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املدى / وكاالت
امليالد

افـاد مقـرب من الـرئاسـة الفـرنسـية ان الـرئيـس جاك
شيراك وزوجـته برناديت توجها الى مراكش لتمضية
عــطلـــة عـيـــد املـيالد. ومـن املقـــرر ان ميـضـي شـيـــراك
اسبوعا يف املـغرب. ومن املفترض ان يعـود الى باريس
ـــة الـــى ـــون االول لـتـــوجـيـه كلـمــــة تهـنـئ قــبل 31 كـــان
ــــر االذاعــــات وشــبـكــــات ــــاالعــيــــاد عــب ـــســيــني ب الفــــرن
الـتلفزيون، كمـا جرت العادة سـنويا منـذ انتخابه عام

. 1995
دعوة

دعا االمـني العام لالمم املـتحدة كـويف انان العـراقيني
الـــى املــشـــاركـــة يف االنـتخـــابـــات املقـــررة يف 30 كـــانـــون
الثـــاني املـقبـل منــددا بـعمـليـتي الـتفـجيــر يف كــربالء
والـنجـف حيـث سقــط 66 قتـيال وعـشــرات اجلــرحــى.
وقـال املتحدث بـاسم االمني العام فـرد ايكهارد ان ”اي
قـضـيـــة مهـمــا كــانـت ال ميكـن ان تـبــرر قـتل املــدنـيـني
االبـــريـــاء. واضـــاف ان انـــان ”يــطلـب مــن العـــراقـيـني
ـــــردعهــم هــــذه الـهجــمـــــات وان يلــتقــــوا مجــــددا اال ت
بــروحيـة املـصـاحلـة”. وخـتم قـائـال ان ”االمم املتحـدة
ستـسـتمـر يف بـذل كل مـا يف وسعهـا ملـسـاعـدة الـشعب
العـــراقــي علـــى اجـــراء االنــتخـــابـــات وامتـــام عــملـيـــة

االنتقال السياسي”.
حتذير

حــذر رئـيــس الــوزراء الـبــريـطــانـي تــونـي بلـيــر مـن ان
اطـالق مشـتبه يف تـورطهم يف االرهـاب يعـرض البالد
للـخطــر وذلك ردا علـى قــرار مجلـس اللـوردات الـذي
اعـتبــر القــانـــون البــريـطــانـي ملكــافحــة االرهـــاب غيــر
شـــرعـي. وصــــرح بلـيـــر امـــام مـجلـــس العـمــــوم انهـــا
”مـســؤوليــة خطـرة” ان ”نـطلق يف شــوارعنـا عــددا من
االشخــاص نعـلم او نــشتـبه يف انـهم يـسعــون الــى زرع
املــوت او الــدمـــار بني مـــواطنـينــا”. واضــاف ”علــى كل
حال يجب علينا ان نتمسك بهذا املوقف”. وقد اقرت
اللجـنة الـقانـونيـة جمللس الـلوردات، وهـو اعلـى هيـئة
قـضــائيـة يف بـريـطــانيـا، ان قـانــون مكــافحـة االرهـاب
الذي اقر بعد اعتداءات 11 ايلول 2001 غير شرعي.

مساعدات
سلمـت جلنـة سـوريـة وكـالـة غـوث وتـشغـيل الالجـئني
الفلـسـطـينـيني )اونــروا( مـســاعــدات بقـيمــة 13 الف
دوالر لـلعائـالت الفلسـطينيـة املنـكوبـة يف خان يـونس
بـجنــوب قـطــاع غــزة. وتـسـلم ممـثل االنــروا يف دمـشق
لكس تـاكينبـرغ املساعـدة من ”اللجنـة الشعبيـة لدعم
االنـتفـــاضـــة ”كـمــســـاعـــدة طـــارئـــة لـنحـــو 65 عـــائلـــة
فلـســطيـنيــة يف خــان يــونـس دمـــرت منــازلهــا القــوات

االسرائيلية”.
استجواب

قـــدم ثالثــة نـــواب اسالمـيـني طلـبــا السـتجــواب وزيــر
االعالم الكــويـتي مـحمــد ابــو احلــسن، مـتهـمني ايــاه
بــانه ”تخلــى عن مـســؤوليــاته جتــاه حمـايــة الثــوابت
والقــيــم واالخـالق” للـــمجــتـــمع الـكـــــويــتــي. ويـــــدور
االسـتجـــواب حـــول اصـــدار الـــوزيـــر تـصـــاريح القـــامـــة
حفالت مــوسيـقيــة يف الكــويت كــذلك الــسمــاح لعـدد
من املـطــربني العـرب بـاقـامـة حـفالت مبنــاسبــة عيـد
الفطر يف منتصف تـشرين الثاني املـاضي ما اعتبروه

تعديا على االخالق االسالمية للمجتمع الكويتي.
صاروخ

ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة ان صاروخا من نوع
قسـام اصاب أمـس الثـالثاء مـباشـرة كنيـس يف احدى
املستوطنات اليهودية بشمال قطاع غزة مما احلق به
اضـــرارا كـبـيـــرة. واضـــافـت االذاعـــة مـن دون ذكـــر اسـم
املــستــوطنــة ان عــددا من املـصـلني كــانــوا يف الكـنيـس
سـاعة وقـوع االنفجار لكـنهم لم يصـابوا بـاذى. وتقوم
كتــائب عـز الــدين القـســام اجلنـاح العـسكـري حلـركـة
املقـاومة االسالمـية )حمـاس(، بانتـاج هذه الـصواريخ
التـي تفـتقــد الــى دقـــة التـصـــويب وقــادرة علــى حـمل
شحـنـــة مـن خـمــســـة كـيلـــوغـــرامـــات وميكـن ان يــصل

مداها الى عشرة كيلومترات.
شفافية

طــالـب حتقـيق قـضـــائي جــار لـتحــديــد ظــروف ابعــاد
الـسلطـات االميـركيـة ملهنـدس كنـدي من اصـل سوري
الـى سـوريــا احلكـومـة الـكنـديـة بــالتـحلي مبـزيــد من
الشفافية ونـشر وثائق مصنفة سـرية حتى االن. وقد
بــدأ هــذا الـتحقـيق املـسـتقل بـطلـب من نــاشــطني يف
مجـال حقـوق االنـسـان يف مـنتـصف حـزيـران املــاضي
ــــذي لعـبـتـه اجهـــزة الـــشـــرطـــة للـنــظـــر يف الـــدور ال
واالستخبارات الكندية يف عملية طرد املهندس ماهر
عرار. وانتقـد املسؤول عن هذا التحقيق املستقل بول
كافـالوزو الـسلطات لعـدم نشرهـا شهادات بحجـة انها

معلومات تعرض االمن القومي للخطر.
تضامن

تـــوقف مــوزعــو الــشـبكـــات الفـضــائـيــة يف بـيــروت عـن
تـزويد زبـائنهم مبحـطة ”تي يف 5” الـفرنسـية تضـامنا
ـــار” الـتــــابعـــة حلـــزب اهلل الـــشــيعـي مـع محــطـــة ”املـن
اللـبنــاني الـتي بـات بـثهــا محـظـورا يف فـرنـسـا. وقـال
ايهــاب سـميــر احــد اصحــاب شــركـــة ”ال تي يف” الـتي
تغـطـي منـطقـــة رأس النـبع يف العـــاصمــة اللـبنـــانيــة
”لقـد عقد جتـمع شركـاتنـا اجتـماعـا وقررنـا وقف بث
)تـي يف 5( تضــامنــا مع املنـار”. واكـدت شـركـات اخـرى
يف بـيـــروت انهـــا اتخـــذت تـــدابـيـــر ممـــاثلـــة مـنـــذ نهـــار

السبت.
استبعاد

اسـتبعــد رئيـس الـوزراء االســرائيلـي ارييل شـارون اي
مشـاركـة اسـرائـيليـة يف املـؤمتـر حــول الشـرق االوسط
الـذي قد يعقـد يف لنـدن يف بدايـة 2005، وذلك خالل
لقــاء مع وزيـر اخلــارجيــة التــشيـكيـة. وجــاء يف بيـان
ـــوزيـــر الـتـــشـيـكـي سـيــــريل رسـمـي ان شـــارون اكــــد لل
سفـــوبـــودا ”لـن نــشـــارك لكـنـنـــا نــتفهـم اهـمـيـــة” هـــذا
الـلقــــاء. وقــــال شــــارون ان املــــؤمتــــر يجــب ان يـــشــكل
”فــرصــة كـبـيــرة لـتــســويــة مــشــاكـل )الفلــسـطـيـنـيـني(
االقـتــصـــاديـــة واملــضـي قـــدمـــا يف اصالح” الـــسلــطـــة

الفلسطينية.
إصرار

صــرح مصـدر خلـيجي ان املـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة
اصرت لدى افتتاح قمة مجلس التعاون اخلليجي يف
ـــاقـــش اي مـــوضــــوع للـتـكــــامل ـــامــــة انهـــا لـن تـن املـن
االقـتـصـــادي اذا لـم يـتـم الـتـــوصل الـــى حل لـلخالف
حـــول اتفــاقـيــات الـتجــارة احلــرة الـتـي تعقــدهــا دول
اعــضــــاء يف اجمللـــس مع  الـــواليـــات املــتحـــدة. وقـــال
مصـدر خـليجـي يف القمـة ان الـوفـد الـسعــودي طلب
رفع اي قـضايـا تتعلق بـالتعـاون االقتصـادي املشـترك
من جـدول االعمـال اذا لـم يتـم بحث مـوضـوع تـوقيع
الـبحـــريـن اتـفقـــايـــة الـتجـــارة احلـــرة )مع الـــواليـــات

املتحدة( ”ووضع حل لهذا املوضوع”.
مفاوضات

اعـلن مسـؤول تركـي ان مفاوضـات انضـمام تـركيـا الى
االحتـاد االوروبي ستبدأ فعليـا ”يف االشهر االولى من
عــام 2006” وليـس يف الثـالـث من تـشــرين االول 2005
النه لـيـــس مـن املـمـكـن اجنـــاز عــملـيـــة الـتـــدقــيق يف
انـسجـام قــوانني الـبالد مع املعــاييــر االوروبيـة ضـمن
هـذه املهلـة. وتوصل قـادة الدول االوروبـية الـ25 خالل
اجـتـمـــاعهـم يف بــروكــسل الـــى اتفــاق مـــرفق بــشــروط
كثيرة، ينص على بـدء مفاوضات مع انقرة يف الثالث

من تشرين االول 2005 .
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املدى/ وكاالت
انــتقـــدت صحــيفـــة سعـــوديـــة يف
افـتـتــاحـيـتهــا أمــس الـثالثــاء مــا
اسـمـتـه ”انفـالت حقــيقــي” داخل
ــــســبــب ــــس الــتعـــــاون ب دول مـجل
”طـغيــان املـصــالح اخلــاصــة علــى
ــيـه بــني دول” املــبــــــــدا املــتـفـق عـل
مجلـس الـتعـاون اخلـليـجي الـتي
اختتمت قمتها أمس يف املنامة.

وحتـت عـنـــوان ”زوبعـــة يف القـمــة
اخلـليـجيــة” قــالت ”الــريــاض” يف
افتتـاحـيتهـا ”يف مجلـس التعـاون
نلف ونــدور علـى قـضيـة الـتعـاون
وكـانها تعـويذة تصلح للـمؤمترات
والــتــــوصــيـــــات والقــــاء اخلــطــب
الـرنانة لكـنها فاقـدة الهدف حني
تــصــبـح االتفـــــاقــــــات مع الـــــدول
اخلـــارجـيـــة اهـم مـن الـتـعهـــدات
واملـــــــواثــيـق املـــــــوقـعـــــــة مــن قــبـل

االعضاء”.
وتــشـيــر الــصحـيفــة بـــذلك الــى
اتفـــاقـيـــة الــتجـــارة احلـــرة الـتـي
وقعـتهــا الـبحــريـن مع الــواليــات
املـتحــدة يف ايلــول املــاضي والـتي
ــــــشــكـل مــــــــوضــــــــوع خـالف بــني ت

الرياض واملنامة.
مصالح خاصة

واضـــافـت الــصحــيفـــة ”نحــن مع
حــريــة كل بلــد يف شــؤونه امــا ان
تــطغــى املـصــالح اخلــاصــة علــى
املبـدا املتفق عليه بني هذه الدول
وتتحــول التـشــريعـات الــى احبـار
ميكن ازالتها من الورق فالقضية
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خالفــات سعــوديــة بحــريـنيــة حــول اتفــاق الـتجــارة احلــرة مع الــواليــات املـتحــدة
ــــــــة بــــــــرا الـــــسـعــــــــوديــــــــة املــتــــصـل

بالبحرين.
وقــــال احملـلل الـكــــويــتــي جــــاســم
السعـدون ”منطقـيا يـجب أن تتم
املفـاوضــات حتت مـظلــة اجمللـس
لـكـن الــــواقع هـــو أن الـتـكــتل لـم
يـحقـق تقــدمــا يــذكـــر يف القــرن
املاضي على الصعيد االقتصادي
وال ميكـن لــدول مـثل الـبحــريـن
ـــا آخـــر وعـمـــان أن تـنـتــظـــر قـــرن
ملعــاجلــة قـضــايــا مـثل الـبـطــالــة

ونقص رأس املال”.
إصالحات

وبخــصـــــوص ملـف اإلصالحــــات
أكــد ملك البحـرين الـشيخ حمـد
بـن عـيــســــى آل خلــيفـــة ضـــرورة
املــــــضــــي قــــــــــــدمــــــــــــا يف إجــــــــــــراء
اإلصالحــات الـتـي تـتــطلع إلـيهــا
شعــوب املنـطقـة، وقـال إن رسـالـة
القـمــة إلـــى العــالـم هـي رســالــة

انفتاح وشراكة.
وأضاف أنه بـينما يتحدث العالم
عـن الـتـطـــور واإلصالح فــإن دول
اخللـيـج تعـتـــز مبــــا وضعــته مـن
أسس قوية يف التعليم والتثقيف
والـتحــديث والـتنـميــة الـشــاملــة
الــتــي تعــتــبـــــر مــن أهــم حقـــــوق
اإلنـسـان ”وهـى مــاضيـة بـنهجهـا
الـتــطـــوري املـتـــدرج والـنـــابع مـن
إرادتـهــــــــــا نـحــــــــــو املــــــــــزيــــــــــد مـــن
اإلصالحــات ومبـــا يعـــزز مكــانــة
الـكــيـــــان اخللــيجــي يف اجملــتــمع

الدولي”.
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ثنائية لدولة أخرى.
وأوضحـت املـمـلكــة أنهــا سـتعـيــد
ـــنـــــظـــــــــام احلـــــــــواجـــــــــز الـعـــمـل ب
اجلـمــركـيــة ضــد الـــواردات علــى
السلع األجنبـية القادمة من دول
خلـيجيـة إذا كـان لـديهـا اتفـاقـات
للتجارة احلرة مع أطراف ثالثة.
ويقـــول محـللــون إن الــسعــوديــة
الـتـي متــتلـك أكـبـــر اقـتــصـــاد يف
املـنــطقـــة وأقلهــا حتــررا تخــشــى
تــدفق الــسلـع األميــركيــة املعفــاة
مـن اجلمــارك علــى البحـريـن ثم
ـــيـعـهــــــــــا داخـل حــــــــــدود إعــــــــــادة ب
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عبــد العـزيـز بــسبـب اخلالف بني
املـنــامــة والــريـــاض بعــد تــوقــيع
البحريـن اتفاقيـة للتجـارة احلرة
مع الــــواليــــات املــتحـــــدة شهــــدت
ــــــى عــــــدم إصــــــرار الــــــريــــــاض عـل
مـنــاقــشــة أي مــوضــوع للـتكــامل
االقـتـصــادي يف جــدول األعـمــال
إذا لــم يــتــم الــتــــــوصل إلــــــى حل
للخالف حول هذه املسألة. وترى
الــــسعـــــوديــــــة أنه ال فـــــائـــــدة مــن
اتفـــــاقــيـــــة االحتـــــاد اجلــمـــــركــي
اخلليجـي إذا قامت إحـدى الدول
األعـضاء مبنح إعفاءات جـمركية
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ـــــى تعــيــني اخــــرى ”املـــــوافقـــــة عل
البحــريني الـعميـد محمـد فضل
النـعيـمي امـينــا عــامــا مـســاعــدا
مـكلفــا بــالـشــؤون االمـنـيــة” وهــو

منصب يستحدث يف اجمللس.
ويــاتـي هــذا الـتعـيـني دلـيال علــى
تركيز دول اجمللس عـلى القضايا
االمـنـيـــة ومكـــافحــة االرهــاب يف
ظل تصـاعد اخلـطر االرهـابي يف

املنطقة.
وكـانت القمة التـي افتتحت ظهر
أمــس األول يف غيــاب ولـي العهــد
الــسعـــودي األمـيـــر عـبـــد اهلل بـن
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هنا انفالت حقيقي”.
ومـضـت تقــول ”اذا كــان الـتعــاون
يـعنـي خلـق بنــاء خـليـجي شــامل
اسوة باالحتـاد االوروبي مثال ولو
بصيـغة الـتشـبيه ال الفعـل، فانـنا
جنــازف بـعالقــاتـنــا كـلهــا اذا مــا
اسـتـمــرت الـتـبــايـنــات يف وجهــات
الــنــظـــــر لــتـلغــي العـــــديـــــد مــن

املشاريع”.
وختـمت ”الـريـاض” بقـولهـا ”اننـا
ال نــزال نـفكــر بـعقلـيــة مخـتلفــة
فيمـا بيننـا ونتجاوزهـا مع االخر
ـــا عـن وهـــذه االزدواجـيـــة تــبعـــدن
مـنـظـــور مجلــس الـتعــاون اال اذا
حتللـت عقـد كـثيــرة واستـطــاعت
ان تـرى االمور مبنظـار اكبر واهم
ـــى واال فـــان تـعلــيق الـنـتـــائـج عل
مجهــول وبــان كل دولــة هـي راس
ـــــى الــــسـفح اجلــبل فــكل مــن عل
سوف يغـادرون او يسقطون بفعل

اتفقوا على اال يتفقوا
جتديد األمانة العامة

هــــــذا وقــــــرر قــــــادة دول مـجـلــــس
الــتعــــاون اخللــيجـي الــتجـــديـــد
لالمـني العــام احلــالـي للـمجلـس
الـقطــري عبـد الـرحـمن العـطيـة
واســتحـــداث مـنــصـب امـني عـــام

مساعد للشؤون االمنية.
واوضح املـصــدر ان قــادة اجمللــس
قــرروا الـتجــديــد للعــطيــة لـثالث
سـنــوات اخــرى ”بـنــاء علــى طلـب

قطري”. 
واضاف املصدر انه متت من جهة
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املدى - وكاالت
صـرح بطـريـرك القـدس لطـائفـة الالتني
ميـشــال صبـاح أمـس الثالثـاء ان اجلـدار
الفـاصل الذي تـبنيه اسـرائيل يف الـضفة
الغـــربـيـــة حـــول مـــديـنـــة بـيـت حلـم الـــى

”سجن ضخم”.
وقـــــال الـبــطـــــريـــــرك صـبـــــاح يف الـكلـمـــــة
الــسنــويــة الـتي يــوجههــا مبنــاسبــة عيــد
امليـالد متحـدثــا من بـطـريــركيـة طــائفـة
الالتـني يف القــدس القــدميــة ”ان اجلــدار

يجعل من بيت حلم سجنا ضخما”.
وانـتقـــد صبــاح اجلــدار الفــاصل معـتبــرا
انه لن يحمي الدولة العـبرية ولن يشكل

لها حدودا آمنة.

اجلدار العازل حول بيت حلم إلى سجن كبير

بوش متفائل بالسالم وعباس يرفض التوطني وبلري يواصل جهوده لعقد املؤمتر الدويل
مـطـــالبـتنــا بــالعــودة الــى حــدود 67 )...(
ـــــوارد دخـــــول الجــئــني ـــــر ال وانه مــن غــي

فلسطينيني الى اسرائيل-. 
وكــان شــارون يــشيــر خـصــوصــا الـــى دعم
حصل عليه مـن الرئيـس بوش يف نيـسان
املـاضي واضـاف -لقـد سـمعنـا خالل هـذا
االسـبــــوع ايــضــــا الــــرئـيـــس بــــوش يــــؤكــــد

مجددا- هذه التفاهمات. 
وكــــان بــــوش اعـتـبـــــر ان علـــــى الالجـئـني
الفلــسطـينـيني االقـامـة يف دولـتهم الـتي
ستقام يف اطـار خطـة سالم وان ال مجال
لعـــــودتهـم الــــى اســــرائــيل. وكــــان رئـيـــس
الـــوزراء الفلــسـطـيـنـي احـمــد قـــريع وجه
انتقـادات الـى شـارون بـسبـب رفضه عـودة
الالجـئني الفلسطـينيني مؤكـدا انه ليس
ـــــا مـــن حق شــــــارون ان يقـــــرر يف قـــضـــــاي

الوضع الدائم. 
وقـــــال -لــيـــس مــن حق شـــــارون ان يقـــــرر
شيـئا يف اي قضيـة من قضايـا مفاوضات

الوضع الدائم-. 
وكـان عبـاس رفض بــدوره مسـالـة تـوطني
الفلــسـطـيـنـيـني خالل مـــؤمتــــر صحـــايف
مــــــــشــــتـــــــــــرك مـع قـــــــــــريـع قـــــــــــائـال ان -
الفلسطينيني يرفضون التوطني وكذلك

الالجئون والدول التي تؤويهم. 
ـــــــوجـــــــد ارادة فـــــــوق هـــــــذه واضـــــــاف ال ت
االطــراف ميكـن ان تهـيمـن علــى مـســالــة

الالجئني. 
ومن جــانب آخــر اكــد عبــاس يف املقــابلــة
الـصحــافيــة وجــود رابـط قــوي بني زيــارة
رئيس الـوزراء البريـطاني تـوني بليـر الى
فـلسـطني اليـوم االربعـاء وعـزم احلكـومـة
البـريطـانيـة علـى عقـد مـؤمتـر يف شبـاط
املقـــبل يــــشـــــارك فـــيه االحتـــــاد االوروبــي
والواليـات املتحـدة وبعـض الدول الـشرق
اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
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الـوزراء البريطاني توني بلير عقد مؤمتر
يف لـنـــــدن العـــــام املقـبـل للــــدول املـــــانحــــة

لبحث مساعدة الفلسطينيني.
تعهدات فلسطينية

من جهته أعلن رئـيس اللجنة التـنفيذية
ملنـظمــة التحـريـر الفلـسـطيـنيــة محمـود
ـــــة ـــــاس أن الـــــسلـــطـــــة الـفلــــســـطــيــنــي عــب
سـتـتحـمل مـســؤولـيــة األمـن يف غــزة فــور
تنفيـذ إسرائـيل خطـة االنسحـاب أحادي

اجلانب.
ــــــاس: أن الـفـلـــــســــطــيــنــيــني وأضــــــاف عــب
سيـتحـملــون مـســـؤوليــة كل مـــا تنـسـحب
منه إســرائيل.لـكنه شــدد علـى ضـرورة أن
يـكـــــون االنــــسحـــــاب جـــــزءا مــن خـــــارطـــــة

الطريق.
ـــــــر وكـــــــان رئـــيـــــس مـــنــــظـــمـــــــة الـــتـحـــــــري
الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس )ابـو مـازن(
ــــــــــوزراء ـــــــس ال قــــــــــد وصـف مــــــــــوقـف رئــــي
االســـــرائـــيلــي اريـــيل شـــــارون الـــــذي كـــــرر
مــــؤخــــرا رفــضه حـق العــــودة بــــانه -غـيــــر

مقبول-. 
وقال عبـاس -نتمسـك مببادئنـا ونامل يف
احلــصـــــول علــــى دعـم اجملـتــمع الــــدولـي

حلمل شارون على تغيير مواقفه-. 
وردا علـى سـؤال حـول الـدور االميـركي يف
عـمليـة الـسالم بعـد ان تطـرق شـارون الـى
تفــــاهــم مع الــــرئـيـــس االمـيــــركـي حــــول
مسالة الالجئني، قال -ان ما سمعناه من
شارون واالمـيركيني ليس ايجابيا، ولكننا
نـــــريـــــد ان نــــســمع مـــــوقف االمــيـــــركــيــني

مباشرة وليس عبر وسيط-. 
وخالل مــؤمتــر حـــول امن اســرائـيل عقــد
يف هـرتـزيليـا شمـال تـل ابيب مـؤخـرا قـال
شـــــارون -ان تفـــــاهــمـــــاتـــي مع الـــــرئــيــــس
االميركي تسـمح باحملافظة على املصالح
ــــــة الســــــرائــيـل واولـهــــــا عــــــدم االســــــاســي
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واكــد ان ”كل مــا سيـفعله هــو انـه سيــزيــد
مـن احلقــــد وجهل االخـــر وبـــالـتـــالـي مـن
العــداء لالخــر، وسيــزيــد يف نهــايــة االمــر

من العنف وانعدام االمن”.
من جـانبه قـال الـرئيـس األميـركي جـورج
بـوش إن الوقت حـان لدفع عملـية السالم
يف الــشـــرق االوســط معـــربـــا عـن تفــــاؤله
حيـال إمكـانيـة إنهـاء النـزاع الفلـسطـيني

اإلسرائيلي.
ــــــــوش يف مــــــــؤمتــــــــر صـحـفـــي وأضــــــــاف ب
بـــواشـنـطـن أن إقـــامـــة دولـــة دميقـــراطـيـــة
حقــيقــيـــــة يف األراضــي الـفلــــســـطــيــنــيـــــة
”ستــشكل مـفتــاحــا ألي سالم دائـم” علــى
حـد تعـبيـره. ورحب بـوش بـاقتـراح رئيـس

ـ ـ ـ ـ

الكويت )اف ب(
حـذر رئيـس الـوزراء الكـويـتي الـشيخ
صــــبــــــــــاح االحــــمــــــــــد الــــــصــــبــــــــــاح يف
تـصـــريحـــات نــشـــرتهـــا صحف أمــس
الـــثالثــــــاء مـــن ان طلــب اســـتجــــــواب
قـدمه نــواب اسالميــون من االغلـبيـة
الـسـنيــة يف الـبالد ضــد وزيــر شيـعي،

قد يقود البالد الى فتنة طائفية.
وقــال الــشيـخ صبــاح ”بـصــراحــة، انــا
قلق مـن هـــذا االسـتجـــواب” واضـــاف
”يجب على النـواب واالعالم معاجلة
االمـــــــر بـحـكـــمـــــــة وتـعـقـل حـــتـــــــى ال
يـتحـــول هـــذا االسـتجـــواب، ال سـمح
اهلل، الــى فـتنــة وبــدايــة اسـتجــوابــات

طائفية”.
واضـــــــاف ان ”املــنــــطـقـــــــة فــيـهـــــــا مــن
احلركة الـطائفية مـا يكفي وال نريد

تاجيج الطائفية يف الكويت”.
ونـــــاشـــــد رئــيــــس الـــــوزراء الـكـــــويــتــي
الصحافة احمللية التحلي ”باحلكمة
والـتهــدئـــة واحلفـــاظ علــى الــوحــدة

الوطنية”.
وكــان ثالثــة نــواب اسالمـيني قــدمــوا
طـلــبـــــــا الســتـجـــــــواب وزيـــــــر االعـالم
الـكــــــويــتـــي محــمــــــد ابــــــو احلـــــســن،
مــتـهــمــني ايـــــــاه بـــــــانـه ”تـخـلـــــــى عــن
مـســـؤوليــاته جتـــاه حمــايـــة الثـــوابت
والـقـــــيـــــم واالخـالق” لـلـــــمـجـــــتـــــمـع

الكويتي.
ويـــــدور االســـتجـــــواب حـــــول اصـــــدار
الــــوزيــــر تــصـــــاريح القــــامــــة حـفالت
موسيـقية يف الكـويت كذلك الـسماح
لعـــدد من املـطــربـني العــرب بــاقــامــة
حـفالت مبـنـــاسـبـــة عـيــــد الفــطـــر يف
مـنتـصف تـشـريـن الثــاني املــاضي مـا
اعــتــبـــــــروه تـعـــــــديـــــــا عـلـــــــى االخـالق
االسالمــيــــــة للــمجــتــمع الـكـــــويــتــي.

رئيس الوزراء الكويتي
حيذر من فتنة طائفية

ـــــــات املـــتـحـــــــدة ـــــــوالي واشـــنــــطـــن، ال
CNN)

أعــــربـت إدارة الــــرئـيـــس األمــــريـكـي،
جـورج بـوش، عـن قلقهــا البـالغ إزاء
تـصــاعــد أعمــال الـعنـف يف منـطقــة
دارفـور بـالـسـودان، وحـثت احلكـومـة
الــســودانـيــة وجـمــاعــات املـتـمــرديـن

على االلتزام بوقف إطالق النار. 
ـــــــــــاســــم وزارة وقـــــــــــال املــــتـحـــــــــــدث ب
اخلـــارجـيـــة األمــــريكـيـــة، ريـتــشـــارد
بـاوتـشــر، إن املمـارسـات الـتي قــامت
ـــــــة، ـــــســـــــودانـــي بـهـــــــا احلــكـــــــومـــــــة ال
واملـليــشيـــات التــابعــة لهــا املعــروفــة
بـاسـم ”اجلنجـويــد”، سبـبت معـانـاة
هـائلـة، وشـرّدت عـشــرات اآلالف من

املواطنني. 
وأكـد بـاوتشـر إن القتـال الـدائـر بني
احلكـومة واملتمردين أثر على األمم
املتحدة وعدد مـن منظمات اإلغاثة

العاملة يف جنوب دارفور.
وحـث بــــاوتـــشــــر أيــضــــا جـمــــاعــــات
املـتـمــرديـن يف دارفـــور علــى احـتــرام
وقـف إطـالق الــــنـــــــــــار، وتــــنـفــــيـــــــــــذ
االتفـــاقـــات املــــوقعـــة مـع احلكـــومـــة
الــســـودانـيـــة، فـيـمـــا يـتـعلق بـــاألمـن
وتـــوصـيل املــســـاعـــدات اإلنــســـانـيـــة

للمتضررين من السكان.
ومن ناحية أخرى، فشلت املباحثات
اجلـــــاريـــــة حـــــالـيـــــا بـني احلـكـــــومـــــة
واملـتمــردين يف أبـوجــا بنـيجيـريـا يف
إنهاء القتال الدائر بني اجلانبني.

وحــول مبــاحثـات أبـوجـا، ونـقال عن
وكــالــة رويتــرز، قــال مـتحــدث بــاسم
حـــــركـــــة العـــــدل واملـــســـــاواة، إحـــــدى
جمــاعـتي الـتمــرد الـــرئيــسيـتني يف
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حثت اخلرطوم واملتمردين على وقف الهجمات

واشنطـن تعرب عن قلقها من تصاعد أعامل العنف يف دارفور

ومنــذ ذلـك احلني، تــوقفـت عمـليــة
الــسالم، وتـبــادل اجلــانـبـــان االتهــام
بخــرق هــدنــة هـشــة اتفق علـيهــا يف

نيسان املاضي.
وتــوسطـت ليـبيـا يــوم االثنـني سعيـا
إلـى اجتـياز املـأزق، لكن نيـام قال إن
املــتــمـــــرديــن رفـــضـــــوا املقــتـــــرحـــــات

الليبية.
وقـــال املــتحـــدث إن لـيـبـيـــا عـــرضـت
تشكيل جلنة جديدة ملراقبة الهدنة
تــشـمل لـيـبـيـــا ونـيجـيـــريـــا. وتــضـم
ــــــة احلـكــــــومــــــة ــــــة احلــــــالـــي الـلـجـــن
ــــــــن واالحتــــــــــــــــــــــاد ــــــــتــــــــمــــــــــــــــــــــردي وامل
األفـــــريقـي.واألحــــد املــــاضــي، أعلـن
االحتـــــــاد األفـــــــريـقـــي أنّ اجلـــيـــــش
الـــســــودانـي ”واصـل هجـمـــــاته ضــــدّ

املتمردين.
و يف األسـبـــوع املـــاضـي، أكـــد تقـــريـــر
أعـــــده فـــــريق املـــــراقــبــني الــتـــــابعــني
لالحتـــاد األفـــريقـي أن أزمـــة إقلـيـم

دارفور ”قنبلة موقوتة”.
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دارفــــور، إن الــــرئـيـــس الـنــيجـيــــري،
أولــوسـيغــون أوبــاســـانغــو، سـيلـتقـي
وممـثلني عـن احلكـومـة الـســودانيـة
ومـتـمــردي دارفــور لـتحــديــد مــا اذا
كـان ينـبغي إنهـاء محـادثـات الـسالم
املـتــــرنحـــة الـتـي يـــرعـــاهـــا االحتـــاد

األفريقي.
وقـال املتحدث تاج الدين بشير نيام
”سـنـعقـــد اجـتـمـــاعــــا مع الـــرئـيـــس
أوبــاســانغــو سـيحــدد بـشـكل نهـــائي

مصير احملادثات.”
وأضاف نيام ”بعـد االجتماع، نتوقع
أن يـتخــذ االحتــاد األفـــريقـي قــرارا

نهائيا حول املباحثات.”
وكـــــانــت حـــــركـــــة العـــــدل واملــــســـــاواة
وحـركـة حتـريـر الـســودان، جمــاعتـا
الـتمـرد الــرئيـسـيتـان يف دارفـور، قـد
انسحبتا من احملادثات منذ ثمانية
أيام يف أعقاب استـئنافها، متهمتني
احلكـومــة بشـن هجمـات جـديـدة يف

املنطقة الواقعة بغرب السودان.

ـ

املدى - وكاالت
حـــذرت احلـكـــومــــة القـبـــرصـيـــة
مجــددا من انهــا ستعــرقل جهـود
تــركـيــا لالنـضـمــام الــى االحتــاد
االوروبـــــــي ان لـــــــم تــعـــــــتــــــــــــــــــــرف
بــاجلمهـوريــة القبــرصيــة كمـا مت
االتـفــــــــاق عـلــيـه خـالل الـقــمــــــــة
االوروبــيــــــة املــنـعـقــــــدة يف 16 و17

كانون االول يف بروكسل. 
وصــرح املتحـدث بـاسـم احلكـومـة
كـيـبــروس كــريــزوسـتــومـيــدس ان
علـى انقـرة ان تلـبي كل الـشـروط
مــســبقــــا وخــصــــوصــــا الــشــــرط
ــــاالعــتـــــراف بقــبــــرص، املــتعـلق ب
حتـى يعـطي الــرئيــس القبــرصي
تـاسـوس بـابـادوبـولـوس مـوافـقته
علــى بــدء مفــاوضــات االنــضمــام
ـــركـيـــا يف املـــوعــــد املقـــرر يف مع ت

تشرين االول 2005 . 
واوضح للـصحــافـيـني ان -رئـيـس
اجلـمهــوريــة اعلـن انه لـن يعــطي
مـوافقـته لبـدء املفـاوضــات ان لم
تلـتــزم تــركـيــا- بــالـتعهــدات الـتـي

قطعتها يف بروكسل. 
وشــدد علــى انه ”سـيـتحـتـم علــى
تــركيــا وليـس علـينــا نحـن اتخـاذ
اجـراءات قبل الثـالث مـن تشـرين
االول .2005 وعلــيهــــا ان تــتخــــذ
هــــــذه االجــــــراءات ان ارادت بــــــدء

مفاوضات االنضمام”. 
وتعهــدت انقــرة بعــد مفــاوضــات
شـاقة مـع االحتاد االوروبي خالل
قمـة بـروكـسل االوروبيـة، ان تـوقع
قـبل الـثــالـث مـن تــشــريـن االول/
اكـتــوبــر 2005 بــروتــوكــوال ميــدد
اتفــاق الــشــراكــة الــذي يــربــطهــا
بــاالحتــاد ليـشـمل الــدول العـشــر
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هتديدات قربصية بعرقلة انضامم تركيا
لالحتاد األورويب

واعلــنــت عــــام 1983 يف الـــشــطــــر
الشمالـي من اجلزيرة -جمهورية
شمــال قبــرص التــركيـة- الـتي ال
تعـتــرف بهــا ســوى تــركـيــا، فـيـمــا
يعـتبــر بــاقي االســرة الــدوليــة ان
اجلــمهـــوريــــة القـبـــرصـيـــة الـتـي
تـقتـصــر سلـطـتهــا علــى الـشـطــر
اجلـنــوبـي، هـي الكـيــان الــشــرعـي

الوحيد يف اجلزيرة.  
وكـان رئـيس الـوزراء التـركي رجب
طـيب اردوغـان قـد أعلـن ان تعهـد
تركـيا توقـيع وثيقة تـوسيع اتفاق
الــشــــراكــــة القــــائــم مع االحتــــاد
االوروبـي لـيــشـمل الــدول العــشــر
املنـضمـة حــديثـًا وبـينهــا قبـرص،
قـبل بدء مفـاوضات االنـضمام يف
الثــالـث من تـشــرين االول 2005،
ال يعـنـي اعـتــرافــا بــاجلـمهــوريــة

القبرصية.
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املنضمة حـديثا الى االحتاد ومن
بينهما اجلمهورية القبرصية. 

غيـر ان االراء تختلف حـول ابعاد
هذه الوثيقة وعلى االخص حول
مـــا اذا كـــانـت ســتعـنـي اعـتـــرافـــا
بـقبــرص، ســواء رسـميــا او بحـكم
االمـر الـواقع، خصـوصـا وان وزيـر
اخلـارجيـة التـركـي عبـد اهلل غـول
اعـلـــن االحـــــــــد ان االتـفـــــــــاق مـع
ـــــي ال يــعـــــنـــــي االحتــــــــــــــاد االوروب
االعــتـــــــــراف بـــــــــاجلــمـهـــــــــوريـــــــــة
القـبرصـية، سـواء مبـاشرة او غـير

مباشرة. 
وقبـرص مقـسمـة منـذ عـام 1974
ـــــركــيـــــا الــثلــث عــنـــــدمـــــا غـــــزت ت
الــشمــالـي من اجلــزيــرة ردا علــى
انقـالب نفــــــذه القـــــومــيـــــون مــن
القـبــارصــة الـيــونــان بهــدف ضـم

اجلزيرة الى اليونان. 
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ملك البحرين يؤكد تواصل العمل باإلصالحات والسعودية تهدد بإعادة العمل باحلواجز الكمركية

صحيفة سعودية تنتقد االنفالت احلقيقي لدول مجلس التعاون اخلليجي

ِدعـست املرأة املنـشورة صورتهـا بتاريخ 21 /
10 / 2004 يف طـريق ديالى خـالص هبهب
)طريق عـام( فمن يتعـرف عليهـا احلضور

إلى مركز شرطة هبهب لتسلّم اجلثة.

العد د )280( االربعاء)22( كانون االول 2004
NO (280)Wed. (22) December


