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اعلن بنحـاس والرشـتايـن احد قـادة "مجلس الـبلدات
اليهـوديـة يف يهـودا والـسـامـرة وغـزة" أمـس االثـنني ان
كبـرى منـظمـات املـستـوطنـني اليهـود جتـتمع لـدراسـة
الـــــدعـــــوة الــــــى "العـــصــيـــــان املـــــدنــي" الــتـــي اطلـقهـــــا
والـرشتـاين ضـد االنسـحاب مـن غزة. واضـاف "اعتـقد
ان الغالـبية العـظمى مـن اعضاء اجمللـس سيتبـعونني
النـني امـثل الـتيـار الـوسـط )لـلمــستــوطنـني( وهنـاك
اشـخـــــــاص اكـــثـــــــر تــــــشـــــــددا مـــنـــي". وقـــــــال لـالذاعـــــــة
االســـرائيـليــة العــامــة "يجـب ان نفهـم احلكــومـــة اننــا
على اسـتعداد لـدفع ثمن مقـاومتنـا غيـر العنـيفة وان
كـــــان ذلــك يعــنــي دخـــــولــنـــــا الــــسجــن يجــب ان تــبــنــي

احلكومة آالف السجون لسجننا".
اعتداء

اعلنت الـسلطات الكـولومبيـة أمس االثنني يف بـوغوتا
انهـا متـكنت مـن افشـال محـاولـة اعتـداء خطـطت لهـا
القـوات املــسلحــة الثـوريــة الكـولـومـبيـة )حـركـة متـرد
مـاركسـية( ضـد طائـرة الرئـيس الفـارو اوريبي. وقـالت
الـشرطـة انها عثـرت على عبـوات ناسفـة يف منزل يقع
قـرب مطـار كارتـاهينـا )شمـال( على سـاحل الكـاريبي.
وصــرح قــائــد شــرطــة مـنــطقــة بــولـيفـــار الكــولــونـيل
مـاوريـسيـو اغـوديلـو ان اجهـزة االمن "عثـرت علـى 110
كيلوغـرامات من املتفجـرات شديدة القـوة واسطوانات
القــامــة مـنـصــة يــدويــة الـصـنع يف مــزرعـــة تقع قــرب

منطقة هبوط الطائرة الرئاسية".
إفراج

اعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون يف
بـيــــان رسـمـي ان اســــرائــيل أفــــرجـت عــن 170 معـتـقال
فلـسطيـنيا. وتـابع البيـان ان "رئيس الـوزراء اكد خالل
االجــتــمـــــاع انـه مت اتخـــــاذ قـــــرار االفـــــراج عــن هـــــؤالء
املعـتقلـني كـبــادرة حــسـن نـيــة وصــداقــة مـــوجهــة الــى
الرئيس املصري حسني مبارك لقاء قراره االفراج عن
عــزام عــزام". وافــرجت مـصــر يف اخلــامــس من كــانــون
االول عن عـزام عـزام، االسـرائـيلي املـتهم بــالتجـسـس
لـصــالح اسـرائـيل واحملكــوم علـيه بـالـسـجن 15 عـامـا،

قبل انقضاء فترة عقوبته.
دعوة

دعت صحف البحرين أمـس االثنني قادة دول مجلس
الـتعـــاون اخللـيجـي الـــذيـن بـــدأوا يف املـنـــامـــة قـمـتهـم
الـسنـويـة العـاديـة الـى مـنح دور اكبـر لـشعــوبهم والـى
ايالء مـزيـد من العنـايـة ملصـاحلهـا. واعـربـت صحيفـة
"االيـام" يف افـتتــاحيـتهــا عن االمـل "يف ان يتـم العـمل
علـــى دعم مــسيــرة الـتعــاون مـن خالل اطالق الـعنــان
للعـمل اخللـيجـي بكل الــشفـــافيـــة ليــأخــذ مـســاره يف
حتقـيق طـمــوحــات ابـنــاء املـنــطقــة وهــذا مــا نــرجــوه
للمجتمعـني يف البحرين". من جانبهـا قالت صحيفة
"امليثـاق" يف افتتـاحيتهـا "من املـؤمل من قـادة اجمللس
ان تكـــون قــــراراتهـم مـنــطـلقـــة مـن اهـــداف ومــصــــالح
الــشعــوب اخلـليـجيــة او بــاالحــرى الـشـعب اخلـليـجي
علـــى اعـتـبـــار انـنــــا نهـــدف الـــى خـلق كـيــــان خلــيجـي

موحد".
مقتل

صــــرح مـــســــؤول عـــسـكــــري فلـبـيـنـي أمـــس االثـنـني ان
السلطات الفلبينية تسعى الى التحقق من معلومات
عـن مقـتل زعـيـم جـمــاعــة ابــو سـيــاف الـتـي تقف وراء
عـمليــات خطـف وقتل غــربيـني وفيلـيبـينـيني، يف غـارة
جــويــة. وقـــال مخـبـــر للجـيــش ان قــذايف اجلـنجالنـي
"شطر الى نصفني" الـشهر املاضي يف قصف استهدف
املتمـردين قـرب مديـنة داتـو بيـانغ يف جزيـرة مينـدناو
جنـوب االرخـبيل. واضـاف ان هـذه الغـارة جـرت يف 19
تـــشـــــريـن الـثـــــانـي بـيـنـمـــــا كـــــان يفـتـــــرض ان يلــتقـي
جنجالنـي اعضاء يف شـبكة اجلمـاعة االسالميـة التي
تنشـط يف آسيا واملتـورطة يف اعتـداء بالي الـذي اسفر

عن سقوط 202 قتيل.
نسف

اعلـنـت مـصـــادر امـنـيـــة فلــسـطـيـنـيـــة واســـرائـيلـيـــة ان
اجليـش االسرائيلي نسف قـبيل فجر أمس االثنني يف
منطـقة جـنني شمـال الضفـة الغـربيـة منـزلي عـائلتي
نـاشـطني فلـسـطيـنيـني متهـمني بــالتــورط يف هجـوم.
ونـسف اجليش االسـرائيلي املنـزلني الواقعني يف قـرية
عــرابــة جـنــوب جـنـني ومتلـكهـمــا اســرتـــا محـمــد ديـب
عيـوش وبـســام مصـطفـى عـبيــد النــاشطـني يف كتــائب
شهـــداء االقــصـــى الـتــــابعـــة حلـــركـــة فـتـح واملعـتـقلـني
حاليـا. وتتهم اسـرائيل الـرجلني بـالتخطـيط لعمـلية
تفجيـر جرح فيهـا ستة جنـود اسرائيلـيني عند حـاجز
بـــــني رام اهلل والـقــــــــــــدس يف 11 آب املــــــــــــاضـــــي. وقـــــتـل

فلسطينيان كانا ميران عبر احلاجز يف الهجوم.
تصريح

صــرح وزيــر اخلـــارجيــة الــروانــدي شــارل مــوريغــانــدي
أمــس االثـنـني ان روانــدا قــررت "الـكف عـن الـتهــديــد"
بـارسال جـنود الـى جمـهوريـة الكـونغـو الدميـوقراطـية
ملطاردة متمردين روانـديني هوتو كما تفعل منذ نهاية
تــشــريـن الـثــانـي املــاضـي. وقــال الــوزيــر الــروانــدي يف
اتـصـــال هـــاتفـي مـن نـيـــروبـي "لـن نـــواصل الـتهـــديـــد
بـدخول الكـونغو الـدميوقـراطية". واضـاف ان "االسرة
الدوليـة اعطتنـا ضمانـات بانهـا ستتـولى حل مـشكلة

املتمردين".
استيراد

افـادت احصاءات ملصلحـة اجلمارك اجلزائـرية نقلتها
الـصحف أمـس االثـنني ان اجلـزائــر استـوردت كـميـات
مـن القـمح بـلغـت قـيـمـتهـــا قـــرابــــة 830 ملـيـــون دوالر
اميركـي خالل املدة املمتـدة من كانـون الثاني وتـشرين
االول من العام .2004 وقال املـصدر نفسه ان الكميات
املستـوردة بلغت 3.59 مليون طن من القمح خصوصا
من فـرنسـا )1.34 مليـون طن( وكنـدا )925 الف و144
طـنــا( ومـن الــواليــات املـتحـــدة )354 الف و385 طـنــا(
واالرجـــنـــتـــني )331 الـف طـــن( والـــبـــــــرازيـل )283 الـف
و763 طـنــــا(. يـــشــــار الــــى ان اجلــــزائــــر الـتـي يــــرتـبــط
انـتــاجهــا مـن القـمح بــالـظــروف املـنــاخـيــة، ال تغـطـي
سـوى ثـلث احـتيـاجــاتهـا مـنه، عـلمـا بـان اجلـزائــريني
يعـتـمـــدون يف غــــذائهـم علـــى مــشـتقــــات القـمح مـثل

السميد واملعجنات.
امتياز

حــصلـت شــركــة "فــرابــورت" الـتـي تـتــولــى ادارة مـطــار
فــرانكفـورت مبـوجـب استــدراج للعــروض علـى امـتيـاز
ملــدة ثمـانـي سنــوات لتــشغيـل مطـار القـاهـرة الــدولي.
واوضحـت فــــرابــــورت يف بـيــــان ان الـعقـــــد ال يلـــــزمهــــا

بالقيام باستثمارات يف املكان.
تساءل

تـســاءلت الـصحف الــروسيــة صبـاح أمـس االثنـني عن
هوية شركة "بـايكال-فايننس-غروب" اجلهة الغامضة
الـتـي اشـتــــرت االحـــــد الفــــرع االنـتــــاجـي الــــرئـيـــسـي
جملموعـة "يوكوس" الـنفطية الـعمالقة لكنـها رأت انها
على االرجح شـركة وهـمية حلمـاية مـصالح مجمـوعة
"غـــازبــــروم" للغـــاز. وكـتـبـت صحـيفـــة "ايـــزفــسـتـيـــا" يف
عنوانها الـرئيسي ان "غازبـروم استخدمت طرفـا ثالثا
لـشــراء )يــوغــانــسك-نفـط-غــاز(". مـن جهـتهــا، كتـبت
صحـيفـــة "كـــومـــرســـانـت" ان العـنـــوان الـــذي سـجلـته
الــشـــركــــة اجملهـــولـــة يف مـــديـنــــة تفـيـــر )شـمـــال غـــرب
مــــوسكـــو( هـــو حلـــانـــة حتـمل اسـم "لـنـــدن"، ممـــا دفع
الـــصحــيفــــة الـــــى االعالن عـن ان "رجــــاال مـن لـنــــدن
اشـتـــروا )يـــوغـــانـــسك("، مــــوضحـــة ان هــــذا العـنـــوان

مستخدم لتسجيل حوالى 150 شركة.

ِدعـست املرأة املنـشورة صورتهـا بتاريخ 21 / 10
ــــى خــــالـــص هــبهــب ــــال / 2004 يف طـــــريق دي
)طريق عـام( فمن يتعرف عليها احلضور إلى

مركز شرطة هبهب لتسلّم اجلثة.

ـ ـ ـ ـ تنبيه
إىل من هيمه االمر

مت تغـيـيــر جـمعـيــة املعــوقـني العــراقـيــة يف
كــركــوك إلــى جمـعيــة املعــوقني يف كــركــوك
فـمـن لـــديه اعـتــراض لـتغـيـيــر هــذا االسـم
خالل 30 يــومــاً مـــراجعـــة مقــر اجلـمعـيــة

الكائن يف حي الواسطي / كركوك.
                        محمود حسن وسمي

                     رئيس جمعية املعوقني

العد د )279( الثالثاء)21( كانون االول 2004
NO (279)Tus. (21) December

مـــــسقـــط )اف ب( - وقعــت
احلـكـــومــــة العـمـــانـيــــة مع
شـركـة "تـنميـة نفـط عمـان"
التي تساهم فـيها الشركات
الـبـــريـطـــانـيـــة الهـــولـنـــديـــة
"شل" والفــرنــسيــة "تــوتــال"
ـــــارتـكـــس"، والعــمـــــانــيـــــة "ب
اتفــاقــات تقــضي "بـتمــديــد
حقــوق االمـتـيــاز النــشـطــة
نفـطـيــة يف الــسلـطـنــة ملــدة

اربعني سنة".
ــــة وقــــال بــيــــان بــثــته وكــــال
االنـــبــــــــاء الـعـــمــــــــانـــيــــــــة ان
االتفـاقـات "تـتنــاول حقـوق
اصـحــــــاب االمـــتـــيــــــاز وهـــم
ــــطـــنــــــــة حــكــــــــومــــــــة الــــــسـل
والشـركات اخلـاصة )شـركة
تـنميـة نفط عمـان( للقـيام
بأنشطة نفطية يف املنطقة
رقـم 6 منـطقـة االمـتيـاز يف
وســط وجـنـــوب الـــسلــطـنـــة
للسنوات االربعني املقبلة".
ووقع االتفـاقــات نيـابــة عن
حـكـــومـــة الـــسلــطـنـــة وزيـــر
الــنفـــط والغـــــاز العــمــــانــي
محمـد بـن حمـد الــرمحي،
وعـن الــشــركــات املــســاهـمــة
ـــتـــنـفـــيـــــــــــذي املـــــــــــديـــــــــــر ال
لـالســتـكــــشــــــاف واالنــتــــــاج
مبجـمـــوعـــة شـــركـــات "شل"
و"رويــــال دوتـــش" مــــالـكــــوم
بـــرينــديـــد، وعن "بــارتكـس"
العــمـــــانــيـــــة امـــيلــيـــــو روي

فيالر.
واوضح الـبـيـــان ان "شـــركـــة
تـنـمـيــــة نفــط عـمـــان" هـي
"اكـبـــر شـــركـــة اسـتـكـــشـــاف
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املنــامــة )اف ب( - بــدأ أمـس االثـنني يف
املـنـــامـــة القـمـــة اخلـــامــســـة والعــشـــريـن
جمللس التعـاون اخلليجي يف غـياب ولي
العهـــد الـــسعـــودي االمـيـــر عـبـــد اهلل بـن
عبـد العـزيـز تـعبيـرا عـن استيــاء اململكـة
مـن تـــوقـيع الـبحـــريـن اتفـــاقـــاً للـتجـــارة
احلـــرة مع الـــواليـــات املـتحـــدة.ويـعكــس
تغيـب ولي عهـد الـسعـوديـة الـتي مـثلهـا
وزيــر الــدفــاع االمـيـــر سلـطــان بـن عـبــد
العـزيــز، شعـورا بــالعـزلـة لـدى الـريـاض
وسط شـركـائهـا اخلـليجـيني اثـر خالف
حـــــول اتفـــــاق للـــتجــــارة احلـــــرة وقعـــته
املنــامــة يف ايلــول املــاضـي مع الــواليــات
املـتحـــدة يف حـني تـــسعـــى الـــدول االربع
ـــــرام اتفــــاقــــات االخـــــرى يف اجمللـــس الب
ـــــــدو ان وزراء املـــــــالـــيـــــــة ـــــــة.ويـــب ممـــــــاثـل
واالقــتـــصـــــادي ووزراء اخلـــــارجــيـــــة لــم
يـتمـكنــوا يف اجـتمــاعــاتهـم من تـســويــة
هـــذه املــســـألـــة بـيـنـمـــا اكـتفـت الـــريـــاض
بتـسجيل "حتفـظ" على تـوجه شركـائها
ـــــوقـــيع ـــــى ت ــــس للـــتفــــــاوض عل يف اجملل

اتفاقات للتجارة احلرة مع واشنطن.
ويهــيــمــن هـــــذا اخلـالف وانعـكـــــاســـــات
الـــوضع الــسـيـــاسـي واالمـنـي يف العـــراق
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بدء أعمال القمة اخلليجية يف البحرين

اجلمعيـات احلقـوقيـة تـدعـو الـدول األعضـاء لتفـعيل مبـادئ حقـوق اإلنسـان واإلرساع يف اإلصالحـات الـسيـاسيـة والـدستـوريـة
السعي ملواجهة التحديات وإلقامة العملية اخلليجية املوحدة عام 2010

املتحـدة لـضمــان امنهـا يف حـال نـشـوب
ــــاب ـــشــئ الســب ــــزاع ممــــاثل.ومـع انه ان ن
امنيـة اوال، لم تتـأخر دول اجمللـس التي
تشكل عـائدات الـنفط املصـدر الرئـيسي
ملواردهـا، يف ابرام االتفـاقات الـتي تهدف
الى حتـقيق التـكامـل االقتصـادي بينـها
وحققت جنـاحا يف عـدد من القطـاعات،
وكـــان اولهـــا االتفـــاقـيـــة االقـتــصـــاديـــة
ـــرمـت يف 11 تـــشـــريـن املـــوحـــدة الـتـي اب

الثاني .1981
ومنــذ ذلـك احلني تـسعــى الــدول الــست
الى حـد كبيـر، الى اقـامة سـوق مشتـركة
تـــرتبــط بتـــوحيــد الـتعــرفـــة اجلمـــركيــة
بـينهــا، املشـروع الـذي يفتـرض ان ينجـز

يف .2007
وقـــــــد اجنـــــــزت هـــــــذه الـــــــدول االحتـــــــاد
اجلمـــركي يف 2003 ويـفتــرض ان حتقق

مشروعها للعملة املوحدة يف 2010 .
ويف هــــــذا االطــــــار اتـخــــــذت كـل مـــنـهــــــا
اجراءات وقـرارات تسـمح بحريـة التنقل
ملـواطنيهـا ولرؤوس االمـوال، منهـا الغاء
تـــأشـيـــرات الـــدخـــول بـيــنهـــا والــسـمـــاح
بـتــملـك مـــواطـنــي كل مــنهـــا يف اراضـي

الدول االخرى.
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تتـوجه الـى املنـامـة وهـم يتـطلعـون بكل
ــــان تــصــــدر عــن القـمــــة امل وطـمــــوح ب
قـــرارات تـكـــون يف مـــسـتـــوى طـمـــوحـــات

الشارع اخلليجي".
انبثاق اجمللس

ويـــذكـــر أن اجمللــس الـــذي لقـيــت فكـــرة
تــأسيـسه كـان قـد ولـد تــأييـد الـسعـوديـة
اوال وخــصـــوصـــا ولـي الـعهـــد حـيـنـــذاك
االمير فهد بن عـبد العزيز، بـينما كانت
احلـــرب العـــراقـيـــة االيـــرانـيـــة مــسـتعـــرة
والثــورة االسـالميــة التـي انتـصــرت قـبل
عــامني يف ايــران تنـشــر افكـارهـا وحتـيي
طموحات طهران يف اراض يف املنطقة.

وبعــد ثالثــة اعـــوام من انـشـــائه، اتفـقت
دول اجمللـس يف 1984 علــى تــشكـيل قــوة
قوامها اربعة آالف رجل تتمركز يف حفر
البــاطن شمـال شـرق الـسعـوديــة اطلقت
علــيهــــا اســم "درع اجلــــزيــــرة" الــتــي لــم
تنجـح يف لعب دور اســاسي يف الـتصـدي

للغزو العراقي للكويت يف آب .1990
اتفاقيات دفاعية

وعلــى اثــر حــرب اخللـيج، جلــأت الــدول
الــست الـى تـوقـيع اتفـاقـات دفــاعيــة مع
الـــدول الغـــربـيـــة وخـصـــوصـــا الـــواليـــات
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بكل الشفافـية ليأخـذ مساره يف حتقيق
طموحات ابـناء املنطقة وهـذا ما نرجوه

للمجتمعني يف البحرين".
من جـانبهـا قـالـت صحيفــة "امليثـاق" يف
افــتــتــــاحــيـــتهــــا "مــن املـــــؤمل مــن قــــادة
اجمللس ان تـكون قـراراتهم مـنطلقـة من
اهـداف ومصـالح الشعـوب اخلليجـية او
بـاالحرى الـشعب اخلليجـي على اعـتبار
انـنـــا نهـــدف الـــى خـلق كـيـــان خلــيجـي
مـوحـد".واضــافت "لقـد كــانت جتـربـتنـا
املــاضـيــة تـنـصـب اســاســـا علــى مـصـــالح
االنــظـمـــة مع اعــطـــاء اولـــويـــة ضـئـيلـــة
ملصــالح وعالقـات الـشعـوب الـتي تقـطن
هـذا االقلـيم )..( وال نـختلف يف ضـرورة
حمـايـة االنـظمـة اال ان الـذي ال جـدال
فيه هـو ان رعـايــة مصـالح الـشعـوب هـو

من مصلحة االنظمة احلاكمة ايضا".
واكـدت الـصحـيفـة "ان الـتحـديـات الـتي
تواجههـا منطقـتنا عـديدة وخـطيرة وال
ميكـن لالنـظـمـــة ان جتـــابههـــا مـنفـــردة
مبعـــزل عـن الـــدور الـــذي مـن املــمكـن ان
تلعبه الـشعـوب" اخللـيجيـة.من جـانبهـا
ـــــار اخللـــيج" ان كــتــبـــت صحـــيفـــــة "اخــب
"انـظار ابناء دول مجلـس التعاون الست
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ــــى اعـمــــال القـمــــة ــــى املـنـــطقــــة، عل عل
اخلليجـية الـتي ستـناقـش ايضـا قضـايا
امـنيـــة وسيـــاسيـــة واقتـصــاديــة عـــدة من
بـيــنهــــا خــصــــوصــــا االرهــــاب والـــشــــرق
االوســـط والــتـكــــــامـل االقــتـــصــــــادي يف

اخلليج.
دعوات حقوقية

وقـبل يــوم واحــد مـن القـمــة، دعـت اربع
جمـعيــات حقـــوقيــة خـليـجيــة قــادة دول
اجمللـــس الـــى "تـفعــيل مـبـــادىء حقـــوق
ـــــــــســــــــــــان" و"االســــــــــــراع يف االصـالح االن
الـسيـاسي والـدستـوري" يف الدول الـست
االعــضـــاء فــيه )الـــسعـــوديـــة والـكـــويـت
وقـطـــر والـبحـــريـن واالمـــارات العـــربـيـــة

وسلطنة عمان(.
ولقيت هـذه الدعـوة صدى لـدى صحف
البحـرين التي اكـدت أمس االثنـني على
ضـرورة ان مينح القادة اخللـيجيون دورا

اكبر لشعوبهم.
مسيرة التعاون

فـقــــــد اعــــــربــت صـحــيـفــــــة "االيــــــام" يف
افــتــتـــــاحــيـــتهـــــا عـــن االمل "يف ان يــتــم
العـمل علــى دعـم مــسـيــرة الـتعــاون مـن
خـالل اطالق العـنـــان للعـمل اخللـيجـي
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افــاد مصـدر يف وزارة اخلــارجيـة
االسـرائيليـة ان اسرائـيل تقترح
اســـــــتـــــــيــعـــــــــــــــــــاب الــالجـــــــئـــــــني
الفلــسـطـيـنـيـني يف قـطـــاع غـــزة
والــــضفـــــــة الغــــــربــيــــــة والــــــدول
العـــربيــة وحتـقيـق ذلك بفـضل

صندوق دولي للمساعدات. 
وتعـــول اســـرائـيـل علـــى متــــويل
دولي لـبنــاء مسـاكن يف املـرحلـة
ــــــــــــى داخـل مـخـــــيـــــمــــــــــــات االول
الالجـئـني يف قـطــاع غــزة الــذي
يـفـــتــــــــرض ان يـــنــــــسـحـــب مـــنـه
اجلـيــش االســـرائـيلـي يف العـــام

 2005.
وسـيـتـم تـــوسـيع هـــذا الـتـمـــويل
الحـقـــــــا لــيـــــشــمـل مـخــيــمـــــــات
الالجـئـني يف الــضفـــة الغــربـيــة

والدول العربية. 
وصـــــــــــرح مـــــــــــديـــــــــــر عـــــــــــام وزارة
اخلـارجيـة رون بروسـور لالذاعة
العــسكــريــة ان خـطــة استـيعــاب
الـالجـــئـــني تـخـــــــدم مــــصـلـحـــــــة
اســـــــرائــيـل والـفـلـــــســــطــيــنــيــني

واالسرة الدولية. 
واضاف من الضروري ان تسعى
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اقرتاح إرسائييل بتوطني الالجئني الفلسطينيني يف غزة
والضفة الغربية والدول العربية

الــــــدول العـــــربــيـــــة والـــــسلـــطـــــة
الفلسطينيـة بانها مسؤولة عن
وضع الالجئني املاسـاوي وبانها
لــم تفـعل شـيـئــــا لــــدمـجهـم يف
امـــــــاكـــن تـــــــواجـــــــدهـــم بـهـــــــدف
اسـتخـــدامهـم كـــوسـيلـــة ضغـط

على اسرائيل. 
وتعـــارض اســـرائـيل بـــاسـتـمـــرار
عودة اعداد كبيرة من الالجئني
الـفلـــســطـيـنـيـني اذ تــــرى فــيهــــا
تهــــديــــدا لــــوجــــودهــــا القــــومـي
كــــــــدولــــــــة يـهــــــــوديــــــــة الن ال5،2
مـاليـــني يـهـــــــــودي ســـيـجـــــــــدون

انفسهم يف هذه احلال اقلية. 
واالردن هــــو الــــدولــــة العــــربـيــــة
الوحيدة التي منحت الالجئني

الفلسطينيني جنسيتها. 
امــا يف لـبـنــان فـــانهـم يف حــالــة

سيئة. 
وفـــر 750 الـف فلــســطـيـنـي مـن
مـــــدنهـم وقــــراهـم الـتـي دمــــرت
القــوات االســـرائيـليـــة اكثـــر من
400 مـنهـــا خالل حـــرب .1948 

عثــرة امــام اي اتفــاق سـالم بني
اســرائـيل والفلـســطيـنيـني بعــد
اكــثــــــر مــن نــــصف قـــــــرن علــــــى

نزوحهم. 
وقـد طالب الفلـسطينيـون على
الــــــــدوام بــــــــدعـــم مـــن الـعــــــــالـــم
العـــربـي، اســـرائـيل بـــاالعـتـــراف
بحق عـودة الالجئـني الى داخل
حـــــــدودهـــــــا تــــطــبــيـقـــــــا لـقـــــــرار
اجلمعية العـامة لالمم املتحدة

رقم .194 
واتهـمـت اســـرائـيل مـن جهـتهـــا

اســـــــرائــيـل وراء حـل ملـــــســـــــألـــــــة
الـالجــــئــــني بـهـــــــــــدف تـفـــــــــــادي
املطـالبة بعودتهم الى اسرائيل.

وتــشيــر اخــر ارقــام وكــالــة غــوث
ـــــــــــــــــــشـــغــــــــــيـــل الـــالجــــــــــئــــــــــني وت
الـفـلـــــســــطـــيـــنـــيـــني )االونـــــــروا(
التــابعــة لالمم املـتحــدة الــى ان
مـــصــيـــــــر 4،2 ملــيــــــون الجــــــىء
فـلسـطيـني منـتشـريـن يف قطـاع
غــزة والـضفــة الغـــربيــة واالردن
ولـبـنــان وســوريــا، يــشـكل حجــر

ـ

سـجـلـــت احلــكــــــــومــــــــة
الــســـودانـيـــة اخـتـــراقـــا
ـــــا يف دارفـــــور ـــــاســي ســي
بتـوقـيعهـا اتفـاق سالم
مع فــصــيل مـتـمــــرد ال
يـشــارك يف مفــاوضــات
أبـوجــا، وسط اتهـامـات
للخـرطـوم بــاملسـؤوليـة
ــــــوضع ـــــدهـــــور ال عــن ت

األمني يف اإلقليم. 
وأفادت أنبـاء متطابقة
أن احلكومة السودانية
وقعت بنجامـينا اتفاق
سـالم مـع احلـــــــــــركـــــــــــة
ــــــة لـإلصـالح ــــــوطــنــي ال
والتـنميـة. وهـو فـصيل
متمرد ظهـر مؤخرا يف

دارفور. 
ويـــتــــضـــمـــن االتـفــــــــاق
ثـمــانـي نقــاط ويــدعــو
ــــى وقف خــصــــوصــــا إل
املعــــارك واإلفــــراج عـن
املعـتقـلني الــسيـاسـيني
وأســـــــــــــــــرى احلـــــــــــــــــرب.
ـــــة والعـــــودة الـــطـــــوعــي
للنـازحني إلـى املنـاطق
الـتـي يــسـيـطـــر علـيهـــا
فصيل الـتمرد املـذكور.
ــــــــزع ــــــــى ن إضــــــــافــــــــة إل
أسلحته ومساهمته يف
ـــــاة ـــــى احلــي العـــــودة إل

املدنية. 
ــــذي جــــاء واالتفــــاق ال
بــعــــــــــــــــــد أيــــــــــــــــــام مــــــن
املفــــاوضــــات املــضـنـيــــة
بـني الـطـــرفـني يــســـري
ـــــاطق ــــى املــن فقــــط عل
الـتـي يــسـيـطـــر علـيهـــا
مـــتـــمــــــــردو احلــــــــركــــــــة
ــــــة لـإلصـالح ــــــوطــنــي ال

والتنمية . 
واعـتبـر رئيـس احلـركـة
ــــــاوي ــــــديــن مــن ــــــور ال ن
ـــــوقـــيع ـــــوم ت ـــــرشـــــام ي ب
االتفـاق بـأنه يــوم مهم
بـالنسبـة للحركـة ألننا
وقعـنـــا اتفـــاقـــا شـــامال

مع احلكومة. 
من جــانـبه اتـهم قــائــد
ـــــسـالم قــــــــوة حـفــــظ ال
الـــتـــــــابـعـــــــة لـالحتـــــــاد

ــــــرال األفــــــريـقــي اجلــن
فـيـــسـتــــوس أوكــــونـكــــو

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

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

طـــوكـيـــو : حـث رئـيــس الـــوزراء الـيـــابـــانـــى
جنشيريو كوزومى ورئيس كوريا اجلنوبية
رو مـو هـون كـوريـا الـشمــاليـة علـى العـودة
الـــــى طـــــاولــــــة املفـــــاوضـــــات إلســتــئــنـــــاف
املبـاحثـات الـسـداسيــة بغيـة التـوصل الـى
حل سلـمــى بــشــأن بــرنـــامجهــا الـنــووى .

هتديد ياباين لكوريا الشاملية بفرض حظر
اقتصادي عليها

وهدد كـوزومى  بـيوجن يـاجن بفرض حـظر
إقتصـادى عليها إذا لـم تكشف عن مـصير
الـيـــابـــانـيـني الـــذيـن اخـتفـــوا فـيهـــا ، ومـن
جـــانـبه طـــالـب رئـيــس كـــوريـــا اجلـنـــوبـيـــة
بـإمهال بيوجن ياجن مـزيداً من الوقت قبل

إتخاذ اى اجراءات عقابية ضدها . 

تواصل تفاعالت ازمة دارفور 

االتفاقات اجلديدة هل تدفع اخلرطوم الجتياح املنطقة
وإدخاهلا يف تعقيدات إضافية

ازالــــة حــــواجــــزهــــا عـن
ــــــطــــــــــــرقــــــــــــات ووقـف ال

عمليات النهب. 
وقــال يف بيـان ان كـميـة
االسـلحــــة والــــذخــــائــــر
والتـعزيـزات العـسكـرية
التي ارسلت الى دارفور
ـــــى حـــــد ان ـــــة ال هــــــائل
الـسـؤال املـطــروح ليـس
معرفـة ان كانت معارك
ســــتــــــــــــدور بـل مــــتــــــــــــى

ستندلع. 
وسبق أن علقـت حركـتا
التـمرد الـرئيـسيـتان يف
دارفــور مـشــاركتـهمــا يف
احملــادثــات اجلــاريــة يف
ابـوجـا بـرعـايـة االحتـاد
االفــــــريقـــي، واتهــمــتـــــا
احلكـــومـــة الــســـودانـيـــة
ــــة هجــــومهــــا مبــــواصل
العـــسـكــــري مـيــــدانـيــــا
بـــالـــرغـم مـن وعـــودهـــا

بوقفه. 
ويـــــــــــــرأس اجلــــنـــــــــــــرال
اوكــــونكـــو قـــوة االحتـــاد
االفـــريقـي املـــؤلفــة مـن
834 عـنــصــــرا واملكـلفـــة
مبــراقـبــة تـطـبـيق وقف
اطـالق الــــنــــــــــار. وقــــــــــد
ـــــوجـــــا ـــــى اب حـــضـــــر ال
لعرض الوضع امليداني
الــــراهــن علــــى الــــوفــــود
واملــراقبني الــدوليني يف

مفاوضات السالم. 
ويـدور النـزاع يف دارفـور
مـنــذ شـبــاط 2003 بـني
حـــركـتـي متـــرد متــثالن
الـسكــان السـود يف هـذه
ــــــنـــــــــطــقــــــــــــــــــة شــــــبــه امل
الــصحـــراويـــة والقـــوات
النـظـــاميــة احلكـــوميــة
ـــــتــحـــــــــــــــالــفـــــــــــــــة مــع امل

ميليشيات عربية. 
ــــــواجهـــــات واسفـــــرت امل
حتــى االن عـن سقــوط
ـــــة 70 الف قــتـــيل قــــراب
غـالبيـتهم من املـدنيني
واكـثـــر مــن 1،6 ملـيـــون
نـــازح والجـــىء بحــسـب
االمم املـــتـحـــــــدة الـــتـــي
تعتـبر هـذا النـزاع اسوأ

نــزاع انسـاني يف الـوقت
الراهن. 
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احلكــومــة الــســودانـيــة
بـــشــن هجــــوم يف غــــرب
ـــــر دارفـــــور والـــتحـــضــي

لهجمات أخرى . 
ـــــون ـــــد مــــســـــؤول ويفــي
حكــوميـون أن احلـركـة
املـــذكـــورة الـتـي تعـتـبـــر
الـثـــالـثـــة بـني فـصـــائل
الـتـمـــرد وتـضـم نحـــو3
آالف مقــــاتل، انـــشقـت
ــــة عـن حــــركــــة العــــدال
واملسـاواة املتمـردة،على
خـلـفـــيــــــــة اتـهــــــــامــــــــات
املنشقني لقيـادة حركة
الـعــــــــــــدالــــــــــــة بـعــــــــــــدم
ــــا االهــتــمـــــام بقـــضــــاي
دارفـور لـصـالـح أجنـدة

سودانية عامة. 
وقــــد أعلـن قـــائـــد قـــوة
حفظ الـسالم التـابعـة
لالحتـــاد االفـــريقـي يف
دارفــــــــور اجلـــمـعــــــــة ان
ــــســــــودانــي اجلــيــــش ال
ـــــى ـــــزات ال ارسـل تعـــــزي
االقلـيـم الــــذي حتــــول
الـــى قـنــبلـــة مـــوقـــوتـــة
على وشك االنفجار. 

وقال اجلنرال فستوس
اوكـــونكـــو ان احلكــومــة
ــــــة ال تفــي ــــســـــودانــي ال
بــــالـتــــزامــــاتهــــا حـيــــال
احـتـــرام وقف الـنـــار يف
االقلـيـم الــــواقع غــــرب

البالد. 
واعـتـبـــر ان الــــوضع يف
ـــــــــات اكـــثـــــــــر دارفـــــــــور ب
خـــــــــطــــــــــــــــــورة بــعــــــــــــــــــد
الــــتـعـــــــــزيـــــــــزات الــــتــــي
ارســــــــلـــــــــــــــــــــــــت خــــــــالل
االسبـوعني االخيـرين،
ــــــوضع مـــضـــيفـــــا ان ال
احلــــــــــالــــي يف دارفــــــــــور
ـــــة شــبــيـه فعـال بقــنـــبل
مـوقـوتـة قـد تنفجـر يف

اي حلظة. 
واكد اجلـنرال اوكـونكو
علـــى وجـــوب الــضغــط
ـــــــــــى احلـــكـــــــــــومـــــــــــة عـل
السـودانيـة من اجل ان
تـــسحــب القـــوات الـتـي
ـــــرا يف ــــشــــــرتهـــــا اخــي ن

دارفـــور، داعيــا حــركــات
التمرد يف املنـطقة الى
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امتياز نفطي ملدة أربعني عامًا

عامن توقع اتفاقاً مع رشكات شل وتوتال وبارتكس لتحديد
حقوق االمتياز يف السلطنة

الــنفــط يـــومـيــــا ونحـــو 45
ملــيـــــون مــتـــــر مــكعــب مــن

الغاز كل يوم.
وبلغـت صــادرات عـمــان مـن
النفـط يف االشهــر التـسعـة
املـــــاضــيــــــة 791.4 ملــيـــــون
ــــــرمـــيـل يــــــومـــيــــــا اي اقـل ب
ب5،5% ممــــــا كــــــانـــت عـلـــيـه
خـالل الفـتـــرة نفـــسهـــا مـن

العام املاضي.
وبـلغ معــدل االنـتــاج 918،5
ــــــرمـــيـل يــــــومـــيــــــا يف الـف ب
2003، اي اقـل بـ 7،8% ممــــــا
كــــان علـيـه العـــام الـــســــابق

)898 الف برميل(. 
وتـنتج شـركــة "تنـميـة نـفط
عـمـــان" تــسعـني بـــاملـئـــة مـن

مجمل االنتاج الوطني.
وتعتمد سلطنة عمان التي
لـيــسـت عـضــوا يف مـنـظـمــة
ـــــدول املـــصــــــدرة للـــنفـــط ال
ــــى عــــائـــــداتهــــا )اوبــك( عل
النـفطيـة بـالـدرجـة االولـى،
اذ تقـدر بثمـانني بـاملئـة من
صـــــــــادرات الـــبـالد واربـعـــني
بــاملئــة مـن اجمــالـي النــاجت

الداخلي.
ــــادا الــــى مــنـــظــمــــة واســتــن
الـــدول العـــربـيـــة املــصـــدرة
للـنفط ان احـتيــاطي الغـاز
الثــابت يف الـسلـطنــة يقـدر
بحـــوالــي 859 ملـيـــار مـتـــر

مكعب.
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ـــــؤكـــــد ان عــمـــــان ســـــوف وت
تـسـتـمــر فــى انـتــاج الـنفـط

اربعني عاما على االقل".
وشدد عـلى "ثـقة الـسلطـنة
يف هـذه الـشـركـات الكـبيـرة"

لديها.
واضـــاف ان "خــطـــة شـــركـــة
ـــنـــمـــيـــــــــة نـفــــط عـــمـــــــــان ت
للــسنـــوات اخلمــس املقـبلــة
يف منـطقــة االستـثمــار رقم
6 تقـــدر بـــاكـثـــر مـن عــشـــرة

مليارات دوالر".
واشـــار املـــديـــر الـتــنفـيـــذي
مـــالكـــوم بـــريـنـتـيـــد الـــى ان
شـركـة "تـنميـة نفـط عمـان"
يعــمل فــيهـــا حـــالـيـــا 4500
شخــصـــا، ثـمـــانـــون بـــاملـئـــة

منهم من العمانيني.
واوضح انهـــا تـنـتج حـــالـيـــا
نحـــو 650 الف بـــرمـيل مـن
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ـــطـــنــــــة وتـــنـقـــيـــب يف الــــسـل
وستسـتمر يف ادارة االمتياز

نيابة عن املساهمني".
ــــشــــــركــــــة "نـحــــــو وتــنــتـج ال
تــسعـني بــاملـئــة مـن الـنفـط
ــــديـــــر كل اخلـــــام للـــبالد وت
انـــتـــــــاج الـــبـالد مـــن الـغـــــــاز
الـطبـيعي"، حـسـبمـا ورد يف

البيان.
ومتلك احلكـومـة العمـانيـة
ستني بـاملئـة من اسهـم هذه
الــشــركــة بـيـنـمـــا يعــود %34
الـى "شل" و4% الـى "تـوتـال"

و2% الى "بارتكس".
وقـــال الـــرمحــي ان "العــمل
ــــدأ مـن ــــاالتفــــاقـيــــات  يـب ب
ـــثـــــــــانـــي 2005 كـــــــــانـــــــــون ال
ويستـمر حـتى كـانون االول
2044"، مـــــوضحــــا ان مــــدة
االتـفــــــــاق "حتـــمـل مـغــــــــزى
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