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بيش���اور � رويترز: قتل 45 ش���خصا في قص���ف نفذته أمس مقاتالت باكس���تانية على موقع 
للمتشددين في منطقة خيبر احملاذية للحدود األفغانية، بحسب ما ذكره متشددون.

وقال عضو بارز بإحدى جماعات املتش���ددين في املنطقة لرويترز »قصفت املقاتالت أوال منزال 
كان به أش���خاص تابع���ون لنا وبعد دقائق عندما وصل الناس إل���ى هناك لنقل اجلثث من حتت 

األنقاض هاجمت الطائرات ثانية«.
وأكد متحدث باس���م اجليش الباكستاني قصف طائرات مخابئ للمتشددين في املنطقة، إال أنه 

قال إنه ليس لديه أي معلومات عن سقوط ضحايا.

مقتل 45 شخصًا بقصف جوي على مواقع للمتشددين في خيبر

كارتر ال يرى سبباً للقلق: األمور ستسير على مايرام والثالثاء الموعد النهائي لإلدالء باألصوات

البشير عشية االنتخابات: » مابنخلي خواجة أو محكمة تهين البلد دي«

صورة مركبة جتمع املرشحني الـ8 للرئاسة السودانية                          )أ.ف.پ(

واشنطن تدافع: إسرائيل النووية جزء من الحل وليست مشكلة

محللون: إسرائيل سادس قوة نووية عالمية 

الغرب يحاول إقناع 9 دول في مجلس األمن 
لبحث العقوبات على إيران بعد أن أقنع الصين

باريس � أ.ف.پ: جنح االميركيون والفرنسيون، الذين 
يتقدمون اجلهود الرامية لتش����ديد العقوبات الدولية على 
ايران بس����بب برنامجها النووي، في ضم الصني الى هذه 
اجلهود، لكن مازال عليهم اقناع دول اخرى لضمان الغالبية 

املطلوبة في مجلس االمن الدولي.
وقال مسؤول فرنسي، طالبا عدم كشف هويته، ان مضمون 
القرار الدولي بات شبه ثانوي ألنه في ظل التحفظات الروسية، 
خاصة الصينية، من اي تدابير قسرية »نعلم ان العقوبات 

ستكون سخيفة لكن املراد منها هو قرار سادس«.
وبطبيعة احلال كي تتم املصادقة على قرار جديد، يجب 
اال تستخدم بكني حق النقض في مجلس االمن وان تصادق 
على القرار او على االقل ان متتنع عن التصويت. ويبدو ان 
التحول في موقف الصني، التي وافقت ألول مرة هذا االسبوع 

عل����ى البحث في العقوبات مع الواليات املتحدة وروس����يا 
وفرنس����ا وبريطانيا وأملانيا، قد يبعد احتمال استخدامها 
الڤيتو. لكن صدور اي قرار عن مجلس االمن الدولي يتطلب 
موافق����ة 9 دول في مجلس االمن م����ن اصل اعضائه ال� 15، 
وبالتالي فإن العدد الضروري ليس متوافرا حتى الساعة. 
ويرى فرانس����وا هايسبورغ، اخلبير في مؤسسة االبحاث 
االستراتيجية ومقرها باريس، ان »املشكلة االساسية هي 
انه البد من تلك االصوات التسعة ورمبا اكثر لكي يتم اجناز 

العمل كما ينبغي« لتعزيز وزن االدانة سياسيا.
ومن بني الدول التي تريد تفادي املصادقة على سلسلة 
جديدة من العقوبات هناك البرازيل وتركيا، واعتبر متخصص 
في امللف ثم فضل عدم كشف هويته، ان »موقفهم في الوقت 
الراه����ن خطابي لكنهم اذا اعترض����وا وقد يثيرون غضب 

الواليات املتح����دة«.  ومن املفترض ان تعول الدول االربع 
الدائمة العضوية في مجلس االمن على تأييد كل من الغابون 
واليابان والنمس����ا لفرض عقوبات جديدة على ايران، اما 
االعضاء غير الدائمني الباقني في مجلس االمن الدولي حاليا 

فهم لبنان واملكسيك ونيجيريا واوغندا والبوسنة.
واعتبر فرانسوا هايسبورغ انه بغض النظر عن قرار 
جديد قد يتضمن اجراءات مالية او منع مسؤولني ايرانيني 
من السفر، بدأت بعض الدول بفرض قيود فعلية بلغت حد 
توقفها عن تسليم بعض املواد الى ايران.وبعد االمم املتحدة، 
سيطلب من االحتاد االوروبي تعزيز عقوباته على ايران. 
ودون انتظار ذلك، افادت مصادر متطابقة ان عدة دول قد 
ب����دأت فرديا باحلد من تزويد اي����ران بقطع الغيار، وحتى 

املشتقات النفطية املكررة.

غزة � أ.ش.أ: أوضح محللون أن 
إسرائيل متتلك ما بني 100 و300 
رأس نووية ميكن أن تعمل بكامل 
طاقتها في غضون أيام مبا يجعلها 

سادس قوة نووية في العالم.
وذكرت صحيف����ة »يديعوت 
أحرونوت« في تقرير أوردته في 
موقعها على شبكة اإلنترنت، أن 
اسرائيل التي قرر رئيس وزرائها 
عدم املش����اركة في القمة النووية 
التي تستضيفها الواليات املتحدة 
األميركية غدا لم ترفض أو تؤكد 

هذا التقرير.
وأش����ارت الصحيف����ة إلى أن 
احملللني في مجلة »جينز« العسكرية 
البريطانية أكدوا ان اسرائيل متتلك 
ما بني 100 و300 رأس نووية مبا 
يضعه����ا ضمن الدول التي متتلك 
أسلحة نووية اكثر تطورا وتقريبا 

على قدم املساواة مع بريطانيا.
إلى ذلك أعلنت الواليات املتحدة 
األميركية أن إسرائيل لم توّقع على 
معاهدة حظر االنتش����ار النووي 
ومن ثم فهي لم تنتهك أي التزامات 

وردت بهذه املعاهدة.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
فيليب كراولي إن سجل إسرائيل 
يظهر تعاونا كامال بشأن قضايا 
حظر االنتشار النووي، مؤكدا أنها 
أبدت مسؤولية فيما يتعلق بقضايا 
منع االنتش����ار النووي، وأضاف 
»بناء على ه����ذا فإننا نعتقد أنها 
جزء من احلل وليس����ت جزءا من 

املشكلة«.

غزة ـ أ.ش.أ:  ناشد املدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطني ورئيس 
مجلس إدارة محطة توليد كهرباء غزة م.وليد سعد صايل جميع األطراف 
ــطينية والعربية والدولية باملسارعة في إيجاد حل جذري ملشكلة  الفلس
ــبب توقف محطة توليد الكهرباء  انقطاع التيار الكهربائي في القطاع بس
ــاد كميات الوقود الالزم  ــكل كلى لنف الوحيدة في القطاع عن العمل بش

لتشغيلها.
وقال صايلـ  في تصريح صحافي أمسـ  »إن انقطاع التيار الكهربائي 
ــع اجلميع أمام  ــتوجب وض ــكان قطاع غزة أمر كارثي يس عن ثلثي س
مسؤولياته إلنقاذ املواطن الغزاوي باعتباره إنسانا قبل كل شىء، السيما 

أن احتياجه للكهرباء يوازى احتياجه للماء والهواء، وإال فنحن أمام كارثة 
إنسانية خطيرة ال يعلم عواقبها إال اهلل«.

ــطني جترى جهودا واتصاالت حثيثة  ــف أن شركة كهرباء فلس وكش
ــتئناف عمل محطة  مع كافة األطراف لتذليل هذه العقبة والعمل على اس
توليد الكهرباء في غزة. ودعا اللجنة الرباعية الدولية ومبعوثها توني بلير 
إلى العمل على إيجاد التمويل الالزم لتوفير الوقود الذي حتتاجه احملطة 
ــتمرار عملها على مدار الساعة بكامل قدرتها اإلنتاجية، كما  لضمان اس
دعا اجلهات الدولية واإلنسانية والدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي 

إلى وقف مأساة الكهرباء في غزة.

 غزة تغرق في الظالم وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة

زعيمة الحكومة االنتقالية تعرض على باقاييف المغادرة سالمًا

قرغيزستان: تشييع قتلى االنتفاضة .. 
وواشنطن تعلّق الرحالت بقاعدتها الجوية

تايلند: »القمصان الحمر« يطالبون
رئيس الوزراء  بالرحيل وحّل البرلمان فورًا

بانكوك � وكاالت: فيما أصيب عش����رون جنديا 
بج����روح في انفجار وقع امس ف����ي بانكوك، حيث 
تدور صدامات بني قوات األمن و»القمصان احلمر« 
الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء ابهيسيت 
فيجاجيفا، ومغادرته للبالد، دعا زعيم للمحتجني 
في تايلند رئيس الوزراء التايلندي إلى حل البرملان 
على الفور ومغادرة البالد، وقال فيرا موسيكابوجن 
للمحتجني أصحاب القمصان احلمراء »نغير مطلبنا 
من حل البرملان خالل 15 يوما إلى حله على الفور... 

ونطالب أبهيسيت مبغادرة البالد على الفور«.
وصرح الكولونيل سانسيرن كاويكومنرد الناطق 

باسم اجليش ان عشرين جنديا أصيبوا في انفجار 
وقع في شارع راتشدامنوين.

وفي املجموع أصيب اكثر من 200 ش����خص في 
مواجهات تدور في العاصمة التايلندية، حيث حتاول 
قوات األمن استعادة السيطرة على حي جتاري يعتصم 
فيه املتظاهرون من أصحاب »القمصان احلمر« منذ 

شهر مطالبني باستقالة رئيس الوزراء.
وقد أمر وزير الصحة جورين الكساناويس����يت 
جميع املستشفيات باستقبال اجلرحى من مناصري 
املعارضة واملؤيدين للجبهة املوحدة للدميوقراطية 

ضد الديكتاتورية املعروفني ب� »القمصان احلمر«.

مصر تدعو الدول العربية للعودة إلى العراق

بشكيك � رويترز: شيعت قرغيزستان امس جثامني 
العديد من ابنائها ممن قتلوا خالل محاولة االطاحة 
باحلكم فيما دفعت مخاوف امنية اجليش االميركي 
الى الغاء قرار باستئناف العمليات العادية في قاعدته 
اجلوي����ة في البالد محوال كل الرحالت العس����كرية 
ال����ى مناطق اخرى. وجتمع نحو عش����رة آالف من 
املشيعني على مشارف العاصمة القرغيزية احملترقة 
في جنازة جماعية لتشييع جثامني 78 شخصا على 
االقل قتلوا خالل االحتجاج����ات التي تفجرت يوم 
االربع����اء املاضي عندما فتح����ت القوات احلكومية 
نيرانها باجتاه املتظاهرين الذين كانوا يحاصرون 
قصر الرئاسة. وقالت روزا أوتونباييفا التي ترأس 
حكومة انتقالية في البالد - لم تعترف بها حتى اآلن 

سوى روسيا � امام حشود »اولئك الذين قتلوا في 
السابع من ابريل هم ابطال قرغيزستان«. واضافت 
»من واجبنا اقامة العدل. اولئك الذين دفنوا هنا هم 

جميع ابنائنا.. ابناء قرغيزستان«.
واليزال رف����ض باقاييف التنحي عن احلكم هو 
حجر العثرة الرئيس����ي فيما بدأ الهدوء املش����وب 
بالتوتر يعود الى ش����وارع بش����كك وق����د تناثرت 
االنقاض والزجاج املهش����م على ارضيات الشوارع 
بعد ايام من املصادمات الضارية. وتابعت أوتونباييفا 
للصحافي����ني قائلة »باقايي����ف لديه فرصة ملغادرة 
البالد.. سنضمن سالمته.. فقط سالمته الشخصية 
اذا استقال«. ولم يتضح على وجه الدقة املالذ الذي 

جلأ اليه باقاييف.

بغداد � ا.ف.پ: دعا الس���فير املصري 
لدى العراق ش���ريف شاهني امس الدول 
العربية للعودة ال���ى بغداد و»الوقوف 
الى جانبها«، رغ���م الهجوم االنتحاري 
الذي استهدف البعثة املصرية وعددا من 

السفارات االحد املاضي.
وقال شاهني للصحافيني خالل لقائه 
وزير الداخلية جواد البوالني في مبنى 
البعثة شبه املدمر في حي املنصور، في 
غرب بغداد، ان »رسالتنا للدول العربية 
هي البد من العودة الى العراق والوقوف 

الى جانبه«.
واضاف ان »هذه التفجيرات تستهدف 
الع���راق ومن يريد الوقوف الى جانبه.. 
نح���ن متضامنون مع العراق وحكومته 
دائما كما اننا معرضون مثل اي سفارة 

ملثل هذه املواقف«.
وأكد ش���اهني ان ذلك »لن يؤثر على 

وجودنا فنحن هنا من اجل العراق«.
يذكر ان ش���اهني تس���لم منصبه في 
نوفمبر املاضي كأول سفير مصري في 
بغداد بعد سقوط نظام املقبور صدام. 

ولم يكن ملصر متثيل ديبلوماس���ي 
من���ذ خط���ف القائم باالعم���ال املصري 
ايهاب الشريف في بغداد في يوليو 2005 
واغتياله في عملية اعلن تنظيم القاعدة 

مسؤوليته عنها.
ب���دوره، ق���ال البوالني ال���ذي تفقد 
السفارات االملانية وااليرانية واملصرية 
»جئنا لالطمئنان على االجراءات والتدابير 
االمنية الت���ي تتخذه���ا مديرية حماية 

السفارات التابعة لوزارة الداخلية«. 
واضاف »اعتقد ان التفجيرات رسالة 
املفلسني واخلائبني.. االرهاب لم يوقف 
تطلعات العراقي���ني، وهو خطر يواجه 

اجلميع«.

اخلرط����وم � أ.ف.پ: يتوج����ه 
الناخبون في السودان بدءا من اليوم 
وحتى بعد غد الثالثاء للمشاركة في 
أول انتخابات تعددية يخوضها دون 
منافسة حقيقية الرئيس املنتهية 
واليته عمر البشير وحزبه بعد ان 
انس����حبت األحزاب الرئيسية في 
املعارضة من املعركة االنتخابية. 
وانتهت امس االستعدادات خلوض 
اول انتخابات تعددية منذ ربع قرن 
في السودان اكبر بلد افريقي خرج 
قبل خمس سنوات من حرب أهلية 
دامية واليزال يشهد حركة مترد في 
دارفور، واضطرابات في اجلنوب 
الذي يستعد لتقرير مصيره بشأن 
الوحدة او االنفصال مطلع العام 

املقبل.
القومية  وأك����دت املفوضي����ة 
لالنتخابات إنهاء االس����تعداد في 
مجم����ل أنحاء الب����الد التي تبلغ 
مساحتها مليونني و500 ألف كلم 
مربع، ليتمكن نحو 16 مليون ناخب 
مسجلني من اإلدالء بأصواتهم بدءا 
من اليوم حتى بع����د غد الثالثاء 
الختيار الرئيس وأعضاء البرملان 
الوطني وحكام وأعضاء مجالس 
الوالي����ات. ولم تنت����ه املفوضية 
حتى ظهر امس من توزيع بطاقات 
االقتراع على مختلف املناطق في 

بلد مترام األطراف.
 وفي السياق ذاته، قال الرئيس 
األميركي األسبق جيمي كارتر الذي 
تشرف مؤسسته على االنتخابات، 
انه يتوقع ان تسير األمور على ما 
يرام.وقال كارتر غداة وصوله الى 
السودان امس األول، »ال نرى سببا 
يدعو الى القلق ما عدا بالنس����بة 
الى بعض احملطات النائية. املواد 

املوقع في 2005 في نيفاش����ا من 
املقرر ان ينظم مطلع العام املقبل 
استفتاء على تقرير مصير جنوب 
الس����ودان. ولكن يشترط لقبول 
نتيجة االستفتاء مشاركة 65% من 
الناخبني املس����جلني في الواليات 
الى  العش����ر باإلضافة  اجلنوبية 
السودانيني اجلنوبيني املقيمني في 
الشمال. وينبغي ان تكون نسبة 

التأييد 50% زائد صوت واحد.
وأب����دى البش����ير اس����تغرابه 
النس����حاب حزب األمة التاريخي 
من االنتخابات بعد ان اكد انه متت 
االستجابة ل� »90% من شروطه«. 
الش����عبية  ومع س����حب احلركة 
الس����ودان )متمردون  لتحري����ر 
سابقون( مرش����حها الى الرئاسة 
ياس����ر عرمان، ب����ات مرجحا ان 
يفوز البش����ير من الدورة األولى 
لالنتخابات، امام منافسيه السبعة 
وأبرزهم حامت السر، مرشح احلزب 
االحتادي الدميوقراطي، وان كانت 

فرصه معدومة عمليا.
بات����ت نتيج����ة  ولك����ن وان 
االنتخابات الرئاس����ية محسومة، 
فقد حتصل مفاجآت في انتخابات 
الوطني. وبعد انسحاب  املجلس 
حزب األمة، فإن األحزاب األربعة 
الرئيس����ية الباقية في الس����باق 
اضافة الى حزب املؤمتر الوطني، 
هي املؤمتر الشعبي بزعامة حسن 
الترابي، واالحت����اد الدميوقراطي 
واحلركة الشعبية لتحرير السودان 
التي ميكنها من خالل املناطق ان 
تضمن السيطرة على نحو 25% من 
مقاعد املجلس الوطني الذي يسيطر 
املؤمتر الوطني بزعامة البش����ير 

حاليا على 52% من مقاعده.

االنتخابية قد تصلها متأخرة بعض 
الشيء، ولكن لديهم ثالثة ايام على 

األقل لإلدالء بأصواتهم«.
 وأنهت االحزاب الس����ودانية 
واملرشحون للرئاسة امس األول 
حمالتهم االنتخابية، وعلى رأسهم 
الرئيس املنتهية واليته عمر البشير 
الى تأكيد شرعيته فيما  الساعي 

يسعى حزبه للحفاظ على الغالبية 
في املجلس الوطني )البرملان( الذي 
يعد 450 مقعدا. وتشكل االنتخابات 
ورقة مهمة بالنسبة للبشير لتأكيد 
شرعيته في وجه الغرب واحملكمة 
اجلنائية الدولية التي اصدرت بحقه 
مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية في 

دارفور قبل س����نة. وقال البشير 
في آخر خطاب ألق����اه بعد حملة 
ماراثونية جاب خاللها البالد طوال 
وعرضا، في حي امبدة الشعبي على 
أطراف اخلرطوم مساء امس األول، 
»ما بنخلي خواجة يهني البلد دي 
بقمح او جتارة او محكمة دولية، 
دي كلها بنخليها حتت ومنش����ي 

لقدام«. وأك����د في مقابلة مع قناة 
»الشروق« التلفزيونية السودانية 
اخلاصة انه سيولي جل اهتمامه 
للحفاظ على وحدة البالد، مؤكدا 
ان اس����تطالعا »سريا« اجري في 
جنوب السودان اظهر ان 30% فقط 
من اجلنوبيني يؤيدون االنفصال. 
ومبوجب اتفاق الس����الم الشامل 

 جوباـ  أ.ف.پ: يتابع السكان في جنوب السودان مجريات العملية 
االنتخابية التي انطلقت اليوم لتنتهي الثالثاء عبر الراديو اكثر الوسائل 
اإلعالمية انتشارا في تلك املنطقة التي تنتشر فيها األمية ويندر فيها 

استخدام التلفزيون وشبكة االنترنت.
ــر الفقيرة التي تعد 9 ماليني نسمة  وفي الواليات اجلنوبية العش
ــى. ففي جوبا وحدها توجد  ــيلة اإلعالمية األول يعتبر الراديو »الوس
ــر محطات« اذاعية كما يقول جان كلود البريك، احملرر الرئيسي  عش
ــف اإلذاعي الكندي  ــدة »راديو ميرايا«. ويضي ــي إذاعة األمم املتح ف
الذي عمل 35 عاما في إذاعة كندا لفرانس برس »هناك بعض محطات 
ــس لديهم جهاز تلفزيون، ال بل ال  ــون، ولكن معظم الناس لي التلفزي

توجد لديهم كهرباء«.
أما عن الصحافة املكتوبة، فتقول مديرة شبكة إذاعة جنوب السودان 
ــكان جنوب السودان اميون«.  الكاثوليكية باوال موغي ان »80% من س
وفي غياب املطابع، تطبع صحف اجلنوب في اخلرطوم على بعد 1200 

كلم شمال جوبا، وتنقل بالطائرة الى بعض مدن الواليات اجلنوبية.
وعدا بعض التجمعات اجلماهيرية، خيضت احلملة االنتخابية عبر 
اإلذاعة في األساس، كما يقول البريك، حيث يعتاد الناس هنا على وضع 
ــتور الصغير قرب اذنهم. وتقول باوال موغي »اظهر  جهاز الترانزس
حتقيق أجريناه ان الناس هنا يستمعون الى اإلذاعة طوال النهار. ليس 

لدى اجلميع جهاز راديو، ولكنهم يتجمعون لدى أقاربهم«.
وفي هذه املنطقة الفقيرة، يخصص قسم كبير من البرامج للتعليم 
والصحة، كما تقول باوال االيطالية، لكن »املستمعني مهتمون كذلك بالطبع 
ــبكة اذاعة جنوب السودان الكاثوليكية  بأخبار« االنتخابات. وتدير ش
7 محطات اذاعية محلية، ونظمت منذ بدء احلملة االنتخابية برنامجا 
بعنوان: اعرف بلدك، اختر مسؤوليك. ويقول جان كلود البريك كذلك 
ــجيل )على قوائم االنتخابات(  »اعددنا برامج خاصة خالل فترة التس
وشهدت جتاوبا كبيرا. كان الناس يأتون إلينا ويقولون: سمعنا على 

ميرايا وجئنا لنسجل أسماءنا«.
ولكن التزال احملطات اإلذاعية بحاجة الى الكثير من العمل. فالبرامج 
ــكان الذين  ــة والعربية ال تصل الى مجمل الس ــي تبث باإلجنليزي الت
ــون لغات مختلفة، كما ان مجال تغطيتها محدود، حيث تغطي  يتحدث
دائرة شعاعها 100 كلم. لكن العمل جار على قدم وساق لتطوير هذه 

الوسيلة اإلعالمية التي تعززت بعد احلرب.

الجنوب يتابع االنتخابات عبر الراديو 

خبز عربي في فرن بلدي في مخيم جباليا لالجئني شمال قطاع غزة              )أ.پ(


