4

العدد ( )792السبت ( )14تشرين االول 2006

NEWS & REPORTS

No. (792) Sat. (14) October

يف احلدث العربي والدولي

عجلة العقوبات تتسارع على بيونغ يانغ

املدى  /وكاالت
هجوم
اعلـنت الـشــرطــة احملـليــة وقــوة املـســاعــدة ال ــدوليــة الرســاء
االمن (ايساف) الـتابعة للحلف االطلسـي ان ما بني خمسة
ال ــى ثم ــانيــة افغــان قـتل ــوا صبــاح أمـس اجلـمعــة يف هجــوم
انـتحــاري بــسي ــارة مفخخــة بــالق ــرب من قــافلــة لـلحلف يف
قـنــدهــار (جـنــوب) .واعلـنـت ايـســاف ان اثـنـني مـن جـنــودهــا
جـرحــا يف االنفجـار ،وانهـا تلـقت تقـاريــر عن مقـتل خمـسـة
مدنيني.
اغتيال
افــاد مصـدر طـبي ان فلـسـطيـنيـة قـتلت فجـر امـس اجلمعـة
بـرصــاص جنـود اسـرائـيليـني يف جنـوب قـطـاع غــزة .واوضح
املصدر نفـسه ان زهرية قديح ( 29عامـا) اصيبت بالرصاص
يف بلدة عـبسان شـرق خان يونـس .وكان اجليـش االسرائيلي
شـن اخلـمـيــس غ ــارة ج ــوي ــة عل ــى ه ــذه الـبل ــدة اسـته ــدفـت
مـجمــوعــة مــسلحــة فلـســطيـنيــة مــا ادى الــى مقـتل ثالثــة
اشخـاص مـن كتــائب القـســام التـابعــة حلمـاس اضـافـة الـى
مـ ــدنـيـني هـمـ ــا صـبـي يف الـ 13مــن العـمـ ــر ووالـ ــده الـب ـ ــالغ
االربعني.
اعتراض
اعـتبـر نــاشطــون سيــاسيـون بحـريـنيـون ان تـأخـر الـرد علـى
طلـبات التـرشيح الـى االنتخـابات النـيابيـة يف البحـرين الى
مـا بعـد اقفـال بـاب التـرشيح امـر "غيـر مقبـول وميثل نـوعـا
من االعـاقـة" .وقــال االمني العـام جلـمعيـة الـوفـاق الـوطـني
االسالمـيـ ــة الـ ـشـيـخ علــي سلـمـ ــان ان مـ ـسـ ــؤولـني يف جلـ ــان
اســتقـبـ ــال طلـبـ ــات الـتـ ــرشــيح ابـلغـ ــوه ان الـ ــرد علـ ــى طلـب
تــرشـيحه سـيكــون بعــد خمـســة أيــام ،معـتبــرا ان هــذا االمــر
"غير مقبول".
حملة
دعـا وزير الـداخليـة الفرنـسي نيكـوال ساركـوزي االوفر حـظا
يف االنتـخابات الرئاسية الفرنسية يف  2007عن اليمني ،الى
"دولـة جديـدة ،امة جـديدة ،جـمهوريـة جديـدة" ،وذلك اثـناء
اجـتمــاع عــام رفــض خالله العــودة الــى الهــويــة الـطــائـفيــة.
وقــال ســاركــوزي يف بـي ــريغــو (جـنــوب) "ان الــدول ــة تغــرق يف
العجز ،واالمـة يف النـدم ،واجلمهـورية يف العـودة الى الهـوية
الطائفيـة والتمييـز والبطالـة والفقر .ان مشـروعي انطالقا
مـن هنـا بــسيـط :اريــد بنــاء عالقـة جـديــدة مع الفـرنـسـيني
قائمة على احلقيقة واحترام الوعد والثقة".
قواعد
دعا حـاكم والية نيـويورك جـورج باكـاتي الى اعـادة النظر يف
القـواعد التـي حتكم التحليق يف اجـواء مانهـاتن وذلك بعد
حــادث الطـائـرة الـصغيــرة التـي اصطــدمت مبـبنـى االربعـاء
موقعـة قتـيلني همـا قائـدها وشخـص اخر .وقـال باكـاتي انه
يؤيـد القيود املـوقتة الـتي فرضهـا الطيـران املدنـي االميركي
فـوق مـانهــاتن اثـر هـذا احلـادث ،لـكنه اعـرب عـن امله يف ان
تذهب السلطات الى ابعد من ذلك.
إعادة
افــادت املف ــوضيــة العـليــا لـشــؤون الـالجئـني التــابعــة لالمم
املتحـدة ان عملـيات اعـادة نحـو عشـرة االف الجىء سـوداني
عـ ــالقـني يف افـ ــريقـي ــا ال ــوس ـط ــى مـنـ ــذ اقف ــال احل ــدود بـني
البلـدين يف نيسـان ،ستستـأنف يف نهاية تـشرين االول .وقال
ممثل املفـوضيـة يف بـانغي بـرونـو جـدو "ان حكـومـة افـريقيـا
الــوسطــى اعطـت اخيـرا مــوافقتهـا علــى فتح ممـرات جـويـة
بهدف السماح بعودتهم".
إفراج
اطلقت السلطات السوريـة سراح الناشط يف اجملتمع املدني
والـقيــادي يف حــزب العـمل الــشي ــوعي فــاحت جــامــوس الــذي
اعـتقل يف االول مـن ايــار املــاضـي علــى ان حتــاكـمه طلـيقــا،
على ما اعلنت املنظمة الوطنية حلقوق االنسان .واوضحت
املنـظمـة الـوطـنيـة حلقـوق االنـســان يف بيـان ان "الـسـلطـات
الـســوريــة اطلـقت ســراح جــامــوس الـقيــادي يف حــزب العـمل
الــشيـوعـي بكفـالــة مقـدارهــا  500ليـرة سـوريـة (حـوالـى 10
دوالرات) وقـررت محاكـمته طليقـا يف  21كانـون االول القادم
بتهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة".
تظاهرة
تـظ ــاه ــر آالف االرمـن اللـبـن ــانـيـني اخلـمـيــس وسـط بـي ــروت
احتجـاجـا علـى املـشـاركــة التــركيـة يف قــوة االمم املتحـدة يف
لـبنــان (يــونـيفـيل) وت ــزامن هــذا الـتحــرك مع اق ــرار النــواب
الفـرنـسيـني القتـراح قـانـون يعــاقب بـالـسجـن كل من يـنفي
حـدوث ابـادة يف حق الــشعب االرمـني .وهـذا هــو اكبــر جتمع
لـالرمن اللبـنانـيني احتجـاجا عـلى مـشاركـة جنـود اتراك يف
مهـم ــة حفـظ الــسالم ،وه ــو ي ــأتـي بع ــد ي ــومـني مـن وص ــول
طالئع اجلنود االتراك الى لبنان.
هدم
افـاد رجـال االطفـاء ان املـدرسـة الـصغيــرة التـابعــة لطـائفـة
اميـش يف نـيكل مــاينــز يف بنـسـيلفــانيـا (شــرق) حيـث قتـلت
خمس فتـيات يف الثاني من تـشرين االول بيد سـائق شاحنة
ورب عـائلـة ال يـنتـمي الــى الطـائفـة ،هـدمـت بنـاء علـى قـرار
مـن الـط ــائف ــة .وق ــال مـ ــايك ه ــارت املـتح ــدث ب ــاسـم رج ــال
االطف ـ ــاء يف ق ـ ــري ـ ــة ب ـ ــارت ال ـتــي ت ـتــبع ل ـن ـيــكل م ـ ــايــن ـ ــز "ان
الشـاحنـات واجلـرافـات هـدمت اجلـدران وجـرفت االسـاسـات
ونـقلت الـركــام .وعنـد الـسـاعـة الـسـابعــة صبـاحــا انتهـى كل
شيء".

اليــابــان تفــرض عقــوبــات مـبكــرة ..والــواليــات املـتحــدة
تـعـدل مـشــروع قـانـونـهــا لـمـجـلـس األمــن
العواصم/وكاالت
يف خ ـ ـط ـ ـ ــوة تـ ـ ـس ـت ـبـق أي حت ـ ـ ــرك
مح ـت ـمـل جمللـ ــس األم ــن بف ـ ــرض
عقــوب ــات علــى كــوريــا ال ـشـمــالـيــة
بـسـبب جتــربتهــا النـوويـة االثـنني
املـاضي ،أقـرّت احلكـومـة اليـابـانيـة
ص ـبـ ـ ــاح أم ـ ــس اجل ــمعـ ـ ــة ،فـ ـ ــرض
عقوبات واسعة ضد بيونغ يانغ.
ووفق وزارة اخلــارجـيــة الـيــابــانـيــة
فـ ــإن الـعقـ ــوبـ ــات سـتـ ـشـمـل إغالق
جـمــيع املـ ــرافـئ الـيـ ــابـ ــانـيـ ــة أمـ ــام
الــسفـن الكــوريــة الــشم ــالي ــة ،كمــا
سـيتـم منع االسـتيـراد والـتصـديـر
إلـيهــا ،بــاإلضــافــة إلــى مـنع سفــر
املـســؤولني يف حكـومـة بيـونغ يـانغ
إلى طوكيو لستة أشهر.
ك ـم ـ ـ ــا اح ـ ـ ــرزت الـق ـ ـ ــوى اخل ـم ـ ــس
الـكـ ـب ـ ـ ــرى يف مـجـلـ ـ ــس االم ــن مـع
اليـابـان تقـدمـا نحـو االتفـاق علـى
قــرار يفــرض عقـوبــات علـى كـوريـا
الــشم ــاليــة بعــد اجــرائهــا جتــربــة
نـوويـة ،ويـرجح ان يتـمكن مجـلس
االمـن من اعـتمــاده اليــوم الـسـبت
ح ـ ـ ـسـ ـبـ ـمـ ـ ـ ــا اكـ ـ ـ ــد الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
ال ـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـني يف اروقـ ــة االمم
املتـحدة .واعلن الـسفير االمـيركي
لــدى االمم املتحـدة جـون بــولتـون
انه مت جتـ ــاوز الق ـسـم االكـب ــر مـن
االعتـراضـات الـصيـنيـة والـروسيـة
عل ـ ـ ــى مـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع الق ـ ـ ــرار مـ ـ ـ ــوضع
املـنــاق ـشــة ب ـش ــأن العقــوبــات الـتـي
سـتفــرض علـى كـوريـا الــشمــاليـة،
وان ت ـصـ ــويـت مـجل ــس االمـن قـ ــد
يجـري قـبل نهـايــة االسبـوع وعلـى
االرجح اليوم.
ك ـم ـ ــا وزعــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة
نـسخة مراجعة ملـسودة قرار جديد
يف مجلــس األمـن ال ــدولـي تـتـعلق
بــالعقـوبــات املقتـرح فــرضهــا علـى
كـوريـا الـشمــاليـة بـسبـب التجـربـة
النـووية وذلك يف محـاولة واضحة
ت ــضع يف االع ـت ـب ـ ــار ال ـتـحفـ ـظ ـ ــات
الروسية الصينية يف هذا الصدد.
وتقـصـر مـســودة القــرار العقـوبـات
املقـتـ ــرح ـ ــة عل ـ ــى عقـ ــوبـ ــات غـيـ ــر

ع ــسك ــري ــة ،وه ــو م ــا ك ــان مــطلـب ــا
صيـنيــا رئيـسيـا ولـكنهـا يف الــوقت
نفـ ـ ــسه ت ـنـ ــص عل ـ ـ ــى أن اي ع ــمل
عــسك ــري يجـب أن يحـظ ــى بقــرار
من مجلس األمن.
وتطـالب املسـودة اجلديـدة بفرض
عق ــوب ــات تـت ــراوح بــني العق ــوب ــات
االق ـتـ ـص ـ ــادي ـ ــة وقـ ــطع الـعالق ـ ــات
ال ـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـ ــة أو ح ـظ ـ ــر سفـ ــر
املسؤولني.
كمــا تقلـص مـســودة القـرار فـرض
عقــوبــات ش ــامل ــة عل ــى األسلحــة،
لتشمل األسلحة الثقيلة فقط.
ويتــوقع أن تقـوم وزيـرة اخلــارجيـة
األمـ ــريـكـيـ ــة كـ ــونـ ــدولـيـ ــزا راي ــس
بجــولــة هــذا األسـبــوع ت ـشـمل كال
مــن الـ ـصــني وال ـيـ ـ ــابـ ـ ــان وكـ ـ ــوريـ ـ ــا
اجلنـوبية يف اطار اجلهـود الرامية
الـ ـ ـ ــى ايـجـ ـ ـ ــاد حـل دبـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس ــي
للقضية.
كـم ـ ــا يـنـت ـظ ـ ــر أن ت ـ ــوف ـ ــد ال ـصـني
مــبع ـ ــوث ـ ــا ال ـ ــى واش ـنـ ـطــن لـلق ـ ــاء
ال ــرئـيــس األمـ ــريكـي ج ــورج ب ــوش
يتوجه بعـدها الى مـوسكو إلجراء
املزيد من احملادثات.
كـمـ ــا سـيـ ــزور رئـي ــس وزراء روسـيـ ــا
م ـيـخ ـ ـ ــائ ـيـل ف ـ ـ ــرادك ـ ـ ــوف ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
اجلـنــوبـيــة هــذا االسـبــوع الجــراء
محــادث ــات تتــركــز علــى الـتجــربــة
ال ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة ال ـت ــي اعل ـنــت كـ ـ ــوريـ ـ ــا
الــشم ــاليــة اجــراءهــا اضــافــة الــى
مـواضـيع ثنــائيـة ،حـسب مــا اعلن
مسؤولون أمس اجلمعة.
عـل ـ ـ ــى صـع ـي ـ ـ ــد م ـت ـ ـصـل ال ـتـق ـ ـ ــى
ال ــرئـيــس االمـي ــركـي ج ــورج ب ــوش
املبعـوث الـصيـني وزيـر اخلــارجيـة
الـسابق تـانغ جياهـوان الذي اتفق
مـعه عل ــى اتخــاذ "تــدابـيــر قــويــة"
ضـد كـوريـا الــشمــاليــة ،كمـا اعـلن
البيت االبيض.
وق ــال م ـس ــاع ــد م ـسـت ـش ــار االمـن
الـقـ ـ ـ ـ ــومـ ــي يف ال ـ ـب ـ ـيـ ــت االب ـ ـي ـ ــض
جــاي.دي كــروتــش بع ــد اللقــاء ان
"الصـينـيني جـاؤا كي يقـولـوا انهم

تظاهرات مناوئة للتجارب النووية الكورية الشمالية

مشعل :حماس ال ترى أي مكسب يف االعتراف بإسرائيل
املبعوث األمريكي إىل اخلرطوم سيبحث
جتدد املواجهات الفلسطينية  -الفلسطينية بني حركتي فتح ومحاس مع البشري إمكانية إرسال قوات دولية
العواصم /وكاالت
اف ـ ــادت مـ ـصـ ـ ــادر وشه ـ ــود ع ـي ـ ــان
فـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـن ـي ـ ـ ــون ان عـ ـ ـش ـ ـ ــريــن
فلـ ـس ـطـيـنـيـ ــا اصـيـب ـ ــوا بجـ ــروح
مـخـ ـتـلـفـ ـ ـ ــة خـالل مـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــات
مـ ـسـلحـ ــة وقعـت لــيل اخلـمـي ــس
ال ـ ــى اجلــمع ـ ــة بــني انـ ـص ـ ــار مــن
ح ــركـتـي حـم ــاس وفــتح يف بل ــدة
بيت الهيا يف شمال قطاع غزة.
وقـال مصـدر طبي ان مـستـشفـى
"كـمـ ــال عـ ــدوان" يف بـيـت الهـيـ ــا
"اسـتقبـل عشـرين جـريحـا اثنـان
م ــنهــم يف حـ ـ ــالـ ـ ــة م ـتـ ـ ــوسـ ـطـ ـ ــة
والـبـ ــاقـ ــون دون املـتـ ــوس ـطـ ــة اثـ ــر
اصـابـتهم بـالـرصــاص او شظـايـا
خالل احداث مؤسفة".
واوضح شهـود عيان ان مواجهات
بعـ ــضه ـ ــا ب ـ ــال ـ ـسـالح وقعــت بــني
عـن ــاص ــر او انـص ــار مـن ح ــركـتـي
حـم ــاس وفـتح يف الـبل ــدة .وذك ــر
شهــود عيــان ان بعـض املـسـلحني
اغلقوا عدة طرق يف البلدة.
إلـ ـ ــى ذلـك أكـ ـ ــد رئ ـيـ ــس املـك ـتــب
الـسيـاسي حلـركـة حمـاس خـالـد
مـ ـشـعل ان احل ـ ــرك ـ ــة ال ت ـ ــرى أي
مـكـ ـسـب سـيـ ــاسـي يف االعـتـ ــراف
بـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل وانـهـ ـ ـ ــا سـ ـتـقـ ـ ـ ــاوم
الــضغ ــوط لالعـت ــراف ب ــال ــدول ــة
اليهـودية رغم العقـوبات الغـربية
عل ــى احلكــوم ــة الفل ـسـطـيـنـيــة.

ودعا الـى اقامـة دولة فلـسطيـنية
عل ـ ــى االراضــي ال ـتــي احــتلــته ـ ــا
اسـرائيل عام  1967.وقـال مشعل
أم ــام قـي ــادات فل ـسـطـيـنـي ــة بع ــد
حفل إفـط ــار يف دمــشق "ل ــو ك ــان
االعـت ــراف ب ــاس ــرائـيل ه ــو احلل
السحري لكـان ممكن مناقشته..
ولـكن كل الــذين سـاروا يف طـريق
االعـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف كـ ـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ــروط
الــتف ــاوض م ــا ال ــذي جـن ــوه مـن
ذلـك ...ال شــيء" .وق ـ ــال م ـ ـشـعل
"ادعو الى قمة عربية فلسطينية
تـط ــالـب ب ــدول ــة يف غـض ــون اربع
سـ ـن ـ ـ ـ ــوات" .واوضـح انـه ي ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــد
"الــدولــة علــى حــدود  4حــزيــران
 1967مـع القـ ــدس وحـق العـ ــودة"
(االراضي التي احتلتها اسرائيل
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  .)1967ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـشـعـل
"اجلـ ـمـ ـيـع م ــن حـ ـم ـ ـ ـ ــاس وفـ ـتـح
واالجهـ ــزة االمـنـيـ ــة لـلعـ ــودة مـن
ج ــدي ــد ال ــى احـت ــرام اخلـط ــوط
احلـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
الفلسطـيني" مضيفـا "من حقنا
ان نـخـ ـتـلـف ول ـك ــن ب ـ ـطـ ـ ـ ــريـقـ ـ ـ ــة
سلـمـي ــة" .وب ــالـن ـسـبـ ــة للجـن ــدي
االسـرائيلي جلعاد شـاليط الذي
اســرته مـجمــوعــات فلـســطيـنيــة
مـسلحـة يف  25حـزيـران املــاضي،
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـش ـعــل "ان ال ـ ـ ـ ـ ـش ـع ـ ــب
الـفلـ ـس ـطـيـنــي ال يقــبل تـ ــسلـيـم

األمم املتحدة تعلق مجيع أنشطتها يف الصومال
نيروبي /اف ب
قـ ـ ـ ـ ــررت االمم املـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة سـح ــب كـل
موظفيها االجانب موقتا من غالبية
املــنـ ـ ــاطق ال ـتــي اصــبحــت خـ ـ ــاضع ـ ــة
لــسيـطــرة االسالمـيني يف الـصــومــال
م ـشـي ــرة ال ــى ج ــو مـن انع ــدام االمـن
وتهـديــدات مبـاشـرة تـستهـدفهـم كمـا
جاء يف تقرير نشر أمس األول .وافاد

مـ ـ ــوافقـ ـ ــون عل ـ ــى ضـ ـ ــرورة اتخ ـ ــاذ
اجــراءات قــويــة القـن ــاع الكــوريـني
الـ ـشـمـ ــالـيـني بـ ــالعـ ــودة الـ ــى خــط
تفاوضي ايجابي".
من جـانبه جـدد الـسفيـر الصـيني
يف االمم املــتج ـ ــدة وانغ غ ـ ــوانغـيـ ــا
قوله ان اجملتمع الدولي ينبغي ان
يقـ ــدم ردا "حـ ــازمـ ــا وقـ ــويـ ــا وامنـ ــا
مـن ــاسـبـ ــا" علـ ــى اعالن الــتج ــرب ــة
النووية الكورية الشمالية.
ووصف الـتج ــرب ــة الـن ــووي ــة الـتـي
قامـت بها بـيونغ يـانغ بانهـا "عمل
غير مسؤول" ينبغي "ادانته" ،لكنه

رأى ان على مجلس االمن الدولي
ان يرد "مبسؤولية".
واضـ ـ ــاف ان عل ـ ــى ال ـ ــرد ان يـك ـ ــون
"ح ــازم ــا وق ــوي ــا وامن ــا مـن ــاسـب ــا.
وبـكلمــة منــاسبــة ،اعنـي ان يعكـس
شعـور اجملـتمع الـدولي واملـسـاعـدة
ك ـ ــذلــك يف ايجـ ـ ــاد حل ب ـ ــوسـ ـ ــائل
سلـمـي ـ ــة وايج ـ ــاد ال ـظ ـ ــروف لـكـي
ت ـنـ ـضــم االط ـ ـ ــراف مجـ ـ ــددا الـ ـ ــى
املفـاوضـات" .من جـانب آخـر اعلن
ن ـ ـ ــاطق بـ ـ ــاســم وزارة اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
الفــرنــسيــة ان الـتجــرب ــة النــوويــة
الـتي قــامت بهـا كـوريـا الــشمــاليـة

قـ ـ ــد تـكـ ـ ــون متــت "انـ ــطالقـ ـ ــا مــن
البلـوتــونيـوم" مـوضحـا ان فـرنـسـا
لم تتـاكـد بنـفسهـا من صحـة هـذه
املعل ــوم ــة .وص ــرح الـن ــاطق ب ــاسـم
الـ ــوزارة جـ ــان فـ ــرانـ ـسـ ــوا بـ ــورو يف
مؤمتر صحايف ان "املعلومات التي
تـبلغـتهــا بعـض الــدول تــدعــو الــى
االعتقـاد بـان هــذه التجـربــة متت
انطالقا من البلوتونيوم".
واضـ ــاف "لـم نـتـمـكـن مـن اثـبـ ــات
ذلـك الن املعــايـيــر الـتـي بحــوزتـنــا
انـطالقــا مـن ادوات رصــد الــزالزل
ال تـسـمح لنـا بـالـوصـول الـى هـذا

احلد من الدقة".
ومنــذ االعـالن عن هــذه الـتجــربــة
والــشكــوك حتــوم ح ــول طبـيعـتهــا
هل هي نـوويـة او تـقليـديـة وحـول
ق ــوته ــا .واض ــاف ب ــورو ب ـش ــان ق ــوة
االنـفجـ ـ ــار "مـ ـ ــا زل ـن ـ ـ ــا يف تق ـي ـيــم
(فـ ــرنـ ـسـ ــا) االولـي اي بـني ن ــصف
كيلوطن وكيلوطن".
واكـد ان "مــا نعلم هـو ان الكـوريني
الشماليني جمعوا مواد انشطارية
ال سـيـم ــا الـبل ــوت ــونـيـ ــوم جعلـتهـم
قــادرين علـى اجنـاز او الـسعي الـى
اجناز انفجار نووي".

الـتقــريــر الـشهــري للـمنــظمــة الــذي
ن ــشـ ــر يف نـيـ ــروبــي انه "نــظـ ــرا جلـ ــو
انعـدام االمن واثـر تهـديـدات خـطيـة
مـب ــاش ــرة ( )...ض ــد مـ ــوظفـي االمم
املــتحـ ـ ــدة ،تقـ ـ ــرر نقـل كل املـ ـ ــوظفــني
الـدولـيني لـالمم املتحـدة مــوقتــا من
جنـوب ووسـط الصـومـال" .واضــافت
االمم املــتح ـ ــدة انه ـ ــا عـلقـت "حـت ـ ــى

اشـع ـ ـ ـ ــار اخ ـ ـ ـ ــر" كـل مـه ــم ـ ـ ـ ــاتـه ـ ـ ـ ــا يف
العـاصمة الـصومالـية مقديـشو التي
ي ـسـيــطـ ــر علـيهـ ــا االسالمـي ــون .ولـم
حت ــدد املـنـظـم ــة ع ــدد االشخ ــاص او
الــبعــثـ ـ ــات املع ـنــيـ ـ ــة به ـ ــذا االج ـ ــراء.
والصومال ،الدولـة الواقعة يف القرن
االفـريـقي ،تـشهـد حـربـا اهـليــة منـذ
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اجلنــدي االســرائـيلـي اال مقــابل
صفق ــة تبــادل" مـضـيف ــا "عنــدنــا
عشرة االف فلسطيني يف سجون
العدو سجنوا النهم ناضلوا".
واضــاف "اقــول لــوالــدي شــاليـط
ان الـ ــذي ال يـ ــريـ ــد االفـ ــراج عــنه
ليـس الفلـسـطـينـيني بـل (رئيـس
احلك ــوم ــة االس ــرائـيلـي ــة) ايه ــود
اومل ــرت" .مـي ــدانـيـ ـاً اف ــاد م ـص ــدر
عسكري اسرائـيلي أمس اجلمعة
ان س ـتـ ـ ــة ص ـ ـ ــواريخ اطـلقــت مــن
قـ ـط ـ ــاع غ ـ ــزة م ـ ـس ـ ــاء اخل ـم ـيـ ــس
ب ــاجت ــاه جـن ــوب اس ــرائــيل سقـط
احــدهــا يف م ــدينــة ســديــروت مــا
ادى الى انقطـاع قصيـر يف التيار
الـكه ــرب ــائـي يف بعـض احـي ــائه ــا.
ولــم يف ـ ــد امل ـص ـ ــدر عــن سق ـ ــوط
اص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــات .وم ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــذ ان ـ ـ ـطـالق
االنــتفـ ــاضـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة يف
ايلــول  2000سقـط مـا يـزيــد عن
الف ص ـ ــاروخ فلـ ـس ـطـيـنــي علـ ــى
مدينة سـديروت ( 24الف نسمة)
يف صح ــراء الــنقـب م ــا ادى ال ــى
مقـتل خـم ـس ــة اشخــاص بـيـنهـم
ثالثـة اطفـال واصـابـة العـشـرات
بجـروح .كمـا افاد شـهود عـيان ان
م ـ ـسـلحــني مـجه ـ ــولــني اطـلق ـ ــوا
قـنـبل ــة ي ــدوي ــة عل ــى مق ــر اذاع ــة
العمـال احملليـة يف شمـال مديـنة
غزة قبل ان يحرقوا املقر.

وقـ ـ ــال ال ـ ــشهـ ـ ــود ان "امل ـ ـسـلحــني
ال ـ ــذيــن كـ ـ ــان بع ــضهــم مل ـث ـم ـ ــا،
اطلقـوا القنبـلة علـى بوابـة املقر
يف حـي عـبـ ــاد الـ ــرحـمـن ،شـمـ ــال
م ـ ــدي ـن ـ ــة غ ـ ــزة ،ث ــم طل ـب ـ ــوا مــن
املــوظفـني والعــامـلني يف االذاعــة
اخالءهـا" .واضـاف ان املـسـلحني
"عـمـ ــدوا بعـ ــد ذلـك الـ ــى اضـ ــرام
الـن ــار واحـ ــراق املقـ ــر املك ــون مـن
خمس طبقات".
وعـلى صلـة باملـوضوع طلـب وزير
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع االسـ ـ ــرائ ــيلــي ع ـم ـيـ ـ ــر
ب ـي ـ ــري ـتـ ــس أمـ ــس اجلــمع ـ ــة مــن
اجليـش العـمل علـى الفـور علـى
تـفكيك املـستـوطنـات العشـوائيـة
يف الضفـة الغـربيـة بعـد ان سبق
ووافقــت احلـك ـ ــومـ ـ ــة عل ـ ــى ه ـ ــذا
االم ــر .وق ــالـت مـتح ــدث ــة ب ــاسـم
وزارة الدفاع "خالل اجتماع عقد
مـع امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــني يف اجل ـ ـيـ ـ ـ ــش
ومـنسق الـنشـاطـات االسـرائيليـة
يف االراضـي (احملـتل ــة) اجلـن ــرال
يــوسـف ميـشالف ،امــر بيــريتـس
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـف ـ ـكـ ـ ـ ـيـ ــك الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري
للمـستــوطنـات العـشــوائيـة الـتي
سـ ـبـق ومت ــت امل ـ ـ ـ ــوافـق ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى
تفكيكها" .واضافت "كما امر بان
ي ــسلــمه اجلـي ــش يف اسـ ــرع وقـت
ممـكـن خ ـطـ ــة حتـ ــرك لـتــنفـيـ ــذ
التفكيك".

العواصم /وكاالت
سـيبــدأ املبعـوث األمـريـكي اجلـديـد
لل ـ ـس ـ ــودان ،زي ـ ــارة إل ـ ــى اخل ـ ــرط ـ ــوم
ملـناقشة ملفّ دارفور ومسائل أخرى
مع احلكــومــة الـس ــودانيــة ،وفق مــا
أعلنت اخلارجية األمريكية.
وأضاف املسؤولـون أنّ املبعوث أندرو
نــات ـسـيــوس حــصل علــى الـتــأشـيــرة
ومن املـتوقع أن تـشمل أيضـا دارفور
وجوبا عاصمة جنوب السودان.
وعـيّـن الـ ــرئـي ــس جـ ــورج بـ ــوش قــبل
أس ـبـ ـ ــوعــني نـ ـ ــات ـ ـس ـيـ ـ ــوس ،املـ ـ ــدرس
األك ــادميي يف جــامعــة جــورج تــاون،
واملديـر السـابق لـلوكـالة األمـريكـية
للتنمية الدولية.
وأعلـن ن ــات ـسـيـ ــوس بعـ ــد قلــيل مـن
تعـيـيـنه أنّ مـن أب ــرز أهـ ــدافه حـمل
الـ ــرئـي ــس الـ ـسـ ــودانـي عـمـ ــر حـ ـسـن
البــشيــر علــى املــوافقــة عل ــى قبــول
نـشــر قــوات حفـظ الـسـالم التــابعــة
لألمم املتحدة يف إقليم دارفور.
وق ـ ـ ــال إنـه سـ ـيـعـ ـمـل عـل ـ ـ ــى إقـ ـن ـ ـ ــاع
ال ــزعـمـ ــاء الع ــرب ب ــالــضغــط عل ــى
الـب ـشـي ــر للحـص ــول علــى م ــوافقـته
علــى نـشــر الق ــوة التـي تع ـدّ 20000
جـن ــدي مـن القـبع ــات ال ــزرق .كـم ــا
سـيحــاول املـبعــوث األمــريـكي حـمل
اجلمـاعـات املـتمــردة علــى التـوقـيع
على اتفاق للسالم مع احلكومة.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر شـ ــددت املفـ ــوضـ ــة

الـعلـيـ ــا حلق ــوق االنـ ـس ــان يف االمم
املتحـدة لـويـز اربـور علـى ضـرورة ان
يـت ـ ــوجه مـ ـسـ ــؤولـ ــون مــن محـكـمـ ــة
اجلـنـ ــائـيـ ــة الـ ــدولـيـ ــة الـ ــى دارفـ ــور
للـتحقيق يف اجلـرائم علـى االرض،
يف وقـت ي ـشـي ــر ه ــؤالء ال ــى انع ــدام
االمن يف االقلـيم السـوداني لتبـرير
عــدم ت ــوجههـم الـيه .واشــارت اربــور
يف ب ـي ـ ـ ــان عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــوقـع احملـك ـم ـ ـ ــة
اجلنــائيــة الــدوليــة ان "الـتحــديــات
االمـنـي ــة اخل ــاص ــة ب ــالـتـحقــيق ــات
املتـعلقــة بــاجل ــرائم ال ــدوليــة الـتي
جتـري خالل نـزاع مـسـلح ال ينـبغي
ان متـنـع بحـ ــد ذاتهـ ــا احملكـم ــة مـن
العـمل مبــوجب الـتفــويـض الــدولي
الـ ــذي انـي ــط بهـ ــا" .وشـ ــرح مـ ــدعـي
احملكـمــة لــويــس مــوريـنــو اوكــامـبــو
مرارا ان محقـقيها لن يتـمكنوا من
لقــاء شهــود محلـيني يف دارفــور من
دون ان يعـرضــوا حيــاتهـم للخـطـر.
وكـانت احملكمـة نفذت عـدة مهام يف
العــاصمـة الـســودانيــة ،بيـد انهــا لم
تتوجه الى دارفور.
وحــصلـت احملـكـمـ ــة علـ ــى غـ ــالـبـيـ ــة
مـعل ــومـ ــاته ــا حـ ــول الق ـضـي ــة عـب ــر
الجئني الى تشاد اجملاور.
وج ـ ــاءت دع ـ ــوة ارب ـ ــور ض ـمــن ال ـي ـ ــة
ت ـ ـ ـ ـس ـ ـمـح الشـخـ ـ ـ ـ ــاص مـ ــن خـ ـ ـ ـ ــارج
احملكمـة باعـطاء رأيهـم حول الـيات
عملها.

بعد إقراره يف اجلمعية الوطنية الفرنسية

قانون إبادة األرمن لن يعرقل انضامم تركيا إىل اإلحتاد األورويب
العواصم /الوكاالت
ق ـ ـ ـ ــال ــت مـف ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــة الـعـالق ـ ـ ـ ــات
اخلـ ــارجـيـ ــة يف االحتـ ــاد االوروبـي
بـيـنـيـت ــا فـي ــري ــرو-ف ــال ــدن ــر أمــس
اجلـ ـمـع ـ ـ ــة ان اق ـ ـ ــرار اجلـ ـمـعـ ـي ـ ـ ــة
الوطـنية الفـرنسيـة اقتراح قـانون
يع ــاقـب ب ــال ــسجـن كل مـن يــنك ــر
حـ ـ ـ ــدوث ابـ ـ ـ ــادة يف حـق ال ـ ـ ـشـع ــب
االرمـنـي لـن يـ ــؤث ـ ــر علـ ــى فـ ــرص
انق ــرة ب ــاالنـضـم ــام ال ــى االحت ــاد
االوروبي .وذكـرت فيـريـرو-فـالـدنـر
للـتـلفـ ــزي ـ ــون الفــنلـنـ ــدي "ان مـ ــا
يحـدث يف فــرنسـا ليـس له عالقـة
مب ــا يح ــدث يف االحت ــاد االوروبـي
فـيمـا يـتعلق بـايـة دولـة مـرشحـة"
لالنـضمـام الـى االحتـاد .واعــربت
املفــوضـيــة االوروبـيــة عــن اسفهــا
القـرار اقتـراح قانـون يف اجلمعـية
ال ــوطـنـيـ ــة الف ــرن ـسـي ــة يف ق ــراءة
اول ــى ،يـحكـم ب ــالــسجـن عل ــى كل
من ينكر ابادة االرمن ،معتبرة انه
"مينع احلـوار من اجل املصـاحلة"
بـني ت ــركـي ــا وارمـيـنـي ــا .إلـ ــى ذلك
رحـبـت ارمـيـنـيـ ــا بـ ــاقـ ــرار الـنـ ــواب
الفرنـسيني يف قـراءة اولى اقـتراح

قــان ــون يعــاقـب بــالــسجـن كل مـن
يـنفي حدوث ابـادة يف حق الشعب
االرم ـنــي واع ـت ـب ـ ـ ــرت انه "رد فـعل
طـبـيعـي" لل ـسـيــاس ــة "العــدائـيــة"
الـتـي تـنــتهـجهـ ــا تـ ــركـيـ ــا النـكـ ــار
وق ــوعه ــا .وق ــال وزي ــر اخل ــارجـي ــة
االرمـنـي وارت ــان اوك ــاس ــانـي ــان يف
بيان ان "اقـرار اجلمعيـة الوطـنية
الفـرنـسيــة القتـراح القـانـون هـذا
هـ ــو اسـتـمـ ــرار طـبــيعــي للـ ــدفـ ــاع
املـت ــواصل واملـبــدئـي عـن احلقــوق
والقـيم االنـس ــاني ــة والتــاريـخيــة"
من قبل فرنسا.
ومـ ـ ـش ـ ـ ــروع الق ـ ـ ــرار يهـ ـ ــدف الـ ـ ــى
اسـتكـم ــال ق ــان ــون اق ــر يف ك ــان ــون
الـثــانـي  2001تعـت ــرف به فــرن ـســا
بابـادة االرمن ،بشق جنـائي يجرم
انكــار حـصــول االبــادة مع عقــوبــة
بـ ــالـ ــسجـن عـ ــام واحـ ــد وغـ ــرامـ ــة
قدرها  45الف يورو.
مـن ج ــانـب آخ ــر رحـب ب ــاب ــاج ــان
خطة الرئاسة الفنلندية لالحتاد
االوروبـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـق ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرح "حـال
ج ــزئـي ــا" للـم ـشـكل ــة القـب ــرصـي ــة
ل ـ ـتـج ـ ـنـ ــب االزمـ ـ ـ ـ ــة املـعـل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة يف

مواطنون اتراك يف تظاهرات رافضة لقانون ابادة االرمن

مفــاوضــات انـضـمــام تــركـيــا الــى
االحتـ ـ ــاد االوروبــي ق ـبـل نهـ ـ ــايـ ـ ــة
كانون االول.
وقــال بــابــاج ــان للـصحــافـيـني ان
"ال ــرئ ــاسـ ــة الفـنلـن ــدي ــة ع ــرضـت
افكـارا جـديــدة للتـوصل الـى حل
جــزئـي ومــوقـت الن لـيـس لــديـنــا
الـوقـت الكـايف قـبل نهـايـة الــسنـة
للـت ــوصل ال ــى ت ـس ــوي ــة ش ــامل ــة"
للمشكلة القبرصية.

لـكن السلـطات القـبرصيـة أعلنت
انـهـ ـ ـ ــا سـ ـتـعـ ـ ـ ــرقـل مـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات
االنضمـام التي جتريهـا تركيا مع
االحتاد االوروبي طـاملا لـم حتترم
انقـ ــرة االلـتـ ــزام بفــتح مـ ــوانــئهـ ــا
ومـط ــاراته ــا للــسفـن والـطــائــرات
الق ـب ـ ــرص ـي ـ ــة .وح ـ ــذرت ق ـب ـ ــرص
واليـونـان شـركــاءهمـا االوروبـيني
م ــن الـ ـ ـ ـسـع ــي ال ـ ـ ـ ــى مـ ـت ـ ـ ـ ــابـع ـ ـ ـ ــة
مفــاوضــات انـضـمــام تــركـيــا الــى

االحت ـ ــاد االوروبــي اذا لــم حت ـ ــرز
انقـرة تقـدمــا يف ملف املـرافـىء.
وقــال املـتحــدث بــاسـم احلكــومــة
القـبـ ــرصـيـ ــة كـ ــريـ ـسـتـ ــودولـ ــوس
بـ ــاشـ ــاردس ان "هـ ــدفـنـ ــا هـ ــو اال
نقبل البحث يف اي من الفصول
الـ 34الـبـ ــاقـيـ ــة مــن مفـ ــاوضـ ــات
ان ـضـمـ ــام تـ ــركـيـ ــا الـ ــى االحتـ ــاد
االوروب ــي ،عـل ـ ـ ـ ــى االقـل حـ ـت ـ ـ ـ ــى
الثامن من تشرين الثاني".

