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اعلـن وزيــر العــدل الـبــاكـسـتــانـي واصـي ظفــر لــوكــالــة
فــرانـس بـــرس ان البــرملـــان البــاكــستـــاني تـبنــى قــانــونــا
يفـــرض عقـــوبـــة االعـــدام علـــى جـــرائـم الــشـــرف الـتـي
ترتكب يف املناطق الريفية على كل مستويات اجملتمع.
وقال الوزيـر الباكسـتاني "تبـنينا قـانونا يفـرض عقوبة
االعـدام على االشخـاص املتورطـني يف قتل اي شخص
بـاسم الـشرف"، مـوضحا ان هـذا النص "سـيردع الـذين
يفكـرون بــارتكــاب مثل هـذه اجلــرائم الـشـنيعــة بيـنمـا
ســــتـــــــــشـعــــــــــــر الــــنـــــــــســــــــــــاء انـهــــن يف امــــــــــــان اكــــبــــــــــــر".
وقـــــالـت وزارة الـــــداخلـيـــــة ان 2774 امـــــرأة و1327 رجال
قـتلــوا يف جــرائـم شــرف يف الــسـنـــوات االربع االخـيــرة.

تشكيلة
اعلـن الـــرئـيــس املقــبل للـمفـــوضـيـــة االوروبـيـــة جـــوزيه
مــــانــــويل دوراو بــــاروزو أمـــس األربعــــاء أمــــام الـبــــرملــــان
االوروبي انه سحب تـشكيلتـه للمفوضـية التـي كان من
املــؤكــد انهـــا لن حتـصل علــى ثقـــة النــواب االوروبـيني.

تخلٍ
أعلــن ان احملـــــامــني املـكـلفــني الـــــدفـــــاع عــن الـــــرئــيــــس
اليوغوساليف الـسابق سلوبـودان ميلوشيفيـتش، طلبوا
اعــــفـــــــــــــــــــــــــــــاءهـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــذه املــــهـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــة.
وكـــانـت مـحكـمـــة اجلـــزاء الـــدولـيـــة للـنـظـــر يف جـــرائـم
احلرب يف يوغوسالفـيا السابقـة كلفت هؤالء احملامني
الــــــــــدفــــــــــاع عــــن مــــيـلــــــــــوشــــيـفــــيــــتــــــــش رغــــمــــــــــا عــــنـه.

أسف
عــبـــــر الـــــرئــيــــس االمــيـــــركــي جـــــورج بـــــوش عــن اسـفه
الستخـدامه كلـمة تـذكر بـاحلمالت الـصليبـية لـوصف
احلـرب علـى االرهاب بـعد اعـتداءات احلـادي عشـر من

ايلول2001 .
وقـال بـوش "قلتهـا مـرة ومـا كـان عـلي ان استخـدم هـذه

الكلمة".
وكـان الـرئيـس االميـركي اكـد بعـد اعتـداءات 2001التي
اسفـــــرت عــن سقـــــوط حـــــوالـــــى ثالثـــــة آالف قـتــيل يف
الـواليـات املتحـدة ان "هـذه احلملــة )الصلـيبيـة( وهـذه
احلــــــرب علـــــى االرهـــــاب ســتــــســتــمــــــر بعـــض الـــــوقــت".
واثـــــار اســتخـــــدامه هـــــذه العــبـــــارة اســتــيـــــاء شـــــديـــــدا.

مصادقة
صــادق الكـنيـست االسـرائـيلي بـاغلـبيـة االصـوات علـى
خـطــة اريـيل شــارون لالنــسحـــاب من قـطــاع غــزة الـتي
ســتــــضع حــــــدا لــــســبـع وثالثــني ســنــــــة مــن االحـــتالل
واالســــــتــــــيـــــــــطــــــــــــــــان الــــــيــهــــــــــــــــودي يف الــقـــــــــطــــــــــــــــاع.
وايــد 67 نــائـبــا اخلـطـــة مقـــابل معــارضــة 45 وامـتـنــاع
ـــــــــــــت. ـــــــــــــتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي ســـــــــــــبـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــن ال
ويـتــــوقع ان يـتــم اخالء املـــسـتــــوطـنــــات املعـنـيــــة علــــى
مـراحل. وسـتخضع كـل مرحـلة ملـوافقـة احلكـومة عـلى
ــــــــــــول2005 . ــــــــــــة يف ايـل ان تـــــنـــــتـهـــــي هــــــــــــذه الـعـــــمـلـــــي

قرار
قرر مجلس االمن الـدولي يف قرار غيـر عادي مت تبنيه
باالجمـاع، عقد اجتماعات حـول السودان وازمة دارفور
ــــــــــــانـــــي. ــــــــــــروبـــــي يف 18 و 19 تــــــــــشــــــــــــريـــــن الـــــث يف نـــــي
وسـيكــون هــذا االجـتـمــاع الـــرابع جمللــس االمـن خــارج
مقـــر االمم املـتحـــدة يف نـيـــويـــورك مـنـــذ 1952، واالول
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ1990
وقــــــال املــنــــــدوب االمــيــــــركــي يف االمم املـــتحــــــدة جــــــون
دانفورث للصحـافيني ان "الهدف من هذه الـرحلة غير
العـاديــة االهتمـام مبسـألـة السـودان. هـذا هـو املـوضـوع
الــرئيـسـي علـى جــدول االعمـال الـذي تـوافـقنــا علـيه.
وستتـولـى الـواليـات املتحـدة الـرئـاسـة الـدوريـة جملـلس
االمن يف تـشـريـن الثــاني، وبــالتـالـي سيـرئـس دانفـورث
املــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــات يف نــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــروبــــــــــــي.

اختناق
قـال مـسـؤولـون تـايالنـديـون ان 84 مــسلمـا علـى االقل
قــتلــــوا وان معــظــمهـم قــضــــى بـــسـبـب االخـتـنــــاق اثــــر
حـشـرهم يف شـاحنـات قــوى االمن بعـد ان قـامت قـوات
الـشــرطـــة واجليــش بقـمع تـظــاهـــرة عنـيفـــة يف جنــوب
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد.
ومـات مـعظـم القتلـى اخـتنـاقــا عنـدمـا مت حـشـر 1300
مـن املـتـظــاهــريـن يف شــاحـنــات اثــر اسـتخــدام االجــزة
االمنـية خـراطيم املـياه والـغاز املـسيل لـلدمـوع لتفـرقة
التظاهرة خارج مركز الشـرطة يف محافظة ناراثيوات.

تأييد
اكد الرئيـس الفرنسي جـاك شيراك واملستـشار االملاني
غـيــــرهــــارد شــــرودر يف بــــرلــني انهـمــــا سـيــــؤيــــدان بــــدء
مفاوضـات انضمـام مع انقـرة تفضـي الى دخـول تركـيا
ـــــــــــــــــــــــي. الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد االوروب
وادلـى شــرودر وشيــراك بتـصــريحـاتـهمــا خالل مـؤمتـر
صحــايف يف ختـام اجـتمـاعــات اجمللـس الـوزاري الــرابع
االملاني الفـرنسي قبـيل لقائـمها رئيـس الوزراء الـتركي
رجـــــــــــــــــــــــــــب طـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــب اردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.
وقــــــال شــيــــــراك ان "اعــــــز امــنــيــــــاتــي" هـــي ان تفـــضــي
املفـاوضـات مع انقـرة الـى انـضمـام تــركيـا الـى االحتـاد
االوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
وحتـدث شـرودر يف االجتـاه نفـسه قــائال ان الهــدف من
املفـاوضـات يـنبـغي ان يكـون انـضمـام انقــرة "وليـس اي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر".

حل
شــدد الــرئـيــس املـصــري حــسـنـي مـبـــارك علــى ضــرورة
ايجاد حل للنـزاع االسرائيـلي الفلسطـيني والوضع يف
العراق حتـى ميكن حتقيق جناح يف مكـافحة االرهاب.
وجــاءت تصـريحــات مبـارك يف لقـاء مع وزيـر خــارجيـة
لوكـسمبـورغ جان اسـلبورن الـذي ستتـولى بالده رئـاسة
االحتـــاد االوروبـي اعـتـبـــارا مـن كـــانـــون الـثـــانـي املقـبل.
وقال مبـارك ان "عدم تـسويـة مشكلـة العراق والقـضية
الفلــسـطـيـنـيــــة تعـــد مـن املــسـبـبـــات لـظـــاهــــرة العـنف
ــــــــــــــــــــــــــي". واالرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

صاروخ
اعلـن مــســؤولــون يف وزارة الــدفـــاع الهـنــديـــة ان الهـنــد
قـــامت أمـس االربعــاء بـتجــربــة الطالق منــوذج بحــري
من صــاروخ بــالــستـي متــوسـط املــدى قــادر علــى حـمل
شـــــــحــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
واوضح هـــؤالء املــســـؤولـــون ان الـصـــاروخ "بـــريـثفـي-3"
اطـلق قـبــــالــــة ســـــواحل واليــــة اوريـــســــا شـــــرق الهـنــــد.
ـــــــــــــــر. ـــــــــــــــومــــــت ويــــــبــلــغ مـــــــــــــــداه بــــــني 250 و 300 كــــــيــل
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وزارة البلديات  واالشغال العامة 

 2112 / 11/ 25 
نــشـــرت )املـــدى( بـتـــاريخ 12 / 10 / 2004 خـبـــراً يخـص
الـــسـيــــد )مجــــول الــــراوي( وآخــــريـن. وقــــد راجعـنــــا يف
اجلريـدة محامـي السـيد الـراوي، أكثـر من مـرة محاوالً
تأكيـد براءة مـوكله من جـميع التهم املـوجهة إلـيه. وقد
تبني لـ)املدى( أن املعلـومات التي تتوفر يف اخلبر تفتقر
إلــــــى الــــــدقــــــة. لــــــذا اقــتـــضــــــى الــتــنـــــــويه واالعــتــــــذار.

ــــه ــــــــــــــــــــوي ـــــــن ـت ـ ـ

املدى - وكاالت
ذكــرت مـصـــادر فلــسـطـيـنـيــة صـبــاح
اليــوم االربعــاء ان اتـصــاال هــاتـفيــا
جـــرى بـني الـــرئـيـــس الفلــسـطـيـنـــى
يـــاســـر عـــرفـــات والـــرئـيـــس اللـيـبـــى
معـمـــر القـــذافـــى اللـيلـــة املـــاضـيـــة
اطمــأن فـيه الـــرئيــس اللـيبــى علــى
صـحــــــــة عــــــــرفــــــــات. وجــــــــرى خـالل
االتـصـــال بحـث تـطـــورات االوضـــاع
فــى االراضـــى الفلـسـطـيـنـيــة جــراء
اسـتمــرار العــدوان االســرائـيلــى فــى
كـــــافـــــة املـــــدن والقـــــرى واخملـيـمـــــات
السـيـمــــا العـــدوان املـتــصـــاعـــد فـــى
قــطــــاع غــــزة.. اضــــافــــة الـــــى بحـث
اجلهــــود والــتحــــركــــات لــــوقف هــــذا
ــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوان. ال
مــن جـــــــانــب آخـــــــر  قـــــــال مـــــــراسـل
اجلــــــزيــــــرة نــت يف غــــــزة إن جــيـــــش
االحتالل بـدأ عمليـات نـسف ملنـازل
الفلــسـطـيـنـيـني وتــدمـيـــر للـمـــواقع
األمـنـيـــــة الـفلـــســطـيـنـيـــــة وجـــــرف
لألراضـي احمليـطــة بــاملــستـــوطنــات
اإلسـرائـيليـة بـدعـوى تــوفيــر غطـاء
أمـني لـعمـليــة االنــسحــاب املــزمعــة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة.
وأوضح املـراسل أن جيـش االحتالل
قـــــام بــتـــــدمــيـــــر املــنـــــازل وجتــــــريف
األراضـي احملـيــطـــة مبــسـتـــوطـنـتـي
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عرفات والقذايف بحثا األوضاع الفلسطينية

القوات اإلرسائيلية حتدث دماراً هائالً يف غزة قبل انسحاهبا
فيينا )اف ب( - 

بدأت فرنسا واملـانيا وبريطانيا
صبـاح أمس االربعـاء اجتمـاعا
جــــديـــــدا مع ايــــران يف فـيـيـنــــا
لـسمـاع رد طهـران علـى عـرض
اوروبــي لـلــتـعــــــاون يف مـقــــــابـل
وقـف تخـــصــيــب الــيـــــورانــيـــــوم
الجـل غيــر مــسمــى كمــا صــرح
ــــــــســــي ـــــــــــومـــــــــــاســــي فـــــــــــرن دبـل
لــــــــــــــــــصــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــيـــــــــــــــني.
ويعقـــد االجـتـمـــاع علـــى غـــرار
اجـتـمــاع اخلـمـيــس املــاضـي يف
مقــــــر بعــثــــــة فــــــرنــــســــــا لــــــدى
املنظمات الدولية يف العاصمة

الـنـمـــســــاويـــــة.
وبـــحــــــــــــــــســـــــــب
ـــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــض ب
الـدبلوماسيني
تـبـــدو الفــرص
ــــــــــة يف ضــــئــــيـل
الـتــــوصل الـــى
نتيجـة يف هذا
االجتمـاع وهو
الـــــثــــــــــــانـــــي يف
غـــــــــــضـــــــــــــــــــــــون
اســــــــبــــــــــــــــــــــــــوع.
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اجتامع أورويب إيراين لسامع رأي طهران
بوقف ختصيب اليورانيوم

اإلســـــرائــيلـيـــــة الـتـي حـلقــت علـــــى
ارتفـــــاع مـنـخفــض أطـلقـت نـيـــــران
أسلحـتهـــا الـــرشـــاشـــة جتـــاه مـنـــازل
املـواطـنني فـى تل الــزعتـر ومحـيط
محطـة حمـودة للبتـرول وتل قليـبو
وبـــســــاتـني احلـمــضـيــــات احملـيــطــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــون. بــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــان
يف غـضـــون ذلك اسـتــشهــد مــواطـن
فلـسـطيـني يف خـان يـونـس جنــوبي
غـزة جراء قصف إسـرائيلي يف حني
أعلن جيـش االحتالل إعادة انـتشار
قــــواته املـــوجـــودة يف هـــذه املـنــطقـــة
الـتــي شهــــدت عــملـيــــة عـــسـكــــريــــة
مكـثفـــة أسفـــرت عـن اسـتــشهـــاد 17
ــــــــــــــــــــــســــــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــا. فــــل
مـن جــــانــبهــــا قــــالـت وكــــالــــة غــــوث
وتــشغـيل الالجـئـني الـتــابعــة لألمم
املتحــدة إن جيـش االحتالل أحـدث
دمـارا هــائال يف املنـطقـة حـيث دمـر
23 منـزال خالل العمليـة العسكـرية
وإتـلـف الــــطـــــــرق وشــبـكـــــــات املــيـــــــاه
ـــــــــــــــصــــحـــــــــــي. ـــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــرف ال وال
من جهة أخـرى أكد وزير اخلـارجية
الفلسطـيني نبيل شعث أن الرئيس
الفلـسـطيـني يـاسـر عـرفــات يعــاني
من مــشكلــة معــويــة، ولكـن أطبــاءه
يـتـــــوقعـــــون له أن يــتحـــسـن كـثـيــــرا
ــــــــــــــضـــعــــــــــــــــــــــــــة أيــــــــــــــــــــــــــام.  خـــالل ب
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اســـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده.
ودفع جـيــش االحـتالل بـتعــزيــزات
عــسكــريــة إلــى مـعبــر بـيت حــانــون
شــــمــــــــــالــــي الـقـــــطــــــــــاع ومـحــــيـــــط
مسـتعمرة نيـسانيت وقـالت مصادر
أمـنـيـــــة فلـــســطـيـنـيــــة إن اآللـيــــات
العــسكــريــة متــركــزت بــالقــرب مـن
املعبــر متهيـدا يف مــا يبـدو لعـدوان
جــديـــد ردا علــى اسـتهــداف املـــوقع
مــــــــــن قــــــــــبـــل املـــقـــــــــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــــــــة.
وقـــال شهـــود عـيـــان إن املـــروحـيـــات
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نـتــســـارمي ومـــوراج وقــصف مــــوقعـــا
لألمن الــوطني بـاألسلحـة الـثقيلـة
بــالقـــرب من مـعبــر صـــوفيـــا شمــال
مـــــديــنــــــة رفح جــنـــــوبــي القـــطـــــاع. 
وقـــــــالــت قــيـــــــادة األمــن الـــــــوطــنــي
الـفلــســطـيـنـي إن جـيــش االحـتالل
أطلق نيـران أسلحته بـاجتاه املـوقع
ودمـــــره بـــــالـكــــــامل. ولــم تــــــرد بعـــــد
معلــومــات عن وقــوع إصــابــات. كمــا
أطلق جـنـــود االحـتالل الـنـــار علـــى
فلـسطـيني يف املـدينـة ممـا أدى إلـى

وقـــــد صـــــرح املــتحـــــدث بـــــاســم
فـــريـق املفـــاوضـني االيـــرانـيـني
حـــسـني مــــوســــويــــان لــــوكــــالــــة
فــرانـس بــرس ان ايــران تعـتبــر
انه مـــا زال هـنـــاك الكـثـيـــر مـن
نقــاط "الغمــوض" يف االقتـراح
ــــــــــذي يـجــــنــــبـهــــــــــا االوروبــــي ال
عقـــوبــــات محـتـملـــة مـن االمم
املـتحــدة يف حـــال تخلـيهــا عـن
ــــــــــوم. ــــــــــورانــــي تـخــــــصــــيــــب الــــي
ويـشــارك يف اللقــاء مـســؤولــون
من وزارات اخلــارجيـة االملــانيـة
والـبـــريــطـــانـيــــة والفـــرنــسـيـــة.
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بيـروت )اف ب( - انــتقـــدت الــصـحف
اللبنـانيـة بشــدة أمس االبعـاء احلكـومـة
الـتي شـكلهـــا عمــر كــرامـي معـتبــرة انهــا
"حــاشــدة بــوجــوه الـصـف الثــانـي" مع ان
"طــــــابخــيهـــــا حـــــاولـــــوا الــتـخفــيف مــن
كـآبتهـا" بتعـيني سيـدتني وزيـرتـني فيهـا.
ونـقلــت صحــيفـتــــا "الــنهــــار" املعــــارضــــة
و"الــسفيـر" املـؤيـدة لـسـوريــا تصـريحـات
كـرامي الـذي قـال بحـديثـه عن حكـومته
املــــؤلفــــة مــن ثالثـني عــضــــوا مــــؤيــــديـن
لـــدمـــشق "لـيــس بــــاالمكـــان افــضل ممـــا

نـســائيـني للمـرة االولـى يف لـبنـان لـكنهـا
بقيت يف املسار الذي انتج متديدا للعجز
وورطــــــة مع اجملــتــمع الـــــدولــي وتــبعــيـــــة
ـــــــــــــســـــــــــــــــوريـــــــــــــــــة". ـــــــــــــــــة ال لــلــهـــــــيـــــــمـــــــن
واضــــــاف انهـــــا "حـكـــــومـــــة لــم تــــســتـــطع
املـنـــاخـــات املعــســـولـــة الـتـي اشـيعـت قـبل
والدتهــا مـن اظهــار كيــديـتهــا كمــا يتـبني
مــن عـــــدد اســمـــــاء اعـــضــــــائهـــــا" حــيـــــال
جـنـبالط و"هــشـــاشـــة متـثــيلهـــا املـــارونـي
خارج الوجه البارز الـوحيد فيها سليمان

فرجنيه".
مـن جهـتهــا، عـنــونـت صحـيفــة "لــوريــان
لــوجـــور" انهـــا "حكــومــة عــرجــاء لـــوضع
استثنائي"، مشيرة الى ان "حصة االسد"
تعـود الـى حلــود بيـنمـا "عــوقب جـنبالط
بقـــســـــوة" اذ عهـــــد بـثـالث حقـــــائـب الـــــى

خصومه.
امـــا صحـيفــة "املــسـتقـبل" الـتـي ميلـكهــا
رئـيــس الــوزراء الــســـابق املــسـتقـيل رفـيق
احلـريـري، فقـد رأت انهـا "حكـومـة جـاءت
مــــــن املــــــــــــــــاضــــــي او مــــــن اجملــهــــــــــــــــول".
واخـيــــرا كـتـبــت صحــيفــــة "الـــشــــرق" يف
عـنــوانهــا الــرئـيـسـي ان "حكــومـــة العهــد
املمدد جاءت صادمة للموالني ومستفزة

للمعارضني".
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كان".
وقـالـت صحيفـة "الـسفيـر" ان احلكـومـة
اتــسمـت "بلـعبـــة التـســويــات الـتي وفــرت
مـــــــراضـــــــاة هـــــــذا او ذاك مــن االقــــطـــــــاب
وبـاملـواجهــة مع معــارضني وال سـيمـا مع
الــــزعـيـم الــــدرزي ولـيــــد جـنــبالط" رأس
حـربـة املعـارضــة لتمـديـد واليـة الـرئـيس
امـــيل حلــــــود ثالث ســنـــــوات بـــطلــب مــن

دمشق.
اما "النهـار" فقد رأت انها "حكـومة حاول
طابخوها التخفيف من كآبتها بوجهني

محلة انتقادات تشنها الصحف اللبنانية ضد حكومة كرامي
واشنـطن )اف ب( - بـــات املـــرشح
الدميـوقراطـي الى البـيت االبيض
جـــون كـيـــري واثقـــا مـنـــذ اآلن مـن
احلــصــــول علـــى غـــالـبـيـــة اصـــوات
املـــواطـنـني الــســـود يف الـثـــانـي مـن
تــــشـــــريــن الــثـــــانــي، غــيــــــر انه مــن
الــضــــروري ان تـبـــــدي مجـمــــوعــــة
السود حماسـة كبيرة حتملها على
املـــــــشــــــــــاركــــــــــة بـــــــشــكـل كـــثـــيـف يف
االنتخـابــات حتــى يضـمن له هـذا
الــتــــــأيــيــــــد الفــــــوز بــــــالــــــرئــــــاســــــة.
وقال ديفيـد بوسـيتيس اخلـبير يف
توجهات النـاخبني السود يف املركز

69% مـــن االمـــيــــــــركـــيـــني الــــــســــــــود
مـــســتعــــدون للـتــصــــويـت لــصــــالح
كـيري، مـقابل 18% يـدعمـون بوش.
وكـــــــان 9% فـقــــط مــن الــنـــــــاخــبــني
السـود يؤيـدون بوش عـام 2000، ما
جعل الـدميـوقــراطي آل غـور يفـوز
بــاصـــوات 90% من هــذه الـشــريحــة
مـن الـنــاخـبـني. ويـــرجح املــركــز ان
يكــــون بعـض االمـيـــركـيـني الــســـود
االكثــر متــسكــا بــالقـيم املــسيـحيــة
واالكـــثــــــــــر ثــــــــــراء حتــــــــــولــــــــــوا عـــن
الــدميــوقــراطـيني وبــاتــوا يــؤيــدون
ـاحلـــــــــــــــــــــــــــزب اجلـــــــــــمــــهـــــــــــــــــــــــــــوري. ـ

املــشتــرك للــدراســات االقتـصــاديــة
"لـن يتمكن كـيري من الـفوز ان لم
يـسجل النـاخبــون الســود مشـاركـة
كبـيرة يف واليـات مثل بنـسيلـفانـيا
واوهــــــايـــــــو وفلــــــوريــــــدا"، وهــي مــن
الواليات املترددة. واكد انه "ان لزم
السود منـازلهم )يوم االنتخابات(،
فـمـن املــــرجـح ان يفــــوز الــــرئـيـــس
بــــــــــــوش بــــــــــــواليــــــــــــة ثــــــــــــانــــيــــــــــــة".
غــيـــــر ان االرقـــــام يف هـــــذا اجملـــــال
تـــبعـــث علـــــــى القـلق بــــــالــنـــــســبــــــة
لـلـــمـــــــــرشـح الـــــــــدميـــــــــوقـــــــــراطـــي.
فقـــــد اظهــــر اسـتــطـالع للــــرأي ان

كريي يعلق آمال الفوز عىل الناخبني السود

واشنـطن - احملـيط: انـتقـــدت
منـظمــة العفـو الــدوليـة بـشـدة
الـواليات املتحدة الخفـاقها فى
تعــزيــز مبــادى حقــوق االنـســان
مـنـــذ شـن مـــاتــسـمـيه بـــاحلـــرب
ـــــــى االرهـــــــاب فـــــــى اعـقـــــــاب عـل
هجــمـــــات احلـــــادى عــــشـــــر مــن
أيلــــــول. وقــــــالــت فــــــى تقــــــريــــــر
اصدرته بهـذا الصدد ان عـقلية
احلــرب التــى تبـنتهــا احلكـومـة
لـم يــــرافـقهــــا الـتــــزام بقــــوانـني
احلـرب واسقـطت فـى طــريقهـا
ــــــة حلقــــــوق مــبــــــادىء اســــــاســي
االنـــــســــــان0 وادانــت املــنـــظــمــــــة
كـــذلك املعــاملــة الـسـيئـــة التــى
ــــــــــون تـعــــــــــرض لـهــــــــــا املـعــــتـقـل
العـراقيـون فـى سجن ابـوغـريب
علــى ايـــدى جنــود امــريكـيني 0
واتهــم الــتقـــــريـــــر الـــــذى حــمل
ــــــــوان "انــكــــــــار الــكــــــــرامــــــــة عـــن
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االنسانيـة.. التعذيب واملـساءلة
ــــــى االرهــــــاب" فــــــى احلـــــــرب عل
واشنـطن بـسلـوك طــريق معبـد
جــيـــــدا مــن انــتهــــــاك احلقـــــوق
االساسية واستخـدمت املنظمة
اقـــوى العـبـــارات فـــى انـتقـــادهـــا
الحـــداث سجـن ابـــوغـــريـب فـــى
العــــــراق وصــــــور االنـــتهــــــاكــــــات
والــتعــــذيـب الـتــــى قــــالــت انهــــا
ســتــثــيــــــر اضـــطــــــراب العــــــالــم
لــسـنــوات. واعـتـبــر الـتقــريــر ان
واشــنـــطــن اذنــبــت فــــــى افــــضل
االحـــوال عنــدمــا اقــرت قــواعــد
ــــــســـتـجـــب لـلـــتـعـــــــــذيـــب ولـــم ت
للدعـاوى القانونيـة التى رفعها
معـتـقلــــون بـــشــــان الــتعــــذيـب..
واشـار الـى ان اسـوا مـا يف االمـر
ان احلكومـة االمريكية سمحت
بــــــاســـتخــــــدام تقــنــيــــــات متـــثل
انتهـاكــا اللتـزامـاتهـا الــدوليـة.
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منظمة العفو الدولية تنتقد  واشنطنن 
عمـان - احملـيط: طــالـبت الـنقــابــات املهـنيــة
فــى االردن التـى تـضـم اكثـر مـن 130 الفـا
مــن احملـــــــامــني واالطــبـــــــاء والـــصــيـــــــادلـــــــة
واملهـنــدسـني والــصحفـيـني واجلـيــولــوجـيـني
بـاغالق السفـارة االسرائيليـة وطرد الـسفير
االســرائــيلــى مـن االردن00وطــالـبـت بــدعـم
ـــســطــني املقــــاومــــة ضــــد االحــتالل فـــــى فل
والعـراق0 وانتقدت النقـابات بشـدة املعاهدة
االسـرائـيليـة االردنيـة فـى الـذكـرى العـاشـرة
لـتــوقــيعهـــا وذلك فــى اعـتـصــام نـظـم فــى
ـــــالعــــاصــمــــة ـــــات املهــنــيــــة ب مجــمع الــنقــــاب
ــــــى نـقــيــب األردنــيــــــة. واكــــــد حــــســني مـجـل
احملـــامـني فــــى كلـمــــة له امـــام االعـتــصـــام
شــرعـيـــة املقــاومــة فـــى فلــســطـني ووجــوب
دعمهـا ملواجهـة غطـرسة االحـتالل وعدوانه
وارتـكـــابه جـــرائـم حـــرب مــشـيـنـــة تـتــطلـب
احــالــة القــادة االســرائـيلـيني الــى محـكمــة
جــــــــــــــــــــرائـــــــم احلــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــدولـــــــيــــــــــــــــــــة.
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النقـابـات االردنيـة تطـالب بـاغالقـق السفـارة
االرسائــيـلــيـــــــة وطـــــــرد الـــــسـفــري 

B.B.C: 
تـوصـلت دارسـة أعـدهـا بـرنــامج الغــذاء العــاملي إلـى أن
نـصف سكـان اقلـيم دارفـور املـضطـرب يف غــرب السـودان
ال يحـصلــون علــى كفــايـتهـم مـن الـطعــام، وانه يــوجــد
طـفل مـن بــني كل خـمــســــة أطفــــال يعـــانـي مـن ســـوء

التغذية. 
وتعتـبر هـذه الدراسـة هي أشـمل دراسة أجـريت لتقـدير
اإلمـدادات الغذائية هناك منـذ بدء األزمة قبل عشرين
شهــرا، وجــاءت مــؤكــدة للـنـتــائج الـتـي تــوصلـت إلـيهــا

وكاالت اإلغاثة. 
وتقــول الــدراســة إن أسعــار الـســوق قــد ارتفعـت بنــسبــة
ستني يف املائـة، وإن حصاد شهر تشرين الثاني لن ينتج

إال نصف احملصول. 
ويرغب بـرنامـج الغذاء العـاملي يف تقـدمي وجبات كـاملة
وكـميــات كــافيــة مـن الفـيتــامـينــات لألطفــال والنـســاء
احلـــــــــــــــوامــل أو الــالتـــــي يـــــــــــــــرضــعـــــن أطــفـــــــــــــــالــهـــــن. 
ويقول برنامج الغذاء العاملي إن األزمة لن حتل بتوفير

الغذاء فقط. 
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5/1 األطفال يعانون سوء التغذيةيف دارفور
وأوضح راميـرو لــوبيـز دا سـيلفـا مـديـر بـرنــامج الغـذاء
الـعاملي يف الـسودان "إن هـناك الكـثير الـذي يجب عمله
لتـوفيـر امليــاه والصـرف الـصحي والـرعـايـة الـصحيـة". 
وقــد قــام مـنــدوبــو بــرنــامج الغــذاء العــاملـي بــزيــارة كل
املـنــاطق يف دارفــور وتقـيـيـم الــوضع بــالـنــسـبــة ألولـئك
ـــوا يف قـــراهـم فــضال عـن املـتـــواجـــديـن يف الـــذيــن ظل

مخيمات الالجئني. وكان النزاع بني اجلماعات
املتمــردة وامليليـشيـا املـدعـومـة من احلكـومـة السـودانيـة
قد أدى إلى تشريد 1,5 مليون شخص. وقالت الدراسة
إن أولـئك الــذيـن يعـتـمــدون علــى املعــونــات الغــذائـيــة
سـيتـزايـد عــددهم بــشكل كـبيــر خالل األشهــر القـادمـة
ـــــيـــــــــــــــونـــــني.  ورمبـــــــــــــــا يــــــــصــل عـــــــــــــــددهـــــم إلـــــــــــــــى مــل
ويـريد برنـامج الغذاء العاملي تـوفير حصـص يومية من
الغــذاء وفـيـتــامـيـنـــات لألطفــال دون سـن اخلــامــســة. 
ويقــــول مــــراسل بـي بـي سـي اميــــوجـني فــــولـكـيــس إن
توصيل املعـونات الغـذائية صعـب بسبب الـوضع األمني
يف دارفـــور حـيـث ال يــسـتــطــيع عـمـــال االغـــاثـــة عـــادة
الـــــوصـــــول إلـــــى أولــئـك الـــــذيــن يحــتـــــاجـــــون إلــيهــم.
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