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حـذر الـرئيـس املصـري حسـني مبـارك واشنطـن من شن
هجوم علـى طهران مـؤكدا ان ذلك سـيكون "خطـأ كارثي
االبعاد". وسيسـود االرهاب والعنف عنـدها جميع ارجاء
الـــشــــرق االوســط وســيعــم بعــــد فـتــــرة قــصـيــــرة العــــالـم
باسـره". واضاف "آمل اال نـصل الى هـنا". ويف مـا يتعلق
بــســـوريـــا الـتـي تــتهــمهـــا الـــواليـــات املــتحــــدة مع ايـــران
مبسـاعـدة املتمـردين يف العـراق، اكـد مبـارك انه "يعتقـد
ان سوريا تـسعى لتبـديل سياستهـا لكنها ال تـزال حتتاج

الى بعض الوقت لذلك".

خطــــــوة
قــام النـواب الـروس بـاول خـطــوة علـى طــريق املـصـادقـة
على قوانني روسية تشبه التشـريعات االميركية ملكافحة
االرهـــاب )بـــاتـــريـــوت آكـت( وتــسـمح لـلكـــرملـني بفـــرض
اجراءات استثنـائية يف اي مكان وزمـان يف روسيا بعد ان
كـــان ذلـك يقـتــصــــر علـــى الــشـيــشـــان. ويـنــص مــشـــروع
القـانـون الـذي متـت املصـادقــة عليه يف قـراءة اولـى علـى
فرض نظـام خاص ملـواجهة "خطـر ارهابي" انـطالقا من
معلـومـات غيـر محـقق فيهـا ويـسمح بفـرض قيـود علـى
حقـــــوق للـمــــواطـنـني مبــــا يف ذلـك حــظــــر الــتجــمعــــات
اجلمــاهيــريــة وتـشــديــد عمـليــات التــدقـيق يف الهــويــات

واحلد من حرية التنقل.

تـدريــــب
كشف الـداعيـة االسالمي الـشيخ يـوسف الـقرضـاوي انه
تــدرب عــسكــريــا يف بــدايــة اخلمـسـينــات علــى يــد يــاســر
عرفـات وذلك خالل حفل تابيني للرئـيس الفلسطينيي
الــــراحل يف الـــدوحــــة بحــضــــور محـمـــود عـبـــاس رئـيــس
منـظمة التحـرير الفلـسطينيـة. وقال القرضـاوي "اثناء
ثورة القنـاة ضد االنكليـز يف مصر سنـة 1951 كان هناك
شـاب فلـسطـيني مـتحمـس اسمه يـاسـر يتـولـى تــدريبنـا
علـى اطالق النـار". واضـاف "عـرفـت فيمـا بعـد انه يـاسـر
عــرفــات الــذي كــان يــسـتعـــد للـمعــركـــة املقـبلــة". وتـــابع
القرضـاوي "اذكر انني جتـادلت معه واشتكيته الـى قائد
املعـــسكــــر النه رفع الـــسالح يف وجه احـــد طلـبـــة االزهـــر
املتــدربني". لـكن القـرضـاوي تــرحم علـى عـرفـات وشـدد

على انه يعتبره "مات شهيدا ".

مطالبــــة
طــــالـب وزيــــر اخلــــارجـيــــة املــصــــري احـمــــد ابــــو الغـيــط
اســـرائـيل بـــوقف عـملـيـــاتهـــا العـــسكـــريـــة يف غـــزة "فـــورا
والـتـمـــسـك بــضـبــط الــنفـــس حـتــــى ميـكـن خـلق املـنــــاخ
املنـاسب الطالق عملـية الـسالم بشكـل ايجابـي". واعرب
ابو الـغيط عن "القلق العـميق ازاء العمليـات العسكـرية
االســــرائــيلـيــــة احلــــالـيــــة ضــــد الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي
وأراضيه"، وطالب احلكـومة االسرائيـلية "بالـتوقف فورا
عـن تـلك املـمــارســات والـتـمــسك بـضـبـط الـنفــس حـتــى
ميكن خـلق املناخ املـناسب الطالق عـملية الـسالم بشكل

ايجابي".

إدانـــــة
دان احتــاد الـصحـــافيـني العــرب قــرار الــواليــات املـتحــدة
بـــادراج قـنـــة املـنـــار الـتـــابعـــة حلـــزب اهلل اللـبـنـــانـي علـــى
الئحـتهــا للـمنـظمـات االرهــابيـة وقــرار اجمللـس االعلـى
لالعالم املــرئي واملــسمـوع يف فـرنـسـا بـوقـف بث احملـطـة
علـى القمـر الـصنـاعـي االوروبي يـوتـلسـات. واكـد االمني
العـام لالحتـاد صالح الــدين حـافـظ يف بيـان ان "القـرار
االمـيــركـي جــاء اسـتكـمـــاال للقـــرار الفــرنــسـي وكالهـمــا
يـــشـكل ضــــربــــة لالدعــــاءات الغــــربـيــــة حــــول احلــــريــــات
الــدميــوقــراطـيـــة وحقــوق االنــســان وخـصــوصــا حــريــة

الصحافة واالعالم".

اقتـنـــاع
اعلـنــت بعـثــــة االمم املــتحــــدة يف جــمهــــوريــــة الـكــــونغــــو
الـدميـوقـراطيـة انهـا "مقـتنعـة بـان قـوات اجـنبيـة دخلت
فعليا الى الكونغو غـداة التهديدات الصادرة عن رواندا"
يف نهـايـة تـشـريـن الثـاني. وكـان الـرئيـس الـروانـدي بـول
كاغـامي هدد يف نهـاية تـشرين الـثاني بـارسال قـوات الى
جمهـوريــة الكـونغـو الـدميـوقــراطيــة ملطـاردة املـتمــردين
الهـوتـو الـروانــديني الـذيـن ينــشطـون انـطالقــا من هـذا
البلد. واكد املراقبـون وجود جنود روانديني يف جمهورية
الكـونغـو الـدميـوقـراطيـة، غيـر ان روانـدا تصـر علـى نفي

االمر.

انتظـــــــار
ال يـزال وسطاء االحتاد االفريقي ينتظرون رد االطراف
املتنـاحـرة يف دارفـور علـى آخـر انــذار بشـان احتـرام وقف
اطالق النـار، مهدديـن بوقـف املفاوضـات اذا لم تـستجب
االطـراف لذلك. وامرت جلـنة االحتاد االفـريقي املكلفة
مـراقبـة الهـدنـة يف مـنطقـة دارفـور احلكـومــة السـودانيـة
بوقف "فوري" للـهجوم الذي تشنه علـى املتمردين، وامر
رئيـسهــا محمـد علـي عبــد اهلل ايضـا حـركـتي الـتمـرد يف
دارفـــور الـتـي تـــوجه قـــادتهـــا الـــى ابـــوجـــا للـمــشـــاركـــة يف
مـفاوضـات السالم بـرعايـة االحتاد االفـريقي، بـالتـوقف
عـن "استهــداف النـشـاطــات التجـاريـة والـبنــى التحـتيـة

للحكومة مبا فيها مراكز الشرطة". 

إسـالميـــــون
ذكــــرت مــصــــادر وزارة الــــداخلـيــــة االسـبــــانـيــــة ان اربعــــة
ناشـطني مفتـرضني يف اجلـماعـة االسالميـة للمقـاتلني
يف املغـرب، الذين كـانوا معتقلـني يف النزاروت يف ارخبيل
الكناري، وصلوا الى مدريد. واضافت املصادر ان املغاربة
االربعـة نقلوا مـن النزاروت الى قـاعدة غيتـاف يف جنوب
مدريـد، يرافـقهم خمسـون من عنـاصر الـشرطـة وخبراء
املـتفجــرات. وصــدرت يف حق واحــد مـن هــؤالء االربعــة،
وهـو حـسن احلــسكي )41 عـامـا( مـذكـرة بحـث واعتقـال
الشـتراكه املفـترض يف اعتـداءات 11 اذار يف مدريـد التي

اسفرت عن 191 قتيال و1900 جريح.

تعديــــل
كرر رئيس ساحل العاج لوران غباغبو يف ابيدجان ان اي
تعـديـل دستــوري يتـطـلب املــوافقـة عـليـه عبــر استـفتـاء،
وذلك غداة التصويت على تعـديل املادة 35 من الدستور
املـتـعلقــة بــالـشــروط الــواجـب تــوافــرهــا يف املــرشح الــى
انـتخـــابـــات رئـــاســـة اجلـمهـــوريـــة. وقـــال غـبـــاغـبـــو خالل
"مـؤمتـر افــريقي للـشبـيبـة" نـظمه "الـشبـان الـوطـنيـون"
وهـم أشــد انـصــاره، ان "الـتـصــويـت يف الـبــرملــان ال يعـنـي
تعـــديال دسـتـــوريـــا". وتـنـص املـــادة 126 علـــى "الـــزامـيـــة"
تـنظـيم اسـتفتـاء الجـراء اي تعـديل يـتعلق بــانتخـابـات
رئــاســة اجلـمهــوريــة، امــا املــادة 127 فـتقـــول انه يـتعــذر
اجــراء االستـفتــاء "اذا كــان يــسيء الــى وحــدة االراضي"

الوطنية.
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اعتبـر الـرئيـس االميـركي جـورج
بوش يف حـديث نشـرته صحيفة
يـديعـوت احـرونـوت االسـرائـيليـة
أمــس االحـــد ان علـــى الـــرئـيــس
الســوري بشـار االسـد ان ينـتظـر
ـــــسـالم بـــني اســـــــرائـــيـل ـــــــرام ال اب
ـــــــدء ـــــســـطـــيـــنـــيـــني قـــبـل ب والـفـل

مفاوضات.
ـــــد ـــــوش "ان ســـــوريــــــا بل وقـــــال ب
ضعـيف جـــدا لـــذلك يــسـتحـيل
االعتمـاد عليهـا. وسيـتعني علـى
ــــســـــوري( ـــــرئــيــــس ال االســـــد )ال
انـتــظـــار الـــسالم بـني اســـرائــيل
ــــســـطــيــنــيـــني وبعـــــد ذلـك والـفل
ســـنـــــــرى مـــــــا ميــكـــن عـــمـلـه مـع

سوريا".
وقــــــــــــد ادلــــــــــــى بــــــــــــوش بـهــــــــــــذه
ــــاء حـفل يف الــتــصــــريحــــات اثــن
الـبـيـت االبـيــض ملـنـــاسـبـــة عـيـــد
املـيالد متـكنـت خالله صحـــافيــة
يف يـديعوت احرونـوت الصحيفة
االكـثـــر مـبـيعـــا يف اســـرائـيل مـن

اجراء مقابلة معه.
وكـــان منــسق االمم املـتحـــدة من
اجل الـــسالم يف الـــشـــرق تـيـــري
رود الرسـن اعلـن يف 24 تــشــريـن
الثاني ان الرئيس السوري بشار
ـــــاف االســـــد مـــســـتعـــــد الســتــئــن
ـــــــدون شـــــــروط" املـفـــــــاوضـــــــات "ب

مسبقة مع اسرائيل.
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بوش يدعو دمشق للتريث يف مفاوضاتها مع إسرائيل

واضـــاف "علـيـنـــا ايقـــاف الـنـــزف
ــــــــــى الـعـــيــــــــــوب والـقـــــضــــــــــاء عـل
والنواقص  بهدف احلفاظ على
املـــال العـــام ومـصـــالح العـمـــال"،
ـــى ضـــرورة "الـــسـيـــر مـــشـــددا عل
بـالـتطـويــر والتحــديث مبحـاربـة
الهـــدر والفــســـاد وايجـــاد حلـــول

للمشكالت".
كمـا اكـد اهـميــة "تعمـيق مبـادئ
العــدالــة االجـتمـــاعيــة وحتــسني
مـستــوى املعيـشـة وتــوفيـر فـرص
العمل وتـوسيع دائـرة االسـتثمـار
ــــرفع مـــسـتـــوى الـنـمـــو وزيـــادة ل
الثـروة الـوطـنيـة وعـدالـة تــوزيع
اخليرات املادية بني املواطنني".

يــذكــر ان ســوريــا تعـمل مبـــوجب
اقــتــصــــاد مـــــوجه كـــــان يعــتــمــــد
ــــى قــطــــاع ــــا عل ــــاكــملـه تقــــريـب ب
الـــدولـــة مـنـــذ الــسـتـيـنـــات. وقـــد
بدأت منذ سنـوات سياسة تهدف
الـــى تــطـــويـــر القــطـــاع اخلـــاص
وحتـــديـث صـنـــاعــتهـــا ملـــواجهـــة

حتديات االسواق الدولية.
ووافـق مجلــس الــوزراء الــســوري
يف االشهـر املــاضيــة علـى انـشـاء
اربعــة مصــارف اجنـبيـة يف اطـار
حتـــــريـــــر االقــتـــصـــــاد الـــســـــوري
واالنـــتـقـــــــال الـــتـــــــدريـجـــي الـــــــى
اقـتــصـــاد الـــســـوق، بـيـنـمـــا اكـــد
رئـيــس الـــوزراء الــســـوري نـــاجـي
العــطـــري مـــؤخــــرا ان القــطـــاع
اخلـاص بــات ميثل سـتني بــاملئـة
مــن الــنـــشــــاط االقــتـــصــــادي يف
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ــــــى "الـعـــيــــــوب والـــنــــــواقـــص" عـل
الصالحه.

وقـــــــــــال: ان الـقــــــطـــــــــــاع الـعـــــــــــام
احلكـــومـي الــســـوري يعـــانـي مـن
ـــــــات ومـــــشــكـالت اداريـــــــة صـعـــــــوب
واقتصـادية وانـتاجـية وتـسويقـية
ـــــة نــتـــيجـــــة ملــمـــــارســـــات خـــــاطــئ
واســالـيب عـمل وقــوانني جــامــدة

مما جعله خاسرا.
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وااللـتــــزام بقـــرارات الـــشـــرعـيـــة
الـدوليـة مبعيـار واحـد يف جميع
ـــــشــــــرق قـــضــــــايــــــا مـــنـــطـقــــــة ال

االوسط".
مـن جـــانـب آخـــر أكـــد سلـيـمـــان
قداح ان القطـاع العام احلكومي
ـــــســـبـــب ـــــســـــــوري "خـــــــاســـــــر" ب ال
"ممـــارســـات خـــاطـئـــة" وقـــوانـني
"جـامدة"، مؤكـدا ضرورة القضاء
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الــــــــشـــــــــــرق االوســـــط "النـهـــــــــــاء
االحتالل" االسـرائيلـي لالراضي

العربية.
واكــــــد سلــيــمـــــان قـــــداح االمــني
القطــري املسـاعـد حلـزب الـبعث
احلــــاكــم يف ســــوريــــا ضــــرورة ان
"تلـتـــزم الـــواليـــات املــتحـــدة دور
ـــــــراعـــي الـــنـــــــزيـه والـعـــــــادل يف ال
ـــــــة الـــصـــــــراع الـعـــــــربـــي مـــــســـــــأل
االســـرائــيلــي النهـــاء االحــتالل"

االسرائيلي.
وشـــدد املــســـؤول الــســـوري علـــى
اهميـة "استئنـاف عمليـة السالم
ـــــى اســـــاس قـــــرارات مـجلـــس عل
االمن الـدولي ذات الصلة ومبدأ
االرض مقـــابل الـــسالم والـبـنـــاء
ــــــــى مــــــــا مت عـلـــيـه يف هــــــــذه عـل

املباحثات".
وقــال قــداح ان ســوريــا "تــرفـض
احـتالل اي ارض عربـية وتـسعى
لــتـحــــــريــــــر اجلــــــوالن الـعــــــربــي
الـسوري ومـزارع شبعـا اللبـنانـية
واالراضـي الـفلـــســطـيـنـيـــة كـمـــا
تـــرفـض احــتالل العـــراق وتعـمل
وتــدعــو لـلحفـــاظ علــى وحـــدته
ــــوفــيــــر االمــن ــــا وت ارضـــــا وشعــب

واالستقرار البنائه".
ـــــســـتـــنــكـــــــر واكـــــــد ان دمـــــشـق "ت
االرهـــــــــــاب بـجـــمـــيـع اشـــكـــــــــــالـه
والعـــدوان واالحــتالل وسـيـــاســـة
الـهيـمنــة والـتهــديــد والـضغــوط
وتـدين اسلـوب القـوة الغـاشمـة"،
داعـيـــا الـــى "احلـــوار والــتفـــاهـم
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واستقـبلت اســرائيـل بفتـور هـذا
العرض مـطالبـة سوريـا اوال بان
"تضع حـدا لالنـشطـة االرهـابيـة
)ضـــد اســـرائـيل(" انــطالقـــا مـن

اراضيها.
وقــال الـــرئيــس االميـــركي ايـضــا
انه سيـكرس "الـكثيـر من الـوقت
والـــتفـكــيــــر مـــن اجل الــتـــــوصل
اخيـرا الـى الـسالم بني اسـرائيل
والفلــسـطـيـنـيـني" واوضح "انـنـي
ـــانـنـي ســـامتـكــن خالل مقـتــنع ب
واليـتـي مـن حـمل الــسالم )الـــى
املنطقة(. اعلم ان ذلك ممكن".
واضــاف الـــرئيــس االميـــركي "ان
العـام املقبـل سيكـون مهمـا جـدا
النه سـيحـمـل معه الــسالم. انـي
ال اعـتقـــد ذلك فحــسب بـل اني
على يقـني بان ذلك سـيحدث ..
ان اريـــيل شــــارون )رئــيـــس وزراء
اسـرائيل( ادرك ذلـك. ومن املهم
ـــســـطــيــنــيــــون ان ان يــــدرك الـفل
ـــيـــــــس امــــــــــرا ميــكـــن الـــــــسـالم ل
ــــمــــــــــــات بـل حتـقــــيـقـه بــــــــــــالـــكـل

باالفعال".
واضـاف "لــدي اسبـاب لـالعتقـاد
ـــســـطــيــنــيــــة ـــــان القــيــــادة الـفل ب
اجلــديــدة تـــدرك ذلك وتـتحــرك
يف االجتـــاه الــصحـيـح. ذلك لـن
يكــون سهـال، واني مــصمـم علــى

حتقيق السالم وساحققه".
مـــن جـــــــانـــبـهـــــــا دعـــت ســـــــوريـــــــا
الـواليــات املتحـدة الــى "االلتـزام
بـدور الراعي النـزيه والعادل" يف
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القدس )اف ب(

سوريا تدعو واشنطن اىل االلتزام بدور الراعي النزيه والعادل يف الرشق األوسط

غزة )اف ب(
اعـلــــنــــت مـــــصـــــــــادر امــــنــــيـــــــــة
فلسطينية وشهود عيان أمس
االحـد ان اجليش االسـرائيلي
ــــــزال هــــــدم اكــثــــــر مــن 45 مــن
ملــواطنـني فلـســطيـنيـني خالل
عــملـيـــة الـتــــوغل الـتـي بـــدات
لـــيل اخلــمــيــــس-اجلـــمعــــة يف
مخـيـم خــــان يــــونـــس جـنــــوب

قطاع غزة.
واوضحـت املصــادر ان اجليـش
االســـرائـيلـي قـــام بهـــدم اكـثـــر
ــــــازل ــــــزال مـــن مـــن مـــن 45 مـــن
ــــس خالل ـــــون مخــيــم خـــــان ي
عــملـيـــة الـتــــوغل الـتـي بـــدأت
لـيل اخلـميـس- اجلـمعــة قـبل
ـــــنـــــــــــســحـــــب اجلـــــنـــــــــــــــود ان ي
االسـرائـيليـون فجـر أمـس من
املنطقة مخلفني دمارا كبيرا.
ــــى ان 56 واشــــارت املــصــــادر ال
عـــائلــة اصـبحـت بــدون مــأوى

بعد هدم منازلها.
وافـاد شهـود عيـان ان اجليـش
االسرائيـلي بدأ بسحب آلياته
بــــاجتــــاه مـــسـتــــوطـنــــة غــــوش
قــطـيـف بعــــد مـنـتـــصف لــيل
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كتائب األقصى تتوعد بالرد املؤمل عىل
املجازر اإلرسائيلية يف غزة

وكل مدننا الفلسطينية". 
ـــــة واعلــنــت الـكــتـــــائــب "حـــــال
االسـتــنفــــار القــصــــوى يف كل

املواقع على امتداد الوطن".
ـــــــــى "رص ودعـــــــــا الـــبـــيـــــــــان ال
الــصفــــوف ونـبــــذ الفــــرقــــة يف
مـواجهــة احملتل الغـاصب الن
ـــــــوفـــــــر احـــــــدا االحـــتـالل ال ي

وهدفه قتل اي فلسطيني".
وطــالـبـت الكـتــائـب "الــسلـطــة
الـفلــســطـيـنـيـــة بـتـبـنـي خـيـــار
ـــــار املقــــاومــــة ــــشعــب .. خــي ال
ـــــاخملـــطـــط ـــــول ب وعــــــدم القــب
االميـركي الـصهيـوني الـداعي
الــــــــــــــــى وقــف املــقــــــــــــــــاومــــــــــــــــة
واالنــتـفــــــاضــــــة النـهــمــــــا حـق
مـشــروع لــشعـبنــا يف مقــاومــة

االحتالل العنصري".
وكـــان محـمـــود عـبـــاس رئـيــس
ــــتـحــــــــــــريــــــــــــر ــــــظــــمــــــــــــة ال مــــن
ــــاء الـفلــــســـطــيــنــيــــة دعــــا اثــن
جـولـته يف اخلليج الـى "انهـاء
عــسكــرة االنـتفــاضــة" معـتبــرا
انهـا اضـرت مبصلحـة الـشعب
الفلسطيـني وانها تعيق اعادة

حتريك عملية السالم.
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ـــــــســــبــــت -االحـــــــــد وانـهـــــــــى ال
االنسحـاب مع ساعـات الفجر

االولى.
واشــارت املـصــادر نفــسهــا الــى
ان احــــد عـــشــــر فلـــســطـيـنـيــــا
ـــــــــــوا خـالل الـعــــمـلــــيـــــــــــة قــــتـل
العـــسكـــريـــة االســـرائـيلـيـــة يف
مخيم خـان يونس فـيما جرح
اكـثـــر مـن 55 اخـــريـن وصفـت
حــــــــــالــــــــــة  عـــــــشــــــــــرة مــــنـهــــم

ب"احلرجة".
مـن جــانـبهــا تــوعــدت كـتــائـب
شهــــداء االقـــصــــى الــتـــــابعــــة
حلـــــركـــــة فـــتح أمــــس االحـــــد
بـالرد على العمليـة العسكرية
الــــتــــي نـفــــــــــذهــــــــــا اجلــــيـــــــش
االســـرائـيلـي يف خـــان يـــونــس
مـؤكـدة ان "الـرد سيكـون مـؤملـا

على مجزرة العدو".
وقـالـت الكتـائـب يف بيـان لهـا:
"لـن ينـعم الـصهــاينـة بــاالمن
والهـدوء طـاملـا تــرتكب اجملـازر
ــــا الـفلـــســطـيـنـي بحـق شعـبـن
االعـزل .. والــرد الفلـسـطيـني
الـكتـائـبي سـيكـون مـؤملــا علـى
مجـزرة العـدو يف خـان يـونـس
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دعـــا تنــظيـم القــاعــدة يف
الــسعــوديــة الــذي يــطلق
علـى نفـسه اسم "تـنظـيم
ــــــرة الـقــــــاعــــــدة يف جــــــزي
الـعــــــــــرب" الــــــــــى ضــــــــــرب
مـصادر النفط يف اململكة
العـربيـة السعـودية وذلك
يف بيـان نـشـر علـى مـوقع

اسالمي على االنترنت.
وجاء يف البيان الذي بثه
ـــــصـــــــــــار "مــــنــــتـــــــــــدى االن
ــــــى االسالمــي" أمـــــس عل
مـــوقعه ويـتعـــذر التـحقق
مــن صحــته "هــــذه دعــــوة
جلـــمـــيـع اجملــــــــاهــــــــديـــن
املــتــــربــصــني يف جــــزيــــرة
الـعــــــــــرب، إنـهــــــــــا دعــــــــــوة
الســــتـهـــــــــداف مــــصـــــــــادر
الــنفــط الـتـي لــم تخــــدم
أمـــــــــــــة اإلســالم، وإمنـــــــــــــا

خدمت أعداء األمة".
وتــاتي هــذه الــدعــوة بعــد
الـرسـالــة الصــوتيـة الـتي
وجـههـــــا زعــيــم تــنـــظــيــم
القـاعـدة اسـامــة بن الدن
الــى انصــاره وبثهـا مـوقع
اســالمـــــي اخلـــــمـــــيـــــــــــس
املــاضي، لـضــرب املنـشـآت
الـنفـطـيــة "خـصــوصــا يف
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تنظيم القاعدة يدعو لرضب املصادر النفطية يف اململكة
الرياض تؤكد عزمها على استئصال اإلرهاب

ــــــســــــــوا "االرهــــــــابـــيـــني دن
االســالم والــعــقـــــيــــــــــــــــدة"
ـــــــــصــحــف بــحـــــــــــــســــــب ال

احمللية.
ـــــداهلل ـــــر عــب وقـــــال االمــي
ـــــاله ـــــدى اســـتقــب امــــس ل
ـــــــــصــحــف بــحـــــــــــــســــــب ال
"االمـــراء والـــوزراء وكـبـــار
املـــســــؤولـني وجــمعــــا مـن
املـواطـنني الــذين أعـربـوا
عـن استنكـارهم ورفـضهم
ــــــا حــــــدث مــن أعــمــــــال مل
اجــراميـة قــامت بهــا فئـة
ضالة، ان الضـالني قاموا
بـأكثـر من االرهـاب وأشـد
مـن االرهـــاب، اي دنــســـوا
اسـالمـــكــــم وشـــــــــــوهـــــــــــوا
عقـيــــدتكـم أمــــام العـــالـم

كله".
واضـــاف االمـيـــر عـبـــداهلل
"ان شــــــــاء اهلل مـــثـل مــــــــا
ـــــــا ونـقـــــــول، نـحـــن كـــــــررن
ــــة، وراءهـم عـــشــــريـن سـن
ــــة، خــمــــســني ثالثــني ســن

سنة لن نتركهم".
ومنـذ ايـار 2003، اسفـرت
العـملـيـــات االرهـــابـيـــة يف
الـــسعـــوديـــة عــن سقـــوط

اكثر من 100 قتيل.
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علــــى اقـل تقــــديــــر مـئــــة
دوالر".

واضـاف "ايهـا اجملـاهـدون
اصـبــــروا وصــــابــــروا فــــان
اسـتهــداف امــريكــا اليــوم
ـــــا يف العـــــراق اقــتـــصـــــادي
وبـشـريــا ومعنـويـا فـرصـة
ــــيــــــــــــــة نــــــــــــــادرة فــال ذهــــب
تـضيعـوهــا فتقـدمـوا )..(
وابــذلــوا مــا تــستـطـيعــون
اليقــاف اكبـر سـرقـة تـتم
يف الــــتــــــــــاريـخ لــــثــــــــــروات

االجيال القادمة".
ــــى وهــــذه هــي املــــرة االول
الـتي يوجه فـيها بن الدن
ـــــــى ـــــــاشـــــــرة دعـــــــوة ال مـــب
ـــــشـــــــآت مـهـــــــاجـــمـــــــة املـــن

النفطية.
ــــــدعــــــوة، وبـعــــــد هــــــذه ال
ـــــــشــــــــــآت تـعــــــــــرضــــت املــــن
ــــــة يف الـعــــــراق الـــنـفــــطـــي
خلــمــــســــــة هـجــمــــــات يف

غضون 24 ساعة.
مـــن جــــــــانـــبـه كــــــــرر ولـــي
العهــد الـسعــودي االميــر
عبـداهلل بـن عبــد العـزيـز
عـزم السلطـات السعـودية
علـى اسـتئـصـال االرهـاب
يف املــــمـلــكــــــــــة وقــــــــــال ان
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العراق واخلليج".
ــــان الــيــــوم واضــــاف الــبــي
"هذه دعـوة لهم للتـكاتف
ــــضــــــــرب كـل األهــــــــداف ل
ـــــرة ـــــة يف جـــــزي األجــنــبــي
العرب، وضرب كل معاقل
الـطــواغـيـت يف كـل مكــان
حـتى تفـرغ جزيـرة رسول
اهلل مــن املــــشــــركــني ومــن

أنصار الطواغيت".
واكــــد الـبـيــــان "ان األيــــام
القـادمـة سـتكتـب أسطـرا
جـــديـــدة يف اجلهـــاد ضـــد
ــــطــــــــواغـــيـــت وأعــــــــداء ال

اإلسالم."
وكـــــان بــن الدن خـــــاطــب
انـصــاره قــائال "اجـتهــدوا
ـــــنــهـــــم ـــــي وحــــــــــــــولــــــــــــــوا ب
ـــــون( وبــيـــنه ـــــركــي )االمــي
ـــــــنــفــــــــــط( وركـــــــــــــــــــزوا )ال
عـمليـاتكـم عليه وخـاصـة
ـــــيــج يف الــعـــــــــــــــراق واخلــل

وذلك حتفهم".
ــــــى ان الــنـفــــط واشــــــار ال
"كـــان يـبـــاع قــبل عقـــديـن
ــــــــــيــــع الربــــعــــــــــني دوالرا ب
بتسعـة دوالرات يف العقد
املـاضي بينـما كـان ينبغي
ـــــوم ان يـكــــــون سعـــــره الــي
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الكويت )اف ب(
اعلـنــت مجـمــــوعــــة مـن عـــشــــرات
الـنـــاشـطــني الكـــويـتـيـني الــشـبـــان
تـشكـيل حـركــة سيــاسيـة جـديـدة
ــــــة حتــت اســم "حــــــركــــــة الـعــــــدال
والـتـنـمـيــــة" بهـــدف "الـــدفـــاع عـن
املكـتــسـبــات الـتـي افــرزهــا نـضــال
الشعب الكويتي من اجل احلرية
والــــدميقــــراطـيــــة"، طــبقــــا الحــــد
مــؤســسي احلــركــة نــاصــر يــوسف

العبدلي. 
وقـال العبـدلي ان احلـركـة تهـدف
الى "تطـوير احلياة الـسياسية يف
الـبالد وتـنقـيـتهـــا ممــــا حلق بهـــا

من شوائب".
ـــــــدلـــي ان احلـــــــركـــــــة وقـــــــال الـعـــب
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الكويت تشهد تشكيل حركة سياسية جديدة 
الشعب وترجمة طموحاته". 

ـــــة ـــــوطــنــي وطـــــالــبــت احلـــــركـــــة ال
الــــــــــــــوســـــــط بــجــعــل االحــــــــــــــزاب
الــسيــاسيـة شــرعيـة و"اعــادة بنـاء
مـــــــؤســـــســـــــات اجملـــتـــمـع املـــــــدنـــي
واعطـائهـا الـدور الــرئيـسـي". كمـا
ــــى الــتعــــدديــــة دعــت احلــــركــــة ال

السياسية وتداول السلطة. 
وتعــمل اربع جـمـــاعـــات اسالمـيـــة
ـــــــى االقـل وثـالث جـــمـــــــاعـــــــات عـل
سياسيـة ليبرالية بشكل علني يف
الــكــــــــويـــت الـــتـــي حتــــظــــــــر فـــيـه
االحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة. وحتــظـــى
معــظـم اجلـمــــاعــــات بـتـمـثــيل يف
برملان البالد الـذي يضم خمسني
نـائبـا يتـم اختيـارهم بـاالنتـخاب.
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تـاسـست مـن قبـل "مجمـوعــة من
االقــــتـــــصــــــــــاديــــني واالعـالمــــيــــني
ــــذيــن ــــاب ال واالكــــادميــيــني الــــشــب
يـــرغـبـــون يف املــســـاهـمــــة يف خلق
مجـتــمع دميــــوقــــراطــي حقــيقـي
يكون فيه املواطنون بنفس القدر
ــــــة وتـكــــــافــــــؤ مــن حــيــث الـعــــــدال
ـــــى الفـــــرص مــن دون الــنـــظـــــر ال
جذورهم العـرقية او الطـائفية او
الـقــــبـلــــيــــــــــة او غــــيــــــــــرهــــــــــا مــــن

التقسيمات اجملتمعية". 
ـــــدلـــي ان "القـــــوى واضــــــاف العــب
الــسيــاسيــة العــاملــة يف الـســاحــة
حــاليـا متـر يف مـازق"، واشـار الـى
انهــــا "بـلغـت مـــسـتــــوى اصــبحـت
عـاجــزة فيه عـن حتقيـق مصـالح
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اجلزائر )اف ب(

قـــــــــال مـــــــــديـــــــــر عـــــــــام
الــشـــرطـــة اجلـــزائـــريـــة
ـــــــــســــي يف ــــــــــــون ــــي ت عـل
تـصـــريحـــات صحــافـيــة
أمـس االحـد ان هنـاك
300 الــى 500 اسـالمي
مــــــــسـلـح مـــــــــــا زالـــــــــــوا
يتحركون يف اجلزائر.

واوضح تــونــسـي "اقــدر
ــــيــــني عــــــــــــدد االرهــــــــــــاب
النــاشـطـني بني 300 و
500" واضــــــــــــــــــــــــــاف "ان
املعلومـات االستخبارية
ـــــى ـــــر ال ـــــا تــــشــي ـــــديــن ل
ــــــات ــــــوي ــــــدهــــــور مـعـــن ت
االرهـــابيـني النــاشــطني
وهـــم ال يـــنـــتــــظـــــــــرون
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وتـــشـيــــر االرقــــام الـتـي
ـــــتــحــــــــــــــدث عـــــنــهــــــــــــــا ت
الـصحــافــة اجلــزائــريــة
الـى مقـتل 14 شخصـا
علـــى االقل يف اعـمــال
ـــــــــى ــــــســـب ال عـــنـف تـــن
االسالميني منذ بداية
ـــــــون االول شـهـــــــر كـــــــان
اجلـــاري مقـــابل 21 يف
ــــــــشـهـــــــــــريــــن و36 يف ال

السابقني.
وتنـسـب اعمـال الـعنف
الى اجلـماعة الـسلفية
للــدعــوة والـقتــال وهي
ــــوحــيــــدة اجلــمــــاعــــة ال
ـــــزال قـــــادرة الــتــي ال ت
ــــى الـــتحـــــرك بعــــد عل
القضاء علـى اجلماعة

االسالمية املسلحة.
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خـمسني الفـا الى 122
الـفـــــــــا خـالل عـــــــشـــــــــر

سنوات.
واشـــــــــــــــار املـــــــــــســـــــــــــــؤول
اجلــزائــري ايـضــا الــى
"العـالقة" القـائمـة بني
االسالمـيـني املـــسلحـني
ــــــات ورجــــــال الـعــــصــــــاب
واجلــــرميــــة املــنـــظــمــــة
وحتــدث عـن "عمـليــات
ابتـزاز وتـبيـيض امـوال
واجتــار بــاخملــدرات" يف

هذا االطار.
وقـال "غــالبـا مـا جنـد
يف حــــوزة االرهــــابــيــني
ـــــــــــــون الـــــــــــــذيــــن يـقــــتـل
مخــدرات .. ان جتنيـد
الــشـبـــان يـبـــدا غـــالـبـــا

بفخ اخملدرات".
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سوى الفرصـة املناسبة
ــــالســـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــســــــــالم ل

للسلطات".
ـــــســـي "ان ـــــــون ـــــــابـع ت وت
االرهــــــاب ال ميـكــن ان
يتجذر يف العاصمة ..
انه امــــر غـيــــر ممـكـن"
مـــــــــشــــيــــــــــــرا الــــــــــــى ان
االسالمـيـني املـــسلحـني
ــــطـــــــــاردهــــم ـــــــــذيــــن ت ال
الــــسلــطــــة مــضــطــــرون
لاللتجـاء الـى املنـاطق

اجلبلية البعيدة.
ــــــــــســــي "ان ـــــــــــــون وراى ت
املسـالـة ستـاخـذ بعض
ـــــوقــت لــتــــصفــيـــتهــم ال
نـهائيـا" مشيـرا الى ان
ـــــشـــــــرطـــــــة ـــــــد ال عـــــــدي
اجلـــزائـــريـــة ارتفع مـن
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اإلرهابيون يف اجلزائر ينتظرون الفرصة السانحة لإلستسالم

نيودلهي )اف ب(
توقفت لغة السالح منذ سنة يف
كـــشـمـيـــــر علــــى طــــول احلــــدود
القائمة بحكم االمر الواقع بني
الـهـــنــــــــد وبــــــــاكــــــســـتــــــــان وبــــــــات
اخلـصـمـــان  يـتقـــدمـــان خـطـــوة
خــطـــــوة نحـــــو سالم قــــد يـكــــون
دائما، بحسب ما يرى اخلبراء.

وبـــدأت الهـنــد وبــاكــسـتــان الـتـي
جـرت بيـنهمـا ثالث حـروب منـذ
الــتقــــســيــم عـــــام 1947 اثــنــتـــــان
مـنهمـا وقعتـا يف اقـليم كـشميـر،
يف كانـون الثـاني "حـوارا شامال"
حــــول الــــسالم يـتـنـــــاول مجــمل
الـنـــزاعـــات بـيــنهـمـــا مبـــا فــيهـــا

مسالة كشمير.
حـيث "حتـاول الــدولتـان سلـوك
طـــريق مخـتـلف. فقــد انـتقلـتــا
مـن عقــدة االضــطهـــاد والعــداء
الــى طـــريقــة اكـثـــر عقالنـيــة يف

املواجهة".
اال ان اخلبــراء يــرون ان ذلك ال
يعـنـي تـــوقع الـتـــوصل الـــى حل

سريع خلالفاتهما.
ويـقــــــــول االســـتــــــــاذ يف الـعـلــــــــوم
الــسيـــاسيــة يف جــامعــة كــورنـيل
االميـركيـة مـاهيـش رانغـاراجـان
"يجــب ان ال نــــســتغـــــرب اذا مـــــا
استغـرق االمـر سنـوات للتـوصل
الـى حـل. يف النهـايــة، عمـر هـذا

النزاع ستون سنة".
ومـنذ 1949، تنقسم كـشمير الى
شــــطـــــــريــن، احـــــــدهـــــــا يـخــــضـع
للــسـيــطــــرة الهـنـــديـــة والـثـــانـي
للـسـيطــرة البـاكـستــانيــة. ومنـذ
1989، يـشهد اجلزء الهندي من
االقلـيم حـركـة متـرد انـفصــاليـة
تـدعـمهـا بـاكــستــان، بحــسب مـا

حتـترم اسالم ابـاد تعهدهـا مبنع
"االرهاب عـبر احلـدود". واعلنت
الهنـد يف تـشـريـن الثـانـي للمـرة
االولـى تـخفيـض عـديـد قــواتهـا

املنتشرة يف كشمير.
وتسعى نيـودلهي من اجل احراز
تقدم يف املفـاوضات، الـى تطبيع
العالقات االقـتصادية والثقافية
ـــــــــــــــاد اوال. وقـــــــــــــــد مــع اســالم اب

اقترحت 72 "اجراء ثقة".
اال ان الهنـد تأمل علـى ما يـبدو
بـحـل الـــنــــــــزاع عـلــــــــى قــــــــاعــــــــدة
"احلقــــائـق علــــى االرض"، علــــى
حــــــد قــــــول احملـلل الــــســيــــــاســي
مــانــوج جــوشـي، "اي عن طــريق
حتــــــويل اخلــــط الفــــــاصل الــــــى

حدود معترف بها".
ويعـارض الــرئيــس البـاكــستــاني
برويز مشرف بشدة هذا اخليار.
وقــــد دعــــا الهـنــــد الــــى املــــرونــــة،
ملـمحــا الـــى امكـــان تخلـيه عـن
مــطـــالـبـتـه القـــدميـــة بـتـنــظـيـم
استفتـاء حول احلـكم الذاتي يف

كشمير.
وقـال مشـرف انه "متفـائل جدا"
مبــستقـبل العالقــات مع جــارته،
فــيــمـــــا اكـــــد وزيـــــر اخلـــــارجــيـــــة
الهندي نـاتوار سينغ ان االجواء

"حتسنت كثيرا".
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تقــــول نـيـــــودلهـي فـيـمــــا تــنفـي
اسالم اباد ذلك.

وتتهم الهند باستـمرار باكستان
مبــســـاعـــدة الـنـــاشـطـني الـــذيـن
يـعـــبـــــــرون اخلــــط الـفـــــــاصـل يف
كـشميـر الـذي حتـول الـى حـدود
االمـر الـواقع. ومت التـوصل الـى
اتفــــاق علـــى وقـف اطالق الـنـــار
بني اجلــانـبني بــدأ العـمل به يف

تشرين الثاني .2003
واعلـن رئـيــس الــــوزراء الهـنـــدي
مــــامنــــوهــــان سـيــنغ اســتعــــداده
للبحـث يف االفكار التـي تقدمت
بهـــا بـــاكــسـتـــان مــن اجل ايجـــاد
حل جملـمل اخلالفــات شــرط ان

مرشف متفائل جدًا بمستقبل العالقات مع اهلند
وسينغ يؤكد أن األجواء حتسنت كثريًا

تقدم بطيء يف طريق طويل

فقدان 
فقــدت مـني الــوثــائق الــدراسيــة بــاسم )فــادي
مـاجـد مـانـوئيل( و)يـوسف مـاجـد مـانـوئيل( و
)مــرمي مــاجــد مــانــوئـيل( فـمـن يعـثـــر علـيهــا

تسليمها الى مقر جريدة املدى.


