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يف احلدث العربي والدولي

طوكيو تهدد مبهاجمة بيونك يانك

كـوريـا تلـوح بحـرب شـاملـة وإستخـدام قـوة تفـوق التجــارب الصـاروخيـة
واشنطن تسعى حلل دبلوماسي ..وسيئول تتهم اليابان بتأجيج التوتر

املدى  /وكاالت
قتلى

قـتل اكثـر مـن  150شخصـا بيـنهم افــراد الطـاقم ،يف
حــادث اثـنــاء هـبــوط طــائ ــرة سفــر روسـيــة مـن نــوع
اي ــرب ــاص اي ،130-كـ ــان عل ــى مـتــنهـ ــا  200شخــص،
صبــاح امـس االحــد يف مـطــار ايــركــوتــسك يف شــرق
سيـبيــري ــا ،كمــا نقـلت وكــال ــة انب ــاء انتــرفــاكــس عن
السلطات.
وكان علـى منت الطـائرة  192مـسافـرا وافراد الـطاقم
الثمانية.
وق ــد وقع احلــادث لــدى هـبــوط االيــربــاص اي130-
التابعة لشركة سيبير التي كانت آتية من موسكو.

دعم

قــدم البـابــا بنــديكتـوس الـسـادس عـشـر يف فــالنـسيـا
شـرق اسبـانيـا دعمه لالسـاقفـة االسبـان يف مـواجهـة
"العلمنة السريعة" للمجتمع.
واق ــر البــابــا يف رســالــة خــطيــة  ،بــان ه ــذه العلـمنــة
ت ـض ــرب اسـتقـ ــرار الكـنـي ـسـ ــة النه ــا "تـبلـبل احلـي ــاة
الكهنوتية واميان الناس العاديني".
لكنـه شدد علـى "جذور اسـبانـيا املـسيحيـة العمـيقة"
معتبرا انها سـتسمح لهذا البلد "بتخطي املصاعب"
احلالية.
وشجع االسـاقفـة علـى مـواصلـة "نشـاطهم الـراعـوي
يف عصـر من العلمـنة الـسريـعة الـتي تطـاول احيـانا
حتى احلياة الداخلية للطوائف املسيحية".
وقـ ــال "ان حـب اهلل ي ـضــيء ظلـم ـ ــة العـ ــالــم" وعلـ ــى
االخص "يف االوقات واالوضاع الصعبة".

عقوبة

مت جلـد  11شابا اتهـموا بعدم احتـرام الشريـعة علنا
يف مــديـنــة جــوهــر الـصــومــالـي ــة ،عل ــى بع ــد  90كلـم
شـم ــال غـ ــرب مق ــدي ـش ــو ،بـنـ ــاء لق ــرار مـن احمل ــاكـم
الشرعية.
ودفع بـالشبـاب ال 11الى احـدى ساحـات املدينـة وقد
بـدت علـيهم عالمـات الـرعب وتعـرض كل مـنهم ل40
جلـدة حتت انظـار مسؤولـي احملاكم االسالمـية التي
تسيطر على العاصمة مقديشو
واتهم اربـعة من الـشباب بـتدخني املـاريجوانـا واربعة
اخــرون بـنهـب مبــان حكــوميــة واحلــاق االضــرار بهــا
فيـما اتـهم الثالثـة البـاقون مبـمارسـة اعمـال العنف
والسلب.

سيئول /اف ب
علن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل امس االحد
رفضه تقدمي "اي تنازل" للواليات املتحدة محذرا بان
بالده مستعدة للدخول يف "حرب شاملة" ،وذلك مع
اقتراب موعد التصويت يف مجلس االمن على مشروع
قرار يهدد بيونغ يانغ بعقوبات بعد التجارب الصاروخية
التي قامت بها.
وافادت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية يونهاب نقال عن
التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي ان "اجلنرال (كيم
جونغ ايل) اعلن انه لن يقدم اي تنازل الى االعداء
الدائمني ،الغزاة االمبرياليني االميركيني".
حرب شاملة
واضاف الـزعيم الكوري الشمالي
ـم ــالـيـ ــة م ـسـتع ــدة
ـوري ــا ال ـش ـ
ان ـك ـ ـ
للـ ــدخـ ــول يف "ح ــرب شـ ــامل ــة" يف
حــال حــاولـت الــواليــات املـتحــدة
"الثأر".
وت ــابع املــصـ ــدر ذاته "هـ ــذا لـي ــس
ـ
كالم ـ ــا ـف ـ ــارغـ ـ ــا" تـ ــطلـقه ك ـ ــوري ـ ــا
ـ
الـشمـاليـة عنـدما حتـذر من انـها
"ستــرد بــاالنـتقــام علــى اي عـمل
ثأري يقـوم به العدو وبـشن حرب
شاملة على اي حرب شاملة".
وتاتي هذه التصريحات العدائية
للـنظام الـشيوعي يف حـني يتوقع
ان يـعلـن الـيـ ــوم االثـنـني مـ ــوعـ ــد
للـ ــت ــصـ ـ ــويــت يف مـجل ـ ــس االمــن
الــدولي علـى مـشـروع قـرار يــدين

قيــام كــوريــا الــشم ــاليــة االربعــاء
بسبع جتارب صاروخية.
وي ـسـتـنـ ــد مــش ــروع الق ــرار ال ــذي
قــدمـته الـيــابــان ودعـمـته الــدول
الغـربيـة الـى الفـصل السـابع من
ميثـاق االمم املتحدة الذي يفتح
اجملـ ـ ــال امـ ـ ــام ف ـ ـ ــرض عقـ ـ ــوبـ ـ ــات
واللجؤ الى القوة كخيار اخير.
تهديد اخطر
وهـ ــددت بـي ـ ــونغ ي ـ ــانغ ب"حتـ ــرك
اك ـ ــث ـ ـ ـ ـ ــر ـق ـ ـ ـ ـ ــوة" مـ ــن ال ـ ـتـج ـ ـ ـ ـ ــارب
ـ
ال ــصـ ـ ــاروخــيـ ـ ــة يف حـ ـ ــال فـ ـ ــرض
ـ
عقوبات دولية عليها.
ـخ ـ ـ ـ ــر ـك ــيـ ــم جـ ـ ـ ـ ــونـغ ايـل م ــن
وس ـ
ـريح ــات االمـيـ ــركـي ــة الـتـي
ـص ـ ـ
الـت ـ
اشـارت الى ان بيـونغ يانغ وصلت
الى حافة الهاوية.

واض ـ ــاف ال ـتـلف ـ ــزي ـ ــون "يف حــني
ـ
ـي ـ ــروج االمـ ــب ـ ــريـ ـ ــالــي ـ ــون النهــي ـ ــار
جمهـوريـتنـا ويـحيكـون املـؤامـرات
ضدنا وجه اجلـنرال اليهم ضربة
ـب ــاعـالنه بحـ ــزم +ال تـتـ ــوقع ــوا اي
تغــيـ ـ ــر يف مـ ـ ــوقف ــي .+فهـ ـ ــذه هــي
قناعة اجلنرال وارادته وشجاعته
ـال ـسـيـف علـ ــى سـكـني
ـب ــان ـن ــرد ـب ـ ـ
العدو وباملدفعية على مسدسه".
وتؤكد كـوريا الشماليـة تصميمها
عل ــى املقـ ــاومـ ــة ب ــالق ــوة عل ــى اي
ـ
غــزو مـحتـمل للــواليــات املـتحــدة
مـشيـرة الـى انهـا قـامـت بتجـربـة
اطالق الصواريخ يف اطار سياسة
"الدفاع املشروع عن النفس".
املوقف االمريكي
واكــد م ـســاعــد وزيــرة اخلــارجـيــة
االم ــي ــرك ــي ــة للــشـ ــؤون االسـي ــوي ــة
كـريــستـوفــر هيل امـس االحـد يف
سـيـ ــول عل ــى ضـ ــرورة ايجـ ــاد حل
دبلوماسي لالزمة.
وق ــال هــيل "لـ ـسـت هـن ـ ــا لفـ ــرض
ـ
عقــوبـ ــات ( )...اننـي هن ــا لنـتكـلم
بصوت واحـد ملواجهـة هذا العمل
االستفزازي" .ودعا هيل مجددا
النظام الـشيوعي الـى العودة الى
املفـ ــاوضـ ــات املــتعـ ــددة االطـ ــراف
التي ترمي منذ ثالث سنوات الى
اقن ــاع بيــونغ يــانغ بــالـتخلـي عن
ـ
برامجها النووية.
وكــان هـيل وافق علــى عقــد لقــاء
ال ـشـمـ ــالـيـ ــة يف اطـ ــار
ـوري ــا ـ
مع ـك ـ ـ

احتجاجات

اضطهاد

محادثات

اتفق الــرئـيــس القـبــرصـي تــاســوس بــابــادوبــولــوس
وزعـيـم القـب ــارص ــة االت ــراك محـم ــد علــي طلعـت يف
نـيقــوسيــا علــى مــواصلــة احملــادثــات مـن اجل اعــادة
توحيد اجلزيرة املقسومة.
وقـال مـسـاعــد االمني العـام لـالمم املتحـدة للـشـؤون
السـياسـية ابـراهيـم غمبـري ان الطـرفني وافـقا عـلى
"تـشكيل جلـان فنـية تعـنى مبـسائل احلـياة الـيومـية،
ط ــامل ــا ان هـن ــاك مب ــوازاة ذلـك اتف ــاق عل ــى حت ــدي ــد
املسائل اجلوهرية".
وقال غمـبري ان الطـرفني اعلنـا التزامهـما من اجل
اعــادة تــوحيــد قبــرص "علــى اســاس حل يقــوم علــى
منطقتني ويكون منصفا سياسيا للجميع".

عرض

جـددت وزيـرة خــارجيـة سـويـســرا ميـشـلني كــاملي ري
عـ ــرض بالدهـ ــا للـمـ ـسـ ــاعـ ــدة يف الـتـ ــوصل الـ ــى حل
تف ــاوضـي لالزم ــة الـن ــووي ــة االي ــرانـي ــة وذلـك خالل
اج ـت ـمـ ـ ــاع مع ك ـب ـيـ ـ ــر املف ـ ــاوضــني االي ـ ــران ـيــني علــي
الريجاني يف برن.
وذك ــرت وزارة اخل ــارجـي ــة ال ـس ــوي ـس ــري ــة يف بـي ــان ان
"سـ ــويـ ـس ـ ــرا تف ــضل الـت ـ ــوصل ال ـ ــى حل عـن ط ـ ــريق
التفـاوض للـملف النـووي ومـستعـدة ،اذا طـلب منهـا
ذلك ،لتوفير الدعم ضمن امكاناتها".
واضـاف الـبيـان ان "سـويـســرا ملتـزمـة بــشكل نـشـط
عدم االنتشار النووي ونزع االسلحة ،اال انها تعترف
كذلك بحق كل دولـة يف االستخدام السلمي للطاقة
النووية".

تهديد

هـدد دبلومـاسي يف السفـارة االيرانـية يف سـتوكهـولم
زمالءه مبـ ـ ـسـ ـ ــدس بـ ـ ــدون ان ي ـ ــسفـ ـ ــر احلـ ـ ــادث عــن
اصابات ،على ما افادت الشرطة.
وق ــالـت ايف ــا نـيل ـس ــون مـن ش ــرط ــة سـت ــوكه ــولـم ان
الدبلـوماسـي الذي يـشغل منصـب السكـرتيـر الثـاني
يف الـ ــسفـ ــارة "ه ـ ــدد زمالءه مبـ ـسـ ــدس ( )..ولـم تـقع
اصابات" ،موضحة انه لم يطلق النار.
ولـم يـكــن يف وسع امل ـصـ ــدر تـ ــوضــيح اسـبـ ــاب اقـ ــدام
الدبلوماسي على هذا العمل.

هروب

افـ ــادت صحــيفـ ــة يـ ــديعـ ــوت احـ ــرونـ ــوت ان نحـ ــو 65
اميركيـا معظمهم من اصل فلـسطيني غـادروا قطاع
غ ــزة يف حـ ــافالت تـ ــابعـ ــة لالمم املـتح ــدة ه ــرب ــا مـن
اعمال العنف يف هذه املنطقة.

اهلنـد تـطلق صـاروخـاً نـوويـاً

عــاصفــة االحـتجــاجــات الـصحـفيــة هتــز مـرص
منددة بعقوبة احلبس

احـت ـش ــد اكـث ــر مـن  100الـف شخ ــص يف مك ـســيك ــو
لـلمـط ــالبــة بــاعــادة الفــرز يف عـش ــرات االف مك ــاتب
الـتصـويـت ،بنـاء علـى دعـوة مــرشح اليـسـار انـدريـس
مــانــويل ل ــوبيـس اوبــرادور الــذي يحـتج عل ــى نتــائج
االنتخابات الرئاسية يف املكسيك.
واعلن لوبيس اوبرادور يف مؤمتر صحايف عزمه على
االحـتج ــاج بـكل ال ــوسـ ــائل عل ــى اعالن ف ــوز امل ــرشح
فيليبي كالديرون.
وقـد تـوجه نــاشطــون ومتعـاطفـون مع حــزب الثـورة
الدميـوقراطـية الـذي يتـزعمه لـوبيـز ،باعـداد كبـيرة،
الـى ساحة زوكـالو الكبيـرة يف وسط مكسيكـو .وكانوا
يــرددون "اوب ــرادور رئيـس" ،ويــرفعــون يــافـطــات كـتب
عليها "ال للتزوير".
يقـول نــاشطـون يف احــزاب املعـارضـة الــروسيــة انهم
مـنعــوا مـن التــوجه الــى مــوسكــو وســان بـطــرسبــورغ
للـم ـش ــارك ــة يف جتـمع ــات مع ــارض ــة سـتـنـظـم قـبـيل
انـعقاد قـمة الـدول الصنـاعيـة عبـر استعمـال وسائل
مـختلفــة منهـا تـوقـيفهم داخـل القطــارات ومصـادرة
بطاقات الهوية والضرب.
وتوقفت صحيـفة كومـرسنت الليبـرالية بـالتفاصيل
عـنـ ــد ثـمـ ــانــي شهـ ــادات مـن اع ـضـ ــاء يف مـن ـظـمـ ــات
معــارضــة ،تعــرض احــدهـم للـضــرب الــى درجــة نقل
على اثرهـا الى املستشفى ،فيـما اجبر االخرون على
اخلروج من قطـارات كانوا يستقلـونها او طلب منهم
التـوقيع عـلى تعـهدات بعـدم ترك مـناطـق سكنهم او
التوجه الى سان بطرسبورغ.

املفاوضـات السـداسية الـتي تضم
ال ــك ــوريـتـني والـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
ـاب ـ ـ ــان وروسـ ــيـ ـ ـ ــا والـ ــص ــني.
وال ـ ــي ـ ـ ـ ـ
ـ
وترفض كوريـا الشماليـة املشاركة
يف هــذا االجـتـمــاع مـنــذ ت ـشــريـن
الثاني/نوفمبر.
وس ــت ــرسل الـصـني الـي ــوم االثـنـني
مـوفـدهــا لكـوريـا الــشمــاليـة الـى
بيـونغ يـانغ يف محـاولــة لتـنظـيم
اجتـماع غيـر رسمي للـدول الست
هذا الشهر.
فشل هيل
وفــشل هـيل اجلـمع ــة يف بكـني يف
اقنــاع الـصـينـيني ب ــدعم مـشــروع
القــرار يف مجلــس االمن الــدولي
اذ ان الـصني تـؤيـد اسـوة بــروسيـا
اصـ ــدار اعالن رئــاسـي يف مجلــس
االمــن .ويـ ــت ـ ـ ــوقـع ان ي ـ ـ ــزور ه ـيـل
ـوسك ــو ـق ــريـبـ ــا .وبع ــد سـي ــول
ـم ـ ـ
يتــوجه هـيل مـســاء اليـوم االحـد
الـى طــوكيــو .وتتخــوف اليـابـان
من تعـزيــز بيـونغ يـانغ لقـدراتهـا
الع ــسكـ ــريـ ــة واك ــدت امــس االح ــد
ـ
عـزمهـا علـى اقنـاع مجلـس االمن
بف ـ ــرض عقـ ـ ــوبـ ـ ــات عل ـ ــى ك ـ ــوري ـ ــا
ـ
الشمالية رغم معارضة الصني.
وقـامت كـوريـا الـشمـاليـة االربعـاء
بــاطالق سـبعــة صــواريخ احــدهــا
بع ــي ــد املـ ــدى قـ ــادر علـ ــى اصـ ــابـ ــة
االسكـ ــا .اال ان جمـيع الـصــواريخ
بح ــر الـيـ ــاب ــان بعـي ــد
سقـطـت يف ـ
اطالقها.

القاهرة /اف ب

احـتجـبت امـس االحــد نحــو  24صحـيفــة
يـوميـة واسبـوعيــة للمعـارضــة واملسـتقلني
احـتج ــاج ــا عل ــى م ـش ــروع ق ــان ــون اصالح
قطاع النشر الذي لم يقض بالغاء عقوبة
احلبس.
وغــابت ليـوم واحـد اليـوميـات التـي تصـدر
االحــد يلـيه ــا غي ــاب االسب ــوعيــات يف يــوم
صـ ــدورهـ ــا ،فـيـم ـ ــا اعلـن رؤسـ ــاء حتـ ــريـ ــر
الـصحف احملتجـبة عـزمهم عـلى الـتجمع
امـام مقـر مجلـس الـشعب الـذي بـدأ منـذ

الـسبت منـاقشـة املشـروع الذي تقـدمت به
احلكومة.
ولـم ت ـصـ ــدر يف الق ــاه ــرة س ــوى ال ـصـحف
الـرسـميـة االهـرام واجلـمهـوريــة واالخبـار
اض ــاف ــة ال ــى صحـيف ــة واح ــدة م ـســتقل ــة
مقـ ـ ــربـ ـ ــة مــن ال ـنـ ـظـ ـ ــام احلـ ـ ــاكــم هــي روز
اليـوسف .يف هذا الـوقت تـواصل اعتـصام
مجل ــس نق ــاب ــة الــصح ــافـيـني ال ــذي ب ــدأ
االثـنـني يف مق ــر الـنق ــاب ــة رفـض ــا مل ـش ــروع
القــانــون ال ــذي الغ ــى عقــوبــة احلـبــس يف
بعـض مــواده واضــافهــا يف مــواد اخــرى لم

احلريري ونرصاهلل يطالبان بإزالة االحتقان الداخيل
بيروت /القناة

أكـد رئيـس كتـلة تـيار املـستقـبل اللبـنانـية
سعــد احلــريــري و األمـني العــام ل-حــزب
اهلل -اللبناني حسن نصراهلل أهمية إزالة
أج ــواء االحـتق ــان الـ ــداخلـي بـني جـمـيع
الفــرقــاء وحمــايــة مـيثــاق الـشــرف الــذي
أقرته طاولة احلوار الوطني.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان صـحـفـ ــي ان ن ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراهلل
واحلـ ــريـ ــري ش ـ ــددا خالل الـلقـ ــاء الـ ــذي
جمعهـما يف مقـر االمانـة العامـة للحزب

علـ ــى ض ـ ــرورة -تعـ ــاون جـمــيع االطـ ــراف
داخـل احلك ــوم ــة لـلعـمـل علـ ــى مع ــاجل ــة
االوضـ ــاع االقـت ـصـ ــاديـ ــة واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة
واالمنـ ــائـيـ ــة .واشـ ــار الـبـيـ ــان الـ ــى انه مت
البحث ايضا باخر املستجدات السياسية
يف لـبنــان واملنـطقــة -خصـوصــا احلمالت
العــدوانيـة االسـرائـيليـة علــى قطـاع غـزة
ومـا يتـعرض له الـشعب الفلـسطـيني من
حـصار وقـتل وتدمـير علـى مرأى ومـسمع
من اجملتمع الدولي.

فرنسا تعرض صداقتها واجلزائر تطالبها باالعتذار
اجلزائر /اف ب

اجـرى االمني العام لـلحزب االشتـراكي الفرنـسي فرنـسوا هـوالند محـادثات طـويلة يف
اجلـزائـر مع الــرئيـس عبـد العـزيـز بـوتفـليقــة ورئيـس احلكـومــة عبـد العـزيــز بلخـادم
متحورت حول معاهدة الصداقة املقبلة بني اجلزائر وفرنسا.
وقال هوالند  ،ان "بوتفليقة تطرق الى معاهدة الصداقة قائال انه يعلق عليها اهمية
وانها ال ميكـن ان تتم اذا لم تتوافر الظـروف الصحيحة واملالئمة" .ومعـاهدة الصداقة
بني اجلزائر وفـرنسا التي كـان مقررا من حيث املـبدأ توقيعهـا يف اواخر  ،2005لم توقع
بعـد بـسـبب اجلـدال النـاجـم عن قـانـون  23شبـاط  ،2005الـذي ذكـر احـد بنـوده "الـدور
االيجابي" لالستعمار الفرنسي يف اخلارج.
وقد ألغي هذا البند الحقا.
واضـاف هوالند "اعربنا له عن اسـتعدادنا اذا ما عدنا الـى السلطة يف  2007الستئناف
هذا املسعى املتعلق مبعاهدة الصداقـة على اسس جديدة .وقلنا له ايضا انها يجب ان
تكون تذكيرا بتاريخنا املشتـرك وليس باملعاناة التي تفتح اجلروج ،علما ان الهدف هو
السعي الى التئامها".
مـن جهـته ،اكــد بلخـادم ان "جـبهـة الـتحـريـر الــوطنـي لم تـغيـر مــوقفهـا يف مـا يـتعلق
مبـطالبـة حزبه ومـطالبـة السـلطات اجلـزائريـة باعتـذار من فرنـسا عن االسـاءات التي
ارتكبت خالل فترة االستعمار قبل توقيع معاهدة الصداقة".
وقـال "نـريـد ان تقـدم فــرنسـا الــرسميـة اعتـذارات عن اسـاءات االسـتعمـار .واالسـتعمـار
يجـب ان يدان" .واضـاف "نريـد عالقات جـيدة جـدا مع الشعـب الفرنـسي ،وقيـام تعاون
كبير ،وشراكة كبيرة بني اجلزائر وفرنسا".

تكـن موجـودة اصال خصـوصا يف مـواضيع
تتعلق باتهامات الفساد.
اثــر االعـتـصــام اج ــرت احلكــوم ــة تع ــديال
ج ــدي ــدا عل ــى امل ـش ــروع قـض ــى ب ــان تك ــون
عقــوبــة احلـبــس ،خـصــوصــا يف املــواضـيع
املـاليـة ،استـنسـابيـة وليـست الـزاميـة ،لكن
املعتصمني اعـتبروا التعـديل التفافـا على
مطلب الغاء عقوبة احلبس.
وي ــرى املعـت ــرض ــون عل ــى م ـش ــروع تع ــديل
قـانـون الـنشـر ان خطـورة مشـروع القـانـون
تـك ـم ــن يف انه "يـلغــي دور الـ ــصح ـ ــاف ـ ــة يف
كشف جـرائم نهب املـال العـام ( )...ووضع
خ ـصـي ـصـ ــا حلـمـ ــايـ ــة الفـ ـسـ ــاد وحت ـصـني
املفـســدين" مـسـقطـا بـذلك وعـد الــرئيـس
املـصــري حــسنـي مبــارك مبنـع احلبـس يف
قضايا النشر.
وابـ ــرز الـيـ ــومـيـ ــات الـتـي احــتجـبـت ام ــس
االح ـ ــد املـ ـص ـ ــري ال ـيـ ـ ــوم،الع ـ ــالــم ال ـي ـ ــوم
االقـت ـصـ ــاديـ ــة ،نه ـضـ ــة م ـصـ ــر ،االهـ ــالـي،
االحرار ،الوفد.
ي ــذك ــر ب ــان ع ــدة صح ــافـيـني مـثل ــوا ام ــام
القـضــاء منــذ بــدايــة العــام اجلــاري بتـهم
مخـتلفــة تـتعلق خـصــوصــا بــالكـشـف عن
عمليات فساد.
واكـ ــد عـ ــارف جـالل نقـيـب ال ــصحـ ــافـيـني
مؤخـرا يف تصـريحات صحـافية بـان "اكثر
من الف دعــوى قضــائيـة مـرفـوعـة حــاليـا
ضــد الـصحــافـيـني يف محــاكـم اجلـنــايــات
واجلنح".
وط ــالبـت املنــظمــات االهـليــة للــدف ــاع عن
حق ـ ــوق االنـ ـس ـ ــان م ـ ــرات ع ـ ــدة ال ـ ــرئـي ــس
املصـري بان يفي بوعـود اطلقها يف شباط
عام  2004عن عزمه على مواجهة التعدي
علــى احلــريــات الـصحــافـيــة وعلــى الغــاء
احكام السجن يف عمليات النشر.

نيودلي/اف ب

اعلن مـسـؤولـون يف وزارة الـدفــاع الهنـديــة ان الهنـد اجـرت امـس االحـد اول جتـربـة
الطالق صـاروخ متـوسط املـدى قـادر علـى حـمل شحنـة نـوويـة وميكـن ان يصل مـداه
الى مدينتي بكني وشنغهـاي الصينيتني .واضاف املصـدر نفسه ان جتربة الصاروخ
"اغني "3-جـرت يف جـزيـرة ويلـر علـى بعـد  180كـلم شمـال شـرق بـوبــانسـوار عـاصمـة
والية اوريسـا الهنديـة يف شرق البالد .وكـان وزير الدفـاع براناب مـوخرجي اعلن يف
ايـار املـاضـي ان الصـاروخ جـاهـز لالطالق .وتتـزامن هـذه التجـربـة الصـاروخيـة مع
ازمة حـادة نشبت اثـر قيام كـوريا الشمـالية بسـبع جتارب صاروخـية احداهـا لصاروخ
قـادر علـى اصـابـة االسكـا يف الـواليـات املتحـدة .اال ان الصـواريخ الكـوريـة الـشمـاليـة
حتطمـت يف مياه بحر اليـابان بعيد اطالقهـا .تسعى الهنـد الى اطالق صاروخ يبلغ
مـداه خمسة االف كلم يحمل اسم ثـريا (الشمس) يجعلها قـادرة على ضرب مناطق
خارج آسيا اجلنوبية.

مصل يؤبنون ضحايا قطار اسبانيا
البابا ومليون ٍ
مدريدCNN /
وصـل البـابـا بـنيــدكت الـسـادس عـشـر ،
إلـى مــدينـة فــالنـسيــا األسبــانيـة .وبـدأ
بــابــا الفــاتـيكــان زيــارته بــإقــامــة قــداس
لـت ــأبـني ضح ــاي ــا ح ــادث قـط ــار املـت ــرو،
الــذي شهــدته املــدينـة االثـنني املــاضي،
والــذي أودى بحيــاة  42شخصـاً.وتـرأس
البــابــا القــداس يف الهــواء الـطلق أمــام
أكثر من مليون شخص يف املدينة ،قبل
أن يـضع إكلـيالً من الـزهـور علـى مـوقع
احل ـ ــادث.وك ـ ــان يف اس ــتقــب ـ ــال الــب ـ ــاب ـ ــا
ب ـنــي ـ ــدكــت ل ـ ــدى وصـ ـ ــوله إل ـ ــى م ــط ـ ــار
فــالنـسيـا ،كـل من ملـك أسبــانيـا خـوان
كـارلـوس وقــرينـته امللكـة صــوفيــا ،ومن
املـقـ ـ ـ ــرر أن يـلـ ـتـق ــي يف وق ــت الحـق مـع
رئيس الـوزراء األسبانـي خوسيه لـويس
ثباتيـرو.وتأتي زيارة البابـا بنيدكت بعد
ثالث سـنوات من آخر زيارة قـام بها بابا

الفـ ــاتـيـكـ ــان ال ـ ــراحل يـ ــوحـنـ ــا بـ ــول ــس
الثـاني ،والـذي قـام بخـمس زيـارات إلـى
أسب ــانيــا خـالل فتــرة تــولـيه م ــوقعه يف
الف ــاتـيك ــان.وحت ــدث بـنـي ــدكـت ب ــاللغ ــة
األسـبـ ــانـيـ ــة لعـ ــدد مـن مـ ـســتقــبلــيه يف
مـطار فالنـسيا ،حيث عبـر عن مواساته
ألسر ضحايا حادث القطار.
ثم اسـتقل البـابـا سيـارة مخـصصـة له،
أقلــته مـن املــطـ ــار إلـ ــى داخل املـ ــديـنـ ــة
الـ ــسـ ـ ــاحلــيـ ـ ــة ،املـ ــطلـ ـ ــة علـ ـ ــى ال ــبحـ ـ ــر
املتـوسـط ،حـيث تــدفق عـشـرات اآلالف
من األسبـان إلى مقر إقامـة البابا.ومن
املتــوقع أن يشـدد احلبـر األعـظم خالل
تـ ــرؤسه ملـتق ــى األسـ ــرة الك ــاث ــولــيكـي،
علـ ــى أهـمـيـ ــة احـتـ ــرام وص ـ ــون القـيـم
األس ــري ــة وال ــزوجـي ــة ،حـيـث ق ــال ل ــدى
وصـوله إلـى فــالنـسيـا ،إن الـزواج يـلعب
دوراً رئيسياً يف احلياة االجتماعية.

عـنــان حيــذر مـن كــارثــة إنــســانـيــة يف غــزة
وأرسائيل ترفض إقرتاح هنية
غزة  /وكاالت

افـادت مـصـادر طـبيـة وامـنيـة
فلـســطيـنيــة امـس االحــد ان
اربعـ ــة مـن نـ ـش ـطـ ــاء كـتـ ــائـب
شهــداء االقـصــى جــرحــوا يف
غــارة اســرائـيلـيــة اسـتهــدفـت
ال ـسـي ــارة الـتـي ك ــانـت تـقلهـم
شـرق مــدينـة غـزة يف سـاعـات
الـفج ـ ـ ــر االول ـ ـ ــى ،ك ـم ـ ـ ــا شــن
الطيـران احلربي االسـرائيلي
غـارة علـى بيت حـانون شـمال
قطاع غـزة ما ادى الى تـدمير
احد اجلسور يف البلدة.
واف ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر امـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة
فلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة "ان املـ ــدفعـيـ ــة
االسـ ــرائــيلـيـ ــة تقــصف مـنـ ــذ
صـبـ ــاح ام ــس شـمـ ــال وشـ ــرق
قطـاع غـزة يف منـاطق زراعيـة
مفتوحة".
واوضحت املصـادر االمنـية ان
اجلـيش االسـرائـيلي "ال يـزال
مـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــوغـال يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ح ـ ــي
الـشجـاعيـة وحي الـزيتـون يف
م ـ ــدي ـن ـ ــة غ ـ ــزة م ـن ـ ــذ فج ـ ــر "
السبت.
مـن جهـته طـلب ك ــويف عنــان،
االمـني الع ــام لالمم املـتح ــدة
مـن اس ــرائـيل الـتح ــرك ف ــورا
ملنع حصول كارثة انسانية يف
قطاع غزة.

وطلــب ع ـنـ ـ ــان مــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة
العـبــريــة اعــادة تــأمـني املــواد
الغـ ـ ــذائ ـيـ ـ ــة والـ ـ ــوقـ ـ ــود الـ ـ ــى
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني ،كـمـ ــا طلـب
منها اصالح محطة الكهرباء
التي كانـت قد استهـدفتها يف
القطاع االسبوع املاضي.
واشـ ــار عـنـ ــان الـ ــى ان ضـ ــرب
اس ــرائـيل حمل ـط ــة الـكه ــرب ــاء
الــوحـيــدة يف غــزة اثــر بـشــدة
عل ـ ــى عــمل امل ـ ـس ـتـ ــشف ـي ـ ــات،
ومحـ ـطـ ـ ــات تـكـ ـ ــريـ ـ ــر امل ـيـ ـ ــاه
وصناعة االغذية.
وقال عـنان ان اسـرائيل يجب
ان تـ ـ ـ ـسـ ـمـح لـلـ ـمـ ـنـ ـ ـظـ ـم ـ ـ ـ ــات
االنـ ـسـ ــانـيـ ــة الـتـ ــابعـ ــة لالمم
املتحـدة من ممارسة نـشاطها
يف االراضي الفلسطينية.

وكـان عنـان قـد اتهم اسـرائيل
ب ــاسـتخـ ــدام القـ ــوة املف ــرط ــة
غـ ـي ـ ـ ـ ــر املـ ـت ـك ـ ـ ـ ــافـ ـئ ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــد
الفلسطينيني فى قطاع غزه.
ودعـا عنان اسرائـيل فى بيانه
االول ال ـ ــى وقف عــملـي ـ ــاتهـ ــا
الع ــسك ــري ــة ف ــورا ،كـم ــا دع ــا
املـسلحني الفـلسـطينـيني من
ن ـ ـ ــاح ـي ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ــى وقف
اطالق الصواريخ.
وك ــان االحت ــاد االوروبـي اتهـم
إس ــرائـيل ب ــاسـتخ ــدام الق ــوة
بـ ـ ـشـكـل "غـ ـي ـ ـ ــر مـ ـتـ ـن ـ ـ ــاس ــب"
وتعـمـيق االزم ــة االن ـس ــانـي ــة
بـسـبب عـمليـاتهـا العـسكـريـة
يف قطاع غزة.
مـن نـ ــاحـيـ ــة أخـ ــرى ،رف ـضـت

اســرائيل دعـوة رئيـس الـوزارء
الفلـسطيـني اسمـاعـيل هنيـة
لــوقف اطـالق النــار يف قـطــاع
غزة.
وقال مسؤول يف مكتب رئيس
ال ـ ــوزراء االس ـ ــرائــيلــي ايه ـ ــود
أوملــرت "ال جنــري مفــاوضــات
مع االرهـابيـني .يجب علـيهم
ان يعيــدوا اجلنــدي احملتجـز
ســاملــا وي ــوقف ــوا اطالق الـنــار
من جانبهم".
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "سـ ـ ـ ـ ـ ــوف نـحـ ـ ـ ـ ـ ــدد
حتـ ــركـ ــاتـن ـ ــا املقــبلـ ــة طــبقـ ــا
لـلخ ـطـ ــوات الـتـي تــتخـ ــذهـ ــا
احلكومة الفلسطينية".
وكـان هـنيـة دعـا الـى وقف كل
العــملـي ـ ــات العـ ـسـكـ ــريـ ــة مـن
اجل ـ ـ ــان ـبــني الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـنــي
واالسرائيلي.
وبـ ـشـكل عـ ــام ،أعلـن اجلـي ــش
االس ــرائـيلـي إن أكـث ــر مـن 40
م ــسلح ــا فل ـسـطـيـنـي ــا قـتل ــوا
مـنذ بـداية الهـجوم علـى غزة
االسبوع املاضي.
وكـانـت حمـاس قــد أعلـنت يف
وقت ســابق وللمـرة األولـى ان
اجلندي االسرائيلي احملتجز
جلعــاد شــاليـط حـي ويعــامل
بشكل إنساني.

