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افادت مصادر طبية فلسطينية ان فلسطينيا تاسعا
عـثــــر علـيـه مقـتــــوال اثــــر صــــاروخ اطـلقــته طــــائــــرة
استـطالع اسـرائـيليـة يف خـان يـونــس جنــوب قطـاع
غـزة حـيث تــشن القـوات االسـرائـيليـة اوسع عـمليـة

عسكرية.

اتفاق
ـــــى اتفـــــاق،اثـــــر ـــــوصل قـــــادة االحتـــــاد االوروبــي ال ت
محـادثـات شـاقـة، حـصلـوا مبـوجـبه علـى وعــود من
تـركيا بـشان جـزيرة قبـرص املقسمـة مقابـل حصول
ــــدء مفــــاوضــــات ــــى مــــوافقــــة االحتــــاد ب انقــــرة عل
االنــضـمــــام يف الـثــــالـث مـن تـــشــــريـن االول .2005
وقـــالت الــرئــاســة الهـــولنــديــة لالحتـــاد االوروبي يف
ختــام قمـة بـروكـسل ان تــركيــا اتخـذت خـطــوة مهم
حول مـسالـة قبرص بـالتعهـد بالتـوقيع علـى اتفاق
دبلـومـاسـي مهم مع االحتـاد اال ان تـلك اخلطـوة ال

تعد اعترافا رسميا بقبرص. 

انتخابات
قـرر رؤوف دنكطـاش زعيم "جمهـورية شمـال قبرص
الـتــركـيــة" اجــراء انـتخــابــات تــشـــريعـيــة مـبكــرة يف
العـــشــــريـن مـن شـبــــاط 2005 لــــوضع حــــد لالزمــــة
السياسية املـستمرة منذ اشهر يف اجلزء التركي من

اجلزيرة. 

دفاع
عمـد الـبيـت االبيـض لـلمــرة الثــالثـة هــذا االسبـوع
للـدفــاع عن وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسفـيلـد الـذي
يــتعــــرض النــتقــــادات عــــدد كــبــيــــر مــن االعـــضــــاء
الـنــافــذيـن يف احلــزب اجلـمهــوري. وقــال املـتحــدث
بـاسم الـبيـت االبيـض سكـوت مــاكليالن ان الـرئيـس
جـورج بــوش "يعتقـد ان وزيـر الـدفـاع رامـسفيلـد هـو
الشخص املالئم ملـواجهة التحـدي الذي نواجهه يف

احلرب على االرهاب".

تشكيل
اعلن مكـتب رئيس الـوزراء االسرائيلـي ارييل شارون
ان حـزبـي اللـيكــود والعـمل تــوصال الــى اتفــاق علـى
تــشكـيـل حكــومــة وحــدة وطـنـيــة. وصــرح املـتحــدث
ــــوزراء اســــاف شـــــاريف ان ــــاســم مـكــتــب رئــيــــس ال ب
"التقارير حول االتفـاق مع حزب العمل صحيحة".
مـن جهـته، قــال يــورام دوري املـتحــدث بــاسـم زعـيـم
حـزب العمـل شيمـون بيـريـز "لقـد متت ازالـة جـميع

العراقيل امام تشكيل حكومة وحدة وطنية".

مراقب
علم يف مـركـز كـارتـر ان الــرئيـس االميــركي الـسـابق
جـيـمـي كـــارتـــر سـيــشـــارك يف مـــراقـبـــة االنـتخـــابـــات
الرئـاسية الفلسـطينية املـقررة يف التاسـع من كانون
الثاني. وقالت ديـانا كوجنيليو النـاطقة باسم املركز
ان كــارتــر سـيـــرافق فـــريقــا مـن املــراقـبـني الــدولـيـني
يرسلـهم املعهد الـوطني الـدميوقـراطي للسهـر على

حسن سير االنتخابات.

منع
اعلنت وزارة اخلـارجيـة االميـركيـة انهـا ادرجت قنـاة
املـنـــار الـتــــابعـــة حلــــزب اهلل اللـبـنـــانـي يف الئحـتهـــا
للـمنـظمـات االرهــابيــة، ومنعـت بثهـا علــى االراضي
االمـيـــركـيـــة مــتهـمـــة ايـــاهـــا بـتـــشجــيع االنـــشــطـــة

االرهابية. 

توقيع
وقع الــرئيــس االميــركي جـورج بـوش قـانـونــا ينـص
علـى اجـراء اوسع اصالحـات الجهـزة االسـتخبـارات
االمـيركـية مـنذ قـرابة 60 عـاما بـهدف سـد الثـغرات
التـي اسفــرت عـن اخفــاقــات كـبيــرة سمـحت بــوقــوع
اعتــداءات 11 ايلــول 2001 ضــد الــواليــات املـتحــدة.
وقـــال "مبـــوجـب هـــذا القـــانـــون اجلـــديـــد، سـتـصـبح
اجهـزة استخـباراتـنا الـواسعـة اكثـر توحـدا وتنـسيـقا
وفــاعليــة، وسيـمكـننــا من حتـسني اداء واجـبنـا وهـو

حماية الشعب االميركي".

سالم
وقعـت احلكـــومـــة الــســـودانـيـــة واحلـــركـــة الـــوطـنـيـــة
لالصالح والـتنـميــة )متـــرد( التـي ظهـــرت اخيــرا يف
دارفور اتفاق سالم يف جنـامينا بحـضور رئيس وزراء
تشـاد موسـى فكي. ويتـضمن االتفـاق ثمـاني نـقاط
ويــدعــو خـصــوصــا الـــى وقف املعــارك واالفــراج عـن
املعـتـقلـني الـــسـيــــاسـيـني واســــرى احلــــرب والعــــودة
الــطـــوعـيــــة للـنـــازحـني ونـــزع اسـلحـــة املـيلـيــشـيـــات
ومسـاهمـة حـركـة االصالح والتـنميـة يف العـودة الـى

احلياة املدنية.

اجتماع
اعلنت وزارة اخلارجية اجلزائرية ان اجتماعا طارئا
لــوزراء خـــارجيــة الــدول االعـضــاء يف احتــاد املغــرب
العـــربـي سـيـعقـــد يف طــــرابلــس. واضـــافـت ان وزيـــر
اخلـارجيـة اجلزائـري عبـد العزيـز بلخـادم سيـتوجه
الى طرابلس للمشاركة يف هذا االجتماع. يشار الى
ان االحتــاد يـضم اجلــزائــر واملغــرب وتــونــس وليـبيــا

وموريتانيا.

تأييد
قال زعيم حزب العمل يف اسرائيل شيمون بيريز يف
مقـابلة صحـافية ان. هنـاك غالبيـة يف اسرائيل بني
اوسـاط الـراي العــام ويف الكنـسـيت تـؤيـد قيـام دولـة
فلـسطيـنية". وتـابع "رغم انـني لسـت على اتفـاق تام
مـع )رئيـس الــوزراء اريـيل( شــارون حــول احـتمــاالت
ذلك، فـانني افضل خطـة ضعيفة تـدعمها الغـالبية
على خطـة ممتازة من دون غالبيـة لتطبيقها. وهذا

هو الفرق بيني وبني بعض زمالئي".

استقبال
احتـشــد االف من انـصــار حــزب العــدالــة والـتنـميــة
ـــــول )احلـــــاكــم( أمــــس الــــســبــت يف مـــطـــــار اســتــنــب
ــــوزراء الــتــــركــي رجــب طــيــب ــــال رئــيــــس ال الســتقــب
اردوغــــان لــــدى عــــودته مــن القـمــــة االوروبـيــــة الـتـي
عقـــدت يف بـــروكـــسل. وذكـــرت مــصـــادر صـحفـيـــة ان
املـتـظـــاهـــريـن الـــذيـن رفعـــوا اعالمـــا تـــركـيـــة واعالم
االحتــاد االوروبـي واعالم حــزب العــدالــة والـتنـميــة،
كـتبــوا علــى يــافـطـــات "اهال وسهال بـــرئيــس وزرائنــا
فاحت االحتاد االوروبي" و"النجمة اجلديدة لالحتاد

االوروبي" و"ال احتاد اوروبيا من دون تركيا".
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سويس - انفو
ـــــــرفـع ـــــســـــــرا ب طـــــــالـــبـــت ســـــــوي
احلــصـــانـــة الــــدبلـــومـــاسـيـــة يف
األمم املتحدة للـتمكن من فتح
حتقــيق قــضــــائـي حــــول جهــــاز
ــــذي مت الــتــنـــصــت املــتـــطــــور ال
اكــتــــشــــافـه يف مقــــر املــنـــظــمــــة

بجنيف.
اإلعالن جـاء علـى لسـان مكتب
املـــدعـي العـــام الفـــدرالـي الـــذي
ـــــالقـــضــيــــة مــن وســـــائل علــم ب
اإلعالم الـسـويـسـريـة. ومــازالت

برن تنتظر رد األمم املتحدة. 
ــــاســم مـكــتــب أكــــد املـــتحــــدث ب
املـــدعـي العـــام الفـــدرالـي بـيـتـــر
لـيمــان أن املـكتـب علـم بقــضيــة
ــــــات الـــتجــــســــس مــيـكــــــروفــــــون
املتطـورة التي مت العـثور علـيها
يف إحــــدى أهـم قــــاعــــات قــصــــر
األمم املـــتحــــدة يف جــنـــيف مــن
قبل وسائل اإلعالم السويسرية
مساء اخلميس 16 كانون األول

اجلاري.
وشـــدد الــسـيـــد لـيـمـــان علـــى أن
األمم املــتحـــدة لـم تـتــصل قــبل
ذلك بـالـسلـطـات الـسـويـسـريـة
ــــاكــتــــشـــــاف جهــــاز إلبـالغهــــا ب
الـتـنـصـت )الــذي عـثـــر علـيه يف
أوائـل شهــــر تــــشــــريــن الــثــــانــي

املاضي(.
خرق القانون

ـــــســـيـــــــاق أن وأوضـح يف هـــــــذا ال
هنـــالك احـتمــال خــرق لـلمــادة
ـــــائــي ـــــون اجلــن 271 مـــن القـــــان
الـســويـســري يف هــذه القــضيــة،
مــضــيفــــا أن تلـك املــــادة تــتعـلق
بـــاألعمـــال التـي يتـم تنـفيــذهــا
خـــارج إطــــار القـــانـــون مـن قـبل
ــــة فــــوق األراضــي ــــة أجــنــبــي دول

السويسرية.
يف املقـابل، قـال الـسيـد لـيمـان:
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اختراقات خطرة للمنظمة الدولية

تفـاعل قـضيــة التجـسـس عىل املقـر األورويب لألمـم املتحـدة يف جـنيف
ـــــصــــت يف قـــــصــــــــــر األمم الــــتــــن
املــتحــــدة، قــــد أوضـح أنه عُــثــــرَ
علـى اجلهاز يف تلـبيسة خـشبية

جلدران الصالون الفرنسي.
جهاز التنصت

ويف الـتقـــريـــر الـــذي خـصـصـته
الـنــشـــرة الـــرئـيــسـيـــة املــســـائـيـــة
)30:19( لـلمـوضــوع علــى نفـس
الـقنــاة، أعــرب خـبيــر يف أجهــزة
الـتنـصت، اعـتمـادا علــى الصـور
الـــتـــي أخــــــــذت لـلـجـهــــــــاز، عـــن
اعتقــاده أنه من صـنع روسيـا أو
أحـد بلدان أوروبا الـشرقية، وأن
حجمـه يشير إلى أنه صنع قبل

ثالث أو أربع سنوات.
ـــــوجـــيه ـــــر رفـــض ت لـكــن اخلــبــي
إصبع االتهام إلى االستخبارات
ـــــة قــــــائال: "يف عـــــالــم ـــــروســي ال
الـــتـجـــــســـــس، يـــتـــم يف غـــــــالـــب
األحيــان اقـتنــاء األجهــزة لــدى
اجلـــار بهــدف الـتــشــويــش علــى

األدلة".
مـن جهـته، ويف تـصـــريح أيـضـــا
لقـنـــاة ســـويــســـرا الـــرومـــانـــديـــة
املـتحـــدثـــة بـــالفـــرنــسـيـــة، شـــدد
جـاك بـو، كـاتب مـوسـوعـة حـول
أجهزة اخملـابرات، علـى أن "هذه
هـي املـــرة األولـــى مـنـــذ احلـــرب
البـاردة التي يـتم فيهـا اكتـشاف
ـــــــى وضـع مـــثـل هـــــــذا دلـــيـل عـل

اجلهاز يف األمم املتحدة".
وعـــمـــــــا ميــكـــن أن يـــتـــــــداول يف
القـاعـة الفـرنـسيـة، قـال الـسيـد
بو: "قـبل عمليـات التصـويت يف
مـجلـــس األمـن، تـتـفق الــــوفــــود
علـى خـططهــا حلشـد دعم دول
أخـــرى ملـــواقفهـــا، وهـــذه لـيــسـت
بـالضـرورة أِشيـاء سريـة للغـاية،
لـكن مـصــالح الـبعـض ميـكن أن
ــــا ــــى االســتــمــــاع مل تعــتــمـــــد عل
يـــحــــــــــــضـــــــــــــــــــــــره اخلــــــــــــصــــــــم".
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ــــاســم األمم ــــرت املــتحــــدة ب وذكّ
املتحـدة يف جنـيف أن الصـالـون
الفـرنسـي أُهديَ لألمم املـتحدة
ـــــة مــن قـــبل فـــــرنــــســــــا يف حقــب
ـــــة األمم" قـــبل احلـــــرب "عـــصــب
العاملـية الـثانـية. وكـانت بـاريس
قــد وافقـت علــى جتــديــده هــذا

العام.
ونـــوهت الــسيــدة هــوزي إلــى أن
ـــــون الفــــرنــــســي لــيــــس الـــصــــال
مخصصـا فقط للفـرنسيني بل
يـــســتقــبل وفــــودا كـثـيــــرة. وهــــو
يــوجـــد بجــانـب قــاعـــة اجمللــس
حـيــث تُعقـــد نقـــاشـــات املـــؤمتـــر
حــول نــزع األسلحــة. وعــادة مــا
ينـسـحب الــدبلــومـــاسيــون إلــى
ــــون الفــــرنـــسـي، أجــمل الــصــــال
وأرقـــــى قـــــاعـــــات قـــصـــــر األمم
املـــتـحــــــــدة بـجـــنـــيـف، إلجــــــــراء
مباحثاتهم اخلاصة "بعيدا عن

اآلذان املتطفلة".
وقــــــــد اســـتـُـعـــمـلـــت الـقــــــــاعــــــــة
الفرنسية أيضا من قبل الوفود
يف أيلـــول 2003 أثـنـــاء اجـتـمـــاع
عُقــــد حــــول العــــراق بـني وزراء
ـــــات ـــــوالي ــــــة كل مــن ال خـــــارجــي
ــــصـــني املـــتـحــــــــدة وروســـيــــــــا وال
وبـــريـطـــانـيـــا وفـــرنــســـا، الـــدول
اخلمـس الــدائمـة الـعضـويـة يف
ــــدولــي. لـكــن مـجلــــس األمــن ال
جهـاز التنصـت الذي مت العـثور

عليه وُضع قبل ذلك التاريخ.
وجتـدر اإلشـارة إلــى أن القـاعـة
الفــــرنـــسـيــــة حتـتــضــن كل يــــوم
ــــر اربعــــاء املــــؤمتــــر األممــي عــب
الفيـديـو الـذي يـتم بني جـنيف

ونيويورك.
ــــســـــرا ـــــون ســـــوي وكـــــان تـلفـــــزي
الـرومـانـديــة (TSR)، أول من
أعلن مـساء اخلميـس 16 كانون
األول عـن خبـــر اكتـشــاف جهــاز
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أســئلــــة الــصـحفـيــني، أوضحـت
الـسيـدة مـاري هـوزي أن أشغـال
جتـــديـــد الـصـــالــــون الفـــرنــسـي
متـت "بـني صـيف وخـــريف هـــذا
العـام"، مضيفة أن التحقيق مت
من قبل أجهزة األمن الداخلية
لألمم املـتحــدة. وقـــالت يف هــذا
السياق: "ال نعلم متى مت وضع

اجلهاز".
موقع مهم

إعالم وكـــاالت األنبــاء املعـتمــدة
يف املنظمة يف جملتني فقط:

"أؤكد أنه أثناء عمـليات جتديد
القـــاعــــة الفـــرنـــسـيـــة، اكـتـــشف
عمــال يف مكـتب األمم املـتحــدة
بـجنـيف جهــاز تنـصـت متـطـور.
ولم يـسـمح التـحقيـق بتحـديـد
من متكـن من وضع هذا اجلهاز

يف الصالون الفرنسي".
ـلـكــن بعــــدمــــا انهــــالــت علــيهــــا ـ ـ ـ

ــــا علــــى أيــــة "ال نـتــــوفــــر حــــالـي
ـــــاصــــــر ملعـــــرفـــــة مـــــا إذا مت عــن
ــــادة، ــــالفـعل انــتهــــاك هــــذه امل ب
يجـب أوال أن تــــرفع احلـصـــانـــة
كي نتمكن من فتح التحقيق".
ــــــسـلـــيـــم طـلـــب رفـع وقــــــــد مت ت
احلــصــــانــــة إلــــى املــــديــــر العــــام
لـألمم املــــتـحـــــــــــدة يف جــــنــــيـف
الـسيد سـرجي أوردهونـيكيتش.
وشـــدد املـتحـــدث بـــاســم مكـتـب
املـدعي العام الفـدرالي على أنه
"يجــب معــــرفــــة مــــا إذا كــــانــت
املــصلحـــة مـن إجــــراء مالحقـــة
قضائيـة أهم من مصالح األمم
املـتحــدة. إذا مــا لـم نتـمكـن من
الوصول إلى املباني واملوظفني،
فـال ميكـن لــســـويــســـرا أن تقـــوم

بأي شيء".
ويــذكــر أن مكـتب املــدعـي العــام
ــــديه الفــــدرالـي، الــــذي لـيـــس ل
عـلم بقـضـايـا جتـسـس ممــاثلـة
يف جنيف، يقوم بتحركاته لدى
األمم املـتحـــدة يف جـنـيف عـبـــر
البـعثــة الـســويـســريــة يف قـصــر

املنظمة.
مسألة معقدة

وقــــد أكــــدت املــتحــــدثــــة بــــاسـم
األمم املـتحــدة يف جنـيف مـاري
هوزي أن املنظمة تسلمت طلب
سويسرا املتعلق برفع احلصانة
ـــــر أنهــــا ــــة. غــي ــــومــــاســي ـــــدبل ال
أوضحت أن اجلوانب الـقانونية
لهـذه املـسـألــة "معقـدة"، وأن رد
األمم املتحـدة ال ميكن أن يـأتي

على الفور.
وكـانت الـسيـدة هـوزي قـد أكـدت
ــــر ــــوم أمــــس األول خــب أيــضــــا ي
اكـتـــشــــاف جهــــاز الـتـنــصـت يف
إحــدى أهم قـاعــات قصـر األمم
املـــتـحــــــــدة يف جـــنـــيـف. وجــــــــاء
البيـان الـذي تلـته أثنــاء جلسـة
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املدى - وكاالت
قـــال مــســـؤول يف  جلـنـــة االنـتخـــابـــات
املـركزية الفلـسطينيـة أمس السبت ان
الـلجنـة اغـلقت  بـاب االنـسحـاب امـام
املـرشـحني الـراغـبني بـاالنـسحــاب من
الـتــــرشــيح ملـنــصـب رئـيـــس الـــسلــطــــة
الفلــسـطـيـنـيــة، مـنـتـصف لـيلــة أمــس

األول.
ويـصبح عدد املـرشحني رسميـا ملنصب
رئيـس الـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة، سبعـة
مــــرشحــني، ثالثــــة ميــثلــــون فــصــــائل

فلسطينية واربعة مستقلني.
واملـــــرشحــــون هــم: رئــيــــس مــنـــظــمــــة
التحريـر الفلسطيـنية محمـود عباس
) مرشح فتح(، وتيسير خالد ) مرشح
ـــــدميقــــراطــيــــة(، وبــــســــام اجلــبهــــة ال
الــصـــاحلـي )مــــرشح حـــزب الـــشعـب(،
واملستقلون مصطفـى البرغوثي وعبد
الكــرمي اشـبـيــر والــسـيــد بــركــة وعـبــد

احلليم االشقر.
ولـم يعـــد بــــامكـــان اي مـن املــــرشحـني
الــسـبعــة املـطــالـبــة بــاسـتــرجــاع مـبلغ
ـــــالـغ ثالثـــــة آالف دوالر الــتـــــأمــني الــب
امـيــركـي يف حــال رغـب يف االنحــســاب

بعد اآلن.
هــذا وقــابـلت الــسلـطــة الفلـســطيـنيــة
إمالءات رئـيـــس الــــوزراء اإلســــرائــيلـي
ــــــسـالم ــــــســـتـقـــبـل ال أريـــيـل شــــــــارون مل
بــــالــــرفــض واالسـتـنـكــــار. معـتـبــــرة أن
إســرائـيل حتــاول بــدعـم من الــواليــات
املتحـدة رسـم مالمح الـوضـع النهــائي

للمفاوضات مع الفلسطينيني.
وأعـــرب رئـيــس الـــوزراء الـفلــســطـيـنـي
أحــمــــد قـــــريع عــن رفـــضـه للــمـــــوقف
اإلســرائـيلـي. وأشــار إلـــى أنه ال يجــوز
اسـتبــاق املفــاوضــات يف قـضــايــا هــامــة
مـثل القــدس وعــودة الـالجئـني ووضع

املستوطنات اإلسرائيلية.
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سبعة مرشحني النتخابات الرئاسة الفلسطينية

قريع يتهم واشنطن باالنحياز وعباس يستنكر ترصحيات شارون
وأوروبا تؤكد دعمها لالنتخابات

اجلانبان قبل أشهر".
ــــــر املفـــــاوضـــــات مــن جـــــانـــبه قـلل وزي
الـفلـــســطـيـنـي صــــائـب عــــريقــــات مـن
أهـميــة خـطــاب بــوش، مــشيــرا إلــى أن
شارون يفرض كـعادته شروطـا جديدة
عـلى الفلسـطينيني تكـون أساسا حلل

الصراع.
من جانبه أكد االحتاد االوروبي دعمه
ـــــــاســـــــة ـــــــرئ ـــــــات ال الـــتـــــــام النـــتـخـــــــاب
الـفلـــســطـيـنـيــــة والـتـي سـيـــشــــارك يف
االشـراف عليهـا معـربـا عن االمل بـان
تكـون دميوقراطـية وحرة وعـادلة وفقا

ملشروع بيان قمة بروكسل. 
واشـار مـشـروع الـبيـان الـى ان االحتـاد
االوروبي سـيدعم العمـلية االنتخـابية
ــــــد ــــــى الــــصـعـــي ــــــا عـل ــــــا وفـــنـــي مــــــالـــي
الــــدبلـــومـــاسـي .. وسـتــســـاعــــد بعـثـــة
مراقبيه يف التحقق مـن سير العملية
االنـتخــابـيــة بـطــريقــة دميــوقــراطـيــة

وحرة وعادلة. 
ويــــدعــــو االوروبـيــــون االســــرائــيلـيـني
والفلسـطينيـني الى مـواصلة الـتعاون
الـــوثـيق مـن اجل هـــذه االنـتخـــابـــات.
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ووصف قريع الدور األميركي باملنحاز.
نظــرا لتــأييـده شـروط إسـرائـيل بعـدم
االنــــسحــــاب إلــــى حــــدود 1967 وبقــــاء
املسـتوطـنات اإلسـرائيليـة على مـا هي

عليه واستبعاد عودة الالجئني.
وقـال إن ذلك يـتنـاقـض مع الـتعهـدات
التي قـدمهـا الرئـيس األمـيركـي جورج
بــوش لـلفلـسـطـيـنـيـني بـبحـث قـضــايــا

الوضع الدائم خالل املفاوضات.
مــن جــــانــبـه وصف رئــيــــس مــنـــظــمــــة
التحـرير الفلـسطينـية محمـود عباس
تصـريحات شـارون بأنهـا كارثيـة"، وأكد
متـسـكه بحقـوق الـشعـب الفلـسـطيـني
وعدم الـتراجه عـن حق العودة وتقـرير
املــصـيــــر ومكـــانــــة القــــدس كعـــاصـمـــة

للدولة الفلسطينية. 
ــــاس أن شــــارون يــــســتــبق ــــر عــب واعــتــب
األحــــــــــداث يف تـقــــــــــريــــــــــر مـــــصــــيــــــــــر
الفلــسـطـيـنـيـني مبعــزل عـن الــسلـطــة
واجملتمع الـدولي.وأشـار إلـى أن تـأكيـد
شـارون بـأنـه اتفق مع بــوش علـى عـدم
االنسـحاب إلـى حدود 1967 "ال يـخرج
عــن إطــــار الـــصـفقــــة الــتـــي عقــــدهــــا
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املدى - وكاالت
قــال رئـيــس الــوزراء الـتــركـي رجـب طـيـب
اردوغـــــــان خـالل مـــــــؤمتـــــــر صـحـــــــايف يف
بــــروكــــسل ان تــــركـيــــا جنحــت يف القـمــــة
االوروبـيــــة الـتـي قــــررت بــــدء مفــــاوضــــات
مـعهــــا حــــول انــضـمــــامهــــا لـكــنه اكــــد ان

النجاح لم يكن تاما. 
وقــال اردوغــان لـم نحـصل علــى مبـتغــانــا

100% لكن ميكن القول اننا جنحنا. 
واضـــــــاف انـه بـقـــــــرار االحتـــــــاد االوروبـــي
حتـديـد مـوعـد لبـدء مفـاوضـات انـضمـام
مع تـركيا، يكـون املشروع الـتركي لتحقيق
مـصـــاحلـــة بـني احلـضـــارتـني املــسـيحـيـــة
واملـــسلـمـــة قـــد بـــات يــــرتكــــز علـــى اســس

ملموسة. 
واعــرب اردوغــان عن تــرحيـبه بــان الـقمــة
ـــــة اكـــــدت بال لــبــــس ان الهـــــدف االوروبــي
النهــائي لـلمفـاوضـات هـو انـضمـام بالده
التام. وقال نحن عند نقطة حتصد فيها

تركيا ثمرة 41 عاما من اجلهود. 
وتعـود تطلعات تـركيا االوروبـية الى 1963
ــــى اتفــــاق شــــراكــــة مع مع الــتــــوقــيـع عل
اجملموعـة االقتصـادية االوروبيـة يتحدث

عن انضمام تركيا يف مستقبل بعيد.
مـن جـــانـبه شـن الـــزعـيـم اللـيـبـي معـمـــر

القــــذايف هجــــومــــًا واسعــــًا
علـى تركـيا محـذرًا اإلحتاد
األوروبــــي ممـــــــــــا أســــمـــــــــــاه
مخـــاطـــر انـضـمـــام تـــركـيـــا
إلـــيه. اضــــــاف القـــــذايف يف
ــــــة تــــصــــــريـحــــــات صـحـفــي
الحـــــــدى وســـــــائـل االعـالم
االيـطــالـيــة ان قــرار لـيـبـيــا
ــــالــتـخلــي الــطــــوعــي عــن ب
بـــرنـــامـجهـــا الـنــــووي لعـب
دورًا كـبيـرًا يف فـوز الــرئيـس
ـــــوش األمـــــريـكــي جـــــورج ب
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ترحيب تركي بقرار القمة األوروبية
القذايف هياجم أنقرة حمذرًا االحتاد األورويب من

أخطار انضامم تركيا إليه
بـواليـة جـديـدة يف االنتخـابـات الـرئـاسيـة
األمـــريكـيـــة ، نـــافـيـــًا أن تكـــون لـيـبـيـــا قـــد
حـصلـت علــى مكــافــأة علــى هــذا القــرار.
وكــــان القـــذايف قـــد قــــال إنه مـن اخلــطـــر
علـى االحتاد األوروبـى السـماح بـإنضـمام
تـــركيــا إلـيه، واصفــًا محــاولــة اإلنــضمــام
بــأنهــا تـشـبه "حـصــان طــروادة" . وأضــاف
فــى تـصــريحــات نـشــرت بــوســائل اإلعالم
اإليطـاليـة بـالتــزامن مع اجـتمـاع زعمـاء
االحتـاد األوروبـى فـى بـروكـسل لـبحث مـا
إذا كــان سـيبــدأ محــادثــات العـضــويــة مع
ــــذى ـــــا فقــــط أوضح مــــا ال ــــا : " أن ــــركــي ت
ــــــى ســيـحــــــدث مـع دخــــــول احلــــصــــــان إل
طــــروادة". وذكــــر الــــزعـيــم اللـيـبــي أنه ال
ـــــا ســـتقـــبل ـــــركــي يهــتــم مبـــــا إذا كـــــانــت ت
عضويتها أم ال موضحا أنه يقول فقط :
"ما هـى التداعيـات" . ويشار إلـى أن ليبيا
فى ظل قـيادة القـذافى تعهـدت بالـتخلى
عن برنـامج األسلحة النوويـة والكيماوية
والـبـيـــولـــوجـيـــة العـــام املـــاضـــى ممـــا دفع
الـواليــات املتحـدة إلـى املـوافقـة علـى رفع
حظـر جتارى فى وقت سـابق هذا العام ،و
جــاء ذلـك بعــد تــسلـيـم القــذافـــى كل مــا
لــــديه مــن إمكـــانـيـــات لـتــصـنـيع أسـلحـــة
ــــــوش.  ــــــى إدارة ب ــــشــــــامـل إل ــــــدمــــــار ال ال
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كـشف اسـتطالع أجـرته جـامعـة
كــورنـيل األمـيــركـيـــة يف الفـتــرة
ـــــــشــــــــــريــــن األول و23 بــــني 25 ت
تــــشـــــريــن الــثـــــانــي أن 44% مــن
األميـركـيني -نحـو مـواطـن من
ــــــدون اتـخــــــاذ ــــــؤي كـل اثــنــني- ي
حكـومـتهم إجـراءات من شـأنهـا
ــــــة املـــــسـلـــمـــني ــــــد حــــــري تـقـــيـــي
األمـيـــركـيـني الـــذيـن يعـيــشـــون

وسطهم.
وأظهـر االستطالع الـذي أجراه
طالب البـحوث بـاجلامـعة عـلى
نطـاق واسع أن الــذين يـصفـون
أنفسهـم باملـتديـنني املسـيحيني
أو مـن ذوي املـيــــول احملــــافــظــــة
واملــؤيــديـن للحــزب اجلـمهــوري
احلــــاكـم هـم األكـثــــر حـمــــاســــة
لـتضييق اخلناق على املسلمني
ـــــــــــذوي املــــيـــــــــــول ـــــــــــة ب مـقـــــــــــارن

الدميقراطية أو األقل تدينا.
وأيد 27% مـن الذين اسـتطلعت
آراؤهـم إجـبـــار املـــسلـمــني علـــى
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48% من األمريكيني يرفضون تقييد احلريات
املدنية للمسلمني

تـــسجـيـل أنفـــسهـم يف مـنــــاطق
ــــسلـــطـــــات ـــــدى ال ـــــاهــم ل سـكــن
الفــــدرالـيــــة، يف حـني دعــــا %29
ــــى زرع عــمالء يف احلـكــــومــــة إل
أوســاط املــسلـمـني واملــؤســســات

التابعة لهم ملراقبتهم.
ــــــى وضـع أمــــــا 22% فــــــدعــــــوا إل
املــسلـمني أو الـشــرق أوسـطـيني
حتت املــراقبــة الــدائمــة كــونـهم
يــشـكلـــون خـطــــرا علـــى الـبالد،
ــــــشــــــــاركـــني ورفــــض 48% مـــن امل
ــــالغ عــــددهــم 715 شخــصــــا الـب
ــــــة ــــــدنــي ــــــة امل ــــــد احلــــــري تـقــيــي

للمسلمني حتت أي ظرف.
ويف تعلــيق علـــى هـــذه الـنـتـــائج
قــــال جـيـمـــس شــــاهـني أسـتــــاذ
االتــصــــال يف اجلــــامعــــة الــــذي
أشرف عـلى االستـطالع إن هذه
الـنـتـــائج تــظهـــر احلـــاجـــة إلـــى
إجـراء نقـاش مــستفـيض حـول
احلـريـة املـدنيـة يف زمن احلـرب

على اإلرهاب.
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عبر وزير خارجيـة الواليات املتحدة
املــسـتقـيل عـن رغـبــة إدارة الــرئـيــس
األميركي جورج بوش عدم التمديد
ملــديــر الــوكــالــة الــدولـيـــة للـطــاقــة
الـــذريـــة محـمـــد الـبـــرادعـي لـــواليـــة
ثـــالـثـــة بعـــد انـتهـــاء رئـــاســته العـــام

املقبل. 
ــــاول إن بالده أبـلغـت وقــــال كــــولـن ب
الـدبلـومـاسـي املصـري بـالـفعل منـذ
أشـهر بأن عليه التخلي عن منصبه

بعد انتهاء واليته الثانية.
ولم يــوجه بــاول أو املـتحــدث بـــاسم
اخلــــارجـيــــة األمـيــــركـيــــة ريـتـــشــــارد
باوتـشر انتقـادات مباشـرة للبرادعي
)63 عـامـا( وأكــدا أن املبـرر الــوحيـد
إلزاحـته هــو اتفــاق غيــر رسمـي بني
14 دولـــة علــى مــا يــسـمـــى بقــاعــدة
جـنــيف الـتــي تقــضـي بـــأال تــتعـــدى
رئــــاســــة هـيـئــــات ومـنــظـمــــات األمم

املتحدة فترتني.
ونفـى باول أي انقـسام داخل اإلدارة
األميركية بشـأن مسألة مدير وكالة
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باول يؤكد رفض واشنطن التمديد للربادعي
بــدعـــوته لــربـط عـملـيــة الــسالم يف
الـشــرق األوسط بـاجلهــود املبـذولـة
إلخـالء املـــنــــطـقــــــة مـــن األسـلـحــــــة

النووية.
وأقـــرت اجلمـعيــة العــامــة للــوكــالــة
الــدولـيــة يف تــشــريـن األول املــاضـي
قــــرارا طــــالـب مبـنـــطقــــة مـنــــزوعــــة
الــسالح النــووي يف منـطقـة الـشـرق
األوسط يف قـرار يـستهـدف بـوضـوح

إسرائيل دون أن يذكرها باالسم.
واتهمت واشنـطن أيضا املـدير العام
للـوكـالــة بعـدم إبـداء احلــزم الكـايف
جتـاه املـلف النـووي اإليــراني، حـيث
تفـادت طهران إحـالة ملفهـا جمللس
ـــــدول األمـــن بعــــــد اتفــــــاقهــــــا مع ال
األوروبــــيـــــــــة بــــتـعـلــــيـق تـخــــصــــيــــب

اليورانيوم.
ــــــارات وفـــــشـلـــت أجـهــــــزة االســـتـخـــب
األميركيـة حسب صحيفة واشنطن
بـوسـت يف اصطيـاد خطـأ للبـرادعي
عن طـريق التنـصت على محـادثاته
الهاتفية مع املسؤولني اإليرانيني.
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الـطــاقــة، وقـــال إنه أبلـغه شخـصـيــا
بــــأن مـبــــدأ جـنــيف سـيــطـبـق علــــى

حالته يف الصيف املقبل.
ــــاوتــــشــــر جــــاءت يف تـــصـــــريحــــات ب
االجتاه نفسه، فقـد تفادى احلديث
عــن أي خالف أمـيــــركــي مع مــــديــــر
وكــالــة الـطــاقــة واكـتفــى بــالقــول إن
واشـنـطـن تعـتقـــد أن فـتـــرتـني مـــدة

كافية لرئاسة هيئة دولية.
ـــــــون أن ـــــــرى مـــــــراقـــب يف املـقـــــــابـل ي
واشـنـطـن تعــاقـب بـــذلك الـبــرادعـي
الــذي يقـود الـوكـالـة بــدبلـومــاسيـة

هادئة منذ العام .1997
ويـشيـر هـؤالء إلـى أن الـدبلـومـاسي
املـصــري أثــار حـفيـظـــة األميــركـيني
ـــــــإعـالنـه قـــبـل نـحـــــــو عـــــــامـــني أن ب
عـملـيـــات الـتفـتـيــش عــن األسلحـــة
احملـظــورة يف العــراق حتقق تقــدمــا
بيـنمـا كـانـت واشنـطن تعـد للحـرب
حتـت ذريعــة تــدميــر هــذه األسلحــة

التي لم يعثر عليها حتى اآلن.
كمــا أغـضـب البــرادعـي األميــركـيني
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ـــــــامـــــــة: شـهـــــــدت املـــن
العـاصمة البحـرينية
املـنــــامــــة تــظــــاهــــرات
شــــارك فــيهــــا اآلالف
للـتنـديـد مبــا اسمـوه
بــــإنــتهــــاكــــات حقــــوق
ـــــــــــســــــــــــــان فــــــــــــــى االن
الــبـحــــــريــن ورفـعــــــوا
شـعـــــــارات تــــطـــــــالـــب
بـإلغـاء قـانــون العفـو
والــــذى يــطـبـق علــــى
مــن ارتـكــب جــــــرائــم
ـــــب، قـــــتــل وتــعــــــــــــــــذي
وطــالـب املتـظــاهــرون
ــــتــعــــــــــــــويـــــــض مــــن ب
تعـــرضــــوا للـتعـــذيـب
ومحـــاسبـــة متـــركبــى
تـلــك اجلــــــــــرميــــــــــة. 
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آالف البحرينيني
ينددون بانتهاكات

حقوق اإلنسان


