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دعوة 
دعـــا االمـني العــــام لالمم املـتحـــدة كـــويف انــــان احلكـــومـــة
االنتقـاليـة يف هـايـيتي الـى عـدم التغـاضي عـن التجـاوزات
واقـامــة نظــام قضــائي جـديـر بــالثقـة واجنـاز بـرنـامج نـزع
الــسالح وتــســـريح املقـــاتلـني وادمـــاجهـم يف اجملـتـمع   ويف
تقــريــر غـيـــر نهــائـي حــول انــشـطـــة مهـمــة االمم املـتحــدة
لتـثبـيت االسـتقــرار يف هــايـتي، اشــاد انــان بــالـــدعم الــذي
يقدمـه رئيس الـوزراء جيـرار التورتـي الى جهـود املصـاحلة

الوطنية.
توغل 

ذكــر شهــود عيـان ومـصـادر امـنيــة فلـسـطيـنيــة ان اجليـش
االسرائـيلي توغل امـس االربعاء يف مـنطقة جـباليـا شمال
قـطـاع غــزة.  بحـوالـى عـشـريـن آليـة عـسكـريـة اسـرائـيليـة
تـرافقها جـرافات وتـسانـدها مـروحيات هجـومية ومتـركزت
يف قـطاع متـاخم لبلـدة بيت الهيـا.  ويطلق نـاشطو حـركة
املقـاومة االسالمـية )حـماس( غـالبـا صواريخ قـسام يـدوية
الـــصـــنع انــــطالقــــــا مــن بــيــت الهــيــــــا بــــــاجتــــــاه االراضــي

االسرائيلية.
تقييم 

صـرح وزير اخلـارجية الـبريطـاني جاك ستـرو ان بريطـانيا
حتــاول دفع مجلـس االمن الــدولي الـى حتـديـد )معــاييـر
واضحة( لتقييم جهود احلكومة السودانية من اجل انهاء
ازمــة دارفــور.  وقــال سـتــرو ان لـنــدن )تــدعــو الــى حتــديــد
معـايير واضحة تتضمن بـالتفصيل االجراءات التي يجب
ان تـتخـذهــا احلكـومـة الـســودانيــة للـقيـام مبـســؤوليــاتهـا
وتـسـويــة النـزاع(. واضـاف ان )الــوضع صــدم العـالـم. ومن
جـانبـنا نحـن مصممـون على ان نـفعل ما بـوسعنـا لتجنب
كارثـة انسـانيـة واملسـاعدة عـلى تـسويـة سيـاسيـة يف جميع

انحاء البالد(.
تصريح 

صـرح طبـيب االطفـال ليـونيـد روشـال الـذي حـاول القيـام
بوسـاطة يف عملية احتجاز الـرهائن يف مدرسة يف بيسالن
امـس  االربعـاء ان الـسـلطـات الــروسيــة لم تكـن تعتــزم شن
هجوم على املدرسـة.  وقال روشال ميكنني ان اقسم ان هذا
صحيح  واضـاف )لـم يصـدر قـرار بـشن الهجـوم واال لكـان
الــوضـع غيــر ذلك(، مــشيــرا الــى )دلـيل( علــى ذلك هــو ان
)افـــراد القــوات اخلــاصــة  لـم يكــونــوا يــرتــدون سـتـــراتهـم
الواقية من الرصاص عنـدما قتلوا وهم يحاولون مساعدة

رجال االنقاذ يف انتشال جثث الضحايا(.
عنف 

اعلـنت مـصــادر عــسكــريــة يف بــوغــوتــا ان 167 مـتمـــردا من
القوات املـسلحة الثوريـة يف كولومبيـا و49 جنديا كـولومبيا
قتلوا يف املرحلة االولى من خطـة باتريوت التي تعتبر اهم
هـجوم منـظم بدعـم من الواليـات املتحـدة ضد املتـمردين.
واضـــافـت املــصـــادر ان حـــوالـــى 321 مـتـمـــردا مــن القـــوات
املسلحـة الثوريـة التي يبلغ عـدد افرادها 16 الفـا، قد اسروا

ايضا.
قدرات 

اعـلن االمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف انـــان ان عمـليــات
االمم املــتحـــــدة حلفــظ الـــسـالم يف العــــالـم تـــــزداد، علــــى
صعيــدي العــدد او القـوة، مــا يجعل قــدرات االمم املتحـدة
على وشك الـنفاد.  وقـال انان يف تقـرير سنـوي ان )الطلب
املتـزايـد علـى عمليـات االمم املتحـدة حلفظ الـسالم التي
حتققت يف 2004 يـشكل حتـديا ال سـابق له مـنذ الـزيادات
الــســـريعــة الـثــابـتـــة يف حجـم وتعقـيــد هـــذه العـملـيــات يف

التسعينات(.
زيارة 

اسـتقـبل العــاهل  الـسعــودي فهــد بـن عبــد العــزيـــز رئيـس
الـوزراء البـاكسـتانـي شوكـت عزيـز الذي يـزور السعـودية يف
اول زيارة رسمية يقـوم بها خارج باكستان منذ توليه مهامه

الشهر املاضي.
وكــانت املـشـاكـل االقليـميـة وخـاصـة )الــوضع يف فلـسـطني
والعراق( باالضافة الى العالقـات الثنائية، يف صلب اللقاء
الذي رحب خالله عـزيز )بـالعالقات املتـينة واملتـميزة( بني

اسالم اباد والسعودية.
جنسية 

اعلن اخلبـير الـنووي االسـرائيلي مـوردخاي فعـنونـو الذي
انهــى يف نـيــســان عقــوبــة بــالــسجـن 18سـنــة، انه يــريــد ان
يصبح مواطنا فلـسطينيا   وقال فعنونو )اود ان اطلب من
الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة والــرئيـس عــرفــات: اذا اردمت، اني

ارغب يف ان اصبح مواطنا فلسطينيا(.
وحكـم علـى فـعنـونـو عـام 6891 بـالـسجـن 81 سنــة بتـهمـة
)اخليـانــة والتجـسـس( بعـد ان سـرب لـصحيفــة )صنـداي
تاميز( مـعلومات حـول مفاعل دميـونة االسرائـيلي النووي

)جنوب( حيث كان يعمل.
مذكرة 

وقعت املـملكـة الـسعـوديـة والـصني مـذكـرة تفـاهـم للتـشـاور
السياسي بني وزارتي اخلارجـية يف البلدين  ووقعت املذكرة
مبنـاسبة زيـارة يقوم بهـا للمملكـة وزير اخلـارجية الـصيني
لـي تــشـــاو شـيـنغ الـــذي وصل مــســـاء االثـنـني الـــى جـــدة.
واستقبل امللك السعـودي فهد مسـاء الوزير الـصيني الذي
عبر له عـن )رغبة الـصني يف تعزيـز وتطويـر( العالقات مع

السعودية.
اعتقال  

نـقلت وكالة انترفـاكس الروسية لالنبـاء عن مصادر شرطة
موسكو قولها انهـا اعتقلت شخصني يشتبه بانهما ساعدا
املــرأتـني الــشـيــشــانـيـتـني اللـتـني يــشـتـبه بـــانهـمـــا فجــرتــا
نفـسيهـما يف طـائرتـني روسيتني الـشهر املـاضي ممـا اسفر
عن مـقتل 90 شـخصـا.   ولـم تكـشف الـشـرطــة عن اسـمي
املـشـتبـه بهمـا اال ان وكـالــة ايتـار-تــاس االخبـاريـة ذكـرت ان
احد املشتبه بهما يدعى ارمني اروتيونوف وهو من منطقة
كراسنودار جنـوب روسيا وقالت انه اعتقل االثنني يف مطار

دوموديدوفو يف موسكو. 
غرق 

اعـلنـت منــظمــة )غـــرينـبيـس -تـــركيــا( ان سفـينــة حتـمل
حـوالــى 2200 طن مـن النفـايـات الـسـامـة غـرقـت يف خليج
االسكنـدرون علـى السـاحل املتــوسطي ممـا يـشكل تهـديـدا
للبـيئــة احملليـة.  واوضحـت املنـظمـة املـدافعـة عـن حمـايـة
البـيئـة ان الـسفـينـة )ام يف اوال( الـتي تــرفع علم دولـة سـان
فنـسنـت )الكـاريـبي( كــانت تـنقل نفـايـات سـامــة مصـدرهـا
محـطات حـرارية اسـبانـية وغـرقت يف مكـان رست فيه مـنذ

اربعة اعوام.
تعهد 

تعهــد احلـلف االطلــسـي وروسـيـــا )تكـثـيف( تعـــاونهـمــا يف
مجــال مكــافحـة االرهـاب، ودانــا يف بيـان مــشتـرك مـوجـة
االرهاب اجلديـدة التي ضربت روسيا ومـنها عملية خطف
رهــائـن بيــسالن يف القــوقــاز الـــروسي.  واكــد الـبيــان الــذي
اعتمد يف ختام اجتماع استثنائي بني ممثلني عن احللف
االطلـسـي وروسيــا يف مقــر احللف يف بـروكـسل )ان الـدول
االعــضــــاء يف مـجلـــس احللـف االطلـــسـي-روسـيــــا تــبقــــى
مـصـممــة علــى تعــزيــز وتـكثـيف جهــودهــا ضــد الـتهــديــد
املشتـرك( املرتـبط باالرهـاب )مبا يف ذلـك عبر خـطة عمل

مشتركة(.
اعتقال  

اعـتقلت قـوات االمن البـاكـستـانيـة عـربيـا يـشتـبه يف صلته
بـتنظيـم القاعـدة وذلك يف عمليـة مداهـمة لقـرية صـغيرة
قرب احلدود الباكـستانية االفغانيـة   وجاء اعتقال املشتبه
به وهـــو سعـــودي يف اطـــار حـملـــة قـمـع مكـثفـــة تقـــوم بهـــا
بــاكـسـتــان اال ان مـســؤولـني قــالــوا انه لـيــس علــى قــائـمــة
املطلـوبني املنـتمني الـى التـنظيـم املتطـرف.  وذكر مـسؤول
امنـي ان عمليـة املـداهمــة متت )عقب تـلقي معلـومـات بـان
شخـصــــا له صلـــة بــــالقـــاعــــدة يخـتـبـــىء يف احـــد املـنـــازل

باملنطقة(. 

يف احلدث العربي
والدولي

املدى / وكاالت

ميدل ايست اونالين
تـــــــــــــوعـــــــــــــد عــــــــــشـــــــــــــرات آالف
الفلـسطينـيني بالـرد واالنتقام
خالل اجلـنـــازة احلـــاشـــدة لـ14
عــضــــوا مـن كـتــــائــب القـــســــام
اجلـنـــــاح العـــسـكــــري حلــــركــــة
حــمـــــاس الـــــذيــن قـــتلـــــوا لـــيل
االثـــنـــني الـــثـالثــــــــاء يف غــــــــارة

اسرائيلية شرق مدينة غزة. 
وانطلقت اجلنـازة، التي شارك
فــيهـــــا اكــثـــــر مــن ثالثــني الف
شخـص بـيـنهـم العــشــرات مـن
اعـــضـــــاء حــمـــــاس املــــسـلحــني
وامللــثــمــني ومــن تــنـــظــيــمــــــات
عـسكـريــة فلـسـطيـنيـة اخـرى،

من مستشفى الشفاء بغزة. 
وبعـد الـصالة علــى اجلثــامني
يف اجلــامع العمـري الكـبيـر يف
وســـط مــــــديــنــــــة غــــــزة جــــــاب
املـــشــيعــــون عــــددا مـن شــــوارع
املــــديـنــــة قــبل الــــوصــــول الــــى
مقبـرة الشهـداء يف الشجـاعية
حـيث ووريـت اجلثـامـني الثـرى

يف اجواء مؤثرة وغاضبة. 
وقــــال محـمــــد جـنــــديــــة احــــد
اقـــارب القـتلــى )هــذه جــرميــة
كـبـيـــرة تــــرتكـبهــــا العــصـــابـــات
الــصهـيـــونـيـــة ضـــد ابـنـــائـنـــا(
مــتــــســــــائال )مـــــا ذنــب هـــــؤالء

الشهداء يقتلون ؟(. 
واضــــاف جـنــــديــــة )اســــرائــيل

حماس تشيع شهداءها
عرشات اآلالف من الفلسطينيني يتوعدون باالنتقام وينتقدون صمت الزعامء العرب

ابقــــوا يف ابــــراجـكــم العــــالـيــــة
وسـيحـطـمه اهلل علـى رؤوسـكم

يف يوم من االيام(. 
وفـيـمــا حـملـت الـنعـــوش علــى
االكـتــــاف وقـــــد لفـت بــــرايــــات
حـركــة حمـاس املـميـزة بـاللـون
االخـــــضـــــــــر اطـلـق عـــــــشـــــــــرات

املسلحني النار يف الهواء. 
وردد املــــشـــــاركـــــون يف اجلــنـــــازة
هـتــافــات تــدعــو الــى االنـتقــام

والثار من )العدو(. 
وعــــم االضــــــــــراب الــــتـجــــــــــاري
واحلـداد يف غـزة تلـبيـة لـدعـوة
مـن حمـاس حـدادا علــى قتلـى
الـغـــــــــــارة االســـــــــــرائــــيـلــــيـــــــــــة. 

واضـاف )ان ذهـاب قيـادتنـا من
بـيـنـنـــا ال يـــزيـــدنـــا اال اصـــرارا
وتصميما وعزما على مواصلة

درب اجلهاد واملقاومة(. 
وتــابع )امـا الــذين يــستـنكـرون
عــملــيـــــاتــنـــــا االســتــــشهـــــاديـــــة
ليــرضــوا )الـــرئيــس االميـــركي
جــورج بـــوش( و)رئيـس الــوزراء
االســـرائـيلـي اريـيل )شـــارون او
االنــظـمــــة العــــربـيــــة الـعفـنــــة،
نقــــول لهـم هـــذا هـــو خـيـــارنـــا
خـيــــار اجلهــــاد واملقـــاومـــة، وال
تـقفــــوا ايهـــا املـنــــددون يف وجه
تيـار اجلهـاد واملقـاومـة يف وجه
تـيـــار االسـتـــشهـــاديـني، لــــذلك

تـــــرتـكــب املــــــذابح والـــــزعــمـــــاء
العــــرب يــتفــــرجــــون علـيـنــــا ال
يــهــــــمــهــــــم اال الــــكـــــــــــــــــراســــــي

واملناصب(. 
وتــــــوعــــــدت حــــــركــــــة حــمــــــاس
)العـــمالء( )املـــتعــــــاونـــــــون مع
اســــــــــرائــــيـل( حــــيــــث اضــــــــــاف
اخلطـيب بـاسـم حمـاس قـائال
عــنهــم )لــن يـــــرحــمهــم احـــــد،
ونقــــــول لهــم لــن تهـــــدأوا ولــن
تنـعمــوا بـــاالمن ولـن نقـبل أي
جهــــــة مــــــا ان حتــمــيـكــم او ان
تـتكـتـم علـيكـم، وسـنفـضـحكـم
عــلــــــــــــــــــــى رؤوس االشــهــــــــــــــــــــاد

وسنالحقكم(. 

)املدى( - وكاالت
أكـد تيـري رود الرسـن مبعــوث االمم املتحـدة
اخلــــاص أن ســــوريـــــة مهـتـمــــة بــــاسـتـئـنــــاف
مـحـــــــادثـــــــات الـــــسـالم مـع اســـــــرائــيـل وحــث
اجلانبـني على العودة الى مـائدة املفاوضات.

وقــال لــوكــالــة رويتــرز لـألنبــاء إنه يعـتقــد ان
الـســوريني ميـدون يــدهم الـى اســرائيل الـتي
يجب أن ترد بـاملثل الحياء محادثات السالم

املتوقفة منذ عام .2000 
واضــــاف قــــائـال )لقــــد أتــيح لــي خالل هــــذا
العام االلتقـاء مرات عديدة بـالرئيس األسد
والعـــديـــد مـن املــســـؤولـني الــســـوريـني حـــول
االســتــئــنــــــاف احملــتــمـل للـــمحــــــادثـــــــات مع
إســرائـيل وبـنـــاء علــى تـلك احملــادثــات فــأنــا
أعتقـد أن الـســوريني مهـتمـون بــالعـودة إلـى
مائدة املفاوضات للتوصل إلى تسوية للنزاع

مع إسرائيل(. 
ويـــريـــد األســــد العـــودة إلـــى الــتفـــاوض مـن
الـنقـطـــة التـي انتـهت إلـيهــا احملــادثــات عــام
2000 غيــر أن رئيـس احلكـومـة االسـرائـيليـة

شارون يريد البدء من الصفر. 
وقـــال الرسن )إن مــا أريـــده من الـطـــرفني أن
يستكشفـا امكانية العودة إلى التفاوض فهو
أمـــر حيــوي وضــروري يف هــذا الـــوقت الــذي
تغلـي فيـه املنـطقــة حيـث سيــؤدي ذلك إلــى

تهدئة النزاعات األخرى يف املنطقة(. 
وكـانت احملـادثـات الـسـوريـة االسـرائـيليـة قـد
انهــــــارت عــــــام 2000 بــــســبــب اخلـالف علــــــى
السيطرة على منطقة من األرض على بحر

مبعوث األمم املتحدة:
سوريا مهتمة باستئناف حمادثات السالم مع إرسائيل وعىل اجلانبني

اجللوس اىل طاولة املفاوضات
اجللــيل. وتــــشــتـــــرط ســـــوريـــــة الســتــئــنـــــاف
املفــاوضــات مــوافقــة إســرائـيل مقــدمــا علــى
إعـادة مـرتفعـات اجلـوالن التي احـتلتهـا عـام

 1967.
من جـانب آخـر أكد وزيـر اخلارجـية الـسوري
فــــــاروق الــــشــــــرع أن الـعالقــــــات بــني دمـــــشق
وبيـروت سوف تتعزز أكثر فـأكثر بعد أن تبني
مجلـس األمن الـقرار 1559 الـذي يدعـو إلى
انسحـاب جميع القـوات األجنبـية من لـبنان

يف إشارة ضمنية إلى سوريا.
وقـال الـشـرع يف مـؤمتـر صحـايف مع نـظيـره
الـروسي سيـرغي الفـروف الذي يـقوم بـزيارة
إلـــى دمـــشق أن ســـوريـــا ولـبـنـــان سـيـــشهـــدان
خالل املـرحلـة القـادمـة املـزيـد مـن االنفتـاح

واملزيد من تعزيز العالقات وحتصينا.
وأشـــار الــشـــرع إلــــى أن بالده لـم تــطلـب مـن
الــــدول األعــضــــاء اخلـمـــســــة الــــدائـمـني يف
مجلـس األمـن استخـدام حـق النقـض علـى
القـــــــرار 1559 ألنهــــــا لــم تــــــرد أي شــكل مــن

اشكال التصعيد.
وقـــــــال أنـه طـلــب مــن نــــظــيـــــــريـه الـــــــروســي
والـصيـني عــدم تــأييــد القــرار الــذي قــدمـته

الواليات املتحدة وفرنسا.
أمـــــــا الفـــــــروف الـــــــذي امـــتـــنـعـــت بـالده عـــن
الـتــصـــــويــت علـــــى القـــــرار فقـــــد اعـتـبـــــر أن
بــاسـتـطــاعــة لـبـنــان إدارة شــؤونه الــداخلـيــة

بشكل مستقل.
وكــانت الـواليــات املتحـدة قـد فــرضت يف أيـا
املــاضي عقـوبـات علـى سـوريـا مـتهمـة إيـاهـا
بدعم اإلرهاب وزعزعة االستقرار يف العراق.

)املدى( - وكاالت
جددت الـواليات املـتحدة إصـرارها
علــى أن حتـيل الــوكــالــة الــدولـيــة
للـطــاقــة الــذريـــة ملف الـبــرنـــامج
الــنـــــووي اإليـــــرانــي إلـــــى مـجلـــس
األمـن متهـيـــدا لفـــرض عقـــوبـــات
اقتصادية وسياسية على طهران.

ودعــا وزيــر اخلــارجـيــة األمـيــركـي
كــــولـن بــــاول الــــوكــــالــــة الــــدولـيــــة
للـطــاقــة الــذريــة ألن تـــرفع خالل
اجتمـاع مجلس محافظيها يف 13
أيلـــــول يف فــيــيــنـــــا املـلف الــنـــــووي
اإليــــــرانــي إلــــــى مـجلـــــس األمــن.
ويـــنـــتــــظــــــــر أن يـــبـحـــث مـجـلــــــس
محـافـظي الـوكـالــة املكــون من 23
بـلـــــــــدا األســـبـــــــــوع الـقـــــــــادم املـلـف

تصاعد تداعيات األزمة النووية اإليرانية
واشنطن ترص عىل إحالة امللف النووي ملجلس األمن وطهران مستعدة لتجربة

نسخة معدلة من صاروخها شهاب )3(
الـتكـنــولــوجـيــا الـنــوويــة املــدنـيــة.
مــــــؤكـــــــدا أن طهــــــران ال تــــــسعــــــى
المـتـالك أسلحــة نــوويــة أو صـنع
قــنــبلـــــة ذريـــــة.وتــتهــم الـــــواليـــــات
املتحـدة األميـركيـة إيـران بــالعمل
ســرا حليــازة قنـبلـة نـوويـة وتــدفع
دائمــا بــاجتــاه رفع هــذا امللف إلــى
مجلــس األمـن. وقـــد أعـــرب بـــاول
عـــن حتفـــظـه علــــــى مـعلــــــومــــــات
مـصـــادر دبلـــومـــاسـيـــة أفـــادت بـــأن
طهــــران مـــســتعـــــدة للـتـخلـي عـن
االســتــمــــــرار يف جتــمــيـع أجهــــــزة
الـطـــرد املـــركـــزي الـتـي تــسـتخـــدم
لــتخــصـيـب الـيــــورانـيــــوم وتـعلــيق

أنشطة التخصيب.
هذا وأكـدت مصـادر دبلومـاسية يف
فيـينــا الثالثـاء ان ايـران مـستعـدة
للـتـخلـي عـن مـــــواصلــــة جتـمــيع
اجهــــــزة الـــطــــــرد املــــــركــــــزي الــتــي
تـستخــدم يف تخصـيب اليـورانيـوم
لتـجنـب اتخـاذ خـطـوة ضـدهـا يف

مجلس االمن الدولي. 
واعلــن وزيــــــر الــــــدفــــــاع االيــــــرانــي
االميـرال علـي شمخـانـي الثالثـاء
ان ايران مـستعـدة للقيـام بتجـربة
النـسخة املعدلـة لصاروخ شهاب-3
امـام مراقـبني الثبـات ان التجـربة

السابقة كانت ناجحة. 
وكان شمخاني يـرد على معلومات
صحـافيـة افادت ان الـتجربـة التي

جرت يف 11 اب كانت فاشلة. 
ويف املقابل كتبت صحيفة هآرتس
االسـرائـيليـة مـؤخــرا ان النـسخـة
احملــــدثـــــة للــصــــاروخ الـتـقلـيــــدي
املتـوسط املـدى شهـاب-3 ميكن ان
يـصل مــداهــا الـــى اكثـــر من الـفي
كلــم وقـــــد تـكـــــون اكــثـــــر دقـــــة مــن
النـسخـة الـسـابقـة الـتي كــان يبلغ
مــداهــا مــا بـني 1300 و 1700 كلـم
حسب املصـادر االيرانيـة ما يجعل
اسرائـيل مبرمـى هذه الـصواريخ. 

اإليــــــرانــي وســـط رفــــض طهــــــران
للتهـديدات والـضغوط األمـيركـية
واألوروبـيــــة ودعـــــوتهــــا يف الــــوقـت
نفسه إلى احلوار املبـاشر واملستمر

إلنهاء هذا امللف احلساس.
وقـــال املــســـؤول عــن امللف الـنـــووي
اإليــــرانـي حـــسـن روحــــانـي أمـــس
خالل زيـــارة لهـــولـنـــدا –الـــرئـيــس
الدوري احلالي لالحتاد األوروبي-
)إننا نطـمئن العالـم بأن أنشـطتنا
املـرتبطة بالتخصيب هي من أجل

أغراض سلمية(.
وأوضح أن بالده أعلـنت بـصــراحــة
مـــوقفهــا لالحتـــاد األوروبي بــأنهــا
لن تـتخلــى أبــدا عـن حقهـــا )غيــر
القــــــابـل للــتـــصــــــرف( بــــــامـــتالك

(CNN( األمم املـتحــدة، نـيــويــورك
قــــال األمــني العـــــام لألمم املــتحــــدة،
ــــــر راض عـــن ــــــان، إنـه غـــي كــــــويف عـــن
اجلهــــود الـتـي تـبـــــذلهــــا احلـكــــومــــة
الـســـودانيــة لفــرض األمـن يف إقلـيم
دارفــــور، كـمــــا دعــــا اخلــــرطــــوم إلــــى
مضـاعفـة جهـودهــا لتـأمـني حمـايـة

املدنيني.
ويـتـــــوقع عـنــــان أن يــتخــــذ مـجلـــس
األمن الـدولي قـراراً، األسبـوع املقبل،
بـشــأن الـتقــريــر الـــذي رفعه مــؤخــرًا
وحـث فـيه اخلـــرطـــوم علـــى القـبـــول
بقوة مراقبة دولية موسعة للحيلولة
دون تـصـعيـد مـليــشيـات اجلـنجـويـد
من هجـماتهـا يف اإلقليم، وفق وكـالة

األسوشيتد برس.
وحـث األمــني العــــام لألمم املــتحــــدة
األسـرة الدولـية علـى التحـرك لدعم
ــــــــى قــــــــوة االحتــــــــاد األفــــــــريـقـــي عـل

الصعيدين املالي واللوجستي.
ويف تعلـيق حـول الـتقـاريـر املـتنــاقلـة
بشـأن اندالع مـوجة عنف جـديدة يف
اإلقلـيم الــذي شهــد مـصــرع 30 ألف
شخـص وتشـريـد حـوالي 1.2 مليـون
يف الهجمــات التي تـشنهـا مليـشيـات
اجلــنجــــويـــــد العــــربـيـــــة علــــى قــــرى
اإلقلـيم، قــال عنــان )علــى احلكـومـة
الـــســــودانـيــــة مــضــــاعفــــة جهــــودهــــا
حلمايـة السكان(.وأضـاف قائالً )أننا
غيـــر راضي فـيمــا ويـتعلق بــاجلـبهــة
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أزمة دارفور اإلنسانية

عنان غري راض عن جهود احلكومة السودانية ويدعوها حلامية املدنيني

مسودة قرار من املتوقع أن ترفعه إلى
ـــــــائـــب ـــــــدولـــي.ورفــــض ن ـــــس ال اجملـل
الــسفـيـــر األمــــريكـي لـــدى املـنـظـمـــة
األمميـة، ستيـوارت هـوليـدي، تقـدمي
املـزيـد مـن التفــاصيل بـشـأن القـرار.
ـــــــة ـــــــر اخلـــــــارجـــي ـــــــدوره دعـــــــا وزي وب
الـبــــريــطــــانـي، جــــاك سـتــــرو، األمم
املــتحــــدة إلــــى اسـتــصــــدار خــطــــوات
واضحـــة يـتـــوجــب علــــى احلكـــومـــة
الـــســــودانـيــــة العـمـل بهــــا حلل أزمــــة
دارفـــــور، الــتــي وصفــتهـــــا املــنـــظــمـــــة
األممـيــــة بــــأســــوأ كــــارثــــة إنـــســــانـيــــة

يشهدها العالم.

ـ ـ ـ
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األمنية، نعتقد بأهمية وضرورة فعل
املـــزيـــد(.وجـــاءت تـصـــريحـــات عـنـــان
قبيل لقائه بـرئيس الوزراء السوداني
الـــســـــابق، الــصـــــادق املهــــدي، وجــــون
قـــرنق، زعـيـم حــركــة جـيــش حتــريــر
الــســـودان، الـثالثـــاء.وقـــالـت مـصـــادر
مقـــربـــة مـن عـنـــان إن األمــني العـــام
للمنظمة األمميـة وقرنق اتفقا على
ضرورة تكـثيف اجلهود للـوصول إلى
اتفـــاق سالم يـنهـي احلـــرب األهلـيـــة
الـدائــرة يف جنـوب الـســودان منـذ 21
عامـاً، وإيجاد حل ألزمـة دارفور. ومن
جـانبها تعـمل اإلدارة األمريكيـة على

واشنطن - القناة
ذكـرت صـحيفــة نيـويـورك تـاميــز االميــركيـة علـى مـوقعهـا
علـى االنتـرنت ان الـرئـيس الـصينـي السـابق جيـانغ زميني
الــــذي بقـي قـــائـــدا لـلجـيـــش اعلـن ملــســـؤولـــون يف احلـــزب

الشيوعي الصيني انه سيستقيل من منصبه. 
واوضحـت الــصحــيفـــة نـقال عـن مــصـــدريـن قـــريـبـني مـن
السلـطات الـصينـية طلـبا عـدم كشف هـويتيهـما ان جـيانغ

زيمني سيستقيل من قيادة اجليش الصيني 
زميني اقترح ان يتولى رئاسـة اللجنة املركزية العسكرية يف
مكـانه هـو جيـنتـاو الـذي اصـبح رئيـسـا للـدولـة يف تـشـرين

الثاني 2002 وقائدا للحزب يف آذار .2003 
وقـالت الصحيفـة ان جيانغ الـذي يبلغ من العمـر 78 عاما
حتــدث عـن خـطـته هـــذه خالل اجـتـمـــاع لكـبــار مــســؤولـي

احلزب الشيوعي الصيني يف نهاية االسبوع املاضي. 

كــابــول، أفغــانــستـــان (CNN( قتـل ستـــة من
مليـشيـات طــالبـان فـيمــا وقع اثنـان يف األسـر
إثر اشتباكات مسلحة مختلفة يف أفغانستان.
وتأتي االشتباكات التي تـعد األكثر دموية منذ
فــتــــــرة، قــبـــيل ســــــاعــــــات مــن بــــــدء احلـــملــــــة

لالنتخابات الرئاسية يف أفغانستان.
وكـانـت مليـشيـات طـالبـان قـد تـوعـدت بعـرقلـة
سـيــر االنـتخــابــات احملــددة يف تــشــريـن األول،
وهـي أولــــى انــتخــــابــــات قــــومـيــــة تــــشهــــدهــــا
أفغـانـستــان منـذ سقـوط حـركـة طــالبــان قبل

قرابة ثالث سنوات.
ويــنحــصـــر الـــسـبـــاق الـــرئـــاســي علـــى رئـيـــس
احلكـومــة اإلنتقــاليــة يف أفغـانــستـان، حـميـد

كرازي بجانب 17 من املنافسني اآلخرين.
وبـدأت املــواجهـات الـدمـويــة مع نـزول حــوالي
ستـني مقــاتاًل لـطــالبــان مـن اجلبــال اجملــاورة
ملقــاطعــة )نــوبهــار( ومهـــاجمــة مقــر حكـــومي
هنـاك، وفق مـا نقلت وكـالة األسـوشيتـد برس
عن جيالني خـان، نائب قـائد قـوة الشـرطة يف

زابول.
وقال خـان إن االشتـباكـات التي اسـتخدم فـيها
الـطــرفـــان األسلحــة الـثقـيلــة اسـتـمــرت زهــاء
الســاعتني وقـبيل تــراجع املليـشيـات املهـاجمـة

إلى اجلبال.
وذكــــر املــصــــدر أن االشـتـبــــاكـــــات أسفــــرت عـن
سقـوط جنـدي حكــومي بجـانب إصـابـة آخـر،
فـيمــا فقــدت املـليــشيــات املهـــاجمــة أربعـــة من

عناصرها.
وأشــار املـســؤول األمـني إلــى إرســال قــوات أمن
إضـــافـيـــة مـن )قالت( إلـــى )نـــوبهـــار( لفـــرض

األمن يف املنطقة.
ويف حادث منـفصل، اندلع املـواجهات املـسلحة
إثـــر فـتـح مقــــاتلـــو طـــالـبـــان الـنــــار علـــى قـــوة
أمريكيـة-أفغانية مشتركـة كانت تقوم بدوريات
للـبحث عـن املليــشيـات املـسلحــة يف مقــاطعـة
)ســوري( بحــسب إفـــادة خيــال مـحمــد حـــاكم

)زابول(.
وقال محمد إن املواجهات انتهت مبقتل اثنني
مـن العنـاصـر املقـاتلـة فـيمـا وقع جـريحـان يف
األسـر، فـيمــا لم تقع أي إصـابــات بني صفـوف
الـقــــــــــوات األمــــــــــريــكــــيــــــــــة أو األفـغــــــــــانــــيــــــــــة.

قبل ساعات من بدء احلملة االنتخابية

أفغانستان تشهد اشتباكات دموية بني احلكومة
ومقاتيل طالبان

وزارة الرتبية/ املديرية العامة لألبنية املدرسية
إعالن

تعلن وزارة التربية/ املديرية العامة لألبنية املدرسية عن توفر مناقصة سرية )تأهيل وتطوير دواجن
إعدادية زراعة احللة(.

فعلـى الـراغـبني بــاالشتــراك فيهــا من شـركـات املقـاوالت اإلنـشــائيـة/ درجـة خـامـسـة حــاملي هـويـة
التـصـنيف الـصـادرة مـن وزارة التخـطيـط ال تـقل عن الـدرجـة املـذكـورة نـافــذة املفعــول عنــد تقـدمي
العطـاء مـراجعـة املـديـريـة العـامـة لـألبنيـة املـدرسيـة الـواقعـة يف األعـظميـة خلف ثـانـويـة احلـريـري
لـلبنات/ سـاحة عـنتر لقـاء مبلغ )25000( خمـسة وعشـرين ألف دينـار للمنـاقصة الـواحدة غيـر قابل
للـرد علـى أن يـرفق بـالـعطـاء املـسـتمـسكـات املبـينـة يف أدنــاه يف غالف مختــوم يكتـب عليه رقـم واسم

املناقصة وآخر موعد للتقدمي يف املديرية أعاله هو يوم اخلميس 16/ 9/ 2004
املستمسكات املطلوبة:

1-شهادة تأسيس الشركة أو املكتب.
2-هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتماً.

3-قائمة باألعمال املماثلة.
كتاب الضريبة )براءة الذمة(.

5-صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى وزارة التربية/ األبنية املدرسية حتماً.
مالحظة:

1-تدون األسعار رقماً وكتابة.
2-الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

3-يرفض العطاء حتماً غير املستويف للمستمسكات أعاله.
4-يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن.

5-تفتح العطاءات يف اليوم احملدد بحضور من يرغب من املناقصني.
حسنني فاضل معله
املدير العام لألبنية املدرسية
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