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يف احلدث العربي والدولي

امللفات الدولية امللتهبة على طاولة قمة الثماني

فـشل قمة بوش وبوتني يف االتفاق عىل انضامم روسيـا اىل منظمة التجارة العاملية
املدى  /وكاالت
تظاهرة

تظـاهـر نحـو  250شيـوعيـا يف مـوسكـو امـام مقـر وزارة
اخلـارجيـة احتجـاجـا علـى وصـول الـرئيـس االميـركي
جـ ــورج بـ ــوش الـ ــى روسـيـ ــا ملقـ ــابلـ ــة ن ـظـيـ ــره الـ ــروسـي
فالدميير بوتني واملشاركة يف قمة مجموعة الثماني.
وكـتب املـتظـاهـرون الـذين رفعـوا اعالمـا حمـراء ،علـى
الـيــافـط ــات "ال للعــوملــة االمـيــركـيــة" و"ب ــوش مجــرم"
و"ال ــوالي ــات املـتح ــدة واس ــرائــيل معـت ــدون ومحـتل ــون
يتجاهلون قرارات االمم املتحدة".
وانتشرت تعزيزات امنية كبيرة يف ساحة سمولنسكايا
وسط موسكو حيث جتمع املتظاهرون.

اهمال

حكمـت محكمـة عسـكريـة مينيـة علـى  12عنصـرا من
االسـتخبـارات بـالـسجن ملـدد تــراوح بني ثمـانيـة اشهـر
وثالثـ ـ ــة اع ـ ـ ــوام بعـ ـ ــد ادان ــتهــم ب ــته ـمـ ـ ــة "االه ـمـ ـ ــال
والتقـصيـر" مـا ادى الـى فــرار  23عضــوا 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.
وك ــان  23عـن ـصـ ــرا مفـت ــرضـ ــا يف الق ــاع ــدة ف ــروا 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
بـ ــانـتـ ــز كـ ــرادوك قـ ــائـ ــدا اعلـ ــى لقـ ــوات حـلف شـمـ ــال
االطلسي يف اوروبـا خلفا للـجنرال االمـيركي جـيمس
جونز.
ومــا زال هــذا الـتعـيـني يحـتــاج الــى م ــوافق ــة مجلــس
الشيـوخ االميركـي .وسيتسـلم القائـد االعلى اجلـديد
لقـ ــوات احللـف االطل ـسـي مهـ ــامه اواخ ــر ال ـصـيف او
مطلع اخلريف.

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 ب ــوتني نــظي ــره االمي ــركي
لقــبـ ـ ــوله ال ـ ــوص ـ ــول ال ـ ــى س ـ ــان
بطـرسبرغ عـشية قـمة مجمـوعة
الـثـمــانـي الـتـي تــرئــسهــا روسـيــا
للمرة االولى.
واشـار الــرئيـس الــروسي الـى انه
وبـ ــوش متكـن ــا مـن تـب ــادل االراء
بـ ـ ـ ـش ـكـل رس ــم ــي "ح ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ــدة
مسائل" لم يحددها.
ويـت ـ ــوقع ان يـ ــركـ ــز الـ ــرئـي ــسـ ــان
مـحادثـاتهـما عـلى دوامـة العنف
يف الـشرق االوسـط رغم ان بوش
تـعـه ـ ـ ـ ــد يف وق ــت س ـ ـ ـ ــابـق اث ـ ـ ـ ــارة
اخملـ ـ ـ ـ ــاوف امل ـ ـتـعـلـقـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــوضـع
الدميوقراطية يف روسيا.
ومتـ ــن ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ــوتـ ــني ان تـعـ ـ ــطـ ــي
احمل ـ ــادث ـ ــات الـتـي ب ـ ــدأت بـلق ـ ــاء
ث ــن ـ ـ ـ ــائ ــي س ــي ـ ـ ـ ــوسـع ل ــي ـ ـ ــشـ ـمـل
م ــسـ ــاعـ ــدي الـ ــرئـيـ ـســني" ،دفعـ ــا
العـم ـ ــال القـمـ ــة" الـتــي تفـتــتح
الحقا.
وســي ــطغ ـ ــى الــن ـ ــزاع يف الـ ــش ـ ــرق
االوسط واملـلف النووي االيراني
وم ــسـ ــألـ ــة الــصـ ــواريخ الـكـ ــوريـ ــة
الــشم ــالي ــة وامن الـطــاقــة علــى
اعمال هذه القمة.
أزمة كبرى
هـ ـ ـ ـ ـ ــذا واعـلـ ــن ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ــرمـلـ ــني ان
الــت ـ ــده ـ ــور االم ـنــي يف الـ ــش ـ ــرق
االوس ـ ــط ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـشـل "ازم ـ ـ ـ ــة

كب ــرى" ستــأخ ــذ حيــزا كـبيــرا يف
ج ــدول اعـم ــال قـم ــة مجـم ــوع ــة
الثماني.
وق ــال الـن ــاطق ب ــاسـم ال ــرئ ــاس ــة
الـروسيــة دمييتـري بيـسكـوف ان
الهج ــوم االس ــرائـيلـي امل ـسـتـم ــر
على لـبنان "سيـأخذ حيـزا كبيرا
يف بـرنـامج" قــادة دول مجمـوعـة
الثماني.
واضاف "نحن نواجه ازمة كبيرة
ج ـ ـ ـ ــدا" يف امل ــنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة وكـل دول
مجـمــوعــة الـثـمــانـي عـبــروا عـن
قلقهم الشديد.
وت ــابع ان تــزامـن مــوج ــة العـنف
مع قـم ـ ــة مجـمـ ــوعـ ــة الـثـمـ ــانـي
يعـطـي القـم ــة "اهـمـي ــة خ ــاص ــة
بـصفـتهــا مـنـتــدى ي ـسـتخــدم يف
حل املشاكل الدولية امللحة".
وقـال ان "روسيـا تـدعـو الـى وقف
القصف واالعمال االرهابية".
واكـ ـ ـ ــد ان روس ــيـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
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
ه ــذا وتفـتــتح القـم ــة ال ـسـن ــوي ــة
جملــم ـ ــوع ـ ــة ال ـثــم ـ ــانــي يف س ـ ــان
بـطرسبـرغ على خلفـية التـدهور
االمني يف لبنان.
وي ـسـتـضـيف ال ــرئـيــس ال ــروسـي
فالدميـيـ ــر بـ ــوتـني نــظ ـ ــرائه مـن
الدول الـصناعـية الكبـرى الذين

مفاوضات

حتذير

مساعدات

اعلنت الـواليـات املتحـدة دفع  50مليـون 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  50.85مليون دوالر.
وكـان مسؤول الشـؤون االنسانيـة يف االمم املتحدة يان
ايغـيالن ــد دع ــا يف وقـت س ــابق اجملـتـمع ال ــدولـي ال ــى
مـ ـسـ ــانـ ــدة دع ـ ــوته ال ـ ــى تقـ ــدمي مـ ـسـ ــاعـ ــدة ع ـ ــاجلـ ــة
للفلسطينيني.

احتجاج

احـتج رئيـس الـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة محمــود عبـاس
علـى الفيـتو االمـيركـي يف مجلس االمـن الدولـي ضد
م ـشــروع قــرار عــربـي يــدعــو ال ــى وضع ح ــد للعـملـيــة
العسكرية االسرائيلية يف قطاع غزة.
وقال عبـاس :ان "هذا الـفيتو يـشجع حكومـة اسرائيل
على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني".
واضـ ــاف ان "مـ ـشـ ــروع القـ ــرار العـ ــربـي حـ ــاز غـ ــالـبـيـ ــة
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
 150مليـون دوالر مـن املسـاعـدات والتعـويضـات خالل
الــسنــة املقـبلــة بعـد مـصـادقــة الكــونغــرس" علـى هـذا
االتفاق.

دعوة

دعـا مسـؤول الشـؤون االنسـانيـة يف االمم املتحـدة يان
ايغالن ــد اجملمــوعــة ال ــدوليــة الــى الـتجــاوب مع نــداء
لتـقدمي مـساعـدة طارئـة للفلـسطيـنيني مـشددا عـلى
ضـ ــرورة حقـن دم ــاء امل ــدنـيـني يف الـن ــزاع احل ــالـي 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  385مليــون دوالر من
املسـاعـدات لبعـض املنـاطق الفـلسـطيـنيـة وتـلقت اقل
من ثلـث االموال الضـرورية لتفـادي االزمة االنسـانية
الناجمة عن تصاعد العنف.

يــن ـ ـضــم ال ـيـهــم رؤس ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول
ال ــن ـ ـ ـ ــاش ــئ ـ ـ ـ ــة االث ــن ــني يف س ـ ـ ـ ــان
بطرسبرغ.
وكـان يفتـرض ان تـتصـدر جـدول
اع ــم ـ ـ ــال ال ــي ـ ـ ــوم االول لـلـق ــم ـ ـ ــة
م ــسـ ــائـل ارتف ـ ــاع اسعـ ــار الــنفــط
والـتـعلـيــم ومكـ ــافح ــة االم ــراض
املعدية.
لـك ــن ف ــي ــم ـ ـ ــا ت ـ ـ ــواصـل الـق ـ ـ ــوات
االسـرائـيليـة هجـومهـا يف لبنـان،
اعلـن الــرئـيــس بــوتـني ان تفجــر
الـ ـ ـ ــوضـع يف الـ ـ ــشـ ـ ـ ــرق االوسـ ــط
سـيـبحـث فـيـمـ ــا يفـت ــرض اع ــادة
ال ــسالم ب ـشـكل ع ــاجل ال ــى غ ــزة
واسرائيل ولبنان.
وهذه املسـالة التي تثيـر انقساما
بني املشاركني يف القمة ،ستبحث
قـبل ذلـك خالل لقــاء ثنـائـي مع

واشنطن تواجه ضغـوطا الغالق غوانتـانامو

بـ ــدات احلـكـ ــومـ ــة االوغـنـ ــديـ ــة يف جـ ــوبـ ــا (الـ ـسـ ــودان)
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 الــوف ــد احلكــومـي االوغـنــدي وزيــر ال ــداخلـيــة
روهــاكــانــا روغــونــدا يف حـني يـتــراس وفــد املـتـمــرديـن
املالحقـني مـن مـحكـم ــة اجل ــزاء ال ــدولـي ــة الته ــامهـم
بجرائم حرب قادة لهذه احلركة.
اكـد الرئـيس الـفرنـسي جـاك شيـراك انه بـدون تنمـية
القـارة الـسـوداء فـان االفـارقـة الـذيـن سيـبلغ عــددهم
"مليـاري نسمة العام  2040سينتشرون بكثافة يف كافة
انحاء العالم".
واض ــاف "ال ميكـن معــاجلــة م ـشـكلــة خــارج سـي ــاقهــا،
وال ـسـي ــاق ب ـطـبـيع ــة احل ــال الـعالق ــات بـني ال ـشـم ــال
واجلنوب" مـؤكدا ان "لـدينا مـشكلة ضخـمة تتـحملها
فرنسا بني االوائل يف العالم وهي مشكلة التنمية".

قـمـــة بـــوش وبـــويـن يف مـــديـنـــة ســـان بــطـــرسـبـــرغ ..امــس

معتقل غوانتانامو االميركي

بروكسل /اف ب

دعت منظمة هيـومن رايتس ووتش املدافعة
عـن حقــوق االن ـس ــان احلكــومــات االوروبـيــة
الـى الـضغط علـى الـواليـات املتحــدة لتغلق
معتقل غوانتانامو االميركي يف كوبا.
ويف رسـ ــالـ ــة مـ ــوجهـ ــة الـ ــى وزراء خـ ــارجـيـ ــة
االحتاد االوروبي رحبت املنظمة التي تتخذ
يف نيــويــورك مقــرا لهــا ب ــالن ــداء اجلم ــاعي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي وجـهـه االحت ـ ـ ـ ـ ــاد االوروبـ ــي الغـالق
معـتقل غــوانـتــانــامــو حـيـث سجـن اجلـيــش
االميــركـي اشخــاصــا يــشتـبه بـضلــوعـهم يف
اعمــال اره ــابي ــة منــذ اجـتيــاح افغــانــستــان

نهايةالعام  2001اثر هجمات احلادي عشر
من ايلول 2001يف نيويورك وواشنطن.
ل ـكـ ــن امل ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ــذرت مـ ــن ان اغـالق
غوانتانامو لن يكون سهال.
واوضح فـ ــرع املـن ـظـمـ ــة يف بـ ــروكـ ـسـل علـ ــى
مــوقعه علــى االنتــرنت "صــدر قــرار حــاليــا
بـاالفــراج عن عــدة معتـقلني بـينهـم  11من
االيغــور الـصـينـيني لـكن ال ميـكن اعــادتـهم
الــى بلـدهـم النهـم سيـتعـرضــون للـتعــذيب
وسوء املعاملة".
وااليغـور هـم صيـنيـون نـاطقـون بــالتــركيـة
ي ـ ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـ ــاالسـالم م ــن مـح ـ ـ ـ ــافـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــة
ك ـسـيـنجـي ــانغ (شـمــال غــرب الـصـني) الـتـي
تشهد تيارا انفصاليا.
واوضحـت املنــظمــة "ان مـس ــاهمــة االحتــاد
االوروبــي يف اجله ـ ــود املـب ـ ــذول ـ ــة مــن خالل
ايواء بعض هؤالء الـرجال سيشكل محطة
مـهـ ـم ـ ـ ــة وقـ ـيـ ـم ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدا لـ ـتـح ـ ـ ــويـل اغـالق
غوانتانامو الى حقيقة".
ودعـت املـنـظـم ــة الق ــادة االوروبـيـني ك ــذلك
الـى الـضغـط علــى واشنـطـن حتـى تـتمـكن
الـلجـن ــة ال ــدولـيـ ــة للــصلـيـب االحـم ــر مـن
ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى نحـ ـ ــو ثالث ــني مع ـتـقال يف
امــاكـن ســريــة وكـي يالحق امل ـســؤولــون عـن
سـوء املعـاملـة الـتي يتعـرض لهـا املعتقلـون
وحـتـ ــى ت ـطـبـق اتفـ ــاقـيـ ــة جـنـيـف علـ ــى كل
االشخـ ــاص املعـتـقلـني ل ــدى االمـي ــركـيـني.
ويلتقي وزراء خارجـية االحتاد االوروبي يو
م ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــل.

الــرئيــس االميــركي جـورج بـوش
الـ ــذي كـ ــان اول الـ ــواصلـني الـ ــى
سان بطرسبرغ.
وك ــانت مـســالــة انــضم ــام روسيــا
الــى مـنـظـمــة الـتجــارة العــاملـيــة
احد ابرز املواضيع االخرى التي
بـح ـ ــث ـ ــت خـالل الـق ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــني
الواليات املتحدة وروسيا.
وبــني امل ـ ــواضــيع االخ ـ ــرى ال ـتــي
ســت ــبح ــثه ـ ــا قــمـ ـ ــة مجــم ـ ــوع ـ ــة
ال ـثــم ـ ــانــي ازم ـ ــة املـلف الــن ـ ــووي
االيــراني واالزمــة التـي خلفـتهــا
جتـربـة كـوريـا الـشمــاليـة اطالق
صواريخ.
ومـنـ ــذ م ــسـ ــاء اجلــمعـ ــة وحـتـ ــى
ان ــته ـ ـ ــاء القــمـ ـ ــة حـ ـ ــولــت سـ ـ ــان
بــط ــرسـب ــرغ ال ــى ح ـصـن ،حـيـث
اغـلـق اجمل ـ ـ ــال اجل ـ ـ ــوي واوقـفــت

ح ــرك ــة الــسفـن فـيـم ــا انـتــش ــرت
قـوات شرطـة يف الشـوارع ملنع اي
تـظــاه ــرات منــاهـض ــة لب ــوتني او
ضد العوملة.
فشل االتفاق
هـ ـ ــذا واعلــن ك ـبــيـ ـ ــر املف ـ ــاوضــني
الــروس مــاكــسيـم مي ــدفيــدكــوف
امـ ـ ــس الـ ـ ــس ــب ــت ان م ـ ـ ـ ــوســك ـ ـ ـ ــو
وواشـنـطـن ف ــشلـت ــا يف الـت ــوصل
الـى اتفـاق حـول انـضمـام روسيـا
ال ــى منــظمــة الـتجــارة الع ــامليــة،
عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اوردت وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
"انترفاكس" الروسية.
وق ـ ــال مــي ـ ــدف ـ ــدك ـ ــوف "لــن ي ـتــم
التوقـيع على بروتـوكول (اتفاق)
ال ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم او خـالل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـيـع
املقبلة".
ويع ـتــب ـ ــر هـ ـ ــذا الفـ ــشل ض ـ ــرب ـ ــة

القـصف االرسائييل ينـهال عىل غـزة يف ظل الفيـتو االمـريكي
غزةBBC/
اسـتهــدفـت املقــاتالت اإلســرائيـليــة يف وقت
مـبكـر مـن صبـاح أمـس الـسـبت مـبنـى وزارة
االقتصـاد مبدينة غزة ،بعـدما كانت القوات
االس ــرائيـليــة انـسـحبـت من وسـط امل ــدينــة
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  16فلـسطـينيـا خالل عـمليـة التـوغل
االســرائـيلـي االخيــرة الـتي اعـتبــرت جــزءا
مـن العـملـيـ ــة الع ــسك ــري ــة الـتـي تـنف ــذه ــا
اسـرائـيل لتحـريـر اجلنـدي جلعـاد شـالـيت
الذي اسر منذ اكثر من اسبوعني.
وك ــانـت ال ــوالي ــات املـتح ــدة ق ــد اسـتعـملـت
أمـ ـ ــس حـق الـ ـنـق ـ ــض يف مـجـلـ ـ ــس االم ــن
الـ ــدولـي ضـ ــد اصـ ــدار قـ ــرار دولـي يـ ــدعـ ــو
اســرائيل الــى وقف عملـيتهـا العـسكـريـة يف
غزة.
وقال السفير االمـريكي لدى االمم املتحدة
ج ــون ب ــولـت ــون ان م ـش ــروع الق ــرار لـم يكـن
مـتــوازن ــا النه يحـمل اســرائـيل م ـســؤولـيــة
االزمة الراهنة.
وكـ ــانـت عـ ـشـ ــرة دول قـ ــد صـ ــوتـت ل ـصـ ــالح
م ـش ــروع الق ــرار القـطــري بـيـنـمــا امـتـنعـت
اربعة دول عن التصويت.

الــــدبــــابــــات االســــرائــيلـيـــــة تقـــصف غــــزة ..امـــس

يـ ــذكـ ــر ان اسـ ــرائــيل رف ـضـت دع ـ ــوات وقف
اطـالق ال ـن ـ ـ ــار واعـل ـنــت انـه ـ ـ ــا لــن ت ـ ـ ــدخـل
مبـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات مـع خـ ـ ـ ــاطـف ــي اجلـ ـنـ ـ ـ ــدي
االســرائـيلـي .ك ـســر اجلــدار احلــدودي بـني
مصر وغزة
عـل ـ ـ ــى صـعـ ـي ـ ـ ــد آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــام ن ـ ـ ــاش ـ ـط ـ ـ ــون
فلـسـطيـنيــون بكـسـر اجلـدار الــذي يفـصل
قطـاع غزة عن مـصر ،مـا سمح بعـودة مئات
الفلـسـطـينـيني ال ــى منــازلهـم يف القـطــاع.
يــذك ــر ان مئ ــات 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

نـفي بــاكــستــاين لالهتــامـــات اهلنــديــة
اسالم اباد /ا ف ب

رفـضـت ب ــاك ـسـت ــان االته ــام ــات الـتـي
وجـههـ ـ ــا رئ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء اله ـنـ ـ ــدي
مـ ـ ــامنـ ـ ــوهـ ـ ــان س ـي ـنـغ ومفـ ـ ــادهـ ـ ــا ان
مـنف ــذي اعـت ــداءات ب ــومـب ــاي تلق ــوا
الـدعـم من بـاكـستـان ،وقــالت انه "ال
اساس لها".
وق ــالت املـتحــدثــة ب ــاسم اخل ــارجيــة
البـاكـستـانيـة تـسنـيم اسالم "ان هـذه

االتهــامــات ال اس ــاس له ــا ،لقــد كـنــا
رفضناها".
واكـد سـينغ الـذي زار بــومبــاي اليـوم
اجل ــمعـ ـ ــة ،ان م ــنفـ ـ ــذي اع ـتـ ـ ــداءات
الــثالث ــاء تـلق ــوا دعـم ــا "مــن اجله ــة
االخـ ـ ـ ــرى م ــن احلـ ـ ـ ــدود" ،يف اشـ ـ ـ ــارة
واضحة الى بـاكستان التي تقع على
احلدود مع الهند.
وحـذر رئيس الـوزراء الهنـدي من انه

ســيك ــون مـن الــصعـب الـتق ــدم نح ــو
السالم مع هـذا البلد اذا لم يـسيطر
علـ ــى املـت ـطـ ــرفـني الـنـ ــاش ـطـني مـن
اراضيه.
وقـ ــد اسف ــرت االعـت ــداءات ال ـسـبع ــة
الـتــي نفـ ــذت الــثالثـ ــاء يف ق ـطـ ــارات
ومـح ـ ـط ـ ـ ــات ق ـ ـط ـ ـ ــارات ب ـ ـ ــومـ ـب ـ ـ ــاي،
العـ ـ ــاص ـمـ ـ ــة املـ ـ ــال ـيـ ـ ــة لـله ـنـ ـ ــد ،ويف
ض ــاحـيـته ــا عـن سق ــوط  170قـتـيال

وقرابة  800جريح.
وســرعــان مــا وجـهت اص ــابع االتهــام
الــى مجمـوعــات اسالميـة مـتطـرفـة
تــتخ ـ ــذ مـن ب ـ ــاكـ ـسـت ـ ــان مق ـ ــرا له ـ ــا
ومــتهـم ـ ــة اصال بـتــنفـي ـ ــذ هجـمـ ــات
دامية سابقة يف الهند.
اال ان بـاكــستـان ســارعت علــى الفـور
الـ ــى الـتـنـ ــديـ ــد بـ ــاالعـتـ ــداءات فـ ــور
وقوعها الثالثاء.

تــداعيـات ازمـة دارفــور عىل طـاولـة مـؤمتـر دويل
بروكسل (اف ب

ي ـنـ ـظــم اجمل ـت ــمع ال ـ ــدولــي ال ــثالثـ ـ ــاء املق ــبل يف
بروكسل مؤمترا عـن دارفور يهدف خصوصا الى
تق ــدمي م ـس ــاع ــدة م ــالـي ــة لق ــوة حفـظ ال ــسالم
لالحت ــاد االف ــريقـي يف ه ــذا االقلـيـم ال ـس ــودانـي
ال ــذي ي ــشه ــد ح ــربـ ــا اهلـي ــة ،ح ـسـب م ــا اف ــادت
مصادر اوروبية.
وسيــضم هــذا املــؤمت ــر املنـظـم من قـبل االحتــاد
االوروبي بـطلـب من االحتـاد االفــريقي  72وفـدا
ومـن بـيـنهـم االمـني الع ــام لالمم املـتحــدة كــويف
انــان ورئيـس مفــوضيــة االحتــاد االفــريقـي الفــا
عمـر كـونــاري واملمـثل االعلـى لـسيـاسـة االحتـاد
االوروبـي اخل ــارجـي ــة خ ــافـيـي ــر س ــوالن ــا ووزي ــر
خــارجيـة الـسـودان الم اكـول اجــاوين ومـسـاعـدة
وزيـرة اخلـارجيـة االميـركيــة للشـؤون االفـريقيـة
جينداي فريزر.
واشــار املـص ــدر االوروبي الــى ان "ه ــدف اجملتـمع
الـدولي هـو علـى االقل ضمـان ابقـاء قــوة حفظ
السالم االفـريقيـة علـى مـستـواهـا احلـالي حتـى
نهاية العام".
وقبل االحتاد االفـريقي بدايـة متوز/يولـيو مبدأ

لل ـ ــرئــيـ ــس الـ ـ ــروســي
ـق ـ ــاسـ ــي ـ ـ ــة ـ
فالدميـ ــي ـ ــر ـب ـ ــوتــني الـ ـ ــذي ك ـ ــان
يامل يف جنـاح املفاوضـات حول
ـش ــان مل ــن ــاس ــب ــة اجـتـم ــاع
ـه ــذا الـ ـ
زعـ ــم ـ ــاء ـاب ـ ــرز ثــمـ ـ ــانــي ق ـ ــوى يف
العالم.
مزيد من العمل
ج ـ ــانــبه اع ـتـ ــب ـ ــر الـ ـ ــرئــيـ ــس
مــن ـ
االم ــي ــركـي جـ ــورج بـ ــوش ام ــس
السبت انه "يجب القيام مبزيد
من العمل" للتـوصل الى اتفاق
ـم ـ ــام روســيـ ـ ــا الـ ـ ــى
ح ـ ــول ـان ـضـ ـ
ـ
منظـمة التجارة العاملية ،وذلك
خالل مــؤمتـ ــر صحــايف يف ســان
بطرسبرغ.
اث ـ ـ ــر محـ ـ ـ ــادث ـ ـ ــات
لـك ـنـه اوضح ـ
ث ــن ــائ ــي ــة مع ن ـظـيـ ــره الـ ــروسـي
ـوت ــني متـهـ ــي ـ ـ ـ ــدا
ـالدمي ـ ــي ـ ـ ـ ــر ـب ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ف
الفتتاح قـمة مجموعة الثماني
االتف ــاق ال يـ ــزال قـيـ ــد
ـ
ان ـه ــذا
ال ـ ـ ـ ــدولـ ــتـ ــني
ـال ـ ـت ــف ـ ـ ـ ــاوض ـب ــني ـ
و"اوشكنا بلوغ نتيجة".
مـن جهـته ،اكــد مـتحــدث بــاسم
ـال ـ ـ ــب ـ ـ ــي ـ ــت االبـ ـ ــي ـ ـ ــض يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بـطرسـبرغ ان الـواليات املـتحدة
وروسيــا لـم تتــوصـال حتــى االن
ـال ـ ـ ــى ات ــف ـ ـ ــاق ي ـت ـيـح ملـ ـ ـ ــوسـك ـ ـ ــو
ـض ـ ــم ـ ـ ــام ـال ـ ـ ــى ـم ــنـ ــظ ــمـ ـ ـ ــة
االن ـ ـ
ـ
وق ـ ـ ــال املـ ـتـح ـ ـ ــدث
ـج ـ ـ ــارة .ـ
ـال ـت ـ
فــريــديــريك جــون ــز "حتــى االن
لم يتـم التوصل الـى اي اتفاق"
رغم مفـاوضـات اسـتمــرت حتـى
الـسـاعــة الثــالثـة فجـرا .وكـان
كـب ــي ــر املفــاوضـني الــروس حــول
هــذا املـلف اعلـن يف وقت ســابق
انه لم يتم بلوغ تسوية.

النساء السودانيات يف دافور

التـمديـد ثالثـة اشهـر لبعثـته التي تـضم سبـعة
االف جـندي والتـي تنتهي نـظريـا يف  30ايلول ،
حتى مـوعد استـبدالها بقـوات االمم املتحدة يف
بداية 2007.
ومـازالت اخلـرطـوم تعـارض انـتشـار جنـود االمم

املـتحــدة يف ه ــذه املنـطقــة الــواقعــة غــرب الـبالد
ومساحتها بكبر مساحة فرنسا.
وقال مسـؤول عسكري كبـير يف االحتاد االوروبي
ان املهمـة احلـاليـة لالحتـاد االفـريـقي تكلف مـا
يقـ ــارب ال 23ملـي ــون ي ــورو ب ــال ــشهـ ــر و"ميكـنه ــا
االستـمرار حـتى شهـر اب/اغسـطس فقـط" على
الوضع احلالي.
واض ــاف ان االمم املـتح ــدة ت ــرغـب اض ــاف ــة ال ــى
ذلك يف زي ــادة ع ــدد اجلـن ــود عل ــى االرض حـت ــى
مـوعـد نقل املهــام اليهـا ويـريـد اجملـتمع الـدولي
حتـ ـسـني عــمل الــبعـثـ ــة احلـ ــالـيـ ــة لـتـتـمـكـن مـن
حـم ــاي ــة امل ــدنـيـني .وسـيـتـن ــاول امل ــؤمت ــر ايـض ــا
مـوضــوع تنـفيــذ اتفــاق سالم ابـوجـا املــوقع يف 5
ايـ ـ ــار/مـ ـ ــايـ ـ ــو مــن ق ــبل اخلـ ـ ــرطـ ـ ــوم وق ـ ـســم مــن
املـتـم ــرديـن وال ــذي لـم ي ــؤد ال ــى وقـف القـت ــال.
ومنـذ شبـاط/فبـرايـر  ،2003اسفـرت احلـرب بني
املـيلـي ـشـي ــات الع ــربـي ــة امل ــدع ــوم ــة مـن الـنـظ ــام
الـســوداني وحـركـات مـتمـردة يف دارفــور منـبثقـة
عن الـسكـان الـســود احمللـيني عـن مقـتل مــا بني
 180و 300الف شخـص معـظـمهـم مـن املــدنـيـني
وتهجير  2،5مليون اخرين.

يف رفح ،وبعـد دقـائق ،شـوهـد فلـسـطيـنيـون
ميـ ـ ـ ــرون م ــن خـالل احلـ ـ ـ ــائـ ــط حـ ـ ـ ــامـل ــني
امتعـتهم ،فيـما مـر البعـض راكضني .يـذكر
ان رفح هـي املعـب ــر ال ــوحـي ــد ال ــذي ي ــربـط
اسـ ــرائــيل ب ـ ــالعـ ــالـم اخلـ ــارجـي دون املـ ــرور
باالراضي الفلسطينية.
وكـانت السلطـات الفلسطـينية قـد اكدت ان
مـئـ ــات الـفلـ ـس ـطـيـنـيــني بقـ ــوا يف اجلـ ــانـب
املصــري ولم يـتمـكنــوا من العـودة الـى غـزة
بعد اغالق املعبر.
وأف ـ ــادت األن ـب ـ ــاء ب ـ ــوف ـ ــاة ق ـ ــراب ـ ــة ع ـ ـش ـ ــرة
فلـ ـس ـطـيـنـيـني مـن هـ ــؤالء خـالل الفـتـ ــرة
املـاضية بـسبب الـظروف اإلنـسانيـة السـيئة
هناك.

ضغوط امريكية يابانية
ملعاقبة بيونك يانك
نيويوركCNN /

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 ،وب ــالت ــالي
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 ال ـس ــابع يف مـيـثــاق
األمم املـتح ــدة ه ــو ض ــوروي ألنه سـيجـعل الق ــرار مل ــزم ــا
قانونيا.
فيما ترفض روسيا والصني ذكر هذا الفصل بسبب الصور
ال ـسـيـئ ــة لـلح ــرب الـتـي قـ ــادته ــا واشـن ـطـن ضـ ــد الع ــراق،
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.
وق ــال وزيـ ــر اإلصالح اإلداري الـي ــاب ــانـي ك ــوكـي ش ــوم ــا أن
مـسـؤول الـشـؤون اخلــارجيــة يف احلكـومـة الـصيـنيـة تــانغ
جـيــاك ـســوان أبـلغه أن الــوفــد الـصـيـنـي حـمل رســالــة دون
اإلدالء مبحتواها.
وت ــواجه الـصـني ،احللــيف املق ــرب مـن ك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة
ومم ــوله ــا ال ــرئـي ـسـي مـن الـنفــط واملع ــون ــات اإلن ـس ــانـي ــة
األخـرى ،ضغـوطـا متـزايـدة لثـنيهــا عن طمـوحهـا النـووي
والعودة إلى طاولة املفاوضات السداسية.

