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California:Det er 50 år
siden «Discoverer 1», den
første satellitten i polbane,
ble skutt opp fra Vanden-
berg-flybasen i California.

Los Angeles:Den ameri-
kansk-kanadiske arkitekten
Frank Gehry, som blant

annet er kjent for Guggen-
heim-museet i Bilbao i Spa-
nia, fyller 80 år.
Hua Hin:Den sørøstasiatis-
ke samarbeidsorganisasjo-
nen ASEAN (Association of
South-East Asian Nations)
holder toppmøte i Thailand
denne helga.

PÅ DENNE DAG

VERDEN I B I LDER

FANTESTREKER: En elefant ødelegger et kjøretøy under et
raserianfall i Kochi i Sør-India i går. Dyreeksperter og politiet
fikk kontroll på elefanten etter en tretimers redningsaksjon.
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Fredspris til student
fra Vest-Sahara
Studenten Elkouria «Ra-
bab» Amidane fra Vest-
Sahara mottok fredag Stu-
dentenes fredspris. Den 23
år gamle studenten mottok
prisen i forbindelse med
den Internasjonale Student-
festivalen i Trondheim.
Amidane har jobbet for
menneskerettighetene til
sahrawiske studenter og for
et fritt og selvstendig Vest-
Sahara.
– Ved å gjøre seg til tals-

kvinne og ansikt for den
undertrykkelsen som sah-
rawiske studenter og det
sahrawiske folk utsettes for,
har hun satt både seg selv
og familien i fare, sier le-
deren av Studentenes freds-
pris, Thor Richard Isaksen.

(NTB)

Vatikanet avslår
biskop-unnskyldning
Vatikanet krever at biskop
RichardWilliamson offent-
lig tar avstand fra sine ut-
talelser om at Holocaust
aldri fant sted. Den om-
stridte biskopen har bedt
Vatikanet om tilgivelse for å
ha kommet med uttalelse-
ne. Men Vatikanet vil ikke
godta unnskyldningen, og
krever at den britiske bis-
kopen utvetydig i full offent-
lighet trekker sine uttalelser
tilbake.
Den britiske biskopen har

hevdet at det ikke fantes
gasskamre i nazistenes
konsentrasjonsleirer, og at
det ikke var flere enn
300 000 jøder som ble
drept i leirene.

(NTB)
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KJENT GISSEL: Ingrid Betancourt var 46 år da hun slapp ut av fangenskapet i Colombia-jungelen. Nå får hun

« De fikk ikke tak i
Hamas, og så tok de

oss i stedet.
Suhir al-Arabe, firebarnsmor som sliter for

å klare seg i ruinene i Gaza.


