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NEWS & REPORTS

فتح باب ترشيح محمود عباس خلالفة عرفات

ثالثة مرشحني جدد والربغوثي مفض ًال لدى كوادر احلركة وعنان يؤكد املساندة الدولية لالنتخابات
البنك الدولي يؤكد إن  %47من الفلسطينيني حتت خطر الفقر ويدعو الى تقليص قيودها

املدى  /وكاالت
تكرمي

عقــد اجمللــس التـشــريعـي الفلـسـطـينـي صبــاح أمـس
الثالثـاء يف رام اهلل يف الضفـة الغـربيـة جلـسة خـاصة
تكـرميا لذكرى الرئيس الـراحل ياسر عرفات ،بحضور
القادة الفلسطينيني الرئيسيني.
وألـقى رئيـس منظمـة التحـرير الفلـسطيـنية مـحمود
عبــاس ورئيـس الــوزراء احمـد قــريع ورئيـس الـسـلطـة
الفلـســطيـنيــة بــالــوكــالــة روحـي فتــوح كـلمــات خالل
اجللسة.

مؤمتر

قال دبلوماسي عربي أمس الثالثاء يف شرم الشيخ ان
مؤمترا يضم الـدول اجملاورة للعراق سيـعقد يف كانون
االول يف عمــان.وهــذا املــؤمتــر مقــرر لكـن لم يـكن قــد
حـدد اي موعـد له حـتى االن .وتـدعم مـصر االردن يف
تنظيم هذا املؤمتر.
من جهـة اخرى تستـضيف ايران يف  30تشـرين الثاني
احل ــالـي اجـتـم ــاع ــا لـ ــوزراء داخلـي ــة ال ــدول اجمل ــاورة
للعـراق.وهــذا النـشـاط الـدبلـومــاسي املـكثف مـرتـبط
باجراء انتخابات يف العراق يف  30كانون الثاني.

ثقة

اعـتمــد املكـتب الـتنـفيــذي جمللـس الـتنـسـيق اخلـاص
مبــوظـفي االمم املـتحــدة يف جنـيف وهــو ميـثل قــرابــة
اربعـ ــة االف مـ ــوظف مـ ــذكـ ــرة تـ ــؤكـ ــد ثقـ ــة املـ ــوظفـني
بــاالمـني العــام لالمم املـتحــدة يف اعقــاب االنـتقــادات
التي وجهت الى ادارة املنظمة الدولية.
واصــدر املـكتـب يف نفـس الــوقـت بيــانــا اع ــرب فيـه عن
ت ــايي ــده للقــرار الــذي اتخ ــذته نقــابــة مــوظـفي االمم
املتحــدة يف نيـويـورك والـذي نـدد "بــانعــدام النـزاهـة"
على اعلى املستويات يف املنظمة الدولية.
يشـار الى ان االمـني العام كـان قرر يف متـوز املاضي اال
يلــتفـت الـ ــى شـكـ ــوى ضـ ــد املفـ ــوض االعلـ ــى لـ ـشـ ــؤون
الالجـئـني يف االمم املــتحـ ــدة رود لـ ــوبـ ــرز ال ـ ــذي اتهـم
بالتحرش اجلنسي

زيارة

بــدأ الــرئـيــس اللـبـنــانـي امـيل حلــود زيــارة الــى قـطــر
تـستغـرق  24سـاعـة.حيـث سيجـري الـرئـيس الـلبنـاني
محــادثــات مع الــشيـخ حمــد ويـضع احلجــر االســاس
للــسفــارة اللـبن ــانيــة يف الع ــاصمــة القـطــريــة.ونقـلت
مصـادر صحفية عن حلود قـوله انه سيبحث مع امير
ق ـط ـ ــر "االوض ـ ــاع الع ـ ــام ـ ــة يف املـن ــطق ـ ــة عل ـ ــى ض ـ ــوء
التـط ــورات االخي ــرة ( )...وسيـتم تـقيـيم املـسـتجــدات
وسبل تفعيـل العمل العربـى املشتـرك ملا فيـه مصلحة
الـبلــدان العــربـيــة وشعــوبهــا" .واضــاف ان احملــادثــات
سـتتنـاول ايضـا "سـبل تطـويـر العالقــات الثنـائيـة بني
البلدين".

تعليق

اك ــد وزراء خ ــارجـي ــة دول االحت ــاد االوروبـي اخلـمــس
والعشـرين "ضرورة" ان تـستمـر ايران يف تعلـيق برامج
تخصـيب اليـورانيـوم بـانـتظـار اتفـاق طـويل املـدى مع
االحتاد بشان نشاطاتها النووية.
وقـد "رحب" الـوزراء خالل اجتمـاع عقدوه يف بـروكسل
بقــرار اجلمهـوريــة االسالميـة تـعليق بـرامـج تخصـيب
اليورانيوم بعـد توصلها الى اتفـاق بهذا الشان مع كل
من املانيا وفرنسا وبريطانيا.
وقـ ــال وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة الـبـ ــري ـطـ ــانـي جـ ــاك سـتـ ــرو
للـصحــافـيني ان ال ــدول االوروبيــة حتـتفـظ لـنفــسهــا
بـحق رفع امللـف النــووي االي ــراني الــى مجلــس االمن
اذا لـم حتتـرم ايـران مـا تعهـدت بـه من تعلـيق لبـرامج
تخصيب اليورانيوم.

تشديد

شدد رئيـس الوزراء الليـبي شكري غـامن على "املـدلول
ال ـسـي ــاسـي املهـم" لل ــزي ــارة الـتـي يق ــوم به ــا ال ــرئـيــس
الفـرنـسي جـاك شيـراك اليـوم االربعـاء الـى طـرابـلس
لترسيخ تطبيع العالقات بني البلدين.
وستكـون هذه اول زيارة لرئيس فرنـسي الى ليبيا منذ
تــولـي العـقيــد مـعمــر القــذايف الــسلـط ــة يف االول من
ايـلول 1969.واوضـح ان الزيـارة "تأتـي يف اطار تـطبيع
العالقات بني البـلدين بعد تسوية كل املشاكل العالقة
بـيـنهـم ــا" ،مـضـيف ــا ان "الـبل ــديـن ي ــرغـب ــان يف ت ــوثـيق
عالقاتهما وتدعيمها يف اجملاالت كافة".

تخلي

تخلـى رئيس الوزراء القبرصي التركي املنتهية واليته
محمد علي طلعت رسميا عن تشكيل حكومة جديدة
مـا يعــزز احتمـال تنـظيـم انتخـابــات تشـريعيــة مبكـرة
لتسوية ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر.
واعـاد طلعـت الى الـرئيـس رؤوف دنكطـاش التفـويض
ال ــذي كلفه مبــوجـبه تــشكـيل حكــومــة جــديــدة داعيــا
قــادة "جمهـوريــة شمــال قبــرص التــركيـة" املـعلنــة من
ج ــانب واح ــد وغيــر املـعتــرف به ــا دوليــا الــى الــدعــوة
بسـرعة الى انتخابات مبكرة.ولم يحاول زعيم احلزب
اجلـمهــوري التــركـي اليـســاري حتــى تــشكـيل حكــومــة
ام ــام اخلالف ــات العـمـيق ــة بـني مخــتلف االح ــزاب يف
البرملان.

شراكة

ذكـر مصـدر يف الـرئـاسـة املصـريـة ان الـرئيـس املصـري
حــسنـي مبـارك غـادر القـاهــرة متـوجهـا الـى اجلـزائـر
حيـث سيـشــارك يف اجـتمــاع "الـشــراكــة اجلــدي ــدة من
اجل الـتـنـمـي ــة يف افـ ــريقـي ــا".وسـي ـش ــارك رؤس ــاء دول
وحكــومــات حــوالــى عـشــرة بلــدان افــريـقيــة يف الـقمــة
الـتي تهـدف الــى ضمـان الـتنـميـة و"حــسن االدارة" يف
القـارة.ويعقد على هـامش القمة مـن اجل التنمية يف
افريقيا.

املدى  -وكاالت
أعلـن م ـس ــؤول ــون أن ح ــرك ــة فـتح
كبـرى فـصــائل منـظمــة التحـريـر
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ــة رشحــت رئ ـيـ ــس
منـظمـة الـتحـريــر الفلـسـطيـنيـة
اجلـ ــدي ـ ــد ،محـمـ ــود عـبـ ــاس (ابـ ــو
م ـ ـ ـ ـ ـ ــازن) ،خلـالف ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزعـ ـ ـي ـ ــم
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي الـ ـ ــراحل ،ي ـ ــاس ـ ــر
عـرفـات ،يف االنتخـابـات الـرئـاسيـة
املق ـ ــررة يف ال ـتـ ـ ــاسع مــن ك ـ ــان ـ ــون
الثاني القادم.
وقــال عضــو من الـلجنـة املـركـزيـة
لفتح إنه ال يـزال يتعـني أن يوافق
اجملـلـ ـ ــس الـ ـثـ ـ ـ ــوري لـفـ ـتـح عـلـ ـ ـ ــى
التـرشيح اخلميـس ،وهو أمـر يعد
م ــؤك ــدا يف ض ــوء اإلجـم ــاع ال ــذي
حـ ـ ـصـل عـلـ ـيـه أبـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن داخـل
اللجنة املركزية ،نقال عن رويترز.
وت ــول ــى عـب ــاس رئ ــاس ــة مـن ـظـم ــة
التحـرير الفلـسطينـية عقـب وفاة
عـ ــرفـ ــات يف  11تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانـي
اجلاري.
ويحـ ـظ ـ ـ ــى ع ـب ـ ـ ــاس ( 69ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا)
ب ــتفـ ـض ــيل الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
وإسـرائيل بسـبب دعوته إلـى إنهاء
االنتـفاضة املـسلحة الـتي تفجرت
منذ سبتـمبر /أيلول عام  2000يف
ال ــضف ـ ــة الغـ ــربـيـ ــة وق ـطـ ــاع غـ ــزة
احملتلني.

سياسي مؤهل

ويرى مـراقبـون أن عبـاس هو أكـثر
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيــني الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــني
امل ـ ــؤهلـني لـلعــمل مــن أجل قـيـ ــام
دولـ ـ ـ ــة فلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ـ ــة ،وحتق ــيق
التعايش السلمي مع إسرائيل.
ويف تـصــريحــات األسبـوع املــاضي،
دعـا محمود عباس الـفلسطينيني
الـ ـ ــى االس ــتع ـ ـ ــداد لل ــتعـ ـ ــامـل مع
إس ــرائـيل م ـسـتقـبال ،وك ــذلـك مع
خـط ــة االنــسح ــاب مـن غ ــزة حـني
تبدأ حكومة شارون يف تنفيذها.
ويف مـق ـ ـ ــابـل ـ ـ ــة مـع  ،CNNق ـ ـ ــال

ع ـب ـ ـ ــاس " إن االن ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات هــي
مبـ ـث ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة اخـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــار لـلـ ـ ـ ـشـع ــب
الـفـل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي والـق ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
الفلـسـطيـنيـة ،لـيثـبتـوا ألنفـسهم
والع ــالـم ق ــدرتهـم عل ــى ت ــأسـيــس
دولة".
وتعه ــد عـب ــاس ب ــاتخ ــاذ إج ــراءات
للقضاء على الفوضى والعنف يف
األراضي الفلـسـطيـنيـة قـبيل بـدء
اإلنـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ــاسـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الفلـسـطيـنيـة يف  9كـانــون الثــاني
القادم.
وأكـد أن السلطـة الفلسطيـنية لن
تـت ـس ــامح مع أي مـظ ــاه ــر حلـمل
السالح يف الشوارع ،وأن املسؤولني
الفلـسطـينيـني سيبـذلـون قصـارى
جهدهم لفرض النظام.
وأشـ ـ ـ ــار عـ ـبـ ـ ـ ــاس يف حـ ـ ـ ــديـ ـثـه مـع
CNNإلى أن توحيـد حركة فتح
سـيـكـ ــون ضـمـن أولـ ــويـ ــاتـه خالل
املـ ـ ــرحلـ ـ ــة القـ ـ ــادمـ ـ ــة ،ويلــي ذلـك
ال ـت ـ ـ ــوصـل ال ـ ـ ــى اتـف ـ ـ ــاق ـي ـ ـ ــات مـع
اجلماعات املعارضة.
ويف وقـت س ـ ــابق قــبل أسـب ـ ــوعـني،
فتح مـلثمـون النـار بـإجتــاه خيمـة
ل ـتـلق ــي الع ـ ـ ــزاء علـ ـ ــى الـ ـ ــزع ـيــم
الـفلـ ـس ـطـيـنـي الـ ــراحل عـ ــرفـ ــات،
أث ـنـ ـ ــاء وج ـ ـ ــود مح ـمـ ـ ــود ع ـبـ ـ ــاس
ب ـ ــداخـلهـ ـ ــا.وأسف ـ ــر احل ـ ــادث عــن
مصـرع عنصـرين من قـوات األمن
الفل ـسـطـيـنـي اخل ــاص ب ــال ــراحل
عـرفـات ،قـتال ،وجــرح نحـو عـشـرة
عل ـ ــى األقل ،ج ـ ــراء إطالق ال ـن ـ ــار
الذي استمر خمس دقائق فقط.
ك ـم ـ ـ ــا أعل ـنــت ثـالث شخـ ـص ـيـ ـ ــات
فلسطينـية جديـدة عن رغبتها يف
الـت ــرشـيح النـتخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة
الفلسطينية من بينهم أكادمييان
مـ ــن ق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ــزة  .أول هـ ـ ـ ـ ــذه
الــشخـصـيــات هــو الــدكـتــور أيــوب
عـثـمــان ( 54عــام ـاً) ،أسـتــاذ األدب
يف ج ــامعــة األزهــر مبــديـنــة غــزة،

مطاردة

ص ــرح ن ــائـب رئـيــس جلـن ــة ارك ــان اجلـيــش االمـي ــركـي
اجلنـرال بـيتـر بـايـس ان اجليـش االميــركي يف كـابـول
يـواصل مطاردة زعيم تـنظيم القاعـدة اسامة بن الدن
وسـي ــواصل مـط ــاردته كـم ــا فـعل يف الع ــراق العـتق ــال
صدام حسني.وازال اجلنرال بايس التفاؤل الذي عبر
عـنه بعـض العــسكــريـني االميــركـيني يف بــدايــة العــام
بتـأكيدهم ان بن الدن سيعتقل قبل نهاية 2004.وقال
"اعتقـد ان ال احـد يجـب ان يتـكهن بــاعتقـال اي فـرد
يف اي مكان يف العالم".

تهنئة

هنـأ الـرئـيس الـروسـي فالدمييـر بـوتني هـاتفيـا رئـيس
الــوزراء االوكــرانـي فيـكتــور يــانــوكــوفـيتـش النـتخــابه
رئيسا الوكرانيا.
وقـال النـاطق بـاسم الكـرملـني اليكـسي غـرومـوف "مت
التـشــديــد خالل االتـصــال الهــاتفـي علــى ان املعــركــة
ك ــانت مـشــدودة لكـنهــا مـفتــوحــة ونــزيه ــة واالنتـصــار
مقنع".

اللجنة الرباعية

ه ــذا وعق ــدت اللجـنــة الــربــاعـيــة
حول الشـرق االوسط صباح أمس
الـثالثاء يف شـرم الشـيخ اجتمـاعا
غـيـ ــر رسـمـي قـبــيل بـ ــدء املـ ــؤمتـ ــر
الـدولي حـول العــراق لبحـث سبل
م ـس ــاع ــدة الـفل ـس ـطـيـنـيـني عل ــى
تنـظـيم انـتخ ــاب رئيـس الــسلـطــة
الفلسطينية.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح االم ـ ــني الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـالمم
املـتحــدة كــويف انــان للـصحــافـيني
عقـب االجـتـم ــاع ال ــذي اســتغ ــرق
قـرابـة الـسـاعـة "اكـدنــا تصـميـمنـا
عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـعـ ـ ـمــل مــع ال ـق ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

اعالن حالة الطوارئ يف دارفور

الطائـرات احلربية تقصف املنطقـة واملنظامت اإلنسانية
جتيل موظفيها
املدى  -وكاالت
اف ــادت ال ـصـحف الـ ـس ــودانـي ــة أم ــس
ال ــثالثـ ـ ــاء ان حـ ـ ــاكــم واليـ ـ ــة دارفـ ـ ــور
الـشـمــالـيــة اعلـن حــالــةالـطــوارئ يف
هـذه املنطقـة من غـرب السـودان ،اثر
سلــسل ــة مــن الهجـم ــات الـتـي شـنه ــا
م ـ ــؤخ ـ ــرا امل ـت ـمـ ـ ــردون واسف ـ ــرت عــن
سق ـ ـ ــوط ع ـ ـ ــدة ق ــتل ـ ـ ــى مــن ب ـي ــنهــم
شـرطيـان.وافــادت صحيفـة "االنبـاء"
املستقـلة يف خبـر من مديـنة الفـاشر
عـ ــاصـمـ ــة شـمـ ــال دارفـ ــور ،ان حـ ــاكـم
الــواليــة عـثمــان يــوسف كـبيــر اعـلن
ح ــال ــة ال ـط ــوارئ واسـتـنف ــارا امـنـي ــا
واسـع الـ ـن ـ ـط ـ ـ ــاق يف ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة اث ـ ـ ــر
"ال ـتـ ــصع ـي ـ ـ ــد الع ـ ـسـكـ ـ ــري مــن ق ــبل
املـتـمـ ــرديـن".وكـتـبـت الــصحــيفـ ــة أن
احل ـ ــاكــم اك ـ ــد ان ح ـ ــرك ـتــي ال ـت ـم ـ ــرد
"ح ــرك ــة الع ــدل وامل ـس ــاواة" و"جـيــش
حتـريــر السـودان" ،خـرقتـا  19مـرة يف
اسـب ــوعـني اتفـ ــاق وقف اطالق الـن ــار
الــذي وقعتــاه مع حكـومـة اخلـرطـوم
يف الثامن من نيسان.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر خـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ــودان
مـصــطفــى عـثـمــان اسـمــاعـيل اعلـن
االثـ ـن ــني لـلـ ـ ـصـحـ ـ ـ ــافـ ـي ــني ان عـ ـ ـ ــدة
شـرطـيني سـودانـيني قـتلــوا يف اليـوم
نفـسـه يف هجمـات نفـذهـا املـتمـردون

يف والية شمال دارفور.
ووقع املـتمــردون وحكـومـة اخلـرطـوم
يف الـتـ ــاسع مـن ت ـش ــريـن الـث ــانـي يف
ابوجـا (عاصمة نـيجيريا) بـروتوكوال
امـنـي ــا يلـت ــزم فـيه الـط ــرف ــان ب ــوقف
جميع العمليات يف دارفور.
كما يقضي بالتعاون مع قوة االحتاد
االفـريقي الـتي يتـم نشـرها وسـيصل
عـددهـا الـى ثالثـة االف عـنصـر عنـد
نهــايــة االنـت ـشــار ،وه ــدفهــا حـمــايــة
الالجئني والسهر على احترام اتفاق
وقف اطالق النار.
وك ــانـت املـ ـس ــأل ــة االمـنـي ــة مـن اب ــرز
حـج ـ ـ ــرات الـعـ ـث ـ ـ ــرة الـ ـت ــي واجـهـه ـ ـ ــا
املـتفاوضون يف محادثات ابوجا التي
اسـتـكــملـت ابـتـ ــداء مـن  21تـ ـشـ ــريـن
االول ،والهــدف مـنهــا ه ــو وضع حــد
لـلنــزاع يف اقلـيم دارفــور الــذي اسفــر
عـن م ــوت سـبعـني الف ان ـس ــان مـن ــذ
شباط 2003.
منظمات االغاثة تفر من دارفور
مـن جانب آخـر قالـت منظمـة "سيف
ذي ت ـشـيلــدريـن" (انق ــذوا االطفــال)
اخل ـيـ ـ ــري ـ ـ ــة لالغـ ـ ــاث ـ ـ ــة إنه ـ ـ ــا اجلــت
م ــوظفـيهــا مـن اقلـيـم دارفــور غــربـي
ال ـس ــودان وذلـك بع ــد جت ــدد القـت ــال
بـني القــوات الـس ــوداني ــة احلك ــوميــة

إطالق رساح الرهائـن الثالث بأفغانستان

محاكمة

قــالت املـتحــدثــة الــرسـميــة بــاسـم احلكــومــة االردنيــة
اسمــى خضـر ان الـشـاب الــذي اعتـدى بــالضـرب علـى
وزيـر العـدل صالح البـشيـر يف حـادث يـعتبـر االول من
ن ـ ــوعه يف املــملـك ـ ــة ،اع ـتـقل وســيح ـ ــال ال ـ ــى اجله ـ ــات
القضـائية اخملتـصة حملاكـمته.وقالت خضـر ان الشاب
رائد حمايدة اعتدى بـالضرب على وزير العدل بسبب
عـدم ورود اسمه يف الئحـة املـدعــوين لتقـدمي امتحـان
لاللتحاق باجمللس القضائي.
امـا بــالنــسبــة للعقـوبـة الـتي ميـكن ان يــواجههـا هـذا
االخـيـ ــر فق ــالـت خـضـ ــر ان "العق ــوبـ ــة وقف عل ــى م ــا
سـي ـشـي ــر الـيه الـتق ــري ــر الـطـبـي " ح ــول ح ــال ــة وزي ــر
العدل.

وثــانيهـا الــدكتـور حـسـن النــوراني
( 60عـ ــام ـ ـاً) ،وهـ ــو حـ ــاصـل علـ ــى
درجة الدكتوراه يف الفلسفة وعلم
الـنفـس ،أمـا الـشخـصيــة الثــالثـة
فه ــو احمل ــامـي غ ـس ــان ب ــرهـم مـن
مـ ــديـنـ ــة جـنـني .بـيـنـمـ ــا سـ ــربـت
م ـصـ ــادر م ـطـلعـ ــة ل"الـ ــوطـن" ان
مـ ــروان الـبـ ــرغـ ــوثـ ــى املعـتـقل فـ ــى
سـج ـ ـ ــون االح ـتـالل ه ـ ـ ــو امل ـ ـ ــرشـح
املـف ـ ـضـل لـلـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن كـ ـ ـ ــوادر
احلركة .وفـى وقت سابق اعلن كل
مـن طالل سدر مـستشـار الرئـاسة
الفـلسـطيـنيـة لـلشـؤون الـديـنيـة و
األكـادميـي الفلـسـطـينـي املعـارض
عبــدالــستــار قــاسـم استــاذ العلــوم
الـسيــاسيـة يف جـامعــة النجـاح يف

نـابلس ترشيح نفـسيهما للـرئاسة
الفلسطينية .

املدى  -وكاالت
أكــد متحـدث بــاسم قـوات حـفظ
الـ ـ ـسـالم ال ـتــي يـق ـ ـ ــوده ـ ـ ــا حـلـف
شـم ـ ــال األطلـ ـسـي (الـنـ ــاتـ ــو) يف
أفغـانـستـان أن خـاطـفني أطلقـوا
ص ـبـ ـ ــاح أمـ ــس ال ــثالثـ ـ ــاء سـ ـ ــراح
ثالثــة م ــوظفـني لألمم املـتحــدة
مـحتجــزين يف أفغـانــستــان منـذ
 28تشرين األول.
وقـال املـتحــدث ،دافيــد بيـنت ،إن
امل ـ ـ ــوظفــني ال ــثالثـ ـ ــة خـ ــضعـ ـ ــوا
لـفـحـ ـ ــص ط ـ ـبـ ــي عـقـ ــب إطـالق
سراحهم ،وهم بحالة جيدة.
وك ـ ــانــت ان ـي ـتـ ـ ــا فالن ــيج ـ ــان مــن
إيـ ــرلـنـ ــدا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة ،وشـكـيـب
ح ـ ـب ـ ـي ـ ـبـ ــي مـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ــو،
والـ ـ ـ ــدبـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس ــي الـفـلـ ـبـ ـيـ ـن ــي
اجنــيلـيـتـ ــو نـ ــايـ ــان ،خ ــطفـ ــوا يف
ك ــاب ــول ال ــشه ــر امل ــاضـي بع ــد أن
سـاعــدوا يف تنـظيـم االنتخـابـات
الرئـاسية الـتي فاز فيهـا الرئيس
األفغاني ،حامد كرزاي.
وتـبـنـت جـمـ ــاعـ ــة مـنـ ــشقـ ــة عـن
طـالبان ،جـيش املسلمـني ،عملية
خطف واحتجاز الرهائن.
وهدد اخلاطفون بقتل املوظفني
الـثالثــة م ــا لم يـتم االسـتجــابــة

ملطـالـبهم بـاإلفــراج عن معـتقلي
ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ط ـ ـ ــال ـب ـ ـ ــان يف مـع ـتـقـل
غ ــوانـتـن ــام ــو األمـ ــريكــي بك ــوب ــا،
وك ـ ــذلـك اإلف ـ ــراج عــن مع ـتـقلــي
طالبان يف أفغانستان ،وانسحاب
األمم امل ـ ـ ـتــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة والــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
البريطانية من البالد.
غـ ـيـ ـ ـ ــر أن اخلـ ـ ـ ــاطـف ــني يف آخـ ـ ـ ــر
مفـاوضات أجـريت معهم طـالبوا
بف ــديـ ــة ضخـمـ ــة إلطالق س ــراح
الـ ــرهـ ــائـن ،وحـ ــاولـت احلـكـ ــومـ ــة
األفغ ـ ــان ـي ـ ــة الـ ــضغ ــط م ــن أجل
تقليل قيمتها.
واعلن وزيـر الــداخليــة االفغــاني
علـي جاللي انه لـم يتم ابـرام اي
صـفق ـ ــة مع خ ـ ــاطفـي م ـ ــوظفـي
االمم املــتحـ ــدة الــثالثـ ــة الـ ــذيـن
افـ ــرج عــنهـم أم ــس الــثالثـ ــاء يف
كــابــول بعــد ان امـضــوا  24يــومــا
قيد االعتقال.
وقـ ـ ـ ــال جـالل ــي خـالل مـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــر
صحايف عقـده بعد بضع سـاعات
عل ـ ـ ــى االف ـ ـ ــراج عــن ال ـ ـ ــره ـ ـ ــائــن
الثالثــة "لم يـتم االفــراج عن اي
سجـني (مـن ط ــالـب ــان) ولـم يـتـم
دفع اي م ـبـلغ م ـ ـ ــالــي ولــم ت ـتــم
املوافقة على اي طلب".

واملـتم ــردين يف احــدى مــدن االقلـيم
الرئيسية.
وقالت املنظمة يف بيان اصدرته بهذا
املعنــى إن ثالثـني من مـوظـفيهـا قـد
اخلـوا جوا من مـدينة الـطويلـة على
مـنت طـ ــائ ـ ــرات هلـيـكـ ــوبـتـ ــر ت ـ ــابعـ ــة
لالحتاد االفريقي.
وقــالت االمم املتحـدة من جـانبهـا إن
مــا مـجمــوعه  45شخـصــا قــد اخلــوا
من الطويلة الواقعة شمالي دارفور.
يــذكــر ان الـقتــال قــد جتــدد بــالــرغم
من اتفــاق وقف اطالق النــار االخيـر
الـذي عقــدته حكـومـة اخلـرطـوم مع
املـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــردي ــن بـ ـ ـ ــواس ـ ـطـ ـ ـ ــة االحتـ ـ ـ ــاد
االفريقي.
وقـ ــال مـ ــراقـبـ ــو االحتـ ــاد االف ـ ــريقـي
املـ ــوجـ ــودون يف املـنــطقـ ــة إن القـتـ ــال
االخـ ـي ـ ـ ــر ق ـ ـ ــد اودى بـحـ ـي ـ ـ ــاة سـ ـت ـ ـ ــة
مدنيني .انتهاك الهدنة
وقـ ــالـت "ســيف ذي تـ ـشــيلـ ــدريـن" إن
طــائــرات حــربـيــة ت ــابع ــة للـحكــومــة
الـس ــودانيــة قـصـفت مــواقع ال تـبعــد
سـ ــوى  50مـتـ ــرا عـن مـ ــراكـ ــز ت ـ ــوزيع
االغـذية التي تـديرها ،وهـو ادعاء لم
يتسن التأكد منه.
وق ــد مت اخالء عـم ــال االغ ــاث ــة ال ــى
بـلدة الفـاشر عـاصمـة اقليـم دارفور.

الفلـسطينـية ملسـاندة االنتخـابات
وهـناك امـكانـية للـمضي قـدما يف
تطبيق خارطة الطريق".
واضاف انـان "نعتـقد ان احلكـومة
االس ــرائـيلـي ــة م ـسـتع ــدة كـ ــذلك"
لـلعـمـل عل ـ ــى ت ـطـبــيق "خ ـ ــارط ـ ــة
الـ ـطـ ـ ــريق" ،آخـ ـ ــر خـ ـطـ ـ ــة دول ـيـ ـ ــة
ل ـتـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــزاع يف الـ ـ ـشـ ـ ــرق
االوسط.
وتقضي هـذه اخلطة بـاقامـة دولة
فلـسطينية الى جانب اسرائيل يف
 2005.غيـر ان الـرئيـس االميـركي
جورج بوش اعتـبر هذا املوعد غير
واقعـي واعـ ــرب عـن اعــتقـ ــاده بـ ــان
االم ـ ــر ي ـ ـســتل ـ ــزم االن ـت ـظـ ـ ــار اربع
سنـوات اخرى قـبل ان ترى الـدولة
النور.
وت ـ ــابع انـ ــان "سـن ـ ــرسل مـ ــراقـبـني
ملـتـ ــابعـ ــة العــملـيـ ــة االنــتخـ ــابـيـ ــة
وسـنعـمـل عل ــى ت ــأمـني م ـس ــان ــدة
دول ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـك ـفــل حـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الفلسطينيني على دعم مالي".
واك ـ ـ ــد ان "محـ ـ ــادثـ ـ ــات ج ـ ـ ــرت مع
االسـ ــرائــيلـيـني مــن اجل االفـ ــراج
عن بعـض االموال الفلـسطيـنية"،
يف اشـارة الـى الـرســوم اجلمــركيـة
الـتـي حت ـصـله ـ ــا اس ـ ــرائــيل عـن ـ ــد
امل ـنـ ـ ــافـ ـ ــذ ملـ ـصـلحـ ـ ــة الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة
الفلسطينية.وشارك يف االجتماع
اضافة الى انان ،الوزيرا االميركي
كـ ــولـن بـ ــاول والـ ــروسـي سـيـ ــرغـي
الف ـ ـ ـ ــروف ووزي ـ ـ ـ ــر اخل ـ ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ـ ــة
الهولنـدي برنار بوت الذي تترأس
بالده ح ـ ــال ـي ـ ــا االحت ـ ــاد االوروبــي
واملمـثل االعلـى لالحتــاد االوروبي
للـ ـشـ ــؤون اخلـ ــارجـيـ ــة خـ ــافـيـيـ ــر
س ـ ــوالن ـ ــا.مــن جهــته ص ـ ــرح وزي ـ ــر
اخل ــارجيــة ال ــروسي ان "الــرســالــة
التي تـوجههـا (اللجـنة الـرباعـية)
الي الفلسـطينيني واالسـرائيليني
هي اننـا نـريـدهمـا ان يتعـاونـا من
مـن اجل اج ــراء انـتخ ــاب ــات ح ــرة

ونـ ـ ــزيهـ ـ ــة" لفــتح الـ ـطـ ـ ــريق ام ـ ــام
تطبيق "خارطة الطريق".

االقتصاد الفلسطيني

من جانـب آخر دعا البنك الدولي
اسرائيل الى تقليص القيود التي
تـف ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى االراض ـ ــي
الفلـسطينية ،مـؤكدا ان االقتصاد
الـفل ـس ـطـيـنـي شه ــد خـالل الع ــام
اجلاري مزيدا من التدهور بسبب
احلصـار الــذي مينع حـريـة تـنقل
امل ـم ــتلـك ـ ـ ــات واالشخـ ـ ــاص.وقـ ـ ــال
الـبـنـك يف تقــري ــر بعـن ــوان "اربعــة
اعــوام مـن االنـتفــاضــة واحلـصــار
وازم ــة االقـت ـص ــاد الـفل ـس ـطـيـنـي"
نـشــر أمـس الـثالث ــاء ان متــوسـط
دخـل الفل ـسـطـيـنـيـني بع ــد اربع ــة
اعـوام علـى انــدالع االنتفـاضـة يف
نهــاي ــة ايلــول  ،2000ت ــراجع اكـثــر
من الـثلـث بيـنمــا ربع قــوة العـمل
تع ــانـي مـن الـبـط ــال ــة.واض ــاف ان
 %47م ــن ال ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــان عـلـ ـ ـ ــى االقـل
يع ـي ـ ـشـ ـ ــون حتــت ع ـت ـبـ ـ ــة الـفقـ ـ ــر
احمل ـ ـ ـ ــددة ب 2،01دوالر ي ـ ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ـ ــا
للشخص الواحد .وقالت الوثيقة
ان "اكثـر من  600الـف شخص اي
 %61من الــسكــان ال يــستـطـيعــون
احل ـ ـص ـ ـ ــول حـ ـت ـ ـ ــى عـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ــواد
الغـ ــذائـيـ ــة االسـ ــاسـيـ ــة ل ـضـمـ ــان
بقــائهـم".ويف تقــريــر ثــان بـعنــوان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول "ال ـفــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
للفلـسـطـينـيني الــذين يــواجهــون
ازمـ ــة اقـت ـصـ ــاديـ ــة" ،اكـ ــد الـبـنـك
ال ـ ــدولــي ان م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ال ـ ــدول
املـانحـة سـاهـمت يف "مـنع انتـشـار
ســوء الـتغــذي ــة" ويف خفـض عــدد
الفقــراء.لـكن هــذا الـتقــريــر حــذر
من انه "يف االمـد القـصيـر يتـوقع
ان يـبقـى قــسم كـبيــر من الـسكـان
الفلـسـطـينـيني فقــراء ومعــرضني
اكثـر فاكثر لصدمات مقبلة بينما
نـف ـ ـ ــدت االم ـ ـ ــوال ال ـتــي ق ـ ـ ــام ـ ـ ــوا
بتوفيرها".

إيران تؤكد عدم ختليها عن حقها ىف االستخدام
السلمي للطاقة النووية
طه ــران :ق ــال املـتح ــدث ب ــاسـم
احلكــومــة االي ــراني ــة عبــد اهلل
رمضان زاده ان ايـران قد قبلت
تـعلـيـق تخ ـصـيـب الـي ــورانـي ــوم
طــوعيـا لـكنهــا لن تـتخلــى عن
حقهـا فى االستخـدام السلمي
من الـطـاقــة النـوويــة .و نقـلت
وكــال ــة االنبــاء الــسعــودي ــة عن
رمـ ـضـ ـ ــان زاده قـ ـ ــولـه" ان بالده
تــواصل محـادثـاتهـا مع اوروبـا
لتبـرهن للعـالم انهـا تدعـوالى

احلوار" .ونفى رمضان زاده فى
ج ـ ـ ــانــب اخ ـ ـ ــر ،مــن م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــره
الـ ـصـحفـ ـ ــى ،ان تـكـ ـ ــون ايـ ـ ــران
تعـاملـت بفتـورمع وفــاة رئيـس
الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ــة
يـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــات وقـ ـ ـ ــال "ان
احلكومة االيرانية تعد عرفات
رمـ ـ ـ ــزا لـ ـت ـ ـطـلـعـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـشـع ــب
الفلسطينـى" .وكانت إيران قد
أعلـنـت ام ــس االثـنـني تـعلــيق
تخــصيـب الي ــورانيــوم ط ــوعيــا

منفـذة بـذلك مـا اتفقـت عليه
مع الــدول االوروبيــة  ،وهــو مــا
ق ــد يحــول دون إحــالــة مـلفهــا
ال ـن ـ ــووي إل ـ ــى مـجلـ ــس األمــن
لف ـ ــرض عقـ ــوب ـ ــات محـتــملـ ــة
عـليهــا .ومن املقــرر أن يجـتمع
مـجل ــس مح ــاف ـظـي ال ــوك ــال ــة
ال ــدولـي ــة للـط ــاق ــة ال ــذري ــة يف
فـيـيـن ــا ي ــوم اخلـمـي ــس الق ــادم
ل ــبحــث مـ ـ ــدى ال ـتـ ـ ــزام إيـ ـ ــران
بتعهداته.

عالقـات فرنـسا مع أمـريكا ال حتـددها املـزاجيـة وال احلقد
باريس  -القناة
قـال رئيـس الوزراء الـفرنـسي جـان بيـار رافاران
ان بالده ال تعــانـي مـن صعــوب ــات يف العالقــات
مع الواليات املتحدة ،وبأن املواقف التي تدافع
عنهـا فــرنسـا ليـست مـرتـبطـة بـأيـة مـزاجيـة او
حق ــد .واوضح راف ــاران خالل مــؤمت ــر صحــايف
مـشتـرك مع نظـيره الـبولـندي مـارك بلكـا بأن
املهـم ،ه ــو ان نـتــمكـن مــن ايجـ ــاد حلـ ــول مع ــا
الزمات املستقبل.
واضـاف مـا نـتمنـاه فعال ،هـو ان يـدرج الـرئـيس
االمــيـ ـ ــركــي وسـ ـ ــائـ ـ ــر قـ ـ ــادة الـ ـ ــدول يف جـ ـ ــدول
اع ــم ـ ـ ـ ــالـه ــم حـل االزم ـ ـ ـ ــة الـفـلـ ـ ــس ـ ــط ــي ــن ــي ـ ـ ـ ــة
االسرائيليـة ،الن ذلك يشـكل اولية دوليـة ،كما

نعتقـد بــأنه يجب املـضي قـدمـا وبـسـرعـة نحـو
حل مل ـســألــة ال ـسـيــادة ال ـسـيــاسـي ــة يف العــراق.
وتـابع ان العالقات بني جانـبي االطلسي مهمة
جــدا بــالـن ـسـب ــة لفــرن ـســا وبــالـن ـسـبــة الوروبــا.
تــربــطنــا بــالــواليــات املـتحــدة عالقــات قــدميــة
واســاسـيــة ،وهـي ايـض ــا عالقــة عــرفــان جـمـيل
جتــاه الشـعب االميـركي .واضـاف رافـاران :لقـد
دافـعنــا عن عــدد من املــواقـف التـي تنـظــر الــى
املسـتقبل ،وهـذه املـواقف ليـست مـرتـبطـة بـأيـة
مــزاجـي ــة او حق ــد لفــرن ـســا رؤيــة م ـسـتقـبلـيــة
حتـ ــركهـ ــا ،وتعـيـ ــر الكـثـي ــر مـن االهـتـم ــام ال ــى
احل ــوار بـني ج ــانـبـي االطل ـسـي .وهـي تـتـمـن ــى
فعال بأن يتم تعزيز هذا احلوار.

احلرب على اإلرهاب

بريـطانـيا حتـبط هجـوماً جـوياً وواشـنطن حتـذر من اعـتداءات إرهـابيـة عىل مـصاحلـها يف اهلـند
لندن (اف ب)
ذكـ ـ ـ ــرت مـح ـ ـطـ ـ ـ ــة الـ ـتـلـفـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــون
الـبــريـطــانـيــة "اي تـي يف نـيــوز" ان
اجهزة االمن البـريطانيـة احبطت
هجـوما جـويا كـان سيـشنه تنـظيم
الق ـ ــاعـ ـ ــدة عل ـ ــى ل ـن ـ ــدن ،ش ـبــيه ـ ــا
بـ ـ ــاع ـت ـ ـ ــداءات  11ايلـ ـ ــول  2001يف
الواليات املتحدة.
وق ـ ـ ــال رئ ـي ـ ــس حت ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر القـ ـ ـســم
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاس ــي يف احمل ـ ـطـ ـ ـ ــة نـ ـيــك
روبنـسون "انهـا قصة مـا كان ميكن
ان يكـون كـابـوسـا ومت جتـنبه ()...
قصة جناح وليست قصة فشل".
واضـاف "هــذا علــى االقل مـا قــاله
لي مـسـؤول كـبيـر جـديـر بـالـثقـة،

اكـ ــد ان اجه ــزة االمـن ح ــالـت دون
ارتـطــام طــائــرات يف كــانــاري وارف
(اح ــد اثـنـني مـن احـي ــاء االعـم ــال
الرئيسية يف لندن) وكذلك مبطار
هيثرو (غرب لندن)".
واوضـح "ال علـم لـي ب ــالـتف ــاصـيل
عن الـطــريقـة الـتي مـكنـت اجهـزة
االمـن مـن اكـت ـش ــاف امل ــؤام ــرة وال
احلــد ال ــذي وصلـت الـيه املــؤامــرة
قبل تـنفيـذهـا لكـن ال اشك يف انه
ك ــان هـنـ ــاك شعـ ــور حقــيقـي ل ــدى
ط ـ ـ ــواق ــم اجـه ـ ـ ــزة االم ــن ب ـ ـ ــانـه ــم
جنـح ـ ـ ــوا يف اف ـ ـ ـش ـ ـ ــال مـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة
اعتداء".
واض ـ ـ ـ ــاف ــت "اي ت ــي يف نـ ـي ـ ـ ـ ــوز" ان

املبـعوث األمـريكي الوكـرانيـا ينـدد بعملـيات تـزوير
االنتخابات
ن ــدد مــبع ــوث ال ــرئـيــس االمـي ــركـي
ج ــورج ب ــوش اخل ــاص يف اوك ــرانـي ــا
الـسـينـاتـور ريتـشـارد لـوغـار االثـنني
بعــملـيـ ــات تـ ــزويـ ــر واسعـ ــة ارتـكـبـت
بـايعــاز من الـسـلطـة او بــالتـواطـوء
معهـا ،خالل االنتخابات الـرئاسية.
وقـال لـوغـار يف مـؤمتـر صحـايف من
الـ ــواضـح انه كـ ــان هـنـ ــاك بـ ــرنـ ــامج
واسع للـتزويـر يف اليـوم االنتخـابي،
ان كــان بـتــوجـيه مـن الــسلـطــات او
بالتواطوء معها.
واض ــاف اعـتـبـ ــر ان عل ــى ال ــرئـيــس
لـيــونـيــد كــوت ـشـم ــا تقع م ـســؤولـيــة
اعالن ن ـت ــيجـ ـ ــة عـ ـ ــادلـ ـ ــة ونـ ـ ــزيهـ ـ ــة
لالنــتخـ ــابـ ــات ،واعـتـبـ ــر بـ ــأن ذلـك
ممكن.

وكــان بــوش قــد حــذر كــوتــشمــا قـبل
االنتخابات بأن بالده ستضطر الى
اعـ ـ ــادة ال ـنـ ـظـ ـ ــر يف عالقـ ـ ــاتهـ ـ ــا مع
اوكـ ــرانـي ـ ــا ومع املـ ـسـ ــؤولـني عـن اي
تزويـر اذا ما شـابت عمليـة االقتراع
اي جت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزات .وارس ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش
ال ـسـيـنــاتــور ريـت ـشــارد لــوغــار ،وهــو
رئـيــس جلـنــة ال ـشــؤون الــدولـيــة يف
مـجلــس ال ـشـي ــوخ االمـي ــركـي ،ال ــى
اوك ـ ــرانـي ـ ــا ملـت ـ ــابع ـ ــة االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
الرئاسية.
واعـتبــرت منـظمـة االمـن والتعـاون
يف اوروبــا بــأن الــدورة الـثــانـيــة مـن
االنـتخـابـات الـرئــاسيـة االوكــرانيـة
الـتـي اح ــرزه ــا امل ــرشـح املق ــرب مـن
موسكـو فكتور يانوكـوفيتش ،ليست
دميوقراطية.

الهجومني على مطار هيثرو وحي
ك ـ ــان ـ ــاري وارف ك ـ ــان ـ ــا ب ــني اربع او
خمس خطط العـتداءات لتنظيم
القــاع ــدة من ــذ اعتــداءات احلــادي
عـ ـشـ ــر مــن ايلـ ــول/سـبـتـمـبـ ــر "لـم
تــسفــر عـن نتـيجــة بفـضل تــدخل
ال ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــات".وام ـ ـت ـ ـنـعـ ــت وزارة
الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة وك ـ ــذلـك ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
البريطانية عن االدالء باي تعليق
حـول هذه القضيـة.وكان مئات من
رج ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة واجلـ ـن ـ ـ ـ ــود
البــريـطــانـيني ودبــابــات نـشــرت يف
مطــار هيثـرو يف شبـاط  2003بعـد
انــذار يــشيــر ال ــى نيــة االرهــابـيني
مهاجمة طائرة بصاروخ.

مـن جــانـب آخــر حــذرت الــواليــات
امل ــتح ـ ــدة مــن امـك ـ ــان ـي ـ ــة ح ـ ــدوث
اعتــداءات اره ــابيــة علــى مـصــالح
امـي ــركـي ــة يف نـي ــودلهـي وب ــومـب ــاي
مـوضحة انهـا ستغلـق موقتـا عددا
من قنصلياتها بشكل احترازي.
واكـد بيانان للسفـارة االميركية يف
نيودلهي والقنصلـية االميركية يف
بومبـاي موجهني الـى مواطنـيهما
ان "مـعـل ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــات وصـلـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــى
احلـكـ ــومـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة تفـيـ ــد ان
ارهـ ــابـيـني قـ ــد يخ ـط ـطـ ــون لـ ـشـن
اعتـداءات علــى مصـالح الـواليـات
املــتح ـ ــدة يف الهـنـ ــد يف مـ ـســتقــبل
قريب".

رفض اى تغيري ىف دستور ساحل العاج حلل
االزمات السياسية
أبيـدجـان  :رفـض رئيـس ســاحل
العاج لـوران جبـاجبـو احداث أى
تغـييـر فــى دستــور البـالد  ،بغيـة
حل االزمـة الـسيـاسيـة  ،كمـا أنه
انتقـد تـدخل فـرنـسـا العـسكـرى
فـى حل االزمـة  .وذكــر جبــاجبـو
فـى مقـابلــة تليفـزيـونيــة أنه لن
يــسمح بـاملـسـاس بـالــدستــور من
أجل الــوصــول إلــى ت ـســوي ــة مع
اجمل ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــات ال ـت ـ ـ ــى اخ ـت ـ ـ ــارت
الــسالح حلل االزمــة  ،علــى حــد
وصـفه  .جـ ـ ــديـ ـ ــر بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــر أن
القـ ــوات الف ــرن ـسـي ــة ق ــد دم ــرت
معـظم الـسالح اجلـوي لـســاحل
العاج هذا الشهر يف أعقاب غارة

لهــذا الــسالح قـتل فـيهــا تــسعــة
مـ ــن ج ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــود حـفـ ـ ــظ ال ـ ـ ـ ـسـالم
الفـرنسـيني بشـمال الـبالد الذي
ي ـ ـ ـسـ ـي ـ ـطـ ـ ـ ــر عـلـ ـيـه املـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــردون
وانتـشـرت القـوات الفـرنـسيـة يف
أبيدجان والتى تتألف من 5000
ج ـنـ ـ ــدى حل ـمـ ـ ــايـ ـ ــة املـ ـ ــواط ـنــني
الفرنـسيني  ،ونـزح ما يقـرب من
س ــبعـ ـ ــة آالف أج ـن ـبــي ع ــن تلـك
الدولة الـواقعة يف غرب أفـريقيا
بعـد انـدالع أعمـال الــشغب بهـا.
وأدى هجـوم جيش سـاحل العاج
عل ــى شـم ــال الـبالد ال ــى انهـي ــار
وقـف إطالق النـار الـذي اسـتمـر
 18شـ ـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا.

