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املدى / وكاالت

تظاهرة
تظـاهـر نحـو 250 شيـوعيـا يف مـوسكـو امـام مقـر وزارة
اخلـارجيـة احتجـاجـا علـى وصـول الـرئيـس االميـركي
جــــورج بــــوش الــــى روسـيــــا ملقــــابلــــة نــظـيــــره الــــروسـي
فالدميير بوتني واملشاركة يف قمة مجموعة الثماني.

وكـتب املـتظـاهـرون الـذين رفعـوا اعالمـا حمـراء، علـى
الـيــافـطـــات "ال للعــوملــة االمـيــركـيــة" و"بـــوش مجــرم"
و"الـــواليـــات املـتحـــدة واســـرائــيل معـتـــدون ومحـتلـــون

يتجاهلون قرارات االمم املتحدة".
وانتشرت تعزيزات امنية كبيرة يف ساحة سمولنسكايا

وسط موسكو حيث جتمع املتظاهرون.

اهمال
حكمـت محكمـة عسـكريـة مينيـة علـى 12 عنصـرا من
االسـتخبـارات بـالـسجن ملـدد تــراوح بني ثمـانيـة اشهـر
وثالثــــــة اعـــــــوام بعــــــد ادانـــتهــم بـــتهــمــــــة "االهــمــــــال
والتقـصيـر" مـا ادى الـى فــرار 23 عضــوا مفتـرضـا يف

تنظيم القاعدة.
وافـاد مـوقع "سبـتمبـر نـت" االلكتــروني النـاطق بـاسم
وزارة الـدفاع الـيمنيـة ان محكـمة الـبدايـات العسكـرية
يف املنطـقة املركزيـة بصنعاء التي دانـت عناصر سجن
االمـن السـياسـي )االستخبـارات( قررت ايـضا فـصلهم

من اخلدمة العسكرية.
وكـــان 23 عـنــصــــرا مفـتـــرضــــا يف القـــاعـــدة فـــروا يف 3
شبـاط من سجن حتـرسه قـوات االمن الـسيـاسي عـبر

حفر نفق طوله عشرات االمتار.

صالة
دعا الـبابا بنـديكتوس الـسادس عشـر الى الصالة لكي

يضع "اجلميع" حدا للعنف يف الشرق االوسط. 
واضـاف "لنرفع الصالة خـصوصا لـكي يوقف اجلميع

اعمال العنف". وقال "نامل املساعدة من الرب".

قائد
اعلنت وزارة الـدفاع االميركـية ان الرئيـس جورج بوش
عني ضــابطـا مـن جيـش البــر االميــركي هــو اجلنـرال
بــــانـتــــز كــــرادوك قــــائــــدا اعلــــى لقــــوات حـلف شـمــــال
االطلسي يف اوروبـا خلفا للـجنرال االمـيركي جـيمس

جونز.
ومــا زال هــذا الـتعـيـني يحـتــاج الــى مـــوافقـــة مجلــس
الشيـوخ االميركـي. وسيتسـلم القائـد االعلى اجلـديد
لقــــوات احللـف االطلــسـي مهــــامه اواخـــر الــصـيف او

مطلع اخلريف.

مفاوضات
بــــدات احلـكــــومــــة االوغـنــــديــــة يف جــــوبــــا )الـــســــودان(
مفـاوضــات سالم مـع ممثلـي جيـش الـرب لـلمقـاومـة،
حـركـة التمـرد املـسلح لـوضع حـد لنحـو عشـرين سنـة

من احلرب االهلية يف شمال اوغندا.
وجتـري املفاوضـات يف مقر الـبرملـان بوسـاطة سلـطات

جنوب السودان الذي يتمتع باحلكم الذاتي.
ويقــود الــوفـــد احلكــومـي االوغـنــدي وزيــر الـــداخلـيــة
روهــاكــانــا روغــونــدا يف حـني يـتــراس وفــد املـتـمــرديـن
املالحقـني مـن مـحكـمـــة اجلـــزاء الـــدولـيـــة التهـــامهـم

بجرائم حرب قادة لهذه احلركة.

حتذير
اكـد الرئـيس الـفرنـسي جـاك شيـراك انه بـدون تنمـية
القـارة الـسـوداء فـان االفـارقـة الـذيـن سيـبلغ عــددهم
"مليـاري نسمة العام 2040 سينتشرون بكثافة يف كافة

انحاء العالم".
واضـــاف "ال ميكـن معــاجلــة مــشـكلــة خــارج سـيـــاقهــا،
والــسـيـــاق بــطـبـيعـــة احلـــال الـعالقـــات بـني الــشـمـــال
واجلنوب" مـؤكدا ان "لـدينا مـشكلة ضخـمة تتـحملها

فرنسا بني االوائل يف العالم وهي مشكلة التنمية".

مساعدات
اعلنت الـواليـات املتحـدة دفع 50 مليـون دوالر لـوكـالـة
االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
)اونـروا( الـتي كـانـت وجهت نـداء انـسـانيـا ملحـا لعـام

2006.
هــذا واعلن مـسـاعـد وزيـرة اخلــارجيـة لـشـؤون الـشـرق
االوسـط ديفيـد ويلـش  تقــدمي مسـاهمـة طـوعيـة من

الواليات املتحدة مببلغ 50.85 مليون دوالر.
وكـان مسؤول الشـؤون االنسانيـة يف االمم املتحدة يان
ايغـيالنـــد دعـــا يف وقـت ســـابق اجملـتـمع الـــدولـي الـــى
مـــســــانــــدة دعـــــوته الـــــى تقــــدمي مـــســــاعــــدة عـــــاجلــــة

للفلسطينيني.

احتجاج
احـتج رئيـس الـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة محمــود عبـاس
علـى الفيـتو االمـيركـي يف مجلس االمـن الدولـي ضد
مــشــروع قــرار عــربـي يــدعــو الـــى وضع حـــد للعـملـيــة

العسكرية االسرائيلية يف قطاع غزة.
وقال عبـاس: ان "هذا الـفيتو يـشجع حكومـة اسرائيل

على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني".
واضــــاف ان "مـــشــــروع القــــرار العــــربـي حــــاز غــــالـبـيــــة
االصــوات )يف مجلـس االمن( مبـا يـشكل ادانــة دوليـة

قوية للعدوان االسرائيلي".

قاعدة
تــوصلت قــرغيــزستـان والـواليــات املتحـدة الــى اتفـاق
حول ابقـاء قاعـدة مانـاس العسـكريـة االميـركيـة قرب
بيشكيـك العاصمة القرغيـزية التي تقع يف قلب آسيا
الوسطى وتعتبر استراتيجية جدا بجوار افغانستان.

وجاء يف بيان للسفارة االميركية.
واضاف الـبيان ان "الـواليات املتحـدة ستقدم اكـثر من
150 مليـون دوالر مـن املسـاعـدات والتعـويضـات خالل
الــسنــة املقـبلــة بعـد مـصـادقــة الكــونغــرس" علـى هـذا

االتفاق.

دعوة
دعـا مسـؤول الشـؤون االنسـانيـة يف االمم املتحـدة يان
ايغالنـــد اجملمــوعــة الـــدوليــة الــى الـتجــاوب مع نــداء
لتـقدمي مـساعـدة طارئـة للفلـسطيـنيني مـشددا عـلى
ضــــرورة حقـن دمـــاء املـــدنـيـني يف الـنـــزاع احلـــالـي مع

اسرائيل.
وبعد اجتماع بني هيئات املساعدة واحلكومات املانحة
شـدد يـان ايغالنـد علـى ان "الـفلسـطينـيني يحتـاجـون

اكثر من اي وقت مضى لتعاطفنا وتضامننا".
وجتهــد االمم املتحــدة يف جمـع 385 مليــون دوالر من
املسـاعـدات لبعـض املنـاطق الفـلسـطيـنيـة وتـلقت اقل
من ثلـث االموال الضـرورية لتفـادي االزمة االنسـانية

الناجمة عن تصاعد العنف.
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سان بطرسبرغ /اف ب
بـدأ الــرئيـســان االميــركي جـورج
بـوش والـروسـي فالدمييـر بــوتني
صبـاح أمـس الـسبـت قمـتهمـا يف
سان بطرسبرغ قبل ساعات على

افتتاح قمة مجموعة الثماني.
وشكــر بــوتني نــظيــره االميــركي
لقــبـــــوله الــــوصــــول الــــى ســــان
بطـرسبرغ عـشية قـمة مجمـوعة
الـثـمــانـي الـتـي تــرئــسهــا روسـيــا

للمرة االولى.
واشـار الــرئيـس الــروسي الـى انه
وبـــوش متكـنــا مـن تـبــادل االراء
ــــــشــكـل رســمــي "حــــــــول عــــــــدة ب

مسائل" لم يحددها.
ويـتــــوقع ان يـــركـــز الـــرئـيــســـان
مـحادثـاتهـما عـلى دوامـة العنف
يف الـشرق االوسـط رغم ان بوش
تـعـهــــــــد يف وقــت ســــــــابـق اثــــــــارة
اخملـــــــــاوف املـــتـعـلـقـــــــــة بـــــــــوضـع

الدميوقراطية يف روسيا.
ومتـــنــــــــــى بــــــــــوتـــني ان تـعـــــطـــي
ــــدأت بـلقــــاء احملــــادثــــات الـتـي ب
ثــنــــــــائــي ســيــــــــوسـع لــيــــــشــمـل
مــســـاعـــدي الـــرئـيــســني، "دفعـــا
العـمــــال القـمـــة" الـتــي تفـتــتح

الحقا.
وســيــطغــــى الــنــــزاع يف الـــشــــرق
االوسط واملـلف النووي االيراني
ومــســـألـــة الــصـــواريخ الـكـــوريـــة
الــشمــاليــة وامن الـطــاقــة علــى

اعمال هذه القمة.
أزمة كبرى

ـــن الــكـــــــــــرمـلـــني ان هـــــــــــذا واعـل
الــتــــدهــــور االمــنــي يف الـــشــــرق
االوســــط الــــــــذي يــــــشـل "ازمــــــــة
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امللفات الدولية امللتهبة على طاولة قمة الثماني

فـشل قمة بوش وبوتني يف االتفاق عىل انضامم روسيـا اىل منظمة التجارة العاملية
ـــــرئــيـــس الـــــروســي قـــــاســيــــــة لل
ــــوتــني الــــذي كــــان فالدميــيــــر ب
يامل يف جنـاح املفاوضـات حول
هــذا الــشــان ملـنــاسـبــة اجـتـمــاع
ــــرز ثــمــــانــي قــــوى يف زعــمــــاء اب

العالم.
مزيد من العمل

ــــر الــــرئــيـــس مــن جــــانــبه اعــتــب
االمـيـــركـي جـــورج بـــوش امــس
السبت انه "يجب القيام مبزيد
من العمل" للتـوصل الى اتفاق
حـــــول انــضــمـــــام روســيـــــا الـــــى
منظـمة التجارة العاملية، وذلك
خالل مــؤمتــر صحــايف يف ســان

بطرسبرغ.
لـكــنـه اوضح اثـــــــر محــــــادثــــــات
ثـنـــائـيـــة مع نــظـيـــره الـــروسـي
فـالدميــيــــــــر بــــــــوتــني متـهــيــــــــدا
الفتتاح قـمة مجموعة الثماني
ان هـــذا االتفـــاق ال يـــزال قـيـــد
ـــتـــني الـــتـفـــــــــاوض بـــني الـــــــــدول

و"اوشكنا بلوغ نتيجة".
مـن جهـته، اكــد مـتحــدث بــاسم
ــــيــــــض يف ســــــــــــان ــــيــــت االب ــــب ال
بـطرسـبرغ ان الـواليات املـتحدة
وروسيــا لـم تتــوصـال حتــى االن
الــــــى اتـفــــــاق يــتــيـح ملــــــوسـكــــــو
االنـــضــمـــــــام الـــــــى مــنـــظــمـــــــة
الــتـجــــــارة.   وقــــــال املــتـحــــــدث
فــريــديــريك جــونــز "حتــى االن
لم يتـم التوصل الـى اي اتفاق"
رغم مفـاوضـات اسـتمــرت حتـى
الـسـاعــة الثــالثـة فجـرا.   وكـان
كـبـيــر املفــاوضـني الــروس حــول
هــذا املـلف اعلـن يف وقت ســابق

انه لم يتم بلوغ تسوية.
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حــركــة الــسفـن فـيـمــا انـتــشــرت
قـوات شرطـة يف الشـوارع ملنع اي
تـظــاهــرات منــاهـضــة لبــوتني او

ضد العوملة.
فشل االتفاق

هـــــذا واعلــن كــبــيـــــر املفــــاوضــني
الــروس مــاكــسيـم ميــدفيــدكــوف
امـــــس الـــــســبــت ان مــــــــوســكــــــــو
وواشـنـطـن فــشلـتــا يف الـتــوصل
الـى اتفـاق حـول انـضمـام روسيـا
الــى منــظمــة الـتجــارة العــامليــة،
عـلـــــــــــــى مـــــــــــــا اوردت وكـــــــــــــالـــــــــــــة

"انترفاكس" الروسية.
وقــــال مــيــــدفــــدكــــوف "لــن يــتــم
التوقـيع على بروتـوكول )اتفاق(
ــــيـع ــــيــــــــــــوم او خـالل االســــــــــــاب ال

املقبلة".
ــــة ويعــتــبــــر هـــــذا الفـــشل ضــــرب
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الــرئيــس االميــركي جـورج بـوش
الـــذي كـــان اول الـــواصلـني الـــى

سان بطرسبرغ.
وكــانت مـســالــة انــضمــام روسيــا
الــى مـنـظـمــة الـتجــارة العــاملـيــة
احد ابرز املواضيع االخرى التي
بـحــــثــــت خـالل الـقــــمــــــــــــة بــــني

الواليات املتحدة وروسيا.
وبــني املــــواضــيع االخــــرى الــتــي
ســتــبحــثهــــا قــمـــــة مجــمــــوعــــة
الــثــمــــانــي ازمــــة املـلف الــنــــووي
االيــراني واالزمــة التـي خلفـتهــا
جتـربـة كـوريـا الـشمــاليـة اطالق

صواريخ.
ومـنـــذ مــســـاء اجلــمعـــة وحـتـــى
انــتهــــــاء القــمـــــة حـــــولــت ســـــان
بــطــرسـبــرغ الــى حــصـن، حـيـث
اغـلـق اجملــــــال اجلــــــوي واوقـفــت
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يــنـــضــم الــيـهــم رؤســــــاء الــــــدول
الــنــــــــاشــئــــــــة االثــنــني يف ســــــــان

بطرسبرغ.
وكـان يفتـرض ان تـتصـدر جـدول
اعــمــــــال الــيــــــوم االول لـلـقــمــــــة
مــســـائـل ارتفــــاع اسعـــار الــنفــط
والـتـعلـيــم ومكـــافحــة االمــراض

املعدية.
ــــــواصـل الـقــــــوات لـكــن فــيــمــــــا ت
االسـرائـيليـة هجـومهـا يف لبنـان،
اعلـن الــرئـيــس بــوتـني ان تفجــر
الـــــــوضـع يف الـــــشـــــــرق االوســـط
سـيـبحـث فـيـمـــا يفـتــرض اعــادة
الــسالم بــشـكل عــاجل الــى غــزة

واسرائيل ولبنان.
وهذه املسـالة التي تثيـر انقساما
بني املشاركني يف القمة، ستبحث
قـبل ذلـك خالل لقــاء ثنـائـي مع
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كبــرى" ستــأخــذ حيــزا كـبيــرا يف
جــدول اعـمــال قـمــة مجـمــوعــة

الثماني.
وقــال الـنــاطق بــاسـم الــرئــاســة
الـروسيــة دمييتـري بيـسكـوف ان
الهجــوم االســرائـيلـي املــسـتـمــر
على لـبنان "سيـأخذ حيـزا كبيرا
يف بـرنـامج" قــادة دول مجمـوعـة

الثماني.
واضاف "نحن نواجه ازمة كبيرة
جــــــــدا" يف املــنــــطـقــــــــة وكـل دول
مجـمــوعــة الـثـمــانـي عـبــروا عـن

قلقهم الشديد.
وتــابع ان تــزامـن مــوجــة العـنف
مع قـمــــة مجـمـــوعـــة الـثـمـــانـي
يعـطـي القـمــة "اهـمـيــة خــاصــة
بـصفـتهــا مـنـتــدى يــسـتخــدم يف

حل املشاكل الدولية امللحة".
وقـال ان "روسيـا تـدعـو الـى وقف

القصف واالعمال االرهابية".
واكـــــــد ان روســيـــــــا والـــــــواليـــــــات
املـتحــدة غيــر مـتبــاعــدتـني علــى
"الـصعيــد االستــراتيجـي" وذلك
ردا علــى ســؤال حــول اخلالفــات
بـني البلـدين، حـيث ان واشنـطن
تــدعم اســرائيل فـيمــا انتقـدتهـا
روسيـا وعـدة دول اوروبيـة بـسبب
هجــومهـا الــواسع النـطــاق علـى

لبنان.
تدهور امني

هــذا وتفـتــتح القـمــة الــسـنــويــة
جملــمــــوعــــة الــثــمــــانــي يف ســــان
بـطرسبـرغ على خلفـية التـدهور

االمني يف لبنان.
ويــسـتـضـيف الــرئـيــس الــروسـي
ـــوتـني نــظــــرائه مـن فالدميـيـــر ب
الدول الـصناعـية الكبـرى الذين
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بروكسل /اف ب
دعت منظمة هيـومن رايتس ووتش املدافعة
عـن حقــوق االنــســـان احلكــومــات االوروبـيــة
الـى الـضغط علـى الـواليـات املتحــدة لتغلق

معتقل غوانتانامو االميركي يف كوبا.
ويف رســــالــــة مــــوجهــــة الــــى وزراء خــــارجـيــــة
االحتاد االوروبي رحبت املنظمة التي تتخذ
يف نيــويــورك مقــرا لهــا بـــالنـــداء اجلمـــاعي
الـــــــــــذي وجـهـه االحتـــــــــــاد االوروبــــي الغـالق
معـتقل غــوانـتــانــامــو حـيـث سجـن اجلـيــش
االميــركـي اشخــاصــا يــشتـبه بـضلــوعـهم يف
اعمــال ارهـــابيـــة منــذ اجـتيــاح افغــانــستــان

واشنطن تواجه ضغـوطا الغالق غوانتـانامو
نهايةالعام 2001 اثر هجمات احلادي عشر

من ايلول2001 يف نيويورك وواشنطن.
لــكــــن املــــنـــــظــــمــــــــــة حــــــــــذرت مــــن ان اغـالق

غوانتانامو لن يكون سهال.
واوضح فــــرع املـنــظـمــــة يف بــــروكـــسـل علــــى
مــوقعه علــى االنتــرنت "صــدر قــرار حــاليــا
بـاالفــراج عن عــدة معتـقلني بـينهـم 11 من
االيغــور الـصـينـيني لـكن ال ميـكن اعــادتـهم
الــى بلـدهـم النهـم سيـتعـرضــون للـتعــذيب

وسوء املعاملة".
وااليغـور هـم صيـنيـون نـاطقـون بــالتــركيـة
يـــــــــديـــنـــــــــون بـــــــــاالسـالم مـــن مـحـــــــــافـــــظـــــــــة
كــسـيـنجـيـــانغ )شـمــال غــرب الـصـني( الـتـي

تشهد تيارا انفصاليا.
واوضحـت املنــظمــة "ان مـســـاهمــة االحتــاد
االوروبــي يف اجلهـــــود املـبـــــذولـــــة مــن خالل
ايواء بعض هؤالء الـرجال سيشكل محطة
مـهـــمـــــــة وقـــيـــمـــــــة جـــــــدا لـــتـحـــــــويـل اغـالق

غوانتانامو الى حقيقة".
ودعـت املـنـظـمـــة القـــادة االوروبـيـني كـــذلك
الـى الـضغـط علــى واشنـطـن حتـى تـتمـكن
الـلجـنـــة الـــدولـيــــة للــصلـيـب االحـمـــر مـن
الـــــوصـــــول الــــــى نحــــــو ثالثـــني معــتـقال يف
امــاكـن ســريــة وكـي يالحق املــســؤولــون عـن
سـوء املعـاملـة الـتي يتعـرض لهـا املعتقلـون
وحـتــــى تــطـبـق اتفــــاقـيــــة جـنـيـف علــــى كل
االشخــــاص املعـتـقلـني لـــدى االمـيـــركـيـني.
ويلتقي وزراء خارجـية االحتاد االوروبي يو
ـم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروكـــــــــــــــــــــــــــــــســـــل. ـ ـ

BBC/غزة
اسـتهــدفـت املقــاتالت اإلســرائيـليــة يف وقت
مـبكـر مـن صبـاح أمـس الـسـبت مـبنـى وزارة
االقتصـاد مبدينة غزة، بعـدما كانت القوات
االســـرائيـليــة انـسـحبـت من وسـط املـــدينــة

بعد توغل دام يومني. 
وكـان اجلـيش االسـرائـيلي قـد انـسحب الـى
احلـدود ليل اخلميـس بعدمـا كان متمـركزا

بالقرب من خان يونس. 
كما قصفت الطائرات احلربية االسرائيلية
احد اجلسور ومكتبا حلماس يف غزة بينما
قال شـهود عيـان ان آليات اسـرائيليـة دمرت
جزءا كبيرا من الطريق الرئيسي يف غزة. 

وقتل 16 فلـسطـينيـا خالل عـمليـة التـوغل
االســرائـيلـي االخيــرة الـتي اعـتبــرت جــزءا
مـن العـملـيــــة العـــسكـــريـــة الـتـي تـنفـــذهـــا
اسـرائـيل لتحـريـر اجلنـدي جلعـاد شـالـيت

الذي اسر منذ اكثر من اسبوعني. 
وكـــانـت الـــواليـــات املـتحـــدة قـــد اسـتعـملـت
أمــــــس حـق الـــنـقـــــض يف مـجـلــــــس االمـــن
الــــدولـي ضــــد اصــــدار قــــرار دولـي يــــدعــــو
اســرائيل الــى وقف عملـيتهـا العـسكـريـة يف

غزة. 
وقال السفير االمـريكي لدى االمم املتحدة
جـــون بـــولـتـــون ان مــشـــروع القـــرار لـم يكـن
مـتــوازنـــا النه يحـمل اســرائـيل مــســؤولـيــة

االزمة الراهنة. 
وكــــانـت عـــشــــرة دول قــــد صــــوتـت لــصــــالح
مــشـــروع القـــرار القـطــري بـيـنـمــا امـتـنعـت

اربعة دول عن التصويت. 

القـصف االرسائييل ينـهال عىل غـزة يف ظل الفيـتو االمـريكي

يف رفح، وبعـد دقـائق، شـوهـد فلـسـطيـنيـون
ميــــــــرون مـــن خـالل احلــــــــائــــط حــــــــامـلـــني
امتعـتهم، فيـما مـر البعـض راكضني. يـذكر
ان رفح هـي املعـبـــر الـــوحـيـــد الـــذي يـــربـط
اســــرائــيل بـــــالعــــالـم اخلــــارجـي دون املــــرور

باالراضي الفلسطينية. 
وكـانت السلطـات الفلسطـينية قـد اكدت ان
مـئــــات الـفلـــســطـيـنـيــني بقــــوا يف اجلــــانـب
املصــري ولم يـتمـكنــوا من العـودة الـى غـزة

بعد اغالق املعبر. 
وأفـــــادت األنــبـــــاء بـــــوفـــــاة قـــــرابـــــة عــــشـــــرة
فلـــســطـيـنـيـني مـن هــــؤالء خـالل الفـتــــرة
املـاضية بـسبب الـظروف اإلنـسانيـة السـيئة

هناك.

يــــذكــــر ان اســــرائــيل رفــضـت دعـــــوات وقف
اطـالق الــنـــــــار واعـلــنــت انـهـــــــا لــن تـــــــدخـل
مبـفــــــــاوضــــــــات مـع خــــــــاطـفـــي اجلـــنــــــــدي
االســرائـيلـي. كــســر اجلــدار احلــدودي بـني

مصر وغزة 
عـلـــــــى صـعـــيـــــــد آخـــــــر، قـــــــام نـــــــاشــــطـــــــون
فلـسـطيـنيــون بكـسـر اجلـدار الــذي يفـصل
قطـاع غزة عن مـصر، مـا سمح بعـودة مئات
الفلـسـطـينـيني الـــى منــازلهـم يف القـطــاع.
يــذكـــر ان مئـــات الفلـسـطـينـيني كــانــوا قــد
اضطـروا الى البقـاء يف مصر منـذ اكثر من
اسبـوعـني حني اغـلقت احلـدود بعـد مـقتل
جـنــديـني اســرائـيلـيـني. وكــان اكـثــر مـن 70
ناشـطا قـد قامـوا بكسـر احلائـط احلدودي

CNN /نيويورك
يـبدو أن الـواليات املـتحدة األمـريكيـة واليـابان مـصممـتان
علــى اسـتـصــدار قــرار مـن مجلــس األمـن الــدولـي، يــديـن
جتربة كوريا الشمالية الصاروخية يف اخلامس من الشهر
اجلـاري، فيمـا يبـدو أن اقتـراحا قُـدم يف اللحـظة األخـيرة،
استـطــاع أن يقــرب يف وجهــات نـظــر األعـضــاء، وبـــالتـــالي

احتمال التوصل إلى اتفاق.
فبعد أيام من املشاورات املطـولة، انقسم اجمللس حول بند
نهـائي حول ما إذا كـان القرار، يجب أن يتـم تبنيه مبوجب
الفـصل الـســابـع من مـيثــاق األمم املـتحــدة، الــذي يـجيــز
فــرض عقـوبـات واسـتخــدام القــوة العـسكـريـة ضــد بيــونغ

يانغ للتأكد من أنها ستذعن للقرار امللزم.
وتـصــر طــوكـيــو وواشـنـطـن أن الفـصل الــســـابع يف مـيـثــاق
األمم املـتحـــدة هـــو ضـــوروي ألنه سـيجـعل القـــرار ملـــزمـــا

قانونيا.
فيما ترفض روسيا والصني ذكر هذا الفصل بسبب الصور
الــسـيـئـــة لـلحـــرب الـتـي قــــادتهـــا واشـنــطـن ضــــد العـــراق،
واستخـدامه )الفـصل( لتـبريـر اللجـوء إلى عـمل عسـكري

مستقبال ضد كوريا الشمالية.
وكـانت كـوريـا اجلنـوبيـة قـد اتهـمت اليـابـان بتـصعيـد أزمـة
صواريخ كـوريا الشمالية من خالل استخدام لغة خطابية
مـثيـرة، تـتعلق بـاحـتمــال شن ضـربـة وقــائيـة ضـد قـواعـد

صواريخ بيونغ يانغ. التفاصيل.
مبـوازاة ذلـك، حمل وفـد صـينـي رفيع رسـالــة من الــرئيـس
الكـوري الـشمـالـي كيم جـونغ إيل، بعـد محـادثـات أجـروهـا

يف العاصمة بيونغ يانغ.
وقـــال وزيــــر اإلصالح اإلداري الـيـــابـــانـي كـــوكـي شـــومـــا أن
مـسـؤول الـشـؤون اخلــارجيــة يف احلكـومـة الـصيـنيـة تــانغ
جـيــاكــســوان أبـلغه أن الــوفــد الـصـيـنـي حـمل رســالــة دون

اإلدالء مبحتواها.
وتـــواجه الـصـني، احللــيف املقـــرب مـن كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة
وممـــولهـــا الـــرئـيــسـي مـن الـنفــط واملعـــونـــات اإلنــســـانـيـــة
األخـرى، ضغـوطـا متـزايـدة لثـنيهــا عن طمـوحهـا النـووي

والعودة إلى طاولة املفاوضات السداسية.

ضغوط امريكية يابانية
ملعاقبة بيونك يانك  اسالم اباد/ ا ف ب

رفـضـت بـــاكــسـتـــان االتهـــامـــات الـتـي
وجـههــــــا رئــيـــــس الـــــــوزراء الهــنــــــدي
مــــــامنــــــوهــــــان ســيــنـغ ومفــــــادهــــــا ان
مـنفـــذي اعـتـــداءات بـــومـبـــاي تلقـــوا
الـدعـم من بـاكـستـان، وقــالت انه "ال

اساس لها".
وقـــالت املـتحــدثــة بـــاسم اخلـــارجيــة
البـاكـستـانيـة تـسنـيم اسالم "ان هـذه

نـفي بــاكــستــاين لالهتــامـــات اهلنــديــة
وقرابة 800 جريح.

وســرعــان مــا وجـهت اصـــابع االتهــام
الــى مجمـوعــات اسالميـة مـتطـرفـة
تــتخـــــذ مـن بـــــاكـــسـتـــــان مقـــــرا لهـــــا
ومــتهـمـــــة اصال بـتــنفـيـــــذ هجـمــــات

دامية سابقة يف الهند.
اال ان بـاكــستـان ســارعت علــى الفـور
الــــى الـتـنــــديــــد بــــاالعـتــــداءات فــــور

وقوعها الثالثاء.

ســيكـــون مـن الــصعـب الـتقـــدم نحـــو
السالم مع هـذا البلد اذا لم يـسيطر
علــــى املـتــطــــرفـني الـنــــاشــطـني مـن

اراضيه.
وقــــد اسفـــرت االعـتـــداءات الــسـبعـــة
الـتــي نفــــذت الــثالثــــاء يف قــطــــارات
ومـحــــطـــــــات قــــطـــــــارات بـــــــومـــبـــــــاي،
العــــــاصــمــــــة املــــــالــيــــــة لـلهــنــــــد، ويف
ضـــاحـيـتهـــا عـن سقـــوط 170 قـتـيال

االتهــامــات ال اســـاس لهـــا، لقــد كـنــا
رفضناها".

واكـد سـينغ الـذي زار بــومبــاي اليـوم
اجلـــمعــــــة، ان مـــنفــــــذي اعــتــــــداءات
الــثالثـــاء تـلقـــوا دعـمـــا "مــن اجلهـــة
االخــــــــرى مـــن احلــــــــدود"، يف اشــــــــارة
واضحة الى بـاكستان التي تقع على

احلدود مع الهند.
وحـذر رئيس الـوزراء الهنـدي من انه

بروكسل )اف ب
يــنـــظــم اجملــتـــمع الـــــدولــي الـــثالثــــــاء املقـــبل يف
بروكسل مؤمترا عـن دارفور يهدف خصوصا الى
تقـــدمي مــســـاعـــدة مـــالـيـــة لقـــوة حفـظ الـــسالم
لالحتـــاد االفـــريقـي يف هـــذا االقلـيـم الــســـودانـي
الـــذي يـــشهـــد حـــربــــا اهلـيـــة، حــسـب مـــا افـــادت

مصادر اوروبية.
وسيــضم هــذا املــؤمتـــر املنـظـم من قـبل االحتــاد
االوروبي بـطلـب من االحتـاد االفــريقي 72 وفـدا
ومـن بـيـنهـم االمـني العـــام لالمم املـتحــدة كــويف
انــان ورئيـس مفــوضيــة االحتــاد االفــريقـي الفــا
عمـر كـونــاري واملمـثل االعلـى لـسيـاسـة االحتـاد
االوروبـي اخلـــارجـيـــة خـــافـيـيـــر ســـوالنـــا ووزيـــر
خــارجيـة الـسـودان الم اكـول اجــاوين ومـسـاعـدة
وزيـرة اخلـارجيـة االميـركيــة للشـؤون االفـريقيـة

جينداي فريزر.
واشــار املـصـــدر االوروبي الــى ان "هـــدف اجملتـمع
الـدولي هـو علـى االقل ضمـان ابقـاء قــوة حفظ
السالم االفـريقيـة علـى مـستـواهـا احلـالي حتـى

نهاية العام".
وقبل االحتاد االفـريقي بدايـة متوز/يولـيو مبدأ

تــداعيـات ازمـة دارفــور عىل طـاولـة مـؤمتـر دويل
املـتحــدة يف هـــذه املنـطقــة الــواقعــة غــرب الـبالد

ومساحتها بكبر مساحة فرنسا.
وقال مسـؤول عسكري كبـير يف االحتاد االوروبي
ان املهمـة احلـاليـة لالحتـاد االفـريـقي  تكلف مـا
يقــــارب ال23 ملـيـــون يـــورو بـــالـــشهــــر و"ميكـنهـــا
االستـمرار حـتى شهـر اب/اغسـطس فقـط" على

الوضع احلالي. 
واضـــاف ان االمم املـتحـــدة تـــرغـب اضـــافـــة الـــى
ذلك يف زيـــادة عـــدد اجلـنـــود علـــى االرض حـتـــى
مـوعـد نقل املهــام اليهـا ويـريـد اجملـتمع الـدولي
حتـــسـني عــمل الــبعـثــــة احلــــالـيــــة لـتـتـمـكـن مـن
حـمـــايـــة املـــدنـيـني.   وسـيـتـنـــاول املـــؤمتـــر ايـضـــا
مـوضــوع تنـفيــذ اتفــاق سالم ابـوجـا املــوقع يف 5
ايــــــار/مــــــايــــــو مــن قـــبل اخلــــــرطــــــوم وقــــســم مــن
املـتـمـــرديـن والـــذي لـم يـــؤد الـــى وقـف القـتـــال.
ومنـذ شبـاط/فبـرايـر 2003، اسفـرت احلـرب بني
املـيلـيــشـيـــات العـــربـيـــة املـــدعـــومـــة مـن الـنـظـــام
الـســوداني وحـركـات مـتمـردة يف دارفــور منـبثقـة
عن الـسكـان الـســود احمللـيني عـن مقـتل مــا بني
180 و300 الف شخـص معـظـمهـم مـن املــدنـيـني

وتهجير 2،5 مليون اخرين.

التـمديـد ثالثـة اشهـر لبعثـته التي تـضم سبـعة
االف جـندي والتـي تنتهي نـظريـا يف 30 ايلول ،
حتى مـوعد استـبدالها بقـوات االمم املتحدة يف

بداية .2007
ومـازالت اخلـرطـوم تعـارض انـتشـار جنـود االمم

قـمـــة  بـــوش  وبـــويـن يف مـــديـنـــة ســـان بــطـــرسـبـــرغ  ..امــس 

معتقل غوانتانامو االميركي 
الــــدبــــابــــات االســــرائــيلـيـــــة تقـــصف غــــزة.. امـــس

النساء السودانيات يف دافور


