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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

م�ؤمتر لندن للم�صاحلة
الأفغانية
حممد مزيد

طالبان تدمر �شاحنة �صهريج تابعة للحلف االطل�سي يف باك�ستان ( ..ا.ف.ب)

ح�صيلة الزلزال تتجاوز � 111ألف قتيل

وق��ف �أعم��ال البح��ث ع��ن ناج�ين يف هايت��ي
بور او برن�س /ا ف ب

انته ��ت ام� ��س ال�س ��بت اعم ��ال البحث
ع ��ن ناج�ي�ن يف هايت ��ي حي ��ث بلغ ��ت
ح�ص ��يلة الزلزال املدمر الذي وقع يف
 12كان ��ون الث ��اين  111الف ��ا و499
قتي�ل�ا ،بينما بد�أ توزي ��ع امل�ؤن يخفف
من �آالم االهايل وت�سارعت فيه وترية
م�ساعدة امل�صابني.
واعل ��ن مكت ��ب تن�س ��يق ال�ش� ��ؤون
االن�س ��انية التاب ��ع ل�ل�امم املتح ��دة ان
«احلكوم ��ة اعلن ��ت انته ��اء مرحل ��ة
البح ��ث واالنق ��اذ» ،م�ش�ي�را اىل ان
ه ��ذه العملي ��ات انته ��ت يف ال�س ��اعة
16,00م ��ن ي ��وم اجلمع ��ة وان ف ��رق
االنق ��اذ الدولي ��ة انت�ش ��لت  132ناجيا
منذ وقوع الزلزال.
وارتفعت ح�ص ��يلة الزلزال الر�س ��مية

ب�شكل �سريع اجلمعة لت�شري اىل مقتل
 111الفا و� 499شخ�ص ��ا وجرح 190
الفا .وكانت احل�ص ��يلة ال�س ��ابقة التي
اعلنتها ال�سلطات الهايتية ا�شارت اىل
مقتل  75الف �ش ��خ�ص وا�ص ��ابة 250
الفا �آخرين بجروح.
وانت�ش ��ل �ش ��اب يف ال 22م ��ن العم ��ر
عل ��ى قي ��د احلي ��اة م ��ن حت ��ت انقا�ض
مبن ��ى م�ؤلف م ��ن ثالث ��ة طوابق قرب
الق�ص ��ر الرئا�س ��ي يف ب ��ور او برن�س
اجلمع ��ة ،كم ��ا اعل ��ن فريق امل�س ��عفني
التابع للجي�ش اال�سرائيلي م�شريا اىل
ان و�ضعه ال�صحي م�ستقر.
وي�أتي انقاذ هذا ال�ش ��اب بعيد �ساعات
من انقاذ عجوز يف الرابعة والثمانني
م ��ن العم ��ر م ��ن حت ��ت االنقا� ��ض يف
بور او برن�س .وق ��د نقلت اىل باخرة

م�ست�ش ��فى تابع ��ة للجي� ��ش االمريكي
حيث يحاول االطباء انقاذ حياتها.
وقالت املتحدثة با�س ��م مكتب تن�س ��يق
ال�ش� ��ؤون االن�س ��انية يف جني ��ف
اليزابي ��ث بريز ان «احلكومة الهايتية
اتخذت قراره ��ا (بانهاء اعمال البحث
عن ناجني) بعد ا�ست�شارة خرباء ،انها
هي من يقرر».
و�س�ت�ركز العملي ��ات االن�س ��انية االن
عل ��ى م�س ��اعدة امل�ش ��ردين يف حني مت
ت�س ��ريع وترية توزيع االغذية واملياه
واالدوي ��ة وت�أم�ي�ن امللج�أ ملئ ��ات االف
الناج�ي�ن يف ب ��ور او برن� ��س ويف
مدينت ��ي جاكميل وليوغ ��ان .وقد عاد
مرف�أ العا�ص ��مة اىل العمل جزئيا على
غرار  %30من املرافق.
وقال ��ت مدي ��رة برنام ��ج االغذي ��ة

امريكا :م�شاورات مو�سكو ب�ش�أن معاهدة
�ستارت «مثمرة»
وا�شنطن /الوكاالت

اعل ��ن البي ��ت االبي� ��ض اجلمع ��ة ان امل�ش ��اورات الرو�س ��ية
االمريكي ��ة يف مو�س ��كو هذا اال�س ��بوع البرام اتف ��اق جديد
ح ��ول ن ��زع اال�س ��لحة النووي ��ة كان ��ت «مثم ��رة» معربا عن
«ارتياح ��ه للتق ��دم املح ��رز» .واطلقت مو�س ��كو ووا�ش ��نطن
مفاو�ض ��ات للتو�ص ��ل اىل معاه ��دة �س ��تحل حم ��ل معاه ��دة
«�س ��تارت  »1الت ��ي ابرمت يف  1991وانته ��ى العمل بها يف
اخلام�س من كانون االول  .2009و�ش ��ارك م�ست�ش ��ار باراك
اوبام ��ا ل�ش� ��ؤون االم ��ن القوم ��ي اجل�ن�رال جيم� ��س جونز
واالمريال مايك مولن رئي�س اركان اجليو�ش االمريكية يف
اليوم�ي�ن املا�ض ��يني يف حمادثات عقدت يف جل�س ��ات مغلقة
مع نظرائهما الرو�س ح�س ��ب ما اعلن املتحدث با�سم جمل�س
االمن القومي االمريكي مايكل هامر.
وقال هامر الذي و�ص ��ف هذه املفاو�ضات بانها «مثمرة» ،ان
الواليات املتحدة «مرتاحة للتقدم املحرز وتتوقع موا�ص ��لة
املباحثات لو�ضع اللم�سات االخرية على االتفاق».

وخ�ل�ال زيارت ��ه ملو�س ��كو التق ��ى اجل�ن�رال جون ��ز الرئي�س
دمي�ت�ري مدفيديف وكبار امل�س� ��ؤولني الرو� ��س الذين بحث
معهم اي�ض ��ا «موا�ض ��يع اخ ��رى منه ��ا افغان�س ��تان وايران»
بح�س ��ب امل�ص ��در نف�س ��ه .واعل ��ن الرئي�س الرو�س ��ي يف 16
كانون الثاين ان مو�س ��كو ووا�ش ��نطن حققتا «تقدما كبريا»
للتو�صل اىل معاهدة جديدة.
وه ��ذه املعاهدة الت ��ي يتفاو�ض ب�ش� ��أنها الوفدان الرو�س ��ي
واالمريكي منذ اكرث من �س ��تة ا�شهر� ،س ��تحل حمل معاهدة
�س ��تارت  1الت ��ي ابرم ��ت يف  1991وانته ��ى العم ��ل بها يف
اخلام�س من كانون االول .2009
وكان اوباما ونظريه الرو�س ��ي حددا يف متوز هدفني خالل
القم ��ة الت ��ي جمعت بينهم ��ا يف مو�س ��كو ،هم ��ا خف�ض عدد
الر�ؤو� ��س النووي ��ة اىل م ��ا ب�ي�ن  1500و 1675يف مقاب ��ل
 2200حالي ��ا ،وع ��دد القاذف ��ات النووية (�ص ��واريخ عابرة
وغوا�ص ��ات وطائرات قاذفة ا�سرتاتيجية) اىل ما بني 500
و.1100

مقتل اربعة جنود �أفغان يف انفجار ا�ستهدف حاكم
والية وردك
بي�شاور /اف ب

اعلن ��ت ال�ش ��رطة ان متم ��ردي طالبان
دمروا �شاحنة �صهريج حمملة بالوقود
اىل قوات حلف �ش ��مال االطل�س ��ي يف
افغان�س ��تان �ص ��باح ام�س ال�س ��بت يف
�شمال غرب باك�ستان.
ون�ص ��ب  15مقات�ل�ا كمين ��ا لل�ش ��احنة
خارج مدينة بي�ش ��اور وفتح ��وا النار

عليه ��ا .وق ��ال م�س� ��ؤول يف ال�ش ��رطة
يدعى حممد كرمي خان لوكالة فران�س
بر� ��س «ام ��روا ال�س ��ائق وم�س ��اعده
بالنزول من ال�شاحنة وا�ضرموا النار
فيه ��ا» .وحمل خان طالبان م�س� ��ؤولية
الهجوم مذك ��را بانها «�ش ��نت هجمات
مماثلة يف املا�ضي».
وبح�س ��ب م�س� ��ؤول اخر يف ال�ش ��رطة

تقرير اخباري

او�����ص����ى امل��ف��و���ض
االوروب��ي الفرن�سي
ل�ش�ؤون العدل جاك
ب����ارو يف طليطلة
االوروبيني باالحتاد
ح���ي���ال ال���والي���ات
املتحدة والكف عن
ال��ب��ح��ث ع��ن ا�صغر
ع��ام��ل م�شرتك اذا
ارادوا ان يحتفظوا
مب�����ص��داق��ي��ت��ه��م يف
املجال االمني.

يدع ��ى علي خان ف� ��إن املهاجمني الذوا
بالفرار.
وحرك ��ة طالب ��ان باك�س ��تان املرتبط ��ة
بتنظيم القاع ��دة والقريبة من طالبان
افغان�س ��تان ت�ش ��ن بانتظ ��ام هجم ��ات
على خمازن وقوافل احللف االطل�سي
املتجهة اىل افغان�ستان عرب ممر خيرب
قرب بي�شاور.

العامل ��ي جوزيت �ش�ي�ران يف بيان ان
امل�س ��اعدات الغذائي ��ة ب ��د�أت «بعد 24
�س ��اعة عل ��ى وق ��وع الزل ��زال» وتزداد
«يوم ��ا بع ��د يوم م ��ع توزي ��ع مليوين
وجبة طعام اجلمعة ،بارتفاع ملحوظ
ع ��ن ي ��وم اخلمي� ��س ال ��ذي ج ��رى فيه
توزيع  1,2مليون ح�صة غذائية».
وا�ض ��افت «انها العملية اال�شد تعقيدا
ب�ي�ن العملي ��ات» التي قام به ��ا برنامج
االغذي ��ة العامل ��ي ،وقال ��ت ان «البن ��ى
التحتي ��ة الت ��ي ت�س ��تخدم يف التوزيع
(توزيع امل�ساعدات) دمرت وكان علينا
اطالق حملة من ال �شيء تقريبا».
وتابع ��ت «ال تكف ��ي الكلم ��ات لو�ص ��ف
الدم ��ار يف هايت ��ي ج ��راء الزل ��زال
ال ��ذي وق ��ع يف  12كان ��ون الث ��اين.
بع� ��ض املناطق يف ب ��ور او برن�س يف

حال ��ة ا�س ��و�أ بكثري من بع� ��ض مناطق
احلرب».
ووزع جن ��ود برازيلي ��ون تابع ��ون
ل�ل�امم املتح ��دة اجلمع ��ة � 10أطن ��ان
م ��ن احل�ص ���ص الغذائي ��ة ،و 22ال ��ف
ليرت م ��ن املياه لنحو  10االف م�ش ��رد
يعي�ش ��ون حت ��ت اخلي ��م يف ظ ��روف
�ص ��حية �س ��يئة .وق ��د نف ��د الطعام يف
�س ��اعتني ونفد املاء يف اربع �س ��اعات.
وقرر الكثري من الهايتيني النزوح من
املناطق التي �ضربها الزلزال.
وا�ستفاد اكرث من  130الف �شخ�ص من
العر�ض ال ��ذي قدمته احلكومة بنقلهم
جمانا ،غري ان «العدد االجمايل للذين
يرحلون بو�س ��ائلهم اخلا�ص ��ة ما زال
غري حم ��دد» كما اعلنت االمم املتحدة.
والحظ ��ت املنظم ��ات االن�س ��انية يف

تفتي���ش طائ��رة يف
كولونيا بع��د انذار
ب�ش�أن عمل ارهابي
برلني /اف ب

�أدى ب�ل�اغ ب�ش� ��أن عم ��ل ارهابي ي�س ��تهدف
طائ ��رة تابعة للخط ��وط اجلوي ��ة الرتكية،
تب�ي�ن الحقا ان ��ه كاذب ،اىل تدخل ال�ش ��رطة
اجلمع ��ة يف مطار كولوني ��ا ،على ما اعلنت
ال�شرطة االحتادية االملانية.
وقالت ال�شرطة انها تلقت ر�سالة الكرتونية
م ��ن مقهى انرتنت يف كولونيا غرب املانيا،
ا�ش ��ارت اىل وجود م�ش ��تبه في ��ه بني ركاب
الطائرة.
وبعد هب ��وط الطائرة يف املطار مت تفتي�ش
الركاب وامتعتهم بعناية با�س ��تخدام كالب
مدربة على عمليات مكافحة االرهاب.
وتب�ي�ن يف النهاي ��ة ان الب�ل�اغ كاذب حي ��ث
مل يع�ث�ر عل ��ى اي م�ش ��بوه اثن ��اء عملي ��ة
التفتي�ش.
وقال ��ت ال�ش ��رطة ان الر�س ��الة االلكرتونية
قد تكون على �ص ��لة بخ�ل�اف عائلي وكتبت
بهدف ازعاج احد ركاب الطائرة.
وا�ضافت ال�شرطة انه �سيتعني على �صاحب
الر�س ��الة ال ��ذي مل تك�ش ��ف هويت ��ه ،دف ��ع
غرامات وتعوي�ض.
وم�س ��اء اجلمع ��ة حط ��ت طائ ��رة تابع ��ة
ل�ش ��ركة �ص ��ن اك�س�ب�ر�س الرتكي ��ة قادم ��ة
م ��ن �ش ��توتغارت باملاني ��ا ،ا�ض ��طراريا يف
مطار �س ��الونيك �ش ��مال اليون ��ان بطلب من
قائ ��د الطائ ��رة الذي تلقى ر�س ��الة تت�ض ��من
تهدي ��دات بالقتل .ومت اخ�ل�اء الطائرة بعد
هبوطها وتفتي�شها.

و�س ��ط البالد وغربها و�صول عدد من
ه�ؤالء النازحني من بينهم م�ص ��ابون.
وبح�س ��ب منظم ��ة االغذي ��ة والزراعة
التابعة لالمم املتح ��دة (فاو) فان عدد
النازح�ي�ن ق ��د يبل ��غ مليون �ش ��خ�ص،
ما ي�ش ��كل عبئا ا�ض ��افيا عل ��ى املناطق
الريفية الفقرية.
وق ��ال رونالد فري ��ت ( 25عاما) «لي�س
هن ��اك ما اقوم به حيث انوي الذهاب،
لك ��ن على االقل ميك ��ن ان اجد طعاما،
فف ��ي العا�ص ��مة مل يعد هناك �ش ��يء».
وتعق ��د «البل ��دان ال�ص ��ديقة» لهايت ��ي
وبينه ��ا الوالي ��ات املتح ��دة وفرن�س ��ا
والربازي ��ل االثن�ي�ن يف مونرتي ��ال
اجتم ��اع طارئ ��ا لتن�س ��يق امل�س ��اعدة
وللتح�ض�ي�ر مل�ؤمتر حول اعادة اعمار
البالد يف �آذار.

تتجه االنظار اىل لندن ب�سبب اال�ستعدادات اجلارية لعقد
امل�ؤمتر اخلا�ص بامل�صاحلة االفغانية ،يف ظل اجواء بات
يحتدم فيها االقتتال بني طريف النزاع االفغاين ،من جهة
ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ال�ت��ي ج��ردت م��ن ال�سلطة يف ع��ام 2001
ومن جهة �أخرى احلكومة الأفغانية املتكونة من الكيانات
والكتل التي يدعمها التحالف الدويل للوقوف �ضد الفكر
الظالمي حلركة طالبان.
املعتدلون يف حركة طالبان يواجهون ا�صعب االوقات
ب�سبب عدم اذعان االطراف املت�شددة يف احلركة اىل فكرة
امل�صاحلة ،اذ ت��رى ه��ذه الأط��راف ان لها احل��ق يف تبو�ؤ
ال�سلطة ثانية ،وما وجود احلكومة االفغانية احلالية يف
ال�سلطة اال وج��ودا غ�ير �صحيح تعدها طالبان حكومة
عميلة المريكا والغرب والمتثل ح�سب ر�أيها جوهر ال�شعب
االفغاين.
املحللون ،ينظرون اىل امل�شهد ال�سيا�سي االف�غ��اين من
منظار �آخر فهم يرون ان ال�شعب ي�شعر بالنفور من حركة
طالبان وافكارها الظالمية التي �سبق ان اع��ادت البالد
حني حكمتها يف ال�سنوات  2001 – 1996اىل االزمان
ال���س��وداء ،حيث اليحق للنا�س فيها التعبري ع��ن ال��ر�أي
االخ��ر كما ا�ستلبت حقوق الن�ساء ،وا�ضطهدت الأقليات
وحاربت الطوائف واملذاهب الدينية املخالفة لفكر القاعدة
" اجلهنمي " كما اظلمت احلياة ،حينما �ضربت كل انواع
التكميم على الأفواه والعقول ،بدعوى العودة �إىل ال�سلف
ال�صالح.
ان اف�ك��ار القاعدة االره��اب�ي��ة التي انطلقت م��ن اجلحور
وكهوف اجلبال االفغانية ،مع عنا�صر طالبان املنظوين
حتت لوائها ،حمل العامل م�س�ؤولية مواجهة هكذا نوع
من ال�شر الذي ترب�ص بكل ما هو مدين وان�ساين ،والعامل
االن ي�شعر بنوع من ردة فعل قا�سية �إزاء كل ما ميت اىل
القاعدة وطالبان بل واال�سالم ب�صلة ،فالهجمات التي قامت
بها القاعدة يف غري مكان من العامل ادت اىل ت�شديد العمل
يف حماربة هذه املنظمة االرهابية التي وجدت يف اال�سالم
غطاء الرتكاب ا�شنع االعمال حتت ذرائع �سخيفة ومربرات
واهية الت�صمد امام معطيات احلياة اجلديدة.
ولعل الطريق اىل ا�صالح ال�ش�أن االفغاين ،كما هو ا�صالح
احلياة ال�سيا�سية االفغانية ،بكل ما فيها من منعطفات
اف��رزت�ه��ا االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية االخ�ي�رة ،وف��وز كرزاي
بدورة ثانية ،وما تواجهه احلكومة من ت�صعيد للهجمات
امل�سلحة م��ن قبل ه� ��ؤالء اال� �ش��رار ،ولي�س اخ��ره��ا طبعا
الهجوم امل�سلح الذي قامت به احلركة يف و�سط العا�صمة
كابل ،ان هذا الطريق قد الي�أتي بثماره اال من خالل �إقناع
طالبان ب�ضرورة الركون اىل العقل ،والتفاهم معها بغية
الو�صول اىل امل�صاحلة ،والب��د هنا من اال��ش��ارة اىل ان
اط��راف يف احلكومة االفغانية اج��رت يف اوق��ات معينة
حوارها مع بع�ض املعتدلني فيهم ،وقد ادى ذلك اىل موافقة
ه�ؤالء البع�ض على ح�ضور م�ؤمتر امل�صاحلة.
ت�شري االنباء اىل ان ال�سيد ك��رزاي لديه افكار جديدة يف
اط��ار اجن��اح م�ؤمتر امل�صاحلة مع حركة طالبان واذا ما
�سارت االمور باالجتاه ال�صحيح ،بحيث يقبل املت�شددون
ب�ضرورة ترك ق�ضية قلب النظام واالم�ساك بزمام ال�سلطة
ثانية ،اىل فكرة امل�شاركة الفعلية يف احلكم ،من خالل
التوجهات الدميقراطية واملعطيات ال�سيا�سية الراهنة،
فان وجود القاعدة يف هذا البلد �سيكون قاب قو�سني او
ادن��ى كما �سيكون منفور ًا حتى من اهل افغان�ستان وكل
احلا�ضنات التي ت�أويها.

�سوي�س��را متنع نقل املعلومات امل�ص��رفية اىل دائرة
ال�ضرائب االمريكية
زيوريخ /اف ب

اعلن ��ت حمكم ��ة �سوي�س ��رية انه ��ا حكمت ل�ص ��الح
مواطن ��ة امريكي ��ة م ��ن خ�ل�ال رف�ض ��ها ال�س ��ماح
ل�سوي�س ��را بنق ��ل معلوم ��ات م�ص ��رفية اىل دائ ��رة
ال�ض ��رائب االمريكية كما ن�ص االتف ��اق املربم بني
الوالي ��ات املتحدة و�سوي�س ��را ب�ش� ��أن م�ص ��رف يو
بي ا�س.
وه ��ذا احلكم الذي �ص ��در اخلمي�س يعيد النظر يف
االتف ��اق املربم يف اب  2009ب�ي�ن البلدين وين�ص
على ان تنقل �سوي�س ��را معلوم ��ات تتعلق ب4450
ح�سابا م�صرفيا ميلكها امريكيون يف �سوي�سرا.
واب ��رم االتف ��اق بع ��د ا�ش ��هر م ��ن املفاو�ض ��ات
الدبلوما�س ��ية لو�ض ��ع ح ��د لالجراءات الق�ض ��ائية
االمريكية بحق م�ص ��رف يو بي ا�س ال�سوي�س ��ري

املتهم مب�س ��اعدة زبائنه يف التهرب ال�ض ��ريبي يف
الواليات املتحدة.
وكان االتفاق اول خرق لل�سرية امل�صرفية املعمول
بها يف �سوي�سرا.
واعتربت املحكمة االداري ��ة الفدرالية ان املواطنة
االمريكي ��ة مل تعم ��د اىل االحتيال باملعن ��ى الوارد
يف معاه ��دة االزدواج ال�ض ��ريبي ب�ي�ن �سوي�س ��را
والوالي ��ات املتح ��دة وانه ال ميك ��ن لالتفاق الودي
لنقل املعلومات امل�ص ��رفية ،ان يذهب ابعد من هذه
املعاهدة.
وكان االتف ��اق ميك ��ن ان يطب ��ق عل ��ى املدعي ��ة
االمريكي ��ة النه ��ا تخلف ��ت ع ��ن تق ��دمي وثيق ��ة لكن
املحكم ��ة ال�سوي�س ��رية اعت�ب�رت ان ه ��ذا االم ��ر ال
يعت�ب�ر احتياال عل ��ى معاهدة االزدواج ال�ض ��ريبي

بني �سوي�س ��را والوالي ��ات املتحدة حت ��ى وان كان
االمر يتعلق مببالغ مالية كبرية.
وخل�ص ��ت املحكم ��ة اىل ان «مث ��ل هذا الت�ص ��رف ال
ميك ��ن ان يعت�ب�ر احتي ��اال وبالت ��ايل ال ميك ��ن نقل
املعلومات» املطلوبة.
واو�ض ��حت انه «تطبيقا التف ��اق فيينا حول حقوق
املعاهدات خل�صت املحكمة اىل ان االتفاق ودي وال
ميكنه تعديل او تكملة معاهدة االزدواج ال�ضريبي
بني �سوي�سرا والواليات املتحدة».
وال ميك ��ن خلط ��وة يعتربه ��ا االتفاق احتي ��اال «ان
ت� ��ؤدي اىل من ��ح م�س ��اعدة اداري ��ة اال اذا ن�ص ��ت
عليها معاهدة االزدواج ال�ض ��ريبي بني �سوي�س ��را
والواليات املتحدة».

انت�شال  150جثة من �آبار قرية �إثر �صدامات دينية يف نيجرييا
كانو /اف ب

مت �س ��حب  150جث ��ة عل ��ى االق ��ل
م ��ن �آب ��ار يف قري ��ة ك ��ورو كارام ��ا
ق ��رب جو�س (و�س ��ط نيجريي ��ا) اثر
�ص ��دامات بني م�سلمني وم�سيحيني،
ح�س ��بما اعلن ال�س ��بت زعي ��م القرية
ومتطوعون ي�ش ��اركون يف عمليات
االغاثة ،لوكالة فران�س بر�س.
وق ��ال زعي ��م القري ��ة عم ��ر ب ��ازا يف
ات�ص ��ال هاتفي اج ��ري معه من كانو
«عرثن ��ا حت ��ى االن عل ��ى  150جث ��ة
يف االبار وال يزال �س ��تون �شخ�ص ��ا
مفقودين» .وا�ض ��اف هذا امل�س� ��ؤول

الذي مت االت�ص ��ال به من كانو «لدينا
الئح ��ة با�س ��ماء اال�ش ��خا�ص الذي ��ن
نزحوا من القرية لكن ما زال �ستون
�شخ�صا مفقودين».
واك ��د رئي� ��س فري ��ق املتطوع�ي�ن
امل�س ��لمني يف القري ��ة حمم ��د �ش ��يتو
عدد اجلث ��ث التي عرث عليه ��ا .وقال
لفران�س بر�س ان « 150جثة انت�شلت
من الآبار منذ اخلمي�س� .سنعود اىل
املنطق ��ة الي ��وم (اجلمعة) لتم�ش ��يط
االر� ��ض بحث ��ا ع ��ن جث ��ث اخ ��رى».
وا�ض ��اف «ح�س ��ب رواي ��ات لناجني،
قت ��ل الذي ��ن ف ��روا م ��ن الهجمات يف

كمائ ��ن لذل ��ك �س ��نذهب اىل املنطق ��ة
للبح ��ث عن جثث اخرى» .وقال بازا
«نعتق ��د ان هن ��اك جثث ��ا اخ ��رى يف
الآبار لكن حتللها يجعل من ال�صعب
اخراجها».
وكان ابراهي ��م تانيم ��و امل�س� ��ؤول
يف منظم ��ة اغاث ��ة ا�س�ل�امية �ص ��رح
اجلمع ��ة لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س انه
مت انت�ش ��ال  62جثة م ��ن االبار وانه
يعتقد انه ال يزال هناك عدد كبري من
اجلثث» .ومل تن�ش ��ر ح�صيلة ر�سمية
لل�ص ��دامات حت ��ى االن لكن بح�س ��ب
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر قتل

ما ال يقل عن � 160شخ�صا ونزح 18
الفا.
واندلع ��ت اعم ��ال العن ��ف يف جو�س
االحد ب�س ��بب خالف عل ��ى عقار على
ما يبدو بني م�س ��يحي وم�سلم وامتد
اىل البل ��دات املج ��اورة .وار�س ��لت
ال�س ��لطات االحتادية اجلي�ش بكثافة
الثالث ��اء اىل جو�س لكنه مل ينت�ش ��ر
يف حميط املدين ��ة .ويف خطاب بثه
التلفزي ��ون م�س ��اء اخلمي� ��س ،وع ��د
نائ ��ب الرئي� ��س غ ��ودالك جوناث ��ان
بان تالحق ال�سلطات امل�س�ؤولني عن
اعمال العنف.

املفو�ض االوروبي للعدل يو�صي بعدم التفاو�ض مع وا�شنطن ب�شكل منف�صل
طليطلة /اف ب

وقال ب ��ارو يف حدي ��ث لوكالة فران� ��س بر�س على
هام� ��ش اجتم ��اع م ��ع وزراء الع ��دل والداخلية هو
االخ�ي�ر خالل واليته «لي�س م ��ن احلكمة التفاو�ض
ب�شكل منف�صل مع الواليات املتحدة ،هذا وهم».
و�ش ��اركت وزي ��رة الداخلي ��ة االمريكي ��ة جاني ��ت
نابوليتان ��و يف ق�س ��م م ��ن االجتم ��اع ال ��ذي كان
منا�سبة لها الجراء حمادثات ثنائية.
وقال بارو ان «املحادثات مع نابوليتانو املخ�ص�صة
ملكافح ��ة االره ��اب اثبت ��ت ذل ��ك .علينا التح�ض�ي�ر

الجوب ��ة عدي ��دة والتو�ص ��ل اىل اط ��ار م�ش�ت�رك».
وا�ض ��اف «على اوروبا ان ت�س ��لك النهج نف�سه ازاء
االمريكيني واال فانها �ستف�ش ��ل» .واو�ضح ان «هذا
ينطبق على ا�س ��تخدام التكنولوجيا اجلديدة مثل
اجهزة امل�سح ال�ضوئي (�س ��كانر) اجل�سدية .علينا
التو�صل اىل اطار م�شرتك ال�ستخدام هذه االجهزة
ب�ش ��كل مفيد واال ف�ل�ا ارى كيف �ست�س�ي�ر االمور».
واعرب بارو عن قلقه من املبادرات الفردية لبع�ض
الدول االع�ض ��اء ح ��ول جمع البيانات ال�شخ�ص ��ية
للم�س ��افرين ،وهو عن�ص ��ر يف التع ��اون االمريكي

ملحاربة االرهاب.
وق ��ال «اذا اردنا ان تك ��ون خطواتن ��ا فعالة ،يحب
ان تك ��ون اداة جم ��ع ه ��ذه املعلومات وا�س ��تغاللها
اوروبي ��ة .ان ��ه ام ��ر ا�سا�س ��ي لتف ��ادي التجاوزات
وانته ��اك احلي ��اة اخلا�ص ��ة و�سي�س ��هل خ�صو�ص ��ا
التفاو�ض مع االمريكيني على قدم من امل�ساواة».
ويب ��دو ان املفاو�ض ��ات مع وا�ش ��نطن ح ��ول جمع
املعلومات ال�شخ�ص ��ية عن املواطن�ي�ن االوروبيني
ونقلها خالل �س ��فرهم جوا او معامالتهم امل�صرفية
�س ��تكون �ص ��عبة الن ال�ض ��مانات االمريكي ��ة حول

حماية ه ��ذه املعلومات غ�ي�ر كافية .و�ش ��ارك بارو
يف طليطل ��ة يف اخ ��ر اجتماعات ��ه االوروبي ��ة اذ
عه ��د بال�ش� ��ؤون الق�ض ��ائية اىل فيفي ��ان ريدين ��غ
(لوك�س ��مبورغ) وق�ض ��ايا االم ��ن والهج ��رة اىل
�سي�سيليا مامل�سرتوم (ال�سويد).
وقال ان «الهجرة �ست�ش ��كل حتديا كبريا النه علينا
حمارب ��ة نزعات كره االجانب والعن�ص ��رية» داخل
االحت ��اد االوروب ��ي .وا�ض ��اف «علين ��ا معاجلته ��ا
بت�ش ��اور وعزم اك�ب�ر» .واكد بارو ان ��ه فخور النه
و�ضع �سيا�سة جلوء اوروبية لكنه اعرب عن «خيبة

امل ��ه الن ��ه مل يتو�ص ��ل اىل تن�س ��يق التدابري حلق
اللج ��وء» .واقر بانه «كان طموح ��ا اكرث من الالزم
احيان ��ا» .ور�أى ان ��ه «عل ��ى املفو�ض ��ية االوروبية
ان تك ��ون طموحة حتى اذا واجه ��ت مقاومة .فهذا
دوره ��ا .عليها ارغ ��ام الدول على التح ��رك وعليها
اال تق ��دم مقرتح ��ات وهمي ��ة ال ميك ��ن تطبيقه ��ا».
ويحتفل بارو يف الثاين من �ش ��باط/فرباير املقبل
بعي ��د مي�ل�اده الثال ��ث وال�س ��بعني ويرتك من�ص ��به
و�سط ا�ش ��ادات لكن �سيبقى حا�ض ��را على ال�ساحة
االوروبية لتقدمي خدماته من اجل اوروبا.

