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Arabic Situations

بن علي يف طريقه لإعادة انتخابه
رئي�سا لتون�س
تون�س /رويرتز
يديل التون�س ��يون غدا االحد ب�أ�صواتهم يف
انتخاب ��ات الرئا�س ��ة الت ��ي م ��ن املتوقع على
نطاق وا�س ��ع ان يفوز بها دون عناء الرئي�س
زي ��ن العابدي ��ن بن عل ��ي الذي يحك ��م البالد
من ��ذ  22عام ��ا وهو حليف وثي ��ق للغرب يف
مكافحة الإرهاب.
ويتهم ن�ش ��طاء يف جمال حقوق االن�سان بن
عل ��ي ( 73عاما) بالت�ض ��ييق على معار�ض ��يه
وت�ش ��ديد الرقابة على ال�صحافة لكن م�ؤيديه
يفتخ ��رون ب�أنه جعل من البلد الواقع �ش ��مال
افريقيا الأك�ث�ر رخاء وازدهارا وا�س ��تقرارا
�سيا�س ��يا و�أمنيا يف املنطقة وتعهدوا باعادة
انتخابه.
وتقول فتحية وهي ربة بيت عمرها  45عاما
لرويرتز " بب�س ��اطة ال�ش ��خ�ص ال ��ذي تعرفه
خري من الذي ال تعرفه".
وتغطي �صور كبرية و�أخرى �أ�صغر لنب علي
ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي بالعا�ص ��مة والعديد من
املباين .وتنت�ش ��ر الفتات تع ��دد اجنازات بن
علي وتدعو التون�سيني لتجديد العهد معه.
وق ��ال �أمين -وهو �ش ��اب نال الأ�س ��تاذية يف
اللغة العربية منذ ثالثة �أعوام وال يزال حتى
الآن عاطال عن العمل�"-ص ��حيح انني عاطل
لك ��ن لي�س هناك بديل ل�ب�ن علي ميكن ان �أثق
فيه ليحل م�شكلتي�..س�أ�صوت له".
وحت�صد تون�س الثناء من اوروبا والواليات
املتح ��دة جلهوده ��ا يف مكافح ��ة االره ��اب
وت�شديد اخلناق على املت�شددين اال�سالميني
يف الداخل واخلارج وخ�صو�صا بعد تفجري
معبد الغريب ��ة اليهودي الذي خلف  21قتيال
عام .2002
وجتري بتون�س �أي�ضا يوم االحد انتخابات
برملانية بالتوازي مع االنتخابات الرئا�سية.
وي�س ��يطر حزب التجمع الد�س ��توري احلاكم
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زين العابدين بن علي

عل ��ى ن�س ��بة  80باملئ ��ة م ��ن مقاع ��د الربملان
البالغ عدده ��ا  .189و�أطلق ب ��ن علي حملته
االنتخابية الأ�سبوع املا�ضي متعهدا بتوفري
 450ال ��ف موط ��ن �ش ��غل وتقلي� ��ص البطالة
وحتقي ��ق م�س ��توى �أف�ض ��ل ملع ��دل الدخ ��ل
الفردي بن�سبة  40باملئة الذي هو بالفعل من
بني �أرفع املعدالت يف افريقيا.
وق ��ال "خ�ل�ال اخلما�س ��ية املُقبل ��ة ال �أُ�س ��رة
تون�س ��ية دون �ش ��غل �أو م ��ورد رزق لأح ��د
�أفرادها على االقل قبل ."2014
وتعهد بن علي بتو�س ��يع الدميقراطية وقال
"�س ��تكون الفرتة القادم ��ة مرحلة دعم �أكرب
من الدولة للأحزاب ال�سيا�س ��ية ول�صحافتها
و�صحافة الر�أي ب�صورة عامة".
ويحك ��م ب ��ن عل ��ي تون� ��س من ��ذ ع ��ام 1987
بع ��د اعالن عج ��ز الرئي�س ال�س ��ابق احلبيب
بورقيب ��ة ع ��ن اداء مهامه .وف ��از بن علي يف
االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت يف  2004بن�س ��بة

كلينتون قدمت الوباما تقرير ًا قامت ًا

 94.4باملئة �أمام ثالثة مر�شحني.
و�أعل ��ن احل ��زب الدميقراط ��ي التقدم ��ي
املعار� ��ض -وه ��و �أب ��رز ح ��زب معار�ض يف
الب�ل�اد -مقاطعت ��ه لالنتخاب ��ات الرئا�س ��ية
والربملانية وقال انه يرف�ض �أن يكون �ش ��اهد
زور على انتخابات مزيفة وال معنى لها.
كم ��ا ا�س ��تبعد املعار�ض م�ص ��طفي ب ��ن جعفر
االم�ي�ن العام للتكت ��ل الدميقراط ��ي من �أجل
العمل واحلريات من �سباق الرئا�سية .وبرر
املجل�س الد�ستوري -الذي ينظر يف �شرعية
الرت�ش ��يحات -ق ��رار ا�س ��تبعاده ب�أن ��ه لي� ��س
منتخب من حزبه �إال منذ �أ�شهر قليلة.
ومن بني ثالثة معار�ضني لي�س لهم وزن كبري
على ال�ساحة ال�سيا�سية يف تون�س تر�شحوا
لالنتخابات الرئا�سية يرى حمللون ان �أحمد
ابراهي ��م زعي ��م حرك ��ة التجدي ��د الي�س ��ارية
االك�ث�ر م�ص ��داقية وج ��ر�أة يف مناف�س ��ة ب ��ن
علي.
وقال ابراهيم يف حملته الدعائية انه م�ستعد
ملناظ ��رة تلفزيونية مع كل املرت�ش ��حني مبن
فيهم بن علي وتعهد با�صالح �سيا�سي �شامل.
وانتقد معار�ضون الظروف التي جتري فيها
احلمل ��ة االنتخابي ��ة وو�ص ��فوها ب�أنه ��ا غري
متكافئة وان كل الظروف فيها تخدم مر�ش ��ح
احلزب احلاكم.
وق ��ال ال�سيا�س ��ي امل�س ��تقل فتح ��ي الت ��وزي
"ال�ش ��يء يوح ��ي ان هن ��اك انتخاب ��ات يف
البالد..لي�س هناك �أي حراك اعالمي مثال".
وي�ض ��يف "كان من املفرو� ��ض ان تكون هذه
االنتخاب ��ات منا�س ��بة ال�س ��تعرا�ض وع ��ي
ون�ض ��ج التون�س ��يني لكنه ��ا فر�ص ��ة �أخ ��رى
مه ��دورة" .ويتمت ��ع ب ��ن عل ��ي بت�أيي ��د فئات
وا�س ��عة يف البالد ويرى كثريون انه الأقدر
عل ��ى ح ��ل م�ش ��اكلهم و�أبرزه ��ا البطال ��ة هذا
باال�ض ��افة اىل انه اليواجه مناف�س ��ة �شر�سة
على املن�ص ��ب يف غي ��اب معار�ض�ي�ن بارزين
عن ال�سباق.

وا�شنطن حتث الفل�سطينيني واال�سرائيليني
على ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم

وا�شنطن /الوكاالت

هيالري كلينتون

حث ��ت �إدارة الرئي� ��س الأمريكي ب ��اراك اوباما ا�س ��رائيل
والفل�س ��طينيني عل ��ى ب ��ذل مزي ��د م ��ن اجلهد ال�س ��تئناف
مفاو�ض ��ات ال�س�ل�ام بع ��د ان �أظه ��رت �أح ��دث جول ��ة م ��ن
امل�س ��اعي الدبلوما�س ��ية االمريكية غياب �أي عالمات على
حدوث تقدم.
وق ��ال م�س� ��ؤول رفي ��ع باحلكوم ��ة االمريكي ��ة ان وزي ��رة
اخلارجي ��ة هيالري كلينت ��ون �أبلغت اوبام ��ا انه "ال تزال
توجد حتديات" حينما قدمت اليه تقريرا و�ص ��ف بالقامت
ب�ش� ��أن م ��ا و�ص ��لت اليه جهود احالل ال�س�ل�ام يف ال�ش ��رق
االو�سط التي تبذلها الواليات املتحدة.
وج ��اء تقييمه ��ا بع ��د اجتماع ��ات منف�ص ��لة يف وا�ش ��نطن

باراك اوباما
يف االي ��ام االخ�ي�رة بني مبع ��وث اوباما اخلا�ص لل�ش ��رق
االو�س ��ط ج ��ورج ميت�ش ��ل ومفاو�ض�ي�ن ا�س ��رائيليني
وفل�س ��طينيني بهدف ت�ض ��ييق هوة اخلالفات وا�ستئناف
حمادثات ال�سالم املبا�ش ��رة التي اوقفت منذ كانون االول
املا�ضي.
واعل ��ن البي ��ت الأبي� ��ض ان ميت�ش ��ل �س ��يعود �إىل منطق ��ة
ال�شرق الأو�سط قريبا يف حماولة جديدة لإحياء حمادثات
ال�سالم بني الفل�سطينيني و�إ�سرائيل.
كم ��ا اك ��د بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن البي ��ت الأبي� ��ض �أن كلينتون
�س ��تجري م�ش ��اورات مع وزراء اخلارجية العرب يف لقاء
مبو�س ��كو مطلع ال�شهر املقبل ب�ش� ��أن �آخر تطورات جهود
�إحياء مفاو�ضات ال�سالم.
وجاء الإعالن بعد اجتم ��اع هيالري كلينتون مع الرئي�س

كو�شنري ي�شدد على �ضرورة ت�شكيل احلكومة اللبنانية
بريوت /اف ب

اب ��دى وزي ��ر اخلارجية الفرن�س ��ي برنار
كو�ش ��نري ام� ��س اجلمعة من ب�ي�روت قلق
ب�ل�اده من الت�أخري احلا�ص ��ل يف ت�ش ��كيل
حكوم ��ة يف لبن ��ان ،مبدي ��ا خ�ش ��يته م ��ن
انعكا�س ��ات املخاطر املوجودة يف املنطقة
"على امن لبنان ووحدته وحريته".
وق ��ال الوزير الفرن�س ��ي لل�ص ��حافيني اثر
لقائ ��ه نظ�ي�ره اللبن ��اين ف ��وزي �ص ��لوخ
"بعد خم�سة ا�شهر على انتخابات مثالية
باع�ت�راف اجلميع مل ت�ش ��كل حكومة بعد
يف لبنان".
وا�ضاف "ال ميكن اال�س ��تمرار هكذا .هذا
يعر�ض لبنان لت�أثريات التوجهات االكرث
خطورة يف املنطقة" ،داعيا اللبنانيني اىل
ادراك "ال�صعوبات والتحديات القائمة".
وق ��ال "عليك ��م ان تكون ��وا مدرك�ي�ن لهذا
التح ��دي :ما ه ��و مطروح هو ام ��ن لبنان
ووحدته وحريته".
ودعا اللبناني�ي�ن اىل عدم انتظار اخلارج
واىل حتم ��ل م�س� ��ؤولياتهم بانف�س ��هم،
م�ض ��يفا "لي�س على فرن�س ��ا ان ت�شكل لكم
حكومتك ��م وان تعطيك ��م درو�س ��ا ،لكنن ��ا
قلقون".
و�ش ��دد بع ��د اجتماع ��ه م ��ع رئي� ��س
اجلمهورية مي�شال �سليمان على �ضرورة
اال�سراع بت�شكيل احلكومة .وقال ان ذلك
"�ضروري جدا الو�ضع يف املنطقة لي�س
جيدا".
وا�ض ��اف ان "عملي ��ة ال�س�ل�ام ب�ي�ن
اال�س ��رائيليني والفل�س ��طينيني عند نقطة
ال�ص ��فر واجلهود االمريكية مل تفلح حتى

ال�س ��اعة و�سط هذا التوازن اله�ش ،لبنان
بحاج ��ة اىل حكوم ��ة يتمث ��ل فيه ��ا جميع
االطراف وجميع الطوائف".
ونف ��ى ان يك ��ون قد حمل مب ��ادرة حمددة

م ��ن اجل ت�ش ��كيل حكوم ��ة ،اال ان ��ه ابدى
ا�س ��تعداد بالده مل�س ��اعدة لبن ��ان "يف كل
االجتاهات".
وردا عل ��ى �س� ��ؤال عم ��ا اذا كان تع�ث�ر

ت�ش ��كيل احلكومة يعود ال�س ��باب داخلية
او خارجي ��ة ،ق ��ال كو�ش ��نري "اعتق ��د ان
اال�س ��باب اخلارجي ��ة اقل مم ��ا كانت عليه
يف ال�سابق".

وا�ض ��اف "على ا�ص ��دقاء لبن ��ان ،من هذا
اجلان ��ب او ذاك ،ان ي�ؤث ��روا ق ��در م ��ا
ي�ستطيعون وان يلتزموا بوعودهم".
وردا عل ��ى �س� ��ؤال ،عرب عن اعتق ��اده بان
القمة ال�س ��ورية ال�س ��عودية الت ��ي عقدت
اخ�ي�را يف دم�ش ��ق "مل تك ��ن �س ��لبية.
اعتق ��د انه ��ا كان ��ت ايجابي ��ة باالح ��رى.
ونحن نوا�ص ��ل ات�ص ��االتنا مع ا�صدقائنا
ال�سعوديني وا�صدقائنا ال�سوريني".
ونق ��ل كو�ش ��نري ع ��ن الرئي� ��س اللبن ��اين
االم ��ل "بان تت�ش ��كل احلكوم ��ة يف االيام
املقبلة بح�س ��ب �ص ��يغة  "5-10-15التي
مت التو�ص ��ل اليه ��ا �س ��ابقا ب�ي�ن الفرق ��اء.
وتق�ض ��ي هذه ال�ص ��يغة بت�ش ��كيل حكومة
م ��ن ثالث�ي�ن وزي ��را ،ت�ض ��م  15مقع ��دا
لالكرثية وع�ش ��رة مقاعد لالقلية وخم�سة
لرئي�س اجلمهورية.
وا�س ��فرت االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت يف
ال�سابع من حزيران/يونيو عن فوز قوى
 14اذار بغالبي ��ة نيابي ��ة بلغت  71مقعدا
من .128
ومل يتمكن رئي�س احلكومة املكلف �س ��عد
احلري ��ري من ت�ش ��كيل حكومة رغم مرور
نح ��و اربع ��ة ا�ش ��هر عل ��ى تكليف ��ه االول
ب�س ��بب تعقي ��د اخلالف ��ات ب�ي�ن االكرثي ��ة
املدعوم ��ة من الغ ��رب ودول عربية بارزة
واالقلية املدعومة من ايران و�سوريا.
وو�ص ��ل كو�ش ��نري اىل بريوت يف �س ��اعة
متاخ ��رة من لي ��ل اخلمي� ��س اجلمعة بعد
ان ارج�أ زياراته اىل �س ��وريا وا�س ��رائيل
واالرا�ضي الفل�س ��طينية ،واكتفى بزيارة
لبنان الذي يغادره ليال.

الأمريك ��ي يف البي ��ت الأبي�ض حيث عر�ض ��ت عليه تقريرا
ي�ؤك ��د عدم حتقي ��ق تقدم كبري يف جه ��ود �إحياء حمادثات
ال�سالم.
وبح�س ��ب ماجاء يف تقرير اخلارجية الأمريكية فقد قامت
�إ�سرائيل ب�إجراءات لت�سهيل حتركات الفل�سطينيني وردت
على الطلب الأمريكي بوقف جميع الأن�شطة اال�ستيطانية
ب�إب ��داء رغبته ��ا يف تعلي ��ق الن�ش ��اط اال�س ��تيطاين.لكن
وا�شنطن ر�أت ان �إ�سرائيل بحاجة �إىل ترجمة النوايا �إىل
حقيق ��ة على �أر�ض الواق ��ع واتخاذ �إج ��راءات ذات مغزى
لتح�سني احلياة اليومية للفل�سطينيني.
يف املقابل جاء يف التقرير بح�سب ما ك�شف م�صدر امريكي
�أن الفل�س ��طينيني بذل ��وا جهودا ا�ض ��افية يف جمال االمن
وا�ص�ل�اح امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ولكن يتوجب عليهم �أن
"يعملوا اكرث يف هذه القطاعات ووقف التحري�ض على
العنف ومنع االرهاب".
ي�ش ��ار �إىل ان املبع ��وث الأمريك ��ي ق ��ام بع ��دة جوالت يف
ال�ش ��رق الأ�س ��ط مل ت�س ��فر عن حتقي ��ق تقدم يذك ��ر لإحياء
حمادثات ال�س�ل�ام.لكن جه ��ود �إحياء املحادثات ت�ص ��طدم
بعدة عراقيل �أهمها اال�س ��تيطان الإ�س ��رائيلي يف ال�ض ��فة
الغربية واخلالفات بني اجلانبني حول �إطار املحادثات.
ويطال ��ب الرئي� ��س الفل�س ��طيني حمم ��ود عبا� ��س بتجميد
كامل للتو�سع اال�ستيطاين اال�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شرقية ،واعتربه �شرطا ال�ستئناف املفاو�ضات
بني اجلانبني.
اال �إن رئي� ��س ال ��وزراء الإ�س ��رائيلي بنيام�ي�ن نتنياه ��و
يعر�ض فقط جتميدا م�ؤقتا لال�ستيطان بعد تنفيذ اخلطط
التي �أقرتها بالفعل حكومته.
ويرف� ��ض نتنياه ��و التعه ��د بالتجمي ��د الكام ��ل للأن�ش ��طة
اال�س ��تيطانية يف ال�ض ��فة الغربية م�ؤكدا �ضرورة ال�سماح
مبا ي�س ��مى بالنمو الطبيعي للم�س ��توطنات لكي ت�ستطيع
ا�س ��تيعاب التو�س ��ع يف عائالت امل�س ��توطنني.كما ترف�ض
�إ�سرائيل وقف ان�شطة اال�ستيطان يف القد�س ال�شرقية.

حرك��ة ال�شب��اب ال�صومالي��ة ته��دد
ب�ضرب عا�صمتي اوغندا وبوروندي
مقدي�شو /اف ب

ه ��ددت حركة ال�ش ��باب ال�ص ��ومالية املتم ��ردة ام�س
اجلمع ��ة ب�ض ��رب بوجمب ��ورا وكمب ��اال عا�ص ��متي
بورون ��دي واوغن ��دا انتقاما للق�ص ��ف املدفعي على
مقدي�ش ��و ال ��ذي �ش ��نته قواتهم ��ا العامل ��ة يف اط ��ار
قوة االحتاد االفريقي حلفظ ال�س�ل�ام يف ال�صومال
(امي�صوم).
وقال �ش ��يخ علي حممد ح�س�ي�ن قائد حركة ال�ش ��باب
يف منطق ��ة مقدي�ش ��و خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �ص ��حايف يف
العا�ص ��مة انه "عندما تواجه نريان حركة ال�ش ��باب
ترد امي�ص ��وم بق�صف ع�ش ��وائي على مناطق مدنية
م�أهولة".
وات ��ى ت�ص ��ريح هذا امل�س� ��ؤول غ ��داة تب ��ادل عنيف
للق�ص ��ف املدفعي يف مقدي�ش ��و بني قوات امي�ص ��وم
واملتمردين.
وقتل  21مدنيا على االقل يف هذا الق�صف املدفعي،
غالبيته ��م ج ��راء قذائ ��ف االحت ��اد االفريق ��ي الت ��ي
�س ��قطت على احياء �ش ��عبية وال �س ��يما على �س ��وق
بركة الذي يعترب معقال لال�سالميني.
وا�ض ��اف �ش ��يخ عل ��ي حمم ��د ح�س�ي�ن "كان م ��ن
ال�ص ��عب التعرف على جثث االمه ��ات اللواتي قتلن
يف ه ��ذا الق�ص ��ف ال ��ذي �ش ��نته الق ��وات االوغندية
والبوروندية".
وتابع "يجب على اطفال ه�ؤالء ال�ض ��حايا الربيئني
ان ينقل ��وا احلرب يف مقدي�ش ��و اىل قلب عا�ص ��متي
هذين البلدين اللذين يهاجمان ال�ص ��ومال" ،م�ضيفا
"�آمل ان يفعلوا ذلك".
وبورون ��دي واوغن ��دا هم ��ا الدولت ��ان الوحيدتان
امل�ش ��اركتان يف امي�ص ��وم التي تع ��د  5000جندي
(م ��ن ا�ص ��ل  8000كان مق ��ررا ان يك ��ون عديد هذه
القوة لدى ان�ش ��ائها) واملنت�ش ��رة يف بع�ض املناطق
اال�س�ت�راتيجية يف العا�ص ��مة دعم ��ا للحكوم ��ة
االنتقالية.
وتطالب اوغندا وبوروندي اليوم ،ومعهما االحتاد
االفريقي ،بتعزيز تفوي�ض امي�صوم.
وكان ��ت امي�ص ��وم تعر�ض ��ت يف  10ايل ��ول لهجوم
انتح ��اري مزدوج ا�س ��تهدف مقره ��ا العام يف مطار
مقدي�ش ��و ،وهو هجوم تبنته حركة ال�شباب واوقع
 21قتي�ل�ا بينه ��م  17ع�س ��كريا م ��ن قوة امي�ص ��وم،
احدهم نائب قائد القوة وهو جرنال بوروندي.
ومذاك دعا املتمردون اىل �ش ��ن هجمات جديدة على
ق ��وة حفظ ال�س�ل�ام االفريقي ��ة التي غالب ��ا ما تكون
طرف ��ا يف اعمال العنف التي ت�ش ��هدها يوميا احياء

العا�صمة ال�صومالية.
م ��ن جهة اخ ��رى اتهم ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت�س
ووت� ��ش للدفاع عن حق ��وق االن�س ��ان اجلمعة كينيا
بامل�ش ��اركة بق ��وة يف جتني ��د �ش ��بان �ص ��وماليني
يف خمي ��ات الجئ�ي�ن للقت ��ال اىل جان ��ب احلكوم ��ة
ال�صومالية �ضد حركة التمرد اال�سالمي.
وقالت املنظمة يف تقرير ن�شر اجلمعة "ان ال�سلطات
الكينية دعمت مبا�ش ��رة هذه احلمل ��ة التي ادت اىل
جتنيد املئات من الرجال وال�شبان ال�صوماليني يف
خميمات داداب (كينيا) ومواطنني كينيني يف املدن
املجاورة".
وبح�س ��ب هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش ،ف ��ان حمل ��ة
التجنيد هذه بدات يف مطلع ت�شرين االول/اكتوبر
ون�ش ��طت خ�صو�ص ��ا يف جممع داداب (�شمال �شرق
كيني ��ا) الذي ي�ؤوي عدة خميم ��ات يعي�ش فيها اكرث
من  280الف الجئ غالبيتهم من ال�صوماليني الذين
فروا من املعارك يف بالدهم.
ون ��ددت مديرة هيومن رايت� ��س ووت�ش يف افريقيا
جورجي ��ت غاني ��ون باالم ��ر ،وقال ��ت "ان ال�س ��ماح
بتجني ��د مقاتل�ي�ن داخل خميم ��ات الالجئني ينق�ض
�سبب وجود هذه املخيمات".
وا�ضافت "على ال�سلطات الكينية ان ت�ضع حدا لهذه
احلملة".
وبح�س ��ب التقري ��ر ال ��ذي يحم ��ل عن ��وان "كيني ��ا:
اوقفوا جتنيد ال�صوماليني يف خميمات الالجئني"،
ف ��ان منظمي حم�ل�ات التجنيد الذي ��ن ي�ؤكدون انهم
يعملون با�س ��م احلكومة ال�ص ��ومالية ،يدعون انهم
ي�س ��جلون املجندي ��ن اجل ��دد يف اطار ق ��وة جديدة
تدعمها االمم املتحدة واملجتمع الدويل.
وقال ��ت هيومن رايت�س ووت� ��ش ان منظمي حمالت
التجني ��د الذي ��ن ترئ�س ��هم جمموع ��ة �ص ��غرية م ��ن
ال�ص ��وماليني املقيمني يف فن ��دق يف داداب ،ينقلون
جمنديهم يف �س ��يارات م�ست�أجرة اىل نقطتي جتمع
منعزلتني يف حميط املدينة.
واكدت م�ص ��ادر عدة ردا على ا�سئلة هيومن رايت�س
ووت�ش انهم ينقلون فيما بعد يف �ش ��احنات للجي�ش
الكيني اىل من�ش�آت حكومية قرب مومبا�سا (جنوب
�شرق) لتلقي التدريب الع�سكري.
وا�ض ��افت املنظمة "ي�ش ��ارك اجلي� ��ش الكيني بقوة
يف عملي ��ة التجني ��د ويت ��م جتري ��د ال�ش ��بان الذي ��ن
ي�ص ��عدون اىل ال�ش ��احنات م ��ن هواتفه ��م النقال ��ة
وبطاق ��ات هويته ��م (اذا كانوا كيني�ي�ن) او بطاقات
التموين (اذا كانوا الجئني)".

اط�لاق �س��راح موظف�ين اختطفا يف
دارفور يعمالن بجمعية القذايف

طرابل�س /اف ب
اخلرطوم /اف ب

عن �صحيفة االهرام امل�صرية

�ص ��رح وزير الدولة ال�س ��وداين
لل�ش� ��ؤون االن�س ��انية لوكال ��ة
فران� ��س بر�س ام�س اجلمعة انه
مت االفراج عن �س ��ودانيني اثنني
يعم�ل�ان يف م�ؤ�س�س ��ة الق ��ذايف
الليبي ��ة بع ��د وق ��ت ق�ص�ي�ر م ��ن
خطفهما يف دارفور.
وكان قد افاد م�س�ؤول يف جمعية
ان�سانية تابعة مل�ؤ�س�سة القذايف
الت ��ي يرئ�س ��ها جن ��ل الزعي ��م
الليبي �س ��يف اال�س�ل�ام القذايف
ام�س اجلمعة لفران�س بر�س يف
طرابل� ��س ع ��ن خط ��ف اثنني من
العامل�ي�ن يف اجلمعي ��ة االربعاء
يف دارف ��ور غ ��رب (اك ��رر غرب)
ال�سودان.

وقال ما �ش ��اء الل ��ه الزوي املدير
التنفيذي جلمعية اخوة اجلنوب
التابع ��ة مل�ؤ�س�س ��ة الق ��ذايف يف
ات�صال هاتفي مع وكالة فران�س
بر�س من ال�سودان ،ان اثنني من
م�س� ��ؤويل اجلمعي ��ة امل�ش ��رفني
على امل�ش ��اريع الت ��ي تنفذها يف
دارفور خطف ��ا االربعاء يف هذه
املنطقة ال�س ��ودانية التي ت�ش ��هد
حربا اهلية.
وا�ض ��اف ال ��زوي ان املوظف�ي�ن
اللذي ��ن مل يك�ش ��ف هويتهما كانا
يقوم ��ان بجول ��ة تفقدي ��ة عل ��ى
م�ش ��اريع اجلمعي ��ة يف دارفور،
مو�ض ��حا ان اجلمعي ��ة تب ��ذل
جهودا ملعرفة م�صريهما.
وق ��ال م�ص ��در يف م�ؤ�س�س ��ة
الق ��ذايف لفران� ��س بر� ��س طالبا
ع ��دم ك�ش ��ف ا�س ��مه ان املوظفني
�س ��ودانيان يعم�ل�ان يف �ش ��ركة

�س ��ودانية متعاق ��دة م ��ع جمعية
اخ ��وة اجلن ��وب وخطف ��ا يف
منطقة الفا�شر �شمال دارفور.
وتن�ش ��ط جمعية اخوة اجلنوب
يف جمي ��ع املناط ��ق التي حتتاج
اىل م�س ��اعدات ان�س ��انية يف
افريقيا.
وت�ش ��هد منطق ��ة دارف ��ور حي ��ث
تدور حرب اهلية م�س ��تمرة منذ
 ،2003عمليات خطف م�س ��تمرة
من ��ذ ا�ش ��هر وت�س ��تهدف اجانب
يعملون يف املجال االن�ساين.
وخط ��ف موظ ��ف فرن�س ��ي يف
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر
اخلمي� ��س يف غ ��رب دارف ��ور
قرب احل ��دود مع ت�ش ��اد على يد
جمموعة من امل�سلحني املجهويل
الهوية ،ما ي�ؤكد ان انعدام االمن
يهدد موظف ��ي املنظمات الدولية
العاملني يف منطقة النزاعات.

