـة
بشـأن اندالع مـوجة عنف جـديدة يف
اإلقلـيم الــذي شهــد مـصــرع  30ألف
شخـص وتشـريـد حـوالي  1.2مليـون
يف الهجمــات التي تـشنهـا مليـشيـات
اجلــنجـ ــوي ـ ــد العـ ــربـي ـ ــة علـ ــى قـ ــرى
اإلقلـيم ،قــال عنــان (علــى احلكـومـة
الـ ـسـ ــودانـيـ ــة م ـضـ ــاعفـ ــة جهـ ــودهـ ــا
ال (أننا
حلمايـة السكان).وأضـاف قائ ً
غي ــر راضي فـيمــا ويـتعلق بــاجلـبهــة

األمنية ،نعتقد بأهمية وضرورة فعل
امل ــزي ــد).وج ــاءت تـص ــريح ــات عـن ــان
قبيل لقائه بـرئيس الوزراء السوداني
الـ ـس ـ ــابق ،ال ـص ـ ــادق املهـ ــدي ،وجـ ــون
ق ــرنق ،زعـيـم حــركــة جـيــش حتــريــر
ال ـس ــودان ،الـثالث ــاء.وق ــالـت مـص ــادر
مق ــرب ــة مـن عـن ــان إن األمــني الع ــام
للمنظمة األمميـة وقرنق اتفقا على
ضرورة تكـثيف اجلهود للـوصول إلى
اتف ــاق سالم يـنهـي احل ــرب األهلـي ــة
الـدائــرة يف جنـوب الـســودان منـذ 21
عامـاً ،وإيجاد حل ألزمـة دارفور .ومن
جـانبها تعـمل اإلدارة األمريكيـة على

مسودة قرار من املتوقع أن ترفعه إلى
اجملـل ـ ــس ال ـ ـ ــدول ــي.ورفـ ــض ن ـ ـ ــائ ــب
الــسفـي ــر األمـ ــريكـي ل ــدى املـنـظـم ــة
األمميـة ،ستيـوارت هـوليـدي ،تقـدمي
املـزيـد مـن التفــاصيل بـشـأن القـرار.
وب ـ ـ ــدوره دع ـ ـ ــا وزي ـ ـ ــر اخل ـ ـ ــارج ــيـ ـ ـ ــة
الـبـ ــري ـطـ ــانـي ،جـ ــاك سـتـ ــرو ،األمم
املــتحـ ــدة إلـ ــى اسـت ـصـ ــدار خ ـطـ ــوات
واضح ــة يـت ــوجــب علـ ــى احلك ــوم ــة
الـ ـسـ ــودانـيـ ــة العـمـل بهـ ــا حلل أزمـ ــة
دارف ـ ــور ،ال ـتــي وصفــته ـ ــا امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة
األممـيـ ــة بـ ــأسـ ــوأ كـ ــارثـ ــة إنـ ـسـ ــانـيـ ــة
يشهدها العالم.

زيمني سيستقيل من قيادة اجليش الصيني

واشنطن  -القناة
ذكـرت صـحيفــة نيـويـورك تـاميــز االميــركيـة علـى مـوقعهـا
علـى االنتـرنت ان الـرئـيس الـصينـي السـابق جيـانغ زميني
الـ ــذي بقـي ق ــائ ــدا لـلجـي ــش اعلـن مل ـس ــؤول ــون يف احل ــزب
الشيوعي الصيني انه سيستقيل من منصبه.
واوضحـت الــصحــيف ــة نـقال عـن م ـص ــدريـن ق ــريـبـني مـن
السلـطات الـصينـية طلـبا عـدم كشف هـويتيهـما ان جـيانغ

زميني اقترح ان يتولى رئاسـة اللجنة املركزية العسكرية يف
مكـانه هـو جيـنتـاو الـذي اصـبح رئيـسـا للـدولـة يف تـشـرين
الثاني  2002وقائدا للحزب يف آذار 2003.
وقـالت الصحيفـة ان جيانغ الـذي يبلغ من العمـر  78عاما
حتــدث عـن خـطـته ه ــذه خالل اجـتـم ــاع لكـبــار م ـســؤولـي
احلزب الشيوعي الصيني يف نهاية االسبوع املاضي.

وزارة الرتبية /املديرية العامة لألبنية املدرسية
إعالن

مذكرة

اعـلنـت منــظمــة (غ ــرينـبيـس -ت ــركيــا) ان سفـينــة حتـمل
حـوالــى  2200طن مـن النفـايـات الـسـامـة غـرقـت يف خليج
االسكنـدرون علـى السـاحل املتــوسطي ممـا يـشكل تهـديـدا
للبـيئــة احملليـة .واوضحـت املنـظمـة املـدافعـة عـن حمـايـة
البـيئـة ان الـسفـينـة (ام يف اوال) الـتي تــرفع علم دولـة سـان
فنـسنـت (الكـاريـبي) كــانت تـنقل نفـايـات سـامــة مصـدرهـا
محـطات حـرارية اسـبانـية وغـرقت يف مكـان رست فيه مـنذ
اربعة اعوام.

اإليـ ـ ــرانــي وس ــط رفـ ــض طهـ ـ ــران
للتهـديدات والـضغوط األمـيركـية
واألوروبـيـ ــة ودع ـ ــوتهـ ــا يف الـ ــوقـت
نفسه إلى احلوار املبـاشر واملستمر
إلنهاء هذا امللف احلساس.
وق ــال امل ـس ــؤول عــن امللف الـن ــووي
اإليـ ــرانـي حـ ـسـن روحـ ــانـي أم ــس
خالل زي ــارة له ــولـن ــدا –ال ــرئـيــس
الدوري احلالي لالحتاد األوروبي-
(إننا نطـمئن العالـم بأن أنشـطتنا
املـرتبطة بالتخصيب هي من أجل
أغراض سلمية).
وأوضح أن بالده أعلـنت بـصــراحــة
م ــوقفهــا لالحت ــاد األوروبي بــأنهــا
لن تـتخلــى أبــدا عـن حقه ــا (غيــر
القـ ـ ــابـل لل ـتـ ـصـ ـ ــرف) بـ ـ ــام ــتالك

الـتكـنــولــوجـيــا الـنــوويــة املــدنـيــة.
مـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن طهـ ـ ــران ال تـ ـ ــسعـ ـ ــى
المـتـالك أسلحــة نــوويــة أو صـنع
ق ـنــبل ـ ــة ذري ـ ــة.وتــتهــم ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحـدة األميـركيـة إيـران بــالعمل
ســرا حليــازة قنـبلـة نـوويـة وتــدفع
دائمــا بــاجتــاه رفع هــذا امللف إلــى
مجلــس األمـن .وق ــد أع ــرب ب ــاول
ع ــن حتفـ ـظـه علـ ـ ــى مـعلـ ـ ــومـ ـ ــات
مـص ــادر دبل ــوم ــاسـي ــة أف ــادت ب ــأن
طهـ ــران مـ ـســتع ـ ــدة للـتـخلـي عـن
االس ـت ـمـ ـ ــرار يف جت ـم ـيـع أجهـ ـ ــزة
الـط ــرد امل ــرك ــزي الـتـي ت ـسـتخ ــدم
لــتخ ـصـيـب الـيـ ــورانـيـ ــوم وتـعلــيق
أنشطة التخصيب.
هذا وأكـدت مصـادر دبلومـاسية يف
فيـينــا الثالثـاء ان ايـران مـستعـدة
للـتـخلـي عـن م ـ ــواصلـ ــة جتـمــيع
اجهـ ـ ــزة الـ ـطـ ـ ــرد املـ ـ ــركـ ـ ــزي ال ـتــي
تـستخــدم يف تخصـيب اليـورانيـوم
لتـجنـب اتخـاذ خـطـوة ضـدهـا يف
مجلس االمن الدولي.
واعلــن وزيـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع االيـ ـ ــرانــي
االميـرال علـي شمخـانـي الثالثـاء
ان ايران مـستعـدة للقيـام بتجـربة
النـسخة املعدلـة لصاروخ شهاب3-
امـام مراقـبني الثبـات ان التجـربة
السابقة كانت ناجحة.
وكان شمخاني يـرد على معلومات
صحـافيـة افادت ان الـتجربـة التي
جرت يف  11اب كانت فاشلة.
ويف املقابل كتبت صحيفة هآرتس
االسـرائـيليـة مـؤخــرا ان النـسخـة
احملـ ــدث ـ ــة لل ـصـ ــاروخ الـتـقلـيـ ــدي
املتـوسط املـدى شهـاب 3-ميكن ان
يـصل مــداهــا ال ــى اكث ــر من الـفي
كلــم وق ـ ــد تـك ـ ــون اك ـث ـ ــر دق ـ ــة مــن
النـسخـة الـسـابقـة الـتي كــان يبلغ
مــداهــا مــا بـني  1300و  1700كلـم
حسب املصـادر االيرانيـة ما يجعل
اسرائـيل مبرمـى هذه الـصواريخ.

وقــال لــوكــالــة رويتــرز لـألنبــاء إنه يعـتقــد ان
الـســوريني ميـدون يــدهم الـى اســرائيل الـتي
يجب أن ترد بـاملثل الحياء محادثات السالم
املتوقفة منذ عام 2000.
واضـ ــاف قـ ــائـال (لقـ ــد أتــيح لــي خالل هـ ــذا
العام االلتقـاء مرات عديدة بـالرئيس األسد
والع ــدي ــد مـن امل ـس ــؤولـني ال ـس ــوريـني ح ــول
االس ـت ـئ ـنـ ـ ــاف احمل ـت ـمـل لل ــمحـ ـ ــادث ـ ـ ــات مع
إســرائـيل وبـن ــاء علــى تـلك احملــادثــات فــأنــا
أعتقـد أن الـســوريني مهـتمـون بــالعـودة إلـى
مائدة املفاوضات للتوصل إلى تسوية للنزاع
مع إسرائيل).
وي ــري ــد األسـ ــد الع ــودة إل ــى الــتف ــاوض مـن
الـنقـط ــة التـي انتـهت إلـيهــا احملــادثــات عــام
 2000غيــر أن رئيـس احلكـومـة االسـرائـيليـة
شارون يريد البدء من الصفر.
وق ــال الرسن (إن مــا أري ــده من الـط ــرفني أن
يستكشفـا امكانية العودة إلى التفاوض فهو
أم ــر حيــوي وضــروري يف هــذا ال ــوقت الــذي
تغلـي فيـه املنـطقــة حيـث سيــؤدي ذلك إلــى
تهدئة النزاعات األخرى يف املنطقة).
وكـانت احملـادثـات الـسـوريـة االسـرائـيليـة قـد
انهـ ـ ــارت عـ ـ ــام  2000ب ـ ـس ـبــب اخلـالف علـ ـ ــى
السيطرة على منطقة من األرض على بحر

اجللــيل .وت ـ ـش ـت ـ ــرط س ـ ــوري ـ ــة الس ـت ـئ ـن ـ ــاف
املفــاوضــات مــوافقــة إســرائـيل مقــدمــا علــى
إعـادة مـرتفعـات اجلـوالن التي احـتلتهـا عـام
1967.
من جـانب آخـر أكد وزيـر اخلارجـية الـسوري
فـ ـ ــاروق ال ـ ـشـ ـ ــرع أن الـعالقـ ـ ــات بــني دم ـ ــشق
وبيـروت سوف تتعزز أكثر فـأكثر بعد أن تبني
مجلـس األمن الـقرار  1559الـذي يدعـو إلى
انسحـاب جميع القـوات األجنبـية من لـبنان
يف إشارة ضمنية إلى سوريا.
وقـال الـشـرع يف مـؤمتـر صحـايف مع نـظيـره
الـروسي سيـرغي الفـروف الذي يـقوم بـزيارة
إل ــى دم ــشق أن س ــوري ــا ولـبـن ــان سـي ــشه ــدان
خالل املـرحلـة القـادمـة املـزيـد مـن االنفتـاح
واملزيد من تعزيز العالقات وحتصينا.
وأش ــار ال ـش ــرع إلـ ــى أن بالده لـم تــطلـب مـن
الـ ــدول األع ـضـ ــاء اخلـمـ ـسـ ــة الـ ــدائـمـني يف
مجلـس األمـن استخـدام حـق النقـض علـى
الق ـ ـ ــرار  1559ألنهـ ـ ــا لــم تـ ـ ــرد أي شــكل مــن
اشكال التصعيد.
وق ـ ـ ــال أنـه طـلــب مــن ن ـ ـظ ـي ـ ـ ــريـه ال ـ ـ ــروســي
والـصيـني عــدم تــأييــد القــرار الــذي قــدمـته
الواليات املتحدة وفرنسا.
أم ـ ـ ــا الف ـ ـ ــروف ال ـ ـ ــذي امـ ـتـ ـنـع ــت بـالده ع ــن
الـت ـص ـ ــويــت عل ـ ــى الق ـ ــرار فق ـ ــد اعـتـب ـ ــر أن
بــاسـتـطــاعــة لـبـنــان إدارة شــؤونه الــداخلـيــة
بشكل مستقل.
وكــانت الـواليــات املتحـدة قـد فــرضت يف أيـا
املــاضي عقـوبـات علـى سـوريـا مـتهمـة إيـاهـا
بدعم اإلرهاب وزعزعة االستقرار يف العراق.

أزمة دارفور اإلنسانية

واشنطن ترص عىل إحالة امللف النووي ملجلس األمن وطهران مستعدة لتجربة
نسخة معدلة من صاروخها شهاب ()3

اعلن اخلبـير الـنووي االسـرائيلي مـوردخاي فعـنونـو الذي
انهــى يف نـي ـســان عقــوبــة بــالــسجـن 18سـنــة ،انه يــريــد ان
يصبح مواطنا فلـسطينيا وقال فعنونو (اود ان اطلب من
الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة والــرئيـس عــرفــات :اذا اردمت ،اني
ارغب يف ان اصبح مواطنا فلسطينيا).
وحكـم علـى فـعنـونـو عـام  6891بـالـسجـن  81سنــة بتـهمـة
(اخليـانــة والتجـسـس) بعـد ان سـرب لـصحيفــة (صنـداي
تاميز) مـعلومات حـول مفاعل دميـونة االسرائـيلي النووي
(جنوب) حيث كان يعمل.

اعتقال

واضـاف (ان ذهـاب قيـادتنـا من
بـيـنـن ــا ال ي ــزي ــدن ــا اال اص ــرارا
وتصميما وعزما على مواصلة
درب اجلهاد واملقاومة).
وتــابع (امـا الــذين يــستـنكـرون
عــمل ـي ـ ــات ـن ـ ــا االس ـتـ ــشه ـ ــادي ـ ــة
ليــرضــوا (ال ــرئيــس االمي ــركي
جــورج ب ــوش) و(رئيـس الــوزراء
االس ــرائـيلـي اريـيل (ش ــارون او
االن ـظـمـ ــة العـ ــربـيـ ــة الـعفـنـ ــة،
نقـ ــول لهـم ه ــذا ه ــو خـي ــارن ــا
خـيـ ــار اجلهـ ــاد واملق ــاوم ــة ،وال
تـقفـ ــوا ايه ــا املـنـ ــددون يف وجه
تيـار اجلهـاد واملقـاومـة يف وجه
تـي ــار االسـت ــشه ــاديـني ،لـ ــذلك

ابقـ ــوا يف ابـ ــراجـكــم العـ ــالـيـ ــة
وسـيحـطـمه اهلل علـى رؤوسـكم
يف يوم من االيام).
وفـيـمــا حـملـت الـنع ــوش علــى
االكـتـ ــاف وق ـ ــد لفـت بـ ــرايـ ــات
حـركــة حمـاس املـميـزة بـاللـون
االخـ ـ ـض ـ ـ ـ ــر اطـلـق عـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرات
املسلحني النار يف الهواء.
وردد امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــون يف اجل ـن ـ ــازة
هـتــافــات تــدعــو الــى االنـتقــام
والثار من (العدو).
وعـ ــم االضـ ـ ـ ـ ــراب ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاري
واحلـداد يف غـزة تلـبيـة لـدعـوة
مـن حمـاس حـدادا علــى قتلـى
الـغ ـ ـ ـ ـ ــارة االس ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة.

تصاعد تداعيات األزمة النووية اإليرانية

زيارة

نـقلت وكالة انترفـاكس الروسية لالنبـاء عن مصادر شرطة
موسكو قولها انهـا اعتقلت شخصني يشتبه بانهما ساعدا
املــرأتـني ال ـشـي ـشــانـيـتـني اللـتـني ي ـشـتـبه ب ــانهـم ــا فجــرتــا
نفـسيهـما يف طـائرتـني روسيتني الـشهر املـاضي ممـا اسفر
عن مـقتل  90شـخصـا .ولـم تكـشف الـشـرطــة عن اسـمي
املـشـتبـه بهمـا اال ان وكـالــة ايتـار-تــاس االخبـاريـة ذكـرت ان
احد املشتبه بهما يدعى ارمني اروتيونوف وهو من منطقة
كراسنودار جنـوب روسيا وقالت انه اعتقل االثنني يف مطار
دوموديدوفو يف موسكو.

سوريا مهتمة باستئناف حمادثات السالم مع إرسائيل وعىل اجلانبني
اجللوس اىل طاولة املفاوضات
(املدى)  -وكاالت
أكـد تيـري رود الرسـن مبعــوث االمم املتحـدة
اخلـ ــاص أن سـ ــوري ـ ــة مهـتـمـ ــة بـ ــاسـتـئـنـ ــاف
مـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات الـ ـ ـسـالم مـع اس ـ ـ ــرائ ـيـل وحــث
اجلانبـني على العودة الى مـائدة املفاوضات.

اسـتقـبل العــاهل الـسعــودي فهــد بـن عبــد العــزي ــز رئيـس
الـوزراء البـاكسـتانـي شوكـت عزيـز الذي يـزور السعـودية يف
اول زيارة رسمية يقـوم بها خارج باكستان منذ توليه مهامه
الشهر املاضي.
وكــانت املـشـاكـل االقليـميـة وخـاصـة (الــوضع يف فلـسـطني
والعراق) باالضافة الى العالقـات الثنائية ،يف صلب اللقاء
الذي رحب خالله عـزيز (بـالعالقات املتـينة واملتـميزة) بني
اسالم اباد والسعودية.

وقعت املـملكـة الـسعـوديـة والـصني مـذكـرة تفـاهـم للتـشـاور
السياسي بني وزارتي اخلارجـية يف البلدين ووقعت املذكرة
مبنـاسبة زيـارة يقوم بهـا للمملكـة وزير اخلـارجية الـصيني
لـي ت ـش ــاو شـيـنغ ال ــذي وصل م ـس ــاء االثـنـني ال ــى ج ــدة.
واستقبل امللك السعـودي فهد مسـاء الوزير الـصيني الذي
عبر له عـن (رغبة الـصني يف تعزيـز وتطويـر) العالقات مع
السعودية.
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قبل ساعات من بدء احلملة االنتخابية

تعلن وزارة التربية /املديرية العامة لألبنية املدرسية عن توفر مناقصة سرية (تأهيل وتطوير دواجن
إعدادية زراعة احللة).
فعلـى الـراغـبني بــاالشتــراك فيهــا من شـركـات املقـاوالت اإلنـشــائيـة /درجـة خـامـسـة حــاملي هـويـة
التـصـنيف الـصـادرة مـن وزارة التخـطيـط ال تـقل عن الـدرجـة املـذكـورة نـافــذة املفعــول عنــد تقـدمي
العطـاء مـراجعـة املـديـريـة العـامـة لـألبنيـة املـدرسيـة الـواقعـة يف األعـظميـة خلف ثـانـويـة احلـريـري
لـلبنات /سـاحة عـنتر لقـاء مبلغ ( )25000خمـسة وعشـرين ألف دينـار للمنـاقصة الـواحدة غيـر قابل
للـرد علـى أن يـرفق بـالـعطـاء املـسـتمـسكـات املبـينـة يف أدنــاه يف غالف مختــوم يكتـب عليه رقـم واسم
املناقصة وآخر موعد للتقدمي يف املديرية أعاله هو يوم اخلميس 2004 /9 /16
املستمسكات املطلوبة:

-1شهادة تأسيس الشركة أو املكتب.
-2هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتماً.
-3قائمة باألعمال املماثلة.
كتاب الضريبة (براءة الذمة).
-5صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى وزارة التربية /األبنية املدرسية حتماً.
مالحظة:

-1تدون األسعار رقم ًا وكتابة.
-2الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
-3يرفض العطاء حتم ًا غير املستويف للمستمسكات أعاله.
-4يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن.
-5تفتح العطاءات يف اليوم احملدد بحضور من يرغب من املناقصني.

حسنني فاضل معله
املدير العام لألبنية املدرسية

أفغانستان تشهد اشتباكات دموية بني احلكومة
ومقاتيل طالبان
كــابــول ،أفغــانــست ــان ) )CNNقتـل ست ــة من
مليـشيـات طــالبـان فـيمــا وقع اثنـان يف األسـر
إثر اشتباكات مسلحة مختلفة يف أفغانستان.
وتأتي االشتباكات التي تـعد األكثر دموية منذ
ف ـتـ ـ ــرة ،ق ـب ــيل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مــن بـ ـ ــدء احل ــملـ ـ ــة
لالنتخابات الرئاسية يف أفغانستان.
وكـانـت مليـشيـات طـالبـان قـد تـوعـدت بعـرقلـة
سـيــر االنـتخــابــات احملــددة يف ت ـشــريـن األول،
وهـي أولـ ــى انــتخـ ــابـ ــات قـ ــومـيـ ــة تـ ــشهـ ــدهـ ــا
أفغـانـستــان منـذ سقـوط حـركـة طــالبــان قبل
قرابة ثالث سنوات.
ويــنح ـص ــر الـ ـسـب ــاق ال ــرئ ــاســي عل ــى رئـي ــس
احلكـومــة اإلنتقــاليــة يف أفغـانــستـان ،حـميـد
كرازي بجانب  17من املنافسني اآلخرين.
وبـدأت املــواجهـات الـدمـويــة مع نـزول حــوالي
ال لـطــالبــان مـن اجلبــال اجملــاورة
ستـني مقــات ً
ملقــاطعــة (نــوبهــار) ومه ــاجمــة مقــر حك ــومي
هنـاك ،وفق مـا نقلت وكـالة األسـوشيتـد برس
عن جيالني خـان ،نائب قـائد قـوة الشـرطة يف
زابول.
وقال خـان إن االشتـباكـات التي اسـتخدم فـيها
الـطــرف ــان األسلحــة الـثقـيلــة اسـتـمــرت زهــاء
الســاعتني وقـبيل تــراجع املليـشيـات املهـاجمـة
إلى اجلبال.
وذكـ ــر امل ـصـ ــدر أن االشـتـبـ ــاك ـ ــات أسفـ ــرت عـن
سقـوط جنـدي حكــومي بجـانب إصـابـة آخـر،
فـيمــا فقــدت املـليــشيــات امله ــاجمــة أربع ــة من
عناصرها.
وأشــار املـســؤول األمـني إلــى إرســال قــوات أمن
إض ــافـي ــة مـن (قالت) إل ــى (ن ــوبه ــار) لف ــرض
األمن يف املنطقة.
ويف حادث منـفصل ،اندلع املـواجهات املـسلحة
إث ــر فـتـح مقـ ــاتل ــو ط ــالـب ــان الـنـ ــار عل ــى ق ــوة
أمريكيـة-أفغانية مشتركـة كانت تقوم بدوريات
للـبحث عـن املليــشيـات املـسلحــة يف مقــاطعـة
(ســوري) بحــسب إف ــادة خيــال مـحمــد ح ــاكم
(زابول).
وقال محمد إن املواجهات انتهت مبقتل اثنني
مـن العنـاصـر املقـاتلـة فـيمـا وقع جـريحـان يف
األسـر ،فـيمــا لم تقع أي إصـابــات بني صفـوف
الـقـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ـ ــري ـك ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة أو األفـغـ ـ ـ ـ ــان ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة.

