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انتخاب

اكــدت صـحيـفتــا صــانــداي تلغــراف وصــانــداي تــاميــز
امـس االحـد ان رئيـس الـوزراء البــريطـاني تـونـي بليـر
ينوي تـنظيم االنـتخابـات العامـة يف بريـطانيـا ابتداء
مـن شبـاط بــدال من ايـار او اي مـوعـد آخــر من العـام
2005واضـــافـت الــصحـيفـتــــان ان بلـيـــر اعــطـــى كـبـيـــر
املــســـؤولـني االنــتخـــابـيـني أالن مــيلـبـــورن تـــوجــيهـــات
بــاطالق حـملــة تلفــزيــونيــة واعـالنيــة يف العــام املقـبل

حول موضوع "بريطانيا تعمل".
واوضحــتــــــا ان بلــيــــــر يفـــضـل شهـــــر شــبـــــاط الجـــــراء
االنتخـابـات لالستفــادة من التقـدم الـذي متنحه ايـاه
استـطالعــات الــرأي، علـــى منــافــسه احملــافـظ مـــايكل

هوارد.
مظاهرات

طـــالـبـت االمم املـتحـــدة االحـــد علـــى لــســـان الـنـــاطق
بــاسمهـا يف افغـانـستـان بـاالفـراج فــورا عن مـوظـفيهـا

الثالثة الذين اختطفوا يف كابول.
وقــال النـاطق بـاسـم االمم املتحـدة مـانــويل دي امليـدا

اي سيلفا "لقد اشتقنا اليهم ونحن قلقون".
واضـاف "نطالب الذين يحتجـزونهم باال يلحقوا بهم
االذى" مــوضحــا ان "احلل االفـضل هـو االفـراج عـنهم
فورا".وخطـفت املواطنة االيـرلندية-الـبريطانـية انيتا
فالنيغـان والفـيليـبيـني اجنلـيتـو نـايـان ومـواطنـة من
كـوسـوفـو تـدعــى شكيـبي حـبيـبي اخلـميـس يف كـابـول.
ويعـمل الـثالثـــة يف اللجـنــة االنـتخــابـيــة املـــؤلفــة مـن
مـسؤولني افغان ومن االمم املتحـدة التي اشرفت على

تنظيم االنتخابات الرئاسية االفغانية االخيرة.
انذار

اكــدت مـنـظـمــة "هـيــومـن رايـتــس ووتــش" االمـيــركـيــة
للـدفـاع عن حقــوق االنسـان يف بيـان انهــا عبثـا انـذرت
مرارا اجليـش االميركـي يف العراق بـوجود مـخازن من

االسلحة والذخائر غير اخلاضعة للحراسة.
واعلـنت املنظمـة ومقرهـا نيويـورك انها قـدمت يف ايار
2003 "بيانـات محددة للقوات االميـركية والبريـطانية
وفـيهـــا مـعلـــومـــات دقـيقـــة عـن مخـــازن اسـلحـــة غـيـــر
خــــاضعــــة لـلحــــراســــة حــــول بغــــداد والـبــصــــرة".اال ان
"هيـومـن رايتـس ووتـش" اكـدت كــذلك ان ال معلـومـات
لـديهـا حـول مخــزن القعقــاع حيـث اعلن عـن اختفـاء
مئـات االطنـان من املـواد املتفجـرة، ما تـسبـب باشـاعة
بلبلــة كبيـرة يف الـواليـات املتحـدة وسـط التحـضيـرات

لالنتخابات الرئاسية املقبلة يف البالد.
نفي 

نفــى عــدد مـن املــســؤولـني الفلــسـطـيـنـيـني معلــومــات
صحـافيـة تفيـد ان يـاسـر عـرفـات مصــاب بسـرطـان يف
الــدم )لــوكـيـمـيـــا( وانه فــاقــد الــوعـي، يف وقـت اعلـنـت
القـيـــادة الفلــسـطـيـنـيــة فـيه والءهــا للــرئـيــس. واشــار
املـسـؤولـون الـى ان تقـريــرا عن وضع عـرفـات الـصحي
سـيصــدر صبـاح االربعــاء الثـالـث من تـشـريـن الثــاني،
مـعلنـني عن تـنظـيم مـؤمتـرات صحــافيـة يــوميـة امـام
مـستـشفــى بيــرسي العـسكـري يف كالمـار قـرب بـاريـس

حيث يتلقى رئيس السلطة الفلسطينية عالجه.
هجمات 

جــدد الــرئيــس االميــركي جــورج بــوش هـجمــاته علــى
خصمه الـدميوقـراطي جون كـيري ودافع عن حـصيلة
واليـته خالل زيـارة الــى وسكـونـسني، احـدى الـواليـات
الــشـمـــالـيـــة املـتـــرددة. وقـــال "بعـــد اقل مـن 72 ســـاعـــة
سـيصـوت الشـعب االميـركـي وسيكـون القـرار حـول من
تـثقـــون به، انـنـي اعـــرض قـيـــادة حقـيقـيـــة ونـتـــائج يف
مـرحلـة مـن التهـديــد والتحـدي، فـيمــا هتف احلـشـد
"اربع سنـوات اضــافيــة" لبـوش.وافــاد استـطالع للـرأي
نشـرته مجـلة نـيوزويـك ان الرئـيس بـوش يتـقدم عـلى
كـيــري جـــامعــا 50% مـن نــوايــا الـنــاخـبـني مقـــابل %44

ملنافسه.
تأهب 

اعلـن وزيـــر االمـن الـــداخلـي االمـيـــركـي تـــوم ريـــدج ان
لـيس من الـضروري رفـع مستـوى التـأهب يف الـواليات
املتحـدة بعد التهديدات اجلديـدة التي اطلقها اسامة

بن الدن.
وقـــال "لـن نـــرفع مــسـتـــوى الـتـــأهـب الـــى الـبـــرتقـــالـي
)مـرتفـع جدا(". واضـاف "ال نحـتاج الـى االنتقـال الى
املـستــوى البـرتقــالي التخـاذ تــدابيـر ردا علـى اشـرطـة

الكاسيت هذه او لتحسني االمن يف البالد".
رسالة

اعلــن مـــصـــــدر رســمــي ان الـــــرئــيــــس الــتـــــونــــســي زيــن
العـابـدين بـن علي اسـتقبل وزيـر اخلـارجيــة والتعـاون
املغــربـي محـمــد بـن عـيــســى الـــذي سلـمه رســالــة مـن
العــاهل املغــربـي امللك مـحمــد الـســادس. ولـم تتــوافــر
معلـومــات عن مـضمـون الـرسـالـة، لـكن وكـالــة االنبـاء
التـونــسيــة نقلـت عن الـوزيـر املغـربـي يف ختــام اللقـاء
قــــوله انـه بحـث مع الـــرئـيــس الـتـــونــسـي يف مــســـألـــة

الصحراء الغربية.
مصلحة 

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان
"من مـصلحـة اوروبـا فـتح البـاب امـام تــركيــا وذلك يف
اطار مـسار يـكون حتت الـسيطـرة". واضاف يف مقـابلة
نـشــرتهــا صحـيفــة "لــو جــورنــال دي دميــانــش" "حتت
الـسـيطــرة يعنـي ان نبقــى اوفيــاء لقيـمنــا وخصـوصـا
حقــوق االنـســان والعـلمـــانيــة، وان نـبقــى صـــارمني يف
متـطـلبـــاتنــا جتــاه تـــركيـــا عبــر تــرك كل االحـتمــاالت
مفتـوحـة، كمـا يعنـي يف النهـايـة ان نبقــى مسـيطـرين
على املسار وهو ما سيسمح لنا االستفتاء بتحقيقه".

ارهاب 
نـقلت صـحيفـة صـانــداي تلغـراف يف عـددهـا الـصـادر
يــــــوم امــــس عــن وثـــيقــــــة ســــــريــــــة لـلغــــــايـــــــة ألجهــــــزة
االسـتخبـارات البــريطـانيـة ان تـنظـيم القـاعـدة ينـوي
مهـــاجـمـــة قـــواعـــد عـــسكـــريـــة بـــريـطـــانـيـــة. واضـــافـت
الصحـيفة بـاالستـناد الـى هذه الـوثيقـة التـي حصلت
على نسخة منها ان ثمة تهديدا "جديا" من منظمات
ارهـــابيــة. وذكــرت ان ثـكنــة ويلـينـغتـــون واحيــاء رويــال
غـارد يف بــاكيـنغهـام بـاالس الــواقعـة جـميعـا يف وسـط

لندن معرضة لتهديد "جدي".
انتخابات

بـــدأ النـــاخبــون االوكـــرانيـــون عنــد الـســاعـــة الثـــامنــة
بــالتـوقـيت احملـلي يـصـوتـون الخـتيــار خلف للــرئيـس
املنتهية واليته ليونيد كوتشما على ما اعلنت اللجنة

االنتخابية املركزية.
ودعـي 37 مليـون نـاخب الـى املـشـاركــة يف االنتخـابـات.
وتفتح مكاتـب االقتراع الثالثة والثالثـون الفا ابوابها
من الـسـاعــة الثــامنــة صبـاحـا الـى الـسـاعــة الثــامنـة
مـســاءً . ويـبلغ عــدد سكــان هــذه الــدولــة الــواقعــة بني
روسيـا شـرقـا واالحتـاد االوروبي غـربـا نحــو 48 مليـون

نسمة.
عودة 

عـاد املعـارض املـاليـزي انـور ابـراهـيم امـس االحـد الـى
بالده بعـدما خضع لعمليـة جراحية يف املـانيا وكان يف
استقبـاله مئـات من انصـاره الذين تـظاهـروا رغم منع

الشرطة لهم.
واقيمت حـواجز على طريق مطـار كواالملبور لكن اكثر
من 500 مـن انصـار رئـيس الـوزراء السـابق متكنـوا من
الوصول الـى املطار غـالبيتهم يف قـطارات. ودخل نحو
200 منـهم الــى قــاعــة الــوصــول وهـتفــوا "اصالحــات"
و"يعيـش انـور" يف حني كـان املعـارض املـاليـزي يـبتـسم

ويحيي اجلموع.

العدد )242( االثنني)1( تشرين الثاني 2004

NO (242)Mon. (1) November

غـرانـد رابيـدز )الـواليـات املتحـدة(
)اف ب(- جـال جـورج بـوش وجـون
كــيـــــــري بال هــــــوادة يف الــــــواليــــــات
القلـيلـــة املتـــرددة التـي ميكـنهــا ان
تــــرجح كفـــة مــــرشح علـــى اخـــر يف
االنتـخابـات الرئـاسيـة الثـالثاء يف
حني ان الـشــريط الـذي ظهــر فيه
اسـامــة بن الدن وفــر لهمـا فـرصـة

جديدة لتبادل االتهامات.
ومـــا ان عـــرض شـــريــط  الفـيـــديـــو
تـوقف املرشح الـدميوقـراطي جون
كيـري واجلمهوري جورج بوش عن
تـبــادل االتهــامــات لفـتــرة قـصـيــرة
لــــيـــــــــــؤكـــــــــــد كـل عـلـــــــــــى حـــــــــــدة ان
االمـيـــركـيـني سـيـبقـــون مـتحـــديـن
ولــن تـــــرهـــبهـــم تهـــــديـــــدات زعــيــم

تنظيم القاعدة.
لكن الهدنة لم تدم طويال.

فـقــــــــــــد اتـهــــم الـــــــــســــيــــنــــــــــــاتــــــــــــور
الـــدميـــوقـــراطــي مجـــددا خــصــمه
اجلـمهــوري بــانه فـشل يف الـقبـض
على اسامة بن الدن يف افغانستان

نهاية العام .2001
واوضـح كــــيـــــــــــري خـالل حــــمـلــــتـه
االنتخـابيـة يف آبلتـون )ويسكـنسن
شــمـــــــال("كــمـــــــا ســبـق وقـلــت قــبـل
سنتني عنـدما كان اسـامة بن الدن
وتـنــظـيــم القـــاعــــدة مخـتـبـئـني يف
جـبــال تــورا بــورا )..( كــان حتـــويل
قـواتنـا من افـغانـستـان لشـن حرب
متسرعة يف العراق قرارا خاطئا".

حرب ستراتيجية
واضـاف كيـري "سادفـع العالـم الى
حــرب استــراتيـجيــة ضــد االرهــاب
اكــثـــــر ذكــــــاء وفعـــــالــيـــــة وقــــســـــاوة
وسـنجعل مـن اميـركــا مكـانــا اكثـر

بوش وكيرري يواصالن تبادل االتهامات

االمريكيون متحدون ضـد االرهاب ولن ختيفهم هتديدات القاعـدة والربيطانيون يفضلون كريي
وأوضح االسـتطالع انهم يعتقدون
ايــــضــــــــاً بـفــــــــارق أقـل. ان أي فــــــــوز
لـكيـري ســوف يضـر مبـوقف تــوني
بليــر رئيـس وزراء بــريطــانيـا علـى
الـصعيـد الـدولي يف ضـوء حتـالفه
مع الــرئيـس احلــالي جـورج بـوش.
وأظهــرت االسـتـطالعــات مــراراً ان
معــظـم الـبـــريــطـــانـيـني يـــشعـــرون
بعـدم ارتيـاح لصـداقـة بليـر وبـوش
وسـيــــاســتهـمــــا املـــشـتــــركــــة بـــشــــأن
العـــراق. وأبـلغ 56 يف املـئـــة مـعهـــد
كـــــــــومـــيـــــــــونـــيــكـــيـــت ريـــــــســـيـــــــــرش
السـتـــطالعــــات الـــــرأي ان العــــالـم
سـيكــون اكـثــر امــانـــاً مع كـيــري يف

حني فضل 24 يف املئة بوش.
وقـــــال 50 يف املـئـــــة ان فـــــوز كـيـــــري
سيـضعف املوقف الـدولي لبـلير يف
حــــني اعــــــــــــرب 42 يف املــــئــــــــــــة عــــن
اعـــتقـــــادهـــم بعـــــدم حـــــدوث ذلـك.
ونــــشـــــر االســتــطـالع يف صحــيفـــــة
انــدبنـدنـت اليـوم االحـد. وقـال 74
يف املئـة مـن بني 1009 بــريطـانـيني
مت اســـتـــــطـالع ارائـهـــم االســـبـــــــــوع
املاضي انـهم ال يعتقدون ان تـأييد
بـليـــر لبــوش يف حــرب العــراق امــر
طيـب لبـريـطــانيــا يف حني رأي 19

يف املئة عكس ذلك. 
ولـكـن االسـتــطالع وجــــد قفــــزة يف
الـتــــأيـيــــد حلـــــزب العـمــــال الــــذي
يتــزعمـه بليـر مع قــول 39 يف املئـة
انهـم سـيــصـــوتـــون لــصــــالح حـــزب
الـعمال اذا اجريت انتخابات عامة
غـدا بزيادة سبع نقـاط منذ اجراء
اســـتــــطـالع ممــــــــاثـل قـــبـل شـهــــــــر.
وحصـل حزب احملـافظني املـعارض

على 33 يف املئة. 

والـتأهـب االرهابـي هو حـاليـا على
املــستــوى االصفـر )مــرتفع(. وكـان
رفع الـــى املــسـتـــوى الـبـــرتقـــالـي يف
االول مـــن آب يف مـحـــيــــط بـعــــض
املـــــــراكـــــــز املـــــــالــيـــــــة يف واشــنــــطــن
ونـيـــويـــورك ونـيـــوارك )نـيجـــرسـي

شرق(.
وسعـــــى الـــــوزيـــــر االمــيـــــركــي الـــــى
الــطمــأنـــة داعيـــا االميــركـيني الــى
"الــشعــور بــاالمــان" والـتـــوجه الــى
مكــاتـب االقتــراع الـثالثــاء. وجــدد
التـأكيد على ان ال "تهـديد محددا
يـــســتهـــــدف يـــــوم االنــتخـــــابـــــات او

مكاتب االقتراع".
لـكن الــسلـطـــات االميـــركيــة اكــدت
انها "تأخذ باكبر قدر من اجلدية"
الـتهديدات التي وجههـا اسامة بن

الدن مساء اجلمعة.
وقــال ريــدج ان "شــريـط الفـيــديــو
جديـد لكن التهـديد ليـس كذلك.
اوســــــاط االســـتخــبــــــارات لــيـــــســت
بحــاجــة الــى كـــاسيـت فيــديـــو لنب
الدن ليــذكــرنــا بــانه مــصمـم علــى

شن هجمات هنا".
وطلب بـوش مـن كبـار مــستـشــاريه
لالمـن القــومـي اتخــاذ االجــراءات
"التـي تكــون ضــروريــة". ولـم يعـط
الـــبـــيـــت االبـــيــــض اي تـفــــــــاصـــيـل

اضافية حول هذه االجراءات.
خيار البريطانيني

من جـــانب آخـــر استـطالع نـشــرته
صحـيفــة امـس االحــد ان غــالـبيــة
كـبـيــرة مـن الـبــريـطــانـيـني تــرى ان
جنــاح املــرشح الــدميقــراطي جــون
كيــري يف االنـتخــابـــات االميـــركيــة
هـو أفـضل نـتيجـة لـألمن العــاملي.

نفسه داعية الناخبني الى التوجه
بــــــشـكـل طـــبـــيـعـــي الـــــــى مـكـــــــاتـــب

االقتراع الثالثاء.
وقــــــــال تــــــــوم ريــــــــدج وزيــــــــر االمـــن
الداخلـي االميركي "ال نحـتاج الى
االنتقـال الـى املـستـوى البـرتقـالي
)مـــرتفع جـــدا( التخــاذ اجــراءات"
ردا علــى التهـديــدات "او لتحــسني

االمن يف البالد"
تأهب اصغر

الــذين يــدعمـون الـدميـوقـراطـيني
تـقـلــيـــــــدا واملــنـفــيــني الـكـــــــوبــيــني
اجلــمـهـــــــوريــني بـــــشـكـل كــبــيـــــــر او
املـتقــاعــديـن الــذيـن انـتقلــوا الــى
هـذه الوالية املـشمسة لقـضاء اخر

سنوات حياتهم.
ورغم عـرض شـريـط الفيـديــو عن
بــن الدن وتهـــــديـــــداتـه للـــــواليـــــات
املتحدة ابقت السلطات االميركية
الـتــأهـب االرهــابـي علــى املــسـتــوى

امنا".
ويف ويـــسكـنــسـن احـــدى الـــواليـــات
املتـرددة يف الـشمـال جـدد الـرئـيس
االمـيــــركــي هجـمــــاتـه علــــى طــبع
مـنـــافــسه الـــدميـــوقـــراطـي املـتـــردد
مـــــــــدافـعـــــــــا عـــن ادائـه وسـجـلـه يف

احلكم.
وقال بـوش "بعد اقل من 72 سـاعة
ســيــــصـــــــوت الـــــشـعــب االمــيـــــــركــي
والسـؤال املطـروح هـو: مبـن يثقہ
انـا اعــد بقيــادة فعليـة وبـنتـائج يف
مــرحلــة الـتحــديــات والـتهــديــدات

هذه".
واضـاف "مــواقف خـصمـي شبـيهـة
بـــــالـــطقــــس هــنـــــا يف غـــــريــن بـــــاي
)ويـسـكنــسن( . ان كــان ال يعجـبك

انتظر قليال فانه سيتغير".
واظهــــر اسـتــطـالع للــــرأي نـــشــــرت
نـــتـــــــائـجـه مـجـلـــــــة نـــيـــــــوزويـك ان
الـــــــرئــيـــــس االمــيـــــــركــي اســتـعـــــــاد
الـصــدارة بحـصــوله علـــى 50% من
االصــوات يف مقــابل 44% ملنـافـسه.
واجــــــــــري االســــتــــــطـالع قــــبـل بــــث
شــريـط الـفيــديــو الــذي ظهــر فـيه

بن الدن.
ويف الـــواليـــات املـتـــرددة غـــالـبـــا مـــا
تكـون االهتمامات بعيدة كل البعد
عــن الــنـقـــــــاشـــــــات املـــــســتـعـــــــرة يف

واشنطن.
ففـي منـطقـــة البـحيــرات الـكبــرى
علـــى املــــرشحـني اقـنـــاع مـــزارعـني
غـالبـا مـا يكـونـون من احملـافـظني،
ميـــرون بــصعـــوبـــات. ويف فلـــوريـــدا
)جـنـــوب شـــرق( علـيهـم اسـتـمـــالـــة
مجموعات مختلفة كل االختالف
مــثل الـــســــود يف شـمــــال الــــواليــــة

طهران/ وكاالت
تـبني البرملـان االيراني بـاإلجماع
امــس قـــرارا يــطـــالــب احلكـــومـــة
االيرانية باملـضي قدما يف برامج
تخــصـيـب الـيـــورانـيــــوم وذلك يف
خطوة مـن شأنها تصعيـد التوتر
بني إيـران والغـرب الـذي يطـالب
طـهـــــــران بـــــــوقـف بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا
لـتخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم، مهـــددا
بـــــإحـــــالـــــة ملـفهـــــا الــنـــــووي إلــي
مـجـلـــــس االمــن يف حـــــــال عـــــــدم
االذعــــان لهـــذا الــطلـب . وذكـــرت
شـبـكــــة )سـي ان ان( االخـبــــاريــــة
االمــــريكـيــــة أنه مبجـــرّد اإلعالن
عن تبني القـرار، بادر الكـثير من
النــواب االيــرانـيني إلــى الـهتــاف
"املوت ألمريكا". ويأتي تبني هذا
القـــــرار بعــــد يــــومـني مــن إعالن
دبـلومـاسيني غـربيـني أنّ الوكـالة
الـدوليـة للطـاقة الـذرية عـرضت
أن تــضـمـن إليـــران إمـــدادات مـن
الـوقـود ملـنشـاتهـا النـوويـة إلنتـاج
الـطــاقـــة لكـي ال تكــون إيــران يف
حـاجـة إلــى تخصـيب اليـورانيـوم
عنــدهــا. وقــال دبلــومـــاسيــون إن
محـمــد الـبــرادعـي املــديـــر العــام
للـــــوكـــــالـــــة قـــــدم هــــــذا العـــــرض
ملــــســــــاعــــــدة فــــــرنــــســــــا وأملــــــانــيــــــا
وبــــريــطــــانـيــــا يف محــــادثــــات مع
إيــران تهــدف إلـــى إقنــاع طهــران
بـــــــالــتـخـلــي عــن بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا
لـتخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم. وكـــانـت
الـدول الـصنــاعيـة الـثمــانيـة قـد
عرضت أيـضا علـى ايران مـؤخرا
تقـــــدمي مــــســـــاعـــــدات يف مجـــــال
  مكـــافحــة اخملــدرات بــشــرط ان
تـقوم طهـران بتجمـيد انـشطـتها
الـنــــوويــــة املــتعـلقــــة بــتخــصـيـب
 اليـورانيـوم االمـر الـذي ادى الـى
رفـــــض ايـــــــــران لـهـــــــــذا الـعـــــــــرض
ووصفه بـانه "غيـر مشـروع".  كمـا
قــدمـت الــدول االوربـيــة الـثالثــة
وهي بريطانيا وفرنسا واملانيا يف
احلـــادي   والعــشـــريـن مـن شهـــر
اكتـوبـر احلـالي اثنـاء اجتمـاعهـا

حتد ايراني جديد حول االزمة النووية

الربملان االيراين يؤيد استئناف ختصيب اليورانيوم

يف ختــام املنـاقـشـات الـتي بـثتهـا
االذاعـــة ان 247 بـــرملـــانـيـــا كـــانـــوا
حــاضــريـن مـن اصل 290 "ايــدوا

باالجماع النص".
وقـــــال ان ذلـك يــــشــكل "رســـــالـــــة
مـوجهـة الـى اخلـارج )تـظهـر( ان

البرملان لن يذعن للتخويف".
وجــاء يف الـنـص الــذي يـتـضـمـن
بـــنــــــــدا واحــــــــدا ان "احلــكــــــــومــــــــة
مـسؤولـة )..( عن التـحرك حـتى
متــتلـك الــبالد الـتـكـنــــولــــوجـيــــا
الـنـــوويـــة املـــدنـيـــة ال سـيـمـــا دورة
انـتـــاج الـــوقـــود" اي الـتخـصـيـب.

مع اجلـــانـب االيـــرانـي يف فـيـيـنـــا
 مقــتـــــرحـــــات لــــطهـــــران تـــتعـلق
بـتــــزويــــدهــــا بــــالــــوقــــود الـنــــووي
إضـافـة إلــى امتيـازات اقـتصـاديـة
 وجتـــــــاريـــــــة اخـــــــرى كــي تـــــــوقـف
االخيـرة تخـصيب الـيورانـيوم اال
ان هــــذه املقـتــــرحــــات لــم تالقـي  
 قـــبــــــــوال مـــن قـــبـل اإليــــــــرانـــيـــني
ملـــااعـتـبــــروه حقهـم الــشـــرعـي يف
عــدم التعـليق الـدائـم لتـخصـيب

 اليورانيوم.
وقــــال رئـيـــس مـجلـــس الـــشــــورى
)البرملـان( غالم علي حـداد عادل

اخلـــرطـــوم: طـــالـب مـتـمـــردو إقلـيـم
دارفــــــــــــور )غــــــــــــرب الـــــــــســــــــــــودان( يف
املفــاوضــات الـتـي يــرعــاهــا اإلحتــاد
األفـريقـي بفصل الـدين عن الـدولة
يف الـــــســــــودان وهــــــو مــــــا اعــتــبـــــــرته
احلـكــــومــــة الـــســــودانـيــــة أمــــرا غـيــــر
مـطـــروح للـنقـــاش. وقـــال محجـــوب
حسني املتحـدث باسم حركـة حترير
الـسـودان إحـدى حـركـتي الـتمـرد يف
دارفـور إن املـتمـرديـن علـى اسـتعـداد
للـبــــدء بــــاملــــداوالت حــــول املـــســــائل
األمـنـيــــة يف أعقــــاب الــــدعــــوة الـتـي
أطلـقهــــــا املــــــراقــبــــــون الــــــدولــيــــــون
والوسـطاء. وأضـاف "سنبـدأ بإعالن
املبــادئ ونـحن نــريــد الفـصل بــشكل
واضح بـني الــديـن والــدولـــة"، واتهـم

حكومة اخلرطوم ترفض مطالب متمردي دارفور
بفصل الدين عن الدولة

احلكـومــة السـودانيـة عبـد الــرحمن
الـزومـة قـال إن دارفـور تــشكل جـزءا
مــن الـــــســـــــودان ويـجــب أن تـخــــضـع
لـلـــــشـــــــريـعـــــــة. وأضـــــــاف املـــــســـــــؤول
احلــكــــــــومـــي "بـحــــــســـب اتـفــــــــاقــــــــات
نـيفاشا-كـينيا املبـرمة بني احلـكومة
الــــســــــودانــيــــــة واجلــيــــش الـــــشعــبــي
لـتحــريــر الـســودان -حــركــة الـتمــرد
التي يـتزعمها جـون قرنق يف جنوب
السـودان- فـإن الشـريعـة مـطبقـة يف
كل الــســودان بــاسـتـثـنــاء اجلـنــوب".
وشــــــدد الــــــزومـــــــة علـــــــى القــــــول إن
مــنــــطقــــــة "دارفــــــور تـقع يف شــمــــــال
الـســودان وبــالـتــالـي فــإن الـشــريعــة
يجـب أن تـطـبق فـيهـــا، وهـــذا لـيــس

مطروحا للتفاوض".

حـكـــــــومـــــــة اخلـــــــرطـــــــوم بـــتفـــضـــيل
"اإلسـالم علــــى حـــســــاب الــــديــــانــــات
األخـرى. وهـذا مـا ال يـجب أن تكـون
علـيه احلــال". وبــدوره قـــال محـمــد
تـوقـد كـبيـر مفــاوضي املـتمــردين يف
حــركـــة العــدل واملــســاواة إن حــركـته
عرضـت موقفها حول إعالن املبادئ،
كمـا قامت بعرض تاريخي للنزاع يف
الـسودان ودارفـور. وأوضح يف أعـقاب
اجللـسة األولـى التي مت تعـليقها أن
حـــــركــته تـــــرغــب يف الــتــــــوصل إلـــــى
التـزام مـشتـرك بـشـأن هـذا اإلعالن
بغية دراسـة بقية املـسائل السيـاسية
خــاصــة تقـــاسم الــسلـطـــة والثــروات
وعــودة الـنــازحـني وإعــادة تــأهـيلهـم.
غيــر أن مــستـشــار شــؤون اإلعالم يف

كــــــــابــــــــول )اف ب(- قــــــــال
نـــاطق بــاسـم محـتجــزي
ثالثـــة مـــوظفـني دولـيـني
يف االمم املـتحدة خطفوا
اخلـميـس يف كـابــول انهم
ميـهـلــــــــــون حــكــــــــــومــــــــــات
الـرهـائـن واالمم املتحـدة
ثـالثــــــــة ايــــــــام لـــتـلـــبـــيــــــــة
مــــطـــــــالــبـهــم والســيــمـــــــا
مغـادرة الـبالد، واال قتلـوا
الـــــــرهـــــــائـــن.واوضـح املـال
محـمد اسحق الـذي قدم

نفـسه علــى انه النـاطق بـاسـم "جيـش املـسلـمني" الـذي
اعلـن مـــســــؤولـيــته عـن عــملـيــــة اخلـــطف ان مـجلـــس
"شورى" حـدد مطالب اخلـاطفني االحد.واضـاف "نريد
ان تغــادر االمم املـتحـــدة افغــانــسـتــان ونــريــد ان تــديـن
الهجمات التي تشن يف افغانـستان واجتياح افغانستان
من قـبل قـــوات اجنـبيــة".ومـضــى يقــول "نــريــد ان يـتم
االفـــراج عــن كل املعــتقلـني يف كـــوبـــا وبـــاغـــرام )قـــاعـــدة
اميركية على بعد 50 كيلومترا من كابول( وكل االفغان
املعـتـقلــني يف سجــــون يف اخلــــارج".واضــــاف "نــــريــــد ان

خمتطفو املوظفني الدوليني يف افغانستان هيددون بقتلهم
ان مل تنفذ مطاليبهم

تـــــسـحــب بـــــــريــــطـــــــانــيـــــــا
وكــوســوفــو فــورا قــواتـهمــا
مـــن افـغــــــــانــــــســـتــــــــان واال
ــــــــــــــشــهــــــــــــــــــدا قـــــــتــل ســـــــت
مــــــواطــنـــيهــمــــــــــا".واوضح
"نـريد ان تدين الفيليبني
اجـتياح الـقوات االجنـبية
الفـغانـستـان".وختم "انـنا
منهـلهـم جـمــيعـــــا ثالثــــة
ايــام".وخـطـفت املـــواطنــة
االيـرلنـديـة-البــريطـانيــــة
ـــــــــــــا فــالنـــــيــغـــــــــــــان انـــــيـــــت
والفـيلـيبـينـي اجنلـيتــو نــايــان ومــواطنــة من كــوســوفــو
تـــدعـــى شكـيـبـي حـبـيـبـي اخلـمـيــس يف كـــابـــول. ويعـمل
الثالثـة يف الـلجنــة االنتخــابيـة املـؤلفــة من مـســؤولني
افغـــان ومن االمم املـتحــدة الـتي اشــرفـت علـــى تنـظـيم
االنتـخابات الـرئاسيـة االفغانيـة االخيرة.وعـرضت قناة
اجلزيرة الفضائية القطرية اليوم شريط فيديو يظهر
فـيه املــوظفـون الـثالثــة.وظهـر الـرهـائـن الثـالث احيـاء
جـالــسني ارضـا يف زاويـة قـاعـة وقـد بــدا علـيهم الـتعب
ــــــــــــــرة. ــــــــــــــات خــــــــطــــــي لـــكــــــن مــــــن دون اثــــــــــــــار اصــــــــــــــاب
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احمليط رام اهلل : كشفـت مصادر سيـاسية
وأمنيـة فلسـطينيـة يف العاصمـة األردنية
عمان أن حتقيقات مكثفة ومشددة بدأت
بــســـريـــة تـــامـــة للـمقـــربـني مـن الـــرئـيــس
الفلـسـطيـني يـاسـر عـرفـات يف املقـاطعـة
مبـدينـة رام اهلل بعـد أن بـرز إلـى الـواجهـة
خالل الـساعات املـاضية "إفتـراضات" بأن
التــدهــور املفـــاجئ لـصحــة عــرفــات وراءه
أيــــادٍ خفـيــــة بعــــد فـــشل الـتـــشخـيــصــــات
الطـبيــة املبــدئيـة يف رام اهلل وبـاريـس عن
فــك ألغــــــاز اإلنهــيــــــار املفـــــاجــئ لـــصحـــــة
عرفـات، والفـقدان املـستـمر لـكريـات الدم
وهي حـالـة طـبيــة المثـيل لهــا رغم عـدم
قطع مسـؤولني مقربني من عـرفات حتى
اآلن بــصحـــة املعلـــومـــات املـتـــواتـــرة حـــول
إصـــــــابـــــــة عـــــــرفـــــــات بـــــــداء الـــــســـــــرطـــــــان
"اللـــوكـيـمـيـــا". وأكـــدت املـصـــادر، أن نحـــو
خمـسـة عـشــر فلـسـطيـنيــا من املـرافـقني
العــــسـكــــــريــني واألمــنــيـــني والفــنــيــني يف
مقـــاطعــة عــرفــات أخـضعــوا إلسـتجــواب
مكثف ودقيق بعـد وصول مستشار األمن
القومي لعرفـات العميد جبـريل الرجوب
الــى رام اهلل قــادمـــا من مـصــر. وتـفتــرض
الـشكـوك األمنيـة حـسبمـا ذكـرت العـديـد
من وكــاالت االنبـاء واملـركــز الفلـسـطيـني
لالعالم . أن أحـــد املقـــربـني مـن عـــرفـــات

الفلسطينيون يحملون اسرائيل مسؤولية مرض عرفات

شكوى مـتزايـدة بشـأن تنـاول عرفـات طعامـاً مسـمومـاً أدى إىل تدهـور صحته
االزمـــة الــصحـيـــة الـتـي أملـت بـــالـــرئـيــس
الفلـســطيـني يــاســر عــرفــات.    واعـتبــرت
القـــوى الفلــسـطـيـنـيــة يف بـيــان صــدر يف
قـطــاع غــزة "ان احلـصــار القـــاسي الــذي  
فـرضته قوات االحـتالل االسرائيـلي على
عرفات مبقـره يف مدينة رام اهلل وحرمانه
من  ادنـى الـشــروط املعيـشيــة من حـريـة
الـتحـــرك واملغـــادرة تــسـبـب اخـيـــرا بـــأثـــار
سلـبيـة علـى حـاله   الـصحيـة".    واعـربت
يف بيانها "عن االمنيات بالشفاء العاجل
للـــرئيـس عــرفــات والعــودة القـــريبــة   الــى
الوطن ملـواصلة دوره القيـادي يف النضال
الفلــسـطـيـنـي".    ودعـت يف هــذا الـصــدد
"الى احلفاظ الـوحدة الوطنـية ومحاربة
الـصــراعــات الـــداخلـيــة لـصــون   اجلـبهــة
الـــداخلـيـــة وتعــزيــز الـصـمــود مبـــواجهــة
االحـــتالل " كــمــــــا دعــت الــــــى تـكــــــريـــــس
القـــانــــون  ومحـــاربـــة مــظـــاهـــر االنـفالت
والعودة الـى مؤسـسات مـنظمـة التحـرير
الفلـسطـينيــة املمثـل   الشـرعي والـوحيـد
للــشعــب الفلــسـطـيـنـي".    وخـتـم الـبـيـــان
الـــــذي صـــــدر بـــــاســم القـــــوى الـــــوطــنــيـــــة
واالسالميـة الفلـسـطيـنيــة يف قطـاع غـزة
  بــالـتنــديــد مبـسلـسل جـــرائم االحـتالل
االسـرائيلي واملـذابح التي تـرتكبهـا قواته

يف  االراضي الفلسطينية.

وواردة يف املـقـــــــــــاطـعـــــــــــة، حــــيــــث بــــيــــنــــت
حتـقـــيـقـــــــــات اخملـــــــــابـــــــــرات املـــــصـــــــــريـــــــــة
والفلــسـطـيـنـيــة أن واحــدا مـن مـــرافقـني
عـــسـكــــريــني لعــــرفــــات تــطــــوع بـــــاملهـمــــة
لإلســرائـيلـيني مـن خالل كـــاميــرا مــزودة
مبـسجل يف مقـدمـة بنـدقيـته، حيـث قيل
أنه مسجـون حاليا يف وقت لـم تتأكد فيه
هــذه الــروايــة مـن مـصـــادر فلــسـطـيـنـيــة.
وتعـــتقــــــد املـــصـــــــادر، أنه إذا لـــم يحـــــســم
تشخيص مرض عرفات فإنه يبدو مؤكدا
أن عـرفات تـناول سمـوما معقـدة وبطـيئة
املفعـول يـظهــر مع تــداعيــاتهـا الـصحيـة
والـبدنيـة أن الوفـاة عاديـة ،وهو مـايجنب
إسـرائيل مـواجهـة غـضب العـالم يف حـال
إقــــــدامهــــــا علـــــى قـــتل عـــــرفـــــات بـــطـــــرق
عـــسـكـــــريـــــة. وتـــــدلل طــبــيعـــــة الــتعـــــامل
الـسيــاسي حلكـومـة شـارون مع تــداعيـات
مــرض عــرفـــات واليـقني الــذي تعــامل به
سـاسة إسـرائيلـيون بـحتميـة وفاة عـرفات
وغــيـــــــابه عــن الــــســــــاحــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
الفلـسـطيـنيـة بـأن الـدولــة العبـريـة رمبـا
تعـــرف الكـثـيــر عـن خفــايــا وأســرار أزمــة
عــــرفــــات الـــصحـيــــة الـتـي التــــزال حـتــــى
الـســاعــة غــامـضــة. من نــاحيـتهــا اتهـمت
الـقـــــــــــوى الـــــــــــوطــــنــــيـــــــــــة واالسـالمــــيـــــــــــة
الفلـسـطيـنيـة  اســرائيل بـاملـســؤوليــة عن

املـلك حــسـني عــــاهل األردن آنـــذاك لـــدى
إســرائـيل لـفك لغــز الـسـم مقــابل إطالق
ســــراح محــــاولـي تــنفـيــــذ العــملـيــــة بعــــد
القبـض علـيهم. وأشـارت هــذه املصـادر أن
مـثل هذه االحتمـاالت تتوافـق مع حتذير
مــديــر اخملــابــرات املـصــريـــة اللــواء عـمــر
سليمـان للـمسـؤولني الـفلسـطينـيني قبل
عــــــامــني مــن وجــــــود "عــمـــيل" يف مـكــتــب
عـــرفـــات يـنـقل لإلســـرائـيلـيـني كل شـــاردة

والعـــاملـني يف مكـتـبـه متكـن مـن اضــافــة
مــواد ســامــة يف طعــام عــرفــات زودتهــا به
إســرائـيل بهــا إمـتــدادا لـظــاهــرة انـتــشــار
العـمالء مــن الفلــسـطـيـنـيـني إلســـرائـيل
الـــذيـن وشــــوا خالل الــسـنـــوات املـــاضـيـــة
بــــأمــــاكـن وجــــود وإخـتـبــــاء نــــاشــطـني يف
املقـاومة الفلـسطيـنية، وتـؤكد املـصادر أن
إسرائيل متكـنت من جتنيـد مااليقل عن
أربعـني ألف عـمـيل لهــا يف مــدن الــضفــة
الغربيـة وقطاع غـزة خالل األعوام األربع
املـــاضـيـــة، وأنـه بفــضـل ذلك رمبـــا اصـبح
الــــوصــــول الــــى طعــــام عــــرفــــات مـتــــاحــــاً
لإلسـرائيليـني اللذيـن كانـوا يخشـون من
عـــواقـب ونـتــــائج الـتــصفـيـــة اجلــســـديـــة
املـبــــاشـــــرة لعــــرفــــات مــن خالل قـــــواتهــــا
العسكرية الـتي حتاصر مقره يف رام اهلل.
وتعيـد اإلفتراضات األمنيـة الفلسطينية
بحـسـب املصـادر الـى األذهـان حـادثـة زرع
مــــــــادة ســــــــامــــــــة يف أذن رئـــيــــــس املــكـــتـــب
الــسـيــاسـي حلــركـــة املقــاومـــة اإلسالمـيــة
حـمـــاس خـــالـــد مـــشعل يف األردن ، حـيـث
اســـتـعـــــصـــت أحـــــــــدث طـــــــــرق الـــتـــــــــداوي
واملعـــــاجلــــــة علــــــى حتلــيل وفــك طالســم
التـركـيبـة الـسـامـة الـتي حقـن فيهـا أحـد
عـــمـالء املـــــــــوســـــــــاد أذن مـــــــشـعـل قـــبـل أن
يسـتعني بـالتـريـاق املضـاد والـذي تـوسط


