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يوخ          س الش اء مجل ع أعض ة م ارتر للتنمي روع آ اقش مش ادات ين الس
 األمريكى

علمت روز اليوسف أن وفد أعضاء مجلس الشيوخ األمريكى الذين سيقومون بزيـارة             
القاهرة هذا األسبوع وعلى رأسهم السناتور جاكسون والسـناتور بيـرد سـيوجهون الـدعوة               

فى أوائل العام القادم بعد بدء الدورة الجديـدة         للرئيس أنور السادات لالجتماع بلجان الكونجرس       
للمجلس الجديد لمبحث مخططات مصر للتنمية وآراء الرئيس السادات فى مشروع كارتر للتنمية             

 . فى مسر والشرق األوسط

قال الجنرال أهارون باريف مدير المخابرات العسكرية اإلسرائيلية السابق فى محاضرة له             •
طى السالم كل فرصة فى كامب ديفيد ألن رفـض اتفاقيـات            أن إسرائيل كان يجب أن تع     

كامب ديفيد ورفض السالم مع مصر كان سيؤدى إلى حرب شاملة بالمنطقة فى العـامين               
 . بل ربما بعد عام واحد.. القادمين 

ينتظر إجراء تغييرات هامة فى قيادات الشركات االقتصادية والتجارية والمقاوالت خالل            •
 . ديسمبر القادم

 ترشيح نالبين بمجلس الشعب لمنصب المحافظ هما المأمون صـالح عشـائى، وعبـد               تم •
 . الرحمن توفيق على خخشبة لمحافظتين من محاظفات الوجه القبلى

أصدر أنور أبو سحلى النائب العام قراره بقبول التماس زوجة كريم ثابـت المستشـار                •
ت الحراسة قد فرضت عليها     الصحفى للملك السابق فاروق واإلفراج عن أمواله التى كان        

 ورفضـت مراكـز     1960ثم صدر قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برفعها سنة           
 . القوى تنفيذه

 زيارة مبارك لواشنطن حددت حجم األزمة
 :إبراهيم عزت وأحمد نصر: واشنطن عن

أجاب حسنى مبارك على سؤال لروز اليوسف عما يتردد فى العواصم األوربية عن فصل              
 :قبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية قائالمست
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أن هذه المسألة لم تخطر على بال القاهرة على اإلطالق ومستقبل غزة والضفة الغربيـة               
مرتبط تماما بموضوع اإلنسحاب اإلسرائيلى من سيناء، والقاهرة حريصة كـل الحـرص علـى               

 . يناء المصريةمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية حرصها على س

لكـن  . وقال حسنى مبارك أنه مستعد دائما للحضور إلى واشنطن إذا استدعى األمر هذا            
 . وجوده لكى يشرف على المفاوضات كما نشرت بعض الدوائر غير صحيح

وأكدت بعض المصادر القريبة من مفاوضات اتلسالم بواشنطون أن ما تبقى من بحث فى              
ولكن الجانب اإلسرائيلى يحاول ربط المفاوضـات     .. انب مصر بعض النقاط ال يمثل عقبات من ج      

الخاصة بالسالم بعدد من الموضوعات الخاصة بالعالقات اإلسرائيلية األمريكية وهى موضوعات           
 . تمثل مطالب إسرائيليية هى بالتحديد

الحصول على تعهد أمريكى بالموافقة على مطالب إسرائيل العسكرية لمدة عشر سـنوات              -1
 .  إطار عشرات الباليين من الدوالراتقادمة فى

الحصول على تعهد أمريكى بتعويض إسرائيل عن القواعد والمطارات العسـكرية فـى              -2
 . سيناء والتعويض من المستعمرات اإلسرائيلية التى ستجلوا عنها إسرائيل فى سيناء

ر وتستطيع روز  اليوسف أن تؤكد أن زيارة حسنى مبارك ألمريكا واجتماعاتـه بكـارت              
ونائبه مونديل والوزير فانس كذلك وزير الدفاع اإلسرائيلى فايتمان أسهمت فى تحديد حجم األزمة              
إلى حد كبير ولو أن الموقف كما قال الفريق كمال حسن على وزير الدفاع المصـرى ال يمكـن                   

 . وصفه بأنه أزمة بل هو مجرد مشكلة

 يوم التضامن العالمى
 نوفمبر الحالى اجتماع خاص للجنـة ممارسـة         29رك يوم يعقد بمقر األمم المتحدة بنيويو    

 . الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى احتفاال بيوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى

يحضر االجتماع وفود من جميع الدول األعضاء بالمنظمة الدولية، كما يقام احتفال آخـر              
ندة شعوب العالم وحكوماته لحقوق الشـعب  فى المقر األوروبى لألمم المتحدة بجنيف، إلعالن مسا     

 . الفلسطينى

وكانت اللجنة التى أنشأها فالدهايم سكرتير عام األمم المتحدة طبقا لقرار المنظمة الدولية،             
 . قد أوصت على مراعاة االعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى فى معالجته لمشكلة الشرق األوسط




