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أكدت الصحف السعودية ان قـرار طرد السفير الليبي
من الــريــاض التهــام طــرابلـس بــالتــورط يف محــاولــة
اغتيـال ولي العهـد السعـودي االميـر عبـداهلل بن عبـد
العــــزيــــز، جــــاء مـتــــاخـــــرا ووصفـت الـنــظـــــام اللـيـبـي
"بــــاالرعـن" وزعـيــمه "بــــاجملـنــــون". وكـتـبــت صحــيفــــة
"عكـاظ" يف افـتتـاحـيتهـا "يبـدو اننـا تـاخـرنـا كـثيـرا يف
اتخـاذ قرار كـهذا". واضـافت "ان طلب مغـادرة السفـير
الليبـي كان يجب ان  يـتخذ منـذ 21 عامـا وبالتحـديد
منـذ جرميـة التفجيـرات التي قـدمتهـا اليـنا طـائراته
كهدية الى حجاج بيت اهلل احلرام" يف اشارة الى اتهام
النظام الليبي بالوقوف وراء حتميل قذائف على منت
طائرة حكومية متجهة الى اململكة العربية السعودية
عام .1983 واضـافت عكـاظ "لكنـنا وبعـد صبـر طويل،
وحتمل كل حمـاقات النـظام الليـبي االرعن اصبح من
اوجـــب الـــــــواجـــبـــــــات عـلـــيـــنـــــــا ان نـقـــــــول لـه قـف. الن

تصرفاتك اخلرقاء لم تعد حتتمل".

مؤمتر
اعتبرت حركة املقـاومة االسالمية )حماس( ان مؤمتر
لندن املفترض عقده يف اذار القـادم ليس سوى خطوة
"لتـسـخيــر" الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة ضــد "املقــاومــة"،
داعيــة االطــراف العـــربيــة الــى عــدم "االنــزالق" وراءه.
وقــالت احلـركــة ان "االصالح الــذي سيـتنــاوله مـؤمتـر
لنـدن يـركـز يف اســاسه علــى اصالح االجهـزة االمـنيـة
الفـلسطيـنية وضـرورة تسخـير بنـيتها الـتنظيمـية من
اجل العـمل ضـــد املقــاومــة وبـنـيـتهــا الـتحـتـيــة .. مبــا

يخدم مصالح اطراف خارجية" لم يحددها البيان.

دعوة
دعــا العــاهل االردنـي امللـك عبـــد اهلل الثـــاني اســرائـيل
الـى تـسهـيل مهمـة الـسـلطـة الفلـسـطيـنيـة يف تـنظـيم
االنـتخــابــات. ودعــا اســرائـيل الــى مــســاعـــدة القـيــادة
الـفلــســطـيـنـيـــة فــــى جهـــودهـــا الـــرامـيـــة الـــى اجـــراء
االنـتخــابــات فــى ظل اجــواء مـالئمــة ومــريحـــة". كمــا
شـــدد املـلك عـبـــد اهلل الـثـــانـي علـــى "ضـــرورة ان يكـــون
االنــسحــاب االســرائـيلــى مـن غــزة جــزءاً مـن خــارطــة
الـطــــريق ومقـــدمـــة النـــسحـــاب اســـرائـيلـي كـــامل مـن

االراضى الفلسطينية".

انتقاد
انتقـد وزير الـدفاع االمـيركـي دونالـد رامسـفلد صـباح
أمـس اجلمـعة يف املـوصل حيث يـقوم بـزيارة مـفاجـئة،
"بعـض وســائل االعـالم يف املنـطقــة" الـتي تـنقـل انبــاء
"غيــر دقيقـة بـســوء نيـة" مـوضحــا ان قنـاة "اجلـزيـرة"
الفـضــائـيـــة القـطــريــة "بـطلــة" يف هــذا اجملــال. وكــان
رامـسفلــد يتحـدث الـى قـرابــة 240 جنـديــا وافق علـى
الرد علـى اسئلتهم، يف مقر قيـادة اللواء االول للفرقة
اخلـامسـة والعشـرين ملـشاة اجلـيش االمـيركـي يف احد
قصور الرئيس الـسابق صدام حسني يف املوصل. وعبر
وزيـر الـدفــاع االميــركي عـن اسفه الن وســائل االعالم
تنقل بـشكل رئيـسي االنبـاء الـسيئـة من العـراق، لكنه

شدد على مزايا االعالم احلر.

انتخابات   
اعـلنـت اللـجنــة االنـتخـــابيــة الفلـســطيـنيــة ان حـملــة
االنتخابات الرئاسية يف االراضي الفلسطينية ستبدا
اعـتـبـــارا مـن الـيـــوم الــسـبـت. واوضحـت ان املـــرشحـني
املـتنـافــسني الــسبعــة علــى خالفـة يـاسـر عـرفــات علـى
راس الــسلـطـــة الفلـســطيـنيــة سـيقــومــون بحـمالتـهم
حتـى الـســابع من كـانـون الثـانـي عنـد منـتصـف الليل
حني تنتهي احلملـة رسميا. وقد توجـه الفلسطينيون
الـى مكـاتب االقتـراع الختيـار اجملالـس البلـدية يف 26
بلــدة يف الـضفــة الغـــربيــة يف اول انـتخــابـــات من هــذا
النـوع تنـظم منـذ 28 عامـا مع مشـاركة حـركة حـماس
الـتي سـبق أن اعـلنـت مقــاطعـتهــا النـتخــابــات رئــاســة

السلطة الفلسطينية.

رغبة
اكد مـصدر يف وزارة اخلـارجيـة السـورية يف بـيان رغـبة
ســوريــا يف شــراء تفــاح انـتج يف هــضبــة اجلــوالن الـتي
حتــتلهـــا اســـرائـيل عـن طـــريق االمم املـتحـــدة ولـيــس
مبـاشـرة من الـدولـة العبـريـة. واكــد املسـؤول "ان رغبـة
ســـوريـــا يف شـــراء هـــذا الـتفـــاح نـــاجـم عـن احــســـاسهـــا
بـاملسؤوليـة مبساعـدة الفالحني السـوريني يف تصريف
منتجـاتهـم التي يـصيبهـا الكسـاد نتيجـة للفـائض يف

االنتاج الذي يعاني منه املزارعون السوريون".

عودة
اكـــد حـــاكـم واليـــة جـنـــوب دارفـــور ان اكـثـــر مـن نــصف
نــازحـي هــذه الــواليــة عــادوا الــى ديــارهـم وان الــوضع
اصبح "مــستقـرا". واوضح احلــاج عطــا املنــان ان اكثـر
مـن 77 الـف شخــص مـن اصـل 146 الفـــا نـــزحـــوا مـن
واليـة جنوب دارفور عـادوا الى ديارهم يف اطـار برنامج
العـــودة الــطـــوعـيـــة الـــذي اشـــرفـت علـيه الـــسلــطـــات.
واوضـح عطــا املنـان "ان الـوضع االمـني واالنـســاني يف
واليـة )جنـوب دارفـور( مـستقـر وهـادىء واحليـاة تعـود

الى طبيعتها".

طلب
علم لدى حزب القـوات اللبنانية املسيحي احملظور ان
نوابا من كـتلة الزعيم الدرزي رئـيس احلزب التقدمي
االشـتــراكـي ولـيــد جـنـبالط وقعــوا عــريـضــة تـطــالـب
بـاطالق سراح رئيـس احلزب املـسيحي املعـادي لسـوريا
سـميــر جعـجع. ووقع العــريـضـــة النـــائب اكــرم شهـيب
بـــاسم نــواب كـتلـــة جنـبالط الــستــة عـشــر يف اجـتمــاع
جــــرى مع سـتـــريـــدا جـعجع زوجـــة املــســـؤول الــســــابق

مليليشيا القوات اللبنانية.

حتذير
حـذر الرئـيس الـروسي فالدميـير بـوتني "املقـربني" من
مـــرشح املعــارضــة االوكـــرانيـــة فيـكتــور يــوتـشـنكـــو من
اسـتخــدام "شعـــارات منــاهـضــة لـــروسيــا". ويف رد علــى
ســـؤال حــــول امكـــانـيـــة اسـتقـبـــال يـــوتــشــنكـــو اذا فـــاز
باالنتخـابات الـرئاسيـة التي ستجـري يف اوكرانيـا يوم
غد االحـد، قال بـوتني "نـامل ان ال يكـون بني املقـربني
من يـوتشنكـو اشخاص يقيـمون تطلعـاتهم السيـاسية
علـى شعـارات منـاهضـة لـروسيـا هـذا امـر غيـر مقبـول
الـبتــة". واضـــاف "اننــا سـنعـمل مع الـــرئيـس املـنتـخب
مهــمـــــا كـــــان" مـــــؤكــــــدا ان "عالقـــــة حــــســنـــــة" تـــــربـــطه

بيوتشنكو.

تشكيل
افــاد مـصــدر حكـــومي بــان الـــرئيــس االفغـــاني حـميــد
كــرزاي انـتهـــى من تــشكـيل حكــومـــة يتــولـــى املنـــاصب
االسـتـــراتـيجـيـــة فـيهــــا مقـــربـــون مـن رئـيــس الـــدولـــة
يـنـتـمـــون الـــى الـتـيـــار "االصالحـي". واكـــد املـصـــدر ان
كـرزاي بعـد سبـعة اسـابيع من الـدراسة والـتفكيـر عني
عبــد الــرحـيم وردك الــذي يـنتـمي مـثله الــى طــائفــة
البشتون يف منـصب استراتيجي وهو وزيـر الدفاع بعد
ان كــان نـــائبــا للــوزيـــر. واسنــد كــرزاي وزارة الــداخـليــة
الحـــد املقـــربـني مـنه ايـضـــا وهـــو احـمـــد علـي جاللـي

البشتوني ايضا الذي درس يف الواليات املتحدة.
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اعلـنت الـسـلطـات االسـرائـيليـة يف
تدابـير تـرمي الـى تسهـيل تنقالت
الـفلـــســطـيـنـيـني املـــســيحـيـني يف

مناسبة عيد امليالد.
وجـــاء يف بيــان مــشتــرك للـجيـش
ومـنسق االنـشطـة االسـرائـيليـة يف
الـــضفـــــة الغــــربـيــــة وقــطــــاع غــــزة،
"سيــسمـح للمــسيحـيني بــالتــوجه
بحـريـة الـى اريحــا وبيـت حلم" يف
الضفـة الغربـية خالل االعـياد، يف
24 و25 كـانــون االول للكـاثـولـيك،
ـــــــــــــانـــــي ـــــــــــــون الـــــث ويف 6 و7 كـــــــــــــان
لالورثـــوذكــس، ويف 18 و19 كـــانـــون

الثاني لالرمن.
وتـشمل هـذه التـدابيـر املسـيحيني
االسرائـيليني والسيـاح، ويستطيع
الــــصحـــــافــيـــــون االســـــرائـــيلــيـــــون

واالجانب تغطية االحتفاالت.
ويسـتطيـع قرابـة مائـة فلـسطـيني
ميلكــون جنـسيـة مـزدوجـة الـسفـر
الى اخلـارج عبر مطـار بن غوريون

يف تل ابيب.
بيت حلم

وسيـرفع من جهـة اخـرى احلصـار
الـــــداخلــي لــبــيــت حلــم ملــصـلحـــــة
جــمـــيع املــــســـيحــيــني يف الــــضفـــــة
الغــربيـة الــذين يــرغبـون يف زيـارة

هذه املدينة.
وســيــــســـمح ملــــســـيحــيــي الــــضفــــــة
الـغــــــــربـــيــــــــة بــــــــدخــــــــول االراضـــي
االســـرائـيلـيـــة مـن اجل الـلقـــاءات
العـائليـة او االحتفـاالت الــدينيـة،
على ان تدرس كل حالة مبفردها.
واضاف الـبيان ان مسيحيي قطاع
غزة يستطيعون ايضا التوجه الى
بيت حلم بـني 24 كانون االول و19

كانون الثاني.
واخيرا، يـستطيـع مسيحيـو قطاع
غـــزة ايــضـــا، مــن خالل تــصــــاريح،
دخـــول االراضي االســـرائيـليـــة من
اجـل الـلـقـــــــــاءات الـعـــــــــائـلـــيـــــــــة او

االحتفاالت الدينية.
مــن جـــــانــبـه علــم لـــــدى الـلجــنـــــة
االنتخابية الفلسطينية ان حملة
االنتخـابات الـرئاسـية يف االراضي
الفلـسـطيـنيـة سـتبــدا ابتــداءاً من

اليوم السبت.

ـ ـ ـ

ملناسبة عيد ميالد السيد املسيح

مــرفــوضــة وغـيـــر مقـبــولـــة ونحـن
مـــــــــؤهـلـــــــــون ومنـــتـلــك الـقـــــــــدرات
واالمـكــــانــــات واخلـبـــــرات للــــسالم
والـتفـــاوض وخــضـنــــا مفـــاوضـــات
صعبة يف ظروف حرجة ومقلقة".
وتــابع رئيـس الـوزراء الفلـسـطيـني
"نـتـمـنـــى ان يــطلـب بلـيـــر تـــأهـيل
االســــرائــيلـيـني. لـيـــــؤهلــــوهـم هـم
ولـيــــس نحـن )...( فــنحـن لـــسـنــــا
بحــاجــة لكــامبــردج او اوكـسفــورد.
نـحــن منــتـلـك الـــــــرغــبـــــــة واالرادة

للسالم".
واكد قـريع "نحن ال نريـد التأهيل
فـــــــنــحـــــــن منـــــــتــلــــك الــعــــــــــضــالت
لـلــتـفـــــــاوض حـــــــول الـــــسـالم )...(
منــــتـلـــك املــــــــــــؤهـالت والـقــــــــــــدرات
ونفـاوض ونـتكلم ونعـرف ان نقـول

نعم وان نقول ال".
كـــمـــــــــا انـــتـقـــــــــد رئـــيــــــس الـــــــــوزراء
الـفلـــــســـطــيــنــي جـــــــدول اعــمـــــــال

املؤمتر.
وقــال "نحـن بحــاجــة الــى مــؤمتــر
دولــي ولــيــــس اجــتــمـــــاعـــــا" حـــــول

االصالحات الفلسطينية.
واكـد قـريع "نـريـد سالمـا نـستعيـد
به حقـوقنـا، القـدس عـاصمـة لنـا،
عــودة الـالجئـني بنــاء علــى القــرار
194 دولة فلسطينية مستقلة ذات
سيـادة كـاملــة مثل اي دولـة اخـرى

ذات حدود واضحة".
أسف أممي

أمـا االخضر االبراهيـمي املستشار
اخلــــــــــاص لـالمـــني الـعــــــــــام لـالمم
املتحدة انه "من املؤسف" ان يعقد
مـؤمتر دولي حول الشرق االوسط

يف غياب اسرائيل.
واعلن االبــراهيـمي "آمل ان تـؤدي
االنـــتخــــــابـــــــات يف فلـــــســـطــني )يف
التاسع من كانون الثاني( وتفعيل
اللجنـة الـربـاعيـة واملـؤمتـر" الـذي
تــسعـــى لنــدن الــى عقــده يف 2005

"الى احداث التغيير الضروري".
وتــابع يقــول "لكـن من املــؤسف ان
يعقـد هـذا املـؤمتـر لـتسـويـة النـزاع
بــني اســـــرائــيل والـفلــــســطــيــنــيــني
والــــدول العــــربـيــــة يف حــني تغـيـب
ــــــــــــــــيــــــل". ـعــــــــــــــــنــــــه اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائ ـ ـ

االوســط يف لـنــــدن يف العـــام 2005
ملـــســــاعــــدة الـفلـــســطـيـنـيـني يف ان
يـــصـــبحــــــوا "شــــــركــــــاء حقـــيقــيــني
للـسالم" من خالل قيـام مؤسـسات

دميقراطية.
انتقادات فلسطينية

مـن جـــانـبه انـتقـــد رئـيــس الـــوزراء
الفلـسـطـينـي احمــد قـــريع بحــدة
الـتصريحـات التي ادلى بهـا رئيس
الـــوزراء الـبـــريـطـــانـي تـــونـي بلـيـــر
اثـنـــاء زيــــارته للـمـنــطقـــة وكــــذلك
جــــدول اعـمــــال مــــؤمتــــر الـــشــــرق

االوسط .
وقــــال قــــريع )ابــــو عالء( يف بـيــــان
"ســـمعــنـــــــا مـــــــا قـــــــالـه )بلــيـــــــر( يف
اسرائيل ثم فهمنـا بانه يريد عقد
اجـتـمــاع لـتــأهـيـل الفلــسـطـيـنـيـني

للمشاركة يف عملية السالم".
واضــــاف قـــــريع ان "هــــذه االقــــوال

والتطلعات الفلسطينية". 
ودعــــت احلـــــــــــركـــــــــــة الــــــــسـلــــــطـــــــــــة
الفلـسـطيـنيـة الـى تــوخي "احلـذر
من الـوقوع يف الـشرك االسـرائيلي
الـــــــذي يـهـــــــدف الـــــــى شـق الــــصـف
الـفلـــســطـيـنــي وانهـــــاء مقــــاومــته
وحتــاشـي االقـــرار بحقــوق شعـبـنــا

وتطلعاته".
كـــمــــــــا دعـــت حـــمــــــــاس االطــــــــراف
العـربيـة الـى "احلـذر من االنـزالق
الــــى هــــذا املــــؤمتــــر الـــــذي يخــــدم
املــشـــاريع االمــــريكـيــــة يف خلق مـــا
يـسمـى بــالشــرق االوسط اجلـديـد
الـذي يقـوم علـى اسقـاط املمـانعـة
يف االمــــــــة العـــــــربــيـــــــة وتـــــســيــيـــــــد

اسرائيل".
وكـان رئـيس وزراء بـريطـانيـا تـوني
بليـر اعلن االربعـاء يف القدس عن
عقــد مــؤمتــر دولـي حــول الــشــرق

مــؤمتـــر لنــدن املـفتــرض عقــده يف
اذار القـــــادم لــيـــس ســـــوى خــطـــــوة
"لـتسخـير" الـسلطـة الفلسـطينـية
ضـــد "املقــاومــة"، داعـيــة االطــراف
العربية الى عدم "االنزالق" وراءه.
وقــــالـت احلــــركــــة يف بـيــــان لهــــا ان
"االصالح الــذي سيـتنـاوله مـؤمتـر
لنـدن يركـز يف اساسه عـلى اصالح
االجهـــزة االمـنـيـــة الفلــسـطـيـنـيـــة
وضـــــــــرورة تـــــــسـخـــيـــــــــر بـــنـــيـــتـهـــــــــا
الـتنـظيـميــة مـن اجل العـمل ضــد
املقـاومــة وبنـيتهــا التحـتيـة .. مبـا
يخـدم مـصــالح اطـراف خــارجيـة"
لم يحـددها البيان. وطالب البيان
الـــسلــطـــة الـفلـــســطـيـنـيــــة "بعـــدم
االجنـرار وراء هـذه املـؤمتــرات التي
تسعـى الـى ايجـاد الـبيئـة املنـاسبـة
لـطي صفحــة االنتفـاضـة من دون
ــــــــــــى احلـقــــــــــــوق ـاحلـــــــصــــــــــــول عـل ـ ـ

واوضح املصدر نفسه ان املرشحني
املـتنــافــسني الـسـبعــة علــى خالفــة
يـاسـر عـرفــات علـى راس الـسلـطـة
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيــــــــة ســـيـقــــــــومــــــــون
بحــمـالتهــم حــتــــــى الــــســــــابع مــن
كانـون الثـاني عنـد منتـصف الليل

حني تنتهي احلملة رسميا.
وكــانت الـلجنــة االنتخــابيـةاعلـنت
يف وقت ســابق ان احلـملــة سـتبــدا
االحــد قبل ان تعـود وتقـدم املـوعـد

يوما واحدا.
ويبــدو الــرئيـس اجلــديــد ملنــظمــة
الـتحــريـــر الفلـســطيـنيــة ومــرشح
حـركـة فـتح محمـود عبـاس االوفـر

حظا بني املرشحني السبعة.
موقف حماس

علــى صـعيــد آخــر اعـتبــرت حــركــة
املقــاومــة االسـالميـــة )حمــاس( ان

الرياض )اف ب(
تـصــاعــدت حــدة الـتــوتــر بـني لـيـبـيــا
واملـمـلكــة العــربـيــة الــسعــوديــة الـتـي
استـدعـت سفيـرهـا يف طـرابلـس فيمـا
وصـفت الـصحف الـسعــوديــة الــزعـيم

الليبي معمر القذايف بـ"اجملنون".
مــن نـــــــاحــيــتـه اكـــــــد االمــني الـعـــــــام
للجــامعــة العــربيــة عمـرو مـوســى انه
اجــرى اتـصـــاالت مكـثفــة مع وزيــري
خــارجيـة املـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة
ولــيــبــيــــا وعــــدد مــن الـــــوزراء العــــرب
ــــى "احــتــــواء" االزمــــة بــني لـلعــمـل عل

طرابلس والرياض.
وكان وزيـر اخلارجيـة السعـودي سعود
ـــن سـحـــب سـفـــيـــــــــــر الـفـــيـــــصـل اعـل
الـسعـوديـة مـن ليـبيـا وتــوجيه مـذكـرة
الـــى الـــسفـيــــر اللـيـبـي يف الـــريـــاض

ملغادرة اململكة.
واوضح الــوزيــر "ان املــوضــوع يــتعـلق
بـاملـؤامــرة الليـبيـة الـتي تعــرضت لهـا
املـمـلكــة" يف اشــارة الــى اتهــام لـيـبـيــا
بــالـتــورط يف مــؤامــرة الغـتـيــال ولـي
العهــد الـسعــودي االميــر عبــداهلل بن
عـبد الـعزيـز الذي يـتولـى ادارة شؤون

اململكة.
وتابع الـوزير الـسعودي "تـؤكد املـملكة
انهــا اقـتـصــرت علــى هــذا احلــد مـن
االجـــراءات ولـم تــتخـــذ اي اجـــراءات
ـــــشعــب اللــيــبــي اخــــــرى تقـــــديــــــرا لل
الــشقـيق خــاصــة مع اقـتــراب مــوسـم

احلج".
وكــانـت صحـيفــة "الــشــرق االوســط"
الـسعـوديـة اكـدت يف حـزيـران املــاضي
ان لـيـبـيـــا جـنــــدت اربعــــة سعـــوديـني
ــــانــتــمــــائهــم الــــى تــنــظــيــم يــشــتــبه ب
الـقــــــاعــــــدة الغــتــيــــــال ولــي الـعـهــــــد

السعودي.
وقـبـلهــا اكـــدت صحــيفــة "نـيــويــورك
تـاميـز" االميـركيـة ان القـذايف خـطط
عـــــــام 2003 الغــتــيـــــــال ولــي الـعـهـــــــد
الــسعـــودي. اوضحـت ان الــسعـــوديـــة
تعـتـقل الـعقـيــــد محـمـــد اسـمـــاعــيل
الــذي قــالــت انه ضــابــط مخــابــرات
ليبي اعتـرف بانه كان القـائد العملي

للمؤامرة.
وقــد نـفت طــرابلـس هــذه االتهــامــات
مـؤكدة انهـا من فعل "عنـاصر معـادية
للـيبيـا" تـسعـى الـى تـسمـيم العالقـات

بينها وبني السعودية.
وبعــد عــدة اشهــر عــادت املـســالــة الــى
الــواجهــة مـثـيــرة تــســاؤالت يف لـيـبـيــا
الـتـي طلـبـت مـن اجلــامعــة العــربـيــة

اجراء حتقيق يف االمر.
واعــربت وزارة اخلــارجيــة الـليـبيــة يف
بـيــان عـن "اسـتغــرابهــا الــشــديــد مـن
تـصــريحــات وزيــر خــارجـيــة املـمـلكــة
الـسعـوديــة سعــود الفيـصل الـتي قـال
فــيهــــا ان الـــسعــــوديــــة قـــــررت سحــب
سفيـرهـا مـن ليـبيــا. لم يحــدث شيء

بني البلدين يستوجب ذلك".
واضـاف البـيان "اذا كـان سحبه بـسبب
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العالقات السعودية الليبية تصل حد القطيعة

أعنف هجوم تشنه الصحف السعودية عىل الرئيس
الليبي معمر القذايف بعد سحب السفراء بينهام

احلــرام" يف اشــارة الــى اتهــام النـظــام
الليـبي بـالـوقــوف وراء حتمـيل قنـابل
على منت طائرة حكومية متجهة الى
اململكة العربية السعودية عام .1983
واضــافـت عكــاظ "لكـنـنــا وبعــد صـبــر
طــويل، وحتـمل كـل حمــاقــات النـظــام
ــيــبــي االرعــن اصــبـح مــن اوجــب الـل
الواجبـات علينـا ان نقول له قف. الن
تصرفاتك اخلرقاء لم تعد حتتمل".

ومــن جــــــانــبـهــــــا وصـفــت صـحــيـفــــــة
"الــوطـن" الــسعــوديــة العقـيــد معـمــر
القــذايف بــانـه "مجـنــون" وقــالـت "ان
التـسلـط يـظل الـعنــوان االكثــر بــروزا
يف مـرحلـة حكم القـذايف لليبـيا، غـير
ان ذلك ال ينـفي وجود عنـاوين اخرى
مكـملــة ابــرزهــا القـمع واهــدار املــوارد
والـتقلـب الــسـيــاسـي والـفكــري الــذي
يصل-على ما ذهب اليه كثيرون- الى

حد اجلنون".
واضــــافــت "والن  احــــدا لــم يهــتــم به
ـــافكــاره طــول 35 عــامــا ، لـم يجــد وب
الــرجل امــامه ســوى الــشعـب اللـيـبـي
كـي ميــارس علـيه دور املـفكــر واملـنـظــر
والفـيلـسـوف والـنتـيجـة كـارثـة ال اول

لها وال آخر".
وكــانـت العالقــات الـسعــوديــة الـليـبيــة
شهـدت ازمـة اخـرى يف اذار 2003 بعـد
مــشــادة وقعـت بـني القــذايف واالمـيــر
عبد اهلل خالل القمة العربية يف شرم
الشيخ قـامت بعدها طرابلس بسحب

سفيرها يف الرياض.
ـــولــي القـــذايف الـــسلــطـــة يف ومـنـــذ ت
طـرابـلس عـام 1969 شهـدت العالقـات
بـني لـيـبـيــا والــسعــوديــة العــديــد مـن
الـتقلـبــات اال انهــا كــانـت قــد شهــدت
حتــسنـا اثـر وسـاطــة سعـوديــة جنـوب
افــريقيـة اتـاحـت لليـبيــا احلصـول يف
نيـســان 1999 علــى تعلـيق العقــوبــات
الــدوليـة الـتي فـرضـت عليهـا لـدورهـا

املفترض يف حادث لوكربي.
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الــتهـمـــة امللـفقـــة الـتـي تــتحـــدث عـن
محاولة اغتيال ولي العهد السعودي،
فهـذه مت تكــذيبهـا وتـبني ان ال اسـاس

لها من الصحة". 
وتــســاءل الـبـيــان ان هــذه االتهــامــات
ضـد ليبيـا قد "مـر عليهـا زمن طويل،
وملـــاذا لـم يـــسحـب الـــسفـيـــر يف ذلـك

الوقت"
واكــدت وزارة اخلــارجـيـــة اللـيـبـيــة ان
ليـبيــا ليـسـت متـورطـة علـى االطالق
يف الـشـؤون الـسعـوديـة، وانهـا "تـطلب
من االمني العام للجامعة العربية ان
يحقق يف هذا االمـر املستغـرب وحتى
تبـني السعـوديـة االسبـاب الـتي دعتهـا
الـى ذلك".ويف القاهـرة اكد مـوسى ان
ليـبيــا طـلبـت من اجلــامعــة العــربيــة

"معاجلة املوضوع".
وقـال انه "لن يـتردد يف القـيام بجـولة
يف الــسعــوديــة ولـيـبـيــا اذا لــزم االمــر
"لـتــســويــة االزمـــة" ولكـنه اضــاف ان
اجلـامعـة العـربيـة ما زالـت يف مرحـلة
"االتــصـــــاالت الـــســــــريعـــــة الحــتـــــواء

املوقف".
وقــــال مــــوســــى "ســــوف نـــســتــمــــر يف
اتصــاالتنـا واملـوضــوع ليــس مطـروحـا
للـمـنــاقــشـــة العــامــة ونــتعـــامل مـعه
بهــــدف املعــــاجلــــة واحـتــــواء املــــوقف

وليس بهدف التاجيج".
اال ان الــصـحف الـــــسعــــــوديــــــة الــتــي
تعـكــس املــــواقف الـــرسـمـيـــة حــملـت
بعـنف علــى النـظــام اللـيبـي ووصفـته

ب"االرعن".
وكـــتـــبـــت صـحـــيـفــــــــــة "عــكــــــــــاظ" يف
افتتـاحيـتها "يـبدو انـنا تـاخرنـا كثـيرا

يف اتخاذ قرار كهذا".
واضــافـت "ان طلـب مغــادرة الــسفـيــر
الـليـبي كــان يـجب ان يـتخــذ منــذ 21
ـــالــتحـــديـــد مـنـــذ جـــرميـــة عـــامـــا وب
الـتـفجـيـــرات الـتـي قـــدمــتهـــا الـيـنـــا
طـائـراته كهـديـة الـى حجـاج بـيت اهلل
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طوكيو )اف ب( 
اكـــدت الـيـــابـــان مجـــددا أمــس
اجلـمعــة رغـبـتهـــا يف ان تعـيــد
الـيهــا روسـيــا اجلــزر االربع يف
ارخـبيل الكـوريل التـي احتلهـا
االحتــــاد الـــســــوفـيــــاتـي غــــداة
احلـرب العاملية الثانية، معبرة
عن رفـضهــا القتـراح الــرئيـس
فـالدميــــيــــــــــر بــــــــــوتــــني اعــــــــــادة

جزيرتني منها فقط.
وقــال رئيـس الــوزراء اليـابــاني
جونيـشيرو كويزومي "نتساءل
ملـاذا ال تعيـد لنـا روسيـا اجلـزر
االربع" الواقعـة قبالـة سواحل

إرصار ياباين عىل استعادة جزر الكوريل من روسيا
عاما.

واقتـرح بوتـني اخلميـس اعادة
جزيـرتني مقـابل توقـيع اتفاق
ســالم كـــــــمــــــــــــــــــا ورد يف اعــالن
ســـوفـيـــاتـي يف .1956 وقـــال يف
مـــــؤمتــــــر صحــــــايف "اذا وقعــت
الـيــابــان هـــذا االعالن فلـمــاذا
تــثــيـــــــر اآلن قــــضــيـــــــة اجلـــــــزر

االربع".
ويفـتــــرض ان يــــزور الــــرئـيـــس
الـروسـي العـام املـقبـل اليـابـان
يف اطــار االحـتفــاالت بــذكــرى
تـوقيع اول اتفـاقيـة بني روسـيا
القيصرية واليابان يف .1855
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اقــــصــــــــى شـــمــــــــال الـــيــــــــابــــــــان
هابوماي وشيكوتان وايتوروفو

وكوناشيري.
من جهته، اكد وزير اخلارجية
نـــــوبـــــوتـــــاكـــــا مـــــاشــيــمـــــورا ان
"سياسـة اليابـان لم تتـغير" يف
هــــــذا امللـف وتقـــضــي بـــــابـــــرام
اتفــاق سالم بعـــد البـت يف من
ميلـك اجلــــزر االربـع.ويعــــرقل
رفض مــوسكـو املـسـتمـر اعـادة
ارخبـيل الكــوريل الــى اليـابـان
الــــــتــــــي تــــــــــــســــــمــــــيــه "اراضــــــي
الــشمـال"، تـوقـيع اتفــاق سالم
بني البلـدين منذ قـرابة ستني

موسكو )اف ب(
دان مـســاعــد وزيــر اخلــزانـــة االميـــركي االسـبق
سـتـيــوارت ايــزنــسـتــات عـملـيــة حـصــول شــركــة
"روس-نفـط" الــروسـيـــة علـــى الفــرع االنـتــاجـي
جملمـوعـة يـوكــوس النفـطيـة الـعمالقـة، مـؤكـدا
انهــــا "واحــــدة مـن اكـبــــر عــملـيــــات الـنــصـب يف

التاريخ".
وقـال ايـزنـستـات ردا علـى سـؤال لـوكـالـة فـرانس
برس بـالهاتف يف واشنـطن "هذا يعكـس الغياب
الكـامل لـدولة الـقانـون والرغـبة يف وضـع موارد
الـطـاقــة من غــاز ونفـط وانـابـيب لـنقل الـنفـط
حتت سـلطـة الـدولـة وتقـنني مــوارد الطـاقـة يف

روسيا".
يــذكــر ان سـتـيــوارت ايــزنــسـتــات الــذي عـمل يف
ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون، عضو حاليا
يف مجلـس مـراقبـة شـركـة "مـينـاتـيب" الـروسيـة

واشنطن تندد بحصول رشكة )روس- نفط( الروسية عىل
الفرع اإلنتاجي ملجموعة يوكوس العمالقة

القابضة املساهم االكبر يف "يوكوس".
واتهـمت "مـينـاتـيب" شـركـة "بــايكـال-فـايـننـس-
غــروب" الـتـي اشـتــرت "يــوغــانــسـك-نفـط-غــاز"
الـفرع االنـتاج لـيوكـوس اخلميـس بانـها "غـطاء

للحكومة الروسية".
وانـتقـد املـســؤول نفـسه الــدول الغــربيـة بـسـبب
غيـاب رد فعلهـا علـى اجراءات حـكومـة الرئـيس
الــــروســي فالدميـيــــر بــــوتـني الـتــي تهــــدف الــــى
تقـويـض اجملمـوعـة النفـطيـة. وقـال ان "رد فعل
املـــانيــا وفــرنـســا والــواليــات املـتحــدة كــان تــرك

الروس يتصرفون كروس".
واضاف ان هـذه الدول "ال تـريد اسـتفزاز بـوتني
وان كـان يقوم بـاكبـر عملـية نـصب اقتـصادي يف
الــتــــــاريخ ويــــــدفع الـــبالد الــتــي كـــــان امــــــامهـــــا
مستـقبل كبيـر لالنضـمام الـى الدميـوقراطـيات

الغربية الليبرالية، باجتاه نظام استبدادي".

لندن )اف ب(
حتـــــــدث تـقـــــــريـــــــر بـــــــرملـــــــانــي
بـريـطـانـي عن تـزايــد تهــريب
االسلحـة يف شــرق جمهـوريـة
الكــــونغـــو الـــدميـــوقـــراطـيـــة،
محـذرا من ان هذه العـمليات
ستـسـاهـم يف التـشجـيع علـى
انــــــدالع احلـــــــرب مجــــــددا يف

منطقة البحيرات الكبرى.
وقـالـت اجملمـوعــة البـرملــانيـة
حـول وسط افريقيا وحصلت
هـيـئــة االذاعــة الـبــريـطــانـيــة

تقرير بريطاين حيذر من اندالع احلرب يف
البحريات الوسطى

املـتحـــدة النهـــا لـم تعـتـبـــر ان
هــــــذا املـلف يــــشــكل اولــــــويــــــة
للـحفــــــاظ علــــــى الـــــسالم يف

املنطقة.
وذكــــــــــرت الـــبـعـــثــــــــــة ان االمم
املـــتـحـــــــدة نــــــشـــــــرت 380 مـــن
القبعـات الزرق مـنذ الـثالثاء
يف "املنـطقــة العـازلــة" شمـال
كنيـابـايـونغـا شـرق جمهـوريـة
الكـونغو للفـصل بني اجليش

النظامي واملتمردين.

)بـي بـي ســي( علــــى نــــسخــــة
منه ان عـمليـة التهـريب هـذه
ستـسـاهـم يف التـشجـيع علـى
استـئنـاف احلـرب يف مـنطقـة

البحيرات الكبرى.
واوصــــــــــى الـــبــــــــــرملــــــــــانـــيــــــــــون
البــريطــانيـون بفـرض رقـابـة
متــزايــدة يف هــذا اجملـــال من
قــبل بعـثـــة االمم املـتحـــدة يف
جــــمـهــــــــــوريــــــــــة الــكــــــــــونـغــــــــــو

الدميوقراطية.
ويــنــتـقـــــــد الــتـقـــــــريـــــــر االمم

كابول )ا ف ب(
افــاد مصــدر حكــومي بــان احلكـومـة االفغــانيـة
اجلـــديـــدة الـتـي عـني الـــرئـيــس حـمـيـــد كـــرزاي
ـــولــت مهـــامهـــا أمـــس اعــضـــاءهـــا اخلـمـيـــس ت
اجلمعـة.واضاف املـصدر ان احلكـومة اجلـديدة
ـــولـت ـــان ت الـتـي تــضـم 27 وزيـــرا بـيــنهـم امـــرأت

مهامها بعد تأدية اليمني الدستورية.
ومبـــوجب الـــدستــور الــذي مت تـبنـيه يف كــانــون
ـــــارســـــاء جـــمهـــــوريــــــة اسالمــيـــــة يف الــثـــــانــي ب
ــــــوزراء اداء الـــيـــمـــني ــــــى ال ــــســـتــــــان، عـل افـغــــــان
الـــدسـتـــوريـــة والـتـعهـــد بـــالـــدفـــاع عـن االسالم

ـ ـ ـ ـ ـ
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احلكومة األفغانية اجلديدة تتوىل مهامها
والدستور والقوانني االفغانية.

واصبح فـوز كرزاي يف االنـتخابـات الرئـاسية يف
التــاسع من تـشــرين االول املــاضي رسـميــا منـذ
الثالث مـن الشهر املاضي. وبعـد سبعة اسابيع،
عـني اخلـمـيــس اعـضـــاء احلكــومــة الـتـي اسـنــد
فـيهــا احلقــائـب االســاسـيــة الــى "اصالحـيـني"،

حسبما ذكر خبراء.
ومنـذ اتفـاقـات بـون يف كـانـون االول 2001 الـتي
ادت الى تـشكيل حكومة انتقالية خلالفة نظام
طــالـبــان لـم يـطــرأ ســوى تعـــديل طفـيف علــى
ـاحلــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـ

األخـضـــر اإلبـــراهـيـمـي يعـــرب عـن أسـفه لعـــدم مــشـــاركـــة إســـرائـيل

تـــسهــيالت لـتـنـقل املـــســيحـيـني الـفلـــســطـيـنـيـني
اليوم تبدأ حملة االنتخابات الفلسطينية وحماس وقريع يهاجمان مؤمتر لندن حول الشرق األوسط


