6

العدد ()668االثنني( )15أيار 2006

NEWS & REPORTS

NO (668)Mon. (15) May

يف احلدث العربي والدولي

تواصل احلرب االهلية الصومالية

مقديشو حتت مطرقة الصواريخ وأزيز املدافع الرشاشة

املدى  /وكاالت
العواصم  /وكاالت

جولة

وصل االمني العام لالمم املتـحدة كويف انان امس
االح ــد ال ــى سـي ــول احمل ـط ــة االول ــى مـن ــولـته
اآلسيـويــة التـي سيــزور خاللهــا اليـابـان والـصني
وتـايالنــد وفيـتنــام ايضــا وسط تـوتــر بني طــوكيـو
و اراتها تغذيه خالفات تاريخية.
وكان االمـني العام للمنظمـة الدولية دجـا اليابان
والدول اجملـاورة لهـا الى حتـسني العالقـات بينـها
مـشيـرا الــى املصـاحلــة بني الــدول االوروبيـة بعـد
 1945مثاال.
وقال انان انه "ال مي ن ان نختار ـيراننا وجلينا
ان نعيش نغا الى نب".

حتذير

حـذر املتحـدث بـاسم اخلـار يـة االيـرانيــة حميـد
رضـا آصفـي امس االحـد ان ايـران لـن تتنـازل جن
مــواصلـة نـشـاطــات تخـصيـب اليــورانيــوم ،معلقـا
جلــى العــرض االوروبـي الهــادف الــى حـمل ايــران
جلى تعليق هذه النشاطات.
وق ـ ــال املــتح ـ ــدث خالل م ـ ــؤمت ـ ــر صح ـ ــايف ان "اي
جـرض يقـدم اليــراني يجـب ان يعتـرف بحقـوقهـا
ويضمن سغل ممارسة هذه احلقوق".
واضـاف "لن نتنـازل جن حقـوقنـا" ،مشيـرا الى ان
ايران لم تتلق بعد العرض االوروبي.

مذكرة

اجلن احملــامي حـسـام الـديـن احلغـش ان الـقضـاء
السـوري ارسل جن طـريق فـرع االنتـربـول الـدولي
يف دمشـق بالفـاكس الـى نظـيره الفـرنسي مـذكرة
لـب بحق جـغ ــد احللـيـم خــدام الـنــائـب ال ـس ــابق
لـرئيس اجلمهوريـة السابق للمثـول امام القضاء
السوري رسميا.
وكـان القضـاء السـوري استـدجى االسـغوع املـاضي
جـغ ــد احللـيـم خ ــدام املقـيـم يف املـنفــى يف فــرن ـســا
واملتهم يف بالده ب"اخليـانة العظمـى" و"الفساد"،
للـمـث ــول مـح ـم ــة الـغ ــداي ــة امل ــدنـي ــة يف ب ــانـي ــاس
(شـم ــال غ ــرب) يف  12ح ــزي ــران مع  25مـن اف ــراد
جائلته.

ملف
ذكـرت اذاجة اجليش االسـرائيلي ان رئيس الوزراء
االس ــرائـيلـي ايه ــود اومل ــرت ق ــرر ان يـغقـ ــى ه ــاز
االستخغـارات االسرائيلي (املوسـاد) م لفا بامللف
النووي االيراني.
وبهذا القرار يـ ون اوملرت قد رفـض طلغا تقدمت
به االسـتخغـارات العـس ـريـة االسـرائـيليــة بتــولي
مـسؤولية امللف االيراني ،حـسغما اضافت االذاجة
بدون اضافة اي تفاصيل.
وذك ـ ــر االجالم االسـ ــرائــيلــي انه متـت م ـض ـ ــاجفـ ــة
امليـزانيـة السـنويـة للمـوساد الـعام املـاضي بـسغب
تزايد اخملاوف من ملف ايران النووي.

تشبيه

رأى زجـيـم االحت ــاد الـي ـس ــاري االيـط ــالـي روم ــان ــو
ب ـ ــرودي ال ـ ــذي يخ ـ ــوض مف ـ ــاوض ـ ــات صعـغ ـ ــة مع
حلف ــائه مـن ا ل ت ــش ـيـل ح ــومـته ،ان ت ــش ـيل
ح ـومة اشـغه ب تـابة "قـصة غـراميـة الن النهـاية
ت ون سعيدة".
وقـال بـرودي بــاسمــا يف ختــام لـســة مفـاوضـات
ـديــدة مع حلفــائه الــرئيـسـيني لـغحث تـشـ يلـة
احل ـومة املقـغلة "ان تـش يـل احل ومـة يشـغه الى
حــد مــا ت ــاليـف كت ــاب ،ليــس كتــابــا ب ــوليــسيــا بل
ق ـص ــة غ ــرامـيـ ــة ت ـ ــون نه ــايــتهـ ــا سعـيـ ــدة وت ـلل
بزواج".
واضـ ــاف معـلقـ ــا جل ــى اال ـتـم ــاع " ــرى الـلق ــاء
بش ل يد واحرزنا خطوات الى االمام".

مهاجرون

جثـر جلــى  11ثـة مـتحللـة ملهـا ــرين افـارقـة يف
زورق مجهـول الهـويـة ابحــر من الــسنغـال ووصل
الى زيرة باربادوس قغالة الغرازيل.
وتغني من الـوثائـق التي جثـر جليهـا يف الزورق ان
 47مهــا ــرا افــريـقيــا قــد ي ــونــون قـضــوا بعــدمــا
تقـاذفت االمـواج سفينـتهم نحـو ثالثـة اشهـر بني
ارخـغيل الـرأس االخضـر قغـالـة سـواحل الـسنغـال
و زيرة باربادوس.

اقتراع

بـدأت جـمليــات االقتـراع تــدريجيـاً يف ــزر القمـر
امس االحـد حيث فتـحت مراكـز االقتراع ابـوابها
لـ ــن بع ــضهـ ــا مـ ــا زال يـنـت ـظـ ــر وص ـ ــول املعـ ــدات
االنتخابية.
ويجــري االقتـراع الخـتيــار رئيـس ـديـد الحتـاد
زر القـمر من بني ثالثـة مرشحني يف انتـخابات
حاسمـة للخروج من االزمة الدستورية ولتحقيق
املصاحلة الوطنية يف هذا االرخغيل الفقير.
ودجي  410آالف نـاخب إلـى مـراكـز االقتــراع التي
فتـحت ابــوابهــا يف الـســاجــة الـســابعــة بــالتــوقـيت
احمللي.

قمة

ح ــرص امل ـش ــارك ــون يف القـم ــة اخل ــام ـس ــة لل ــدول
االسالمـي ــة الـثـم ــانــي ال ـغ ــرى الـي ــوم ال ـسـغـت يف
ـزيـرة بــالي االنــدونيـسيـة جلـى جتـنب الـتطـرق
الـى امللف النـووي االيرانـي واالزمة العـامليـة التي
اثارها.
ويف املق ــابـل ،اجلـن ال ــرئـيــس االي ــرانــي محـم ــود
احـم ــدي جن ــاد مج ــددا الــطالبـي ــة االي ــرانـي ــة ان
بالده مـ ـســتع ـ ــدة لـلح ـ ــوار مع اي دول ـ ــة م ـ ــا ج ـ ــدا
اسرائيل.

تبرير

ب ــرر زجـيـم ح ــرك ــة حت ــري ــر ال ـس ــودان وهـي اح ــدى
ح ــركـتـي الـتـم ــرد يف دارف ــور ت ــوقـيـعه جل ــى اتف ــاق
الـسالم يف ابو ا مع ح ـومة اخلرطـوم مؤكدا انه
"ليس من دجاة احلرب".
وق ــال ميـني مـينــاوي يف مــؤمتــر صحــايف "وقـعنــا
جلــى اتفــاق ابــو ــا الننــا لــسنــا دجــاة حــرب والن
ل ــديـن ــا اه ــداف ــا سـي ــاسـي ــة .وب ــالـت ــالـي سـن ــواصل
ال فاح بالسغل السياسية".
واوضح ان "امل ـسب االسـاسي يف هـذا االتفـاق هـو
وقف اراقة الدماء والتناحر".

تعــرضـت العــاصمــة الـصــومــاليــة
مق ـ ــدي ـ ـش ـ ــو ال ـ ـس ـغــت لـ ـ ــوابل مــن
قـذائف املـورتـر واملـدافع الـرشـاشـة
والصـواريخ يف معارك ضـارية بني
املـيلـي ـشـي ــات ت ــدور رح ــاه ــا مـن ــذ
ثـمــانـيــة أي ــام أسفــرت حـتــى االن
جن مـقتـل اكثــر مـن  140شخـصــا
وتتجه فيما يغدو للتصاجد.
ومع اسـتـمـ ــرار معـ ــارك الـ ـشـ ــوارع
باملناطق فقيـرة يف مقديشو دجت
احل ومة الصومالية املؤقتة التي
ال متلــك القـ ـ ــوة مل ــنع االق ـت ـتـ ـ ــال
والعــا ــزة جـن دخ ــول العــاصـمــة
الــى تــدخل خ ــار ي لــوقف اســوأ
اقـتـتــال يــشهــده الـصــومــال مـنــذ
سنوات.
وقتل خـمسـة مـدنـيني جلـى االقل
م ـن ـ ــذ م ـ ـس ـ ــاء اجلــمع ـ ــة بع ـ ــدم ـ ــا
اشـتـغـك مـ ـسـلحـ ــون مـن حتـ ــالف
ق ـ ـ ــوي لـق ـ ـ ــادة امل ـيـل ـيـ ـ ـش ـي ـ ـ ــات يف
اش ـت ـغـ ـ ــاكـ ـ ــات ضـ ـ ــاريـ ـ ــة ب ـن ـيـ ـ ــران
االسلحـة واملــدفعيــة مع مقــاتلني
يف ميـليــشيــات تــدجـمهــا احمل ــاكم
االسالمـي ــة الـتـي تـتـمــتع بــنف ــوذ
قوي يف مقديشو.

مواجهات املورتر

وقـ ــال سـيـ ــاد محـمـ ــد وهـ ــو زجـيـم
احـ ــدى املــيلـيـ ـشـيـ ــات االسالمـيـ ــة
لوكالة رويتـرز يف اتصال هاتفي -
الطرفـان ما زاال يتغـادالن قذائف
املـ ــورتـ ــر .القـتـ ــال اسـتـمـ ــر اثـنـ ــاء
الليل-.
ويع ـت ـغ ـ ـ ــر محـلل ـ ـ ــون الق ـتـ ـ ــال يف
الـصـومــال معـركـة بـالـوكـالــة بني
القـاجــدة وواشنـطـن التـي يعـتقـد
جل ـ ــى نـ ـط ـ ــاق واسـع انه ـ ــا مت ـ ــول

حتالف امراء احلرب.
ويحـ ـشـ ــد ال ـطـ ــرفـ ــان املــتحـ ــاربـ ــان
املقـ ـ ــاتلــني ف ـي ـم ـ ــا ق ـ ــال سـ ـ ــان ان
محمد ضيري وهو زجيم ميليشيا
آخـ ــر غـ ــادر مـعقـله يف ـ ــوهـ ــر ويف
ط ـ ـ ــريـقـه االن ال ـ ـ ــى مـق ـ ـ ــديـ ـ ـش ـ ـ ــو
لالنـضـم ــام للـمع ــرك ــة مم ــا يـن ــذر
مبزيد من القتال.
وق ـ ـ ــال جلــي نـ ـ ــور وهـ ـ ــو جـ ـضـ ـ ــو يف
م ـيـل ـيـ ـ ـش ـي ـ ـ ــات ام ـ ـ ــراء احل ـ ـ ــرب -
ال ــتحـ ـ ــالـف يخـ ـطـ ــط ملهـ ـ ــا ـمـ ـ ــة
مـيليــشيـا احملـاكـم االسالميــة من
غهات أخرى-.
وامـتـ ــدت معـ ــركـ ــة كـ ــانـت تـ ــدور يف
مـنطقـة كـاران الـس ـنيـة يف شمـال
مقــديـشــو ال ــى منـطـقتـي سيــسي
ويــاقــشيــد الفـقي ــرتني اجمل ــاورتني
وق ــال بعـض جـم ــال املع ــون ــة انهـم
يخ ـ ـش ـ ــون مــن وق ـ ــوع م ـ ــزي ـ ــد مــن
الـضحــايــا املــدنـيـني مع اسـتـمــرار
الق ـ ـ ــذائف يف ال ـت ـ ـسـ ـ ــاقـ ــط جلـ ـ ــى
العاصمة.

قلق شديد

وقال جـغد الفتـاح جغد القـادر وهو

املـيلـي ـشـيـ ــات االسالمـي ــة وحتـ ــالف
غير رسمي من امراء احلرب يطلق
جل ـ ــى نفـ ــسه اسـم -الــتح ـ ــالف مـن
أ ـل اجـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـسـالم ومـحـ ـ ـ ــاربـ ـ ـ ــة
االرهاب-.
ويـتهم الـرئيـس الصـومـالي املـؤقت
جغـد اهلل يــوسف واشنـطن بـتمـويل
حتالف امراء احلرب.
ل ـن دبلومـاسيـة أميـركيـة كغـيرة يف
أفــريقيـا قــالت انهــا ال تعلم ان كـان
امــراء احلــرب الــذيـن يقــاتلــون من
أ ل الـ ـسـي ـطـ ــرة جلـ ــى العـ ــاصـمـ ــة
الـصــوم ــاليــة يحـصلــون جل ــى دجم
أميركي.
وق ــالت ـينــداي فــريــزر مـســاجــدة
وزيرة اخلـار ية االميركية للشؤون
االف ــريقـي ــة ل ــوك ــال ــة رويـت ــرز -ل ـن
سيـاستنـا واضحـة للغـايـة .سـنعمل
مع تلـك العنـاصـر الـتي تـسـاجـدنـا
جل ـ ـ ــى القـ ـض ـ ـ ــاء جل ـ ـ ــى القـ ـ ــاجـ ـ ــدة
واحلـيلــولــة دون حتــول الـصــومــال
ج ــدد س ــانه ــا  10ماليـني ن ـسـم ــة ال ـ ــى مالذ امــن لالرهـ ــابـيـني وذلـك
ب ــتق ـ ـ ــدمي معـ ـ ــونـ ـ ــات ان ـ ـسـ ـ ــان ـيـ ـ ــة من أ ل حماية أميركا-.
مأوى االرهاب
للضحايا.
وقـ ــال وزيـ ــر االجالم ال ـصـ ــومـ ــالـي وقـ ــال جـمـ ــر فـيـنـي ــش مـن حتـ ــالف
محـم ــد جـغ ــدي ح ــاي ــر يف بـي ــان  -ام ـ ـ ــراء احل ـ ـ ــرب ان امل ـيـل ـيـ ـ ـش ـي ـ ـ ــات
نـنــاشــد ونــدجــو اجملـتـمع الــدولـي االسالميـة تـوفـر مـأوى لالرهــابيني
للـتـ ــدخل واملـ ـشـ ــاركـ ــة يف تهـ ــدئـ ــة يف ف ـ ــراغ ال ـ ــسلـ ـط ـ ــة ال ـن ـ ــا ــم جــن
الـ ــوضع احلـ ــرج يف مقـ ــديـ ـشـ ــو ...الفوضى يف الصومال.
بـ ـ ــال ــتع ـ ـ ــاون تعـ ـ ــاونـ ـ ــا كـ ـ ــامـال مع وق ــال ل ــوك ــال ــة رويـت ــرز يف ات ـص ــال
احل ـومــة الصـومـاليـة االحتـاديـة هـاتفي -قـررنـا طـرد هـذه العنـاصـر
االنـتقــالـي ــة النقــاذ االبــريــاء مـن الهــارب ــة .لم نــش ل هــذا الـتحــالف
كي يقــاتل الصـومـاليـون بعـضهم-.
معاناتهم-.
واضــاف فـيـنـيــش وهــو أيـضــا وزيــر
االرهاب
محاربة
وادراك و ــود أي ــادي أ ـنـغـي ــة يف الـ ـشـ ــؤون الـ ــديـنـيـ ــة يف احلـ ـ ــومـ ــة
مقـ ــديـ ـشـ ــو وحتـ ــديـ ــدا الـ ــواليـ ــات االنـ ـتـقـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة -هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـنـ ـ ـ ــاس
املتحـدة أزكـى بــالفعل القتـال بني (امليـليــشيــات االسـالميــة) يــوفــرون

عمرو موسى يعرب عن اسفه متهماً
امراء احلرب باالرهاب
أح ــد ال ــس ـ ــان -القـلق ش ــدي ــد يف
مقديشو .االسوأ لم يأت بعد جلى
مـ ـ ــا ي ـغ ـ ـ ــدو النه ال يـ ـ ــزال ه ـنـ ـ ــاك
احـتمــال الن يـعم الـقتــال املــدينــة
كلها-.
ومـع ـ ـظ ــم الـقـ ـتـل ـ ـ ــى وكـ ـثـ ـي ـ ـ ــر م ــن
اجل ــرح ــى ال ــذيــن يق ــدر ج ــددهـم
بـ ـ ـ ــاملـ ـئـ ـ ـ ــات م ــن املـ ـ ـ ــدنـ ـي ــني غـ ـيـ ـ ـ ــر
املـتحــاربـني .واسـتـمــر الــس ــان يف
الـفـ ـ ـ ــرار م ــن مـ ـنـ ـ ـ ــاطـق الـقـ ـتـ ـ ـ ــال
يـح ـ ـمـلـ ـ ـ ـ ــون مـعـهـ ــم امل ـ ـتـعـلـقـ ـ ـ ـ ــات
االساسية.
وطالغت احل ومة االنتقالية التي
تـتخذ مـن مديـنة بـيدوا اجلـنوبـية
مق ـ ــرا لهـ ــا لـعجـ ــزهـ ــا جـن فـ ــرض
سيطـرة كغيـرة جلى الـدولة الـغال3

نجاد يرفض أي عرض لوقف االنشطة النووية
طهران  /اف ب

اجـلن ال ــرئيـس االي ــراني مـحمــود
احمدي جناد ان اي جرض يهدف
الـ ــى وقف الـن ـش ــاط ــات الـن ــووي ــة
ال ــسلـمـيـ ــة االيـ ــرانـيـ ــة لـن يـ ـ ــون
مقغوال بنظره.
وق ــال احمــدي جنــاد لــدى جــودته
من زيــارة رسميـة الـى انـدونيـسيـا
يف ت ـص ـ ــريحـ ــات نـقلــتهـ ــا وكـ ــالـ ــة
االنغـاء الــرسميـة االيـرانيــة امس
االحــد ان "اي ج ــرض ينـص جلــى
وقف نشاطـاتنا الـنووية الـسلمية
سي ون بال قيمة".
وتـابع "ارى من املدهـش ان تلتقي
مجمـوجـة (الغـربيـون) يف غيـابنـا
التـخ ـ ـ ــاذ ق ـ ـ ــرارات جـ ـن ـ ـ ــا .ه ـ ـ ــؤالء
الـســادة مــا زالــوا يعـتقــدون انـهم
يع ـيـ ـ ـشـ ـ ــون يف زمــن االس ــتع ـمـ ـ ــار
وق ــراراتهـم ال قـيـم ــة له ــا اطالق ــا

بنظرنا".
واستأنفت ايران نشاطات الغحث
يف مج ــال تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم
وت ــرفــض تـعلـيـقه ــا ب ــال ــرغـم مـن
ضغوط اجملتمع الدولي.
واجلنـت السلـطات االيـرانيـة انها
جنحــت يف تخ ـصـيـب كـمـيـ ــة مـن
الـيـ ــورانـيـ ــوم بـنـ ـسـغـ ــة  %4.8وهـ ــو

أفغانستان تتهم باكستان بعدم اجلدية
يف اعتقال بن الدن
برلني /القناة

نقل جـن وزيــر اخلــار ـي ــة األفغــانـي
قوله ان أسامة بن الدن زجيم تنظيم
الق ــاجـ ــدة يقـيـم يف ب ــاك ـسـت ــان ق ــرب
احلدود مع أفغانستان وان محاوالت
الــسلطـات الغـاكـستـانيــة الجتقـاله -
غير ادة.-
وسألت صحيفة بيـلد ام زونتاج وزير
اخل ــار يــة األفغــانـي راجنني دادفــار
ســغ ـ ـ ــانــت ـ ـ ــا يف ح ـ ـ ــديــث جــن صـح ـ ـ ــة
الـتقــاري ــر االخيــرة بـشــان و ــود ابن
الدن يف باكسـتان فأ اب قائال -جلى
ح ـ ــد مـعل ـ ــوم ـ ــاتــن ـ ــا ف ـ ــانـه يق ـيــم يف
بــاكــستــان ب ــالفعل قــرب احلــدود مع
أفغانستان-.

ونـقل ــت مقــتـ ــطفـ ـ ــات ن ـ ــشـ ـ ــرت ق ــغل
صــدورهــا يف الـصحـيفــة األحــد جـنه
ق ـ ـ ــوله -مــن املـ ـ ــؤكـ ـ ــد ان ــيـ ـ ــرانــنـ ـ ــا
ي ـسـتـطـيعــون اجـتق ــاله ومحــاكـمـته.
لـ ن جلـى حـد جلـمنـا فـان هــودهم
يف هذا الـصدد لم ت ن ـادة دائما-.
ويف وقت ســابق من هـذا الـشهـر قـال
م ــسـ ــؤول أمـنـي أمـيـ ــركــي ان مع ـظـم
قـي ــادات ط ــالـغ ــان والق ــاج ــدة و ــدت
مالذا آمــنـ ـ ــا يف احل ـ ـ ــزام الق ــغلــي يف
بـاكـستـان حيـث يغيـب ح م القـانـون
والـواقع جلى احلـدود مع افغانـستان
وان ابـن الدن مـ ــو ـ ــود هـنـ ــاك جلـ ــى
االر ح.

دعم مرصي مغريب خلطة حترك دولية
ملكافحة اإلرهاب
مراكش  /وكاالت

أجرب الـرئيس املـصري حـسني مـغارك والعـاهل املغـربي امللك محـمد الـسادس
جن رفضهمـا أي انسحـابات أحـادية من الـضفة الـغربيـة تنوي إسـرائيل الـقيام
به ــا ودج ــوا يف بـي ــان م ـشـت ــرك إل ــى مـ ــواصلـ ــة تق ــدمي امل ـس ــاج ــدات ال ــدولـي ــة
للفلسطينيني.
وقـال الغـيان الـصادر يف مـراكش ان الـرئيـس املصـري والعـاهل املغـربي يـشددان
جلـى اهـميـة ان -حتتـرم إسـرائـيل التـزامـاتهـا حيـال جـمليـة الـسالم ويــرفضـان
احللول االحادية اجلانب.-
وامهل رئيس الوزراء االسرائيلـي ايهود اوملرت الفلسطينيني ستة اشهر قغل ان
يغـاشــر التــرويج يف ش ل احـادي اجلـانـب خلطـته القــاضيـة -بـإجـادة جتـميع-
املستوطنات يف الضفة الغربية.
ودجا مـغارك ومحمـد السـادس اجملتمع الـدولي إلى مـواصلة تقـدمي دجمه إلى
الـشـعب الفلـسطـينـي وذلك يف -إجالن مـراكـش -الـذي صـدر اثـر زيـارة قـام بهـا
الــرئيــس املصـري لـلمغــرب ملنــاسغـة الـدورة الـسـادسـة لـلجنـة الـعليـا املـشتـركـة
املغربية املصرية واستمرت ثالثة أيام.
وكلف وزراء خــار يــة اللـجنـة الـربــاجيـة الــدوليــة للـشـرق االوسـط (الـواليـات
املـتحــدة واالحتــاد االوروبـي وروسـيــا واالمم املـتحــدة) يف ا ـتـمــاع الـثالثــاء يف
نـيــويــورك االحتــاد االوروبـي ايجــاد -الـيــة مــوقـتــة -تـ فل ايـصــال مـســاجــدات
مغاشرة الى الفلسطينيني.
وكـانـت واشنـطن واالحتــاد االوروبي قـررا وقف مـسـاجــداتهمــا املغـاشـرة للـشعب
الفلـسطـيني اثـر تـش يل حـركـة حمـاس احل ـومـة يف اذار االمـر الـذي اجتغـرته
روسيا خطأ.

موقف موسى

مــن ـ ــان ــغه اج ـ ــرب االم ــني الع ـ ــام
لالمم املـتحــدة جـمــرو مــوســى جـن
اسفه السـتـمــرار سـفك الــدمــاء يف
ال ـص ــومـ ــال ،الع ـض ــو يف اجلـ ــامع ــة
العـ ــربـي ـ ــة ،واصفـ ــا امـ ــراء احلـ ــرب
الـذين يـخوضـون معـارك يف شوارع
العـ ـ ــاص ـم ـ ـ ــة مقـ ـ ــديـ ـ ـشـ ـ ــو ب ـ ـ ــانهــم
"ارهابيون".
وصـرح جمـرو مـوسـى لـلصحـافـيني
ان "ام ـ ــراء احل ـ ــرب يف ال ـص ـ ــوم ـ ــال
ارهابيون"
وقال ان احلل الوحيد للخروج من
امل ــازق احل ــالـي يف ال ـص ــوم ــال ه ــو
"دج ـ ــم احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخمل ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
دميـوقــراطيـا ومت ـينهــا من تعـزيـز
دوره ــا وال ـض ــرب بـي ــد مـن ح ــدي ــد
جلـ ــى كل مـن تـ ـسـ ــول لـه نف ــسه ان
يعيـد الصـومال مـرة اخرى لـدائرة
احلرب".
ويشهـد الصـومال الـغلد الفـقير يف
الق ــرن االفـ ــريقـي مـن ــذ ج ــام 1991
حربـا اهلية اسـفرت جن مقتل 400
الـى  500الف شخص ،وانشئت جام
 2004مـؤسسـات سيـاسيـة انتـقالـية
ل ـنها منقـسمة وتغـدو جا ـزة جلى
ارساء النظام.

شافيز يعد االوربيني الفقراء بوقود مدعوم

مـ ـسـتـ ــوى كـ ــاف ل ـصــنع الـ ــوقـ ــود فيينا  /اف ب

للمحطات النووية املدنية.
وبـع ـ ـ ــدم ـ ـ ــا اخـفـق ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املتحـدة يف اقنـاع روسيـا والصني
ب ـت ـ ــأي ـي ـ ــد قـ ـ ــرار مل ـ ــزم يـ ـص ـ ــدره
مجلـس االمن الرغام ايـران جلى
وقـف ال ـ ـتـخ ـ ـ ـص ـ ـيـ ــب ،س ـ ـيـق ـ ـ ـ ـ ــدم
االوروبيون جرضا ديدا يلحظ
حـوافـز تـشجع ايـران جلـى تـلغيـة
شروط اجملتمع الدولي.
وسـيجتمع دبلـوماسـيون ميـثلون
الـ ـ ـ ـ ــدول اخلـ ـم ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
العـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف مـجل ـ ــس االمــن
(الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة وروس ـيـ ـ ــا
وفــرن ـســا وبــريـطــانـيــا والـصـني)
اضـافـة الـى املـانيـا يف  19ايـار يف
لـنـ ــدن لـ ــدرس حـ ــوافـ ــز ـ ــديـ ــدة
وكـذلك جقـوبـات محـتملـة مي ن
الـلجـ ـ ــوء ال ــيهـ ـ ــا يف حـ ـ ــال جـ ـ ــدم
االت ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ــع ط ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران.

لـهم املـأوى ويـطـعمـونـهم ويـوفـرون
لهـم احلـمـ ــايـ ــة بـل يق ـ ــاتلـ ــون االن
حلمايتهم-.
وتنفـي املليــشيــات االسالميــة تلك
االته ـ ــام ـ ــات لـ ــن دبل ـ ــوم ـ ــاس ـيــني
يقـولـون انهـم متعـاطفـون مع جـدد
مـن ن ـشـط ــاء القــاج ــدة ويعـتقــد أن
بعضا مـن هؤالء النـشطاء يـدربون
ويقــاتلــون الــى ــانـب امليـليــشيــات
االسالمية.

تع هــد ر ئـيــس فـن ــزويال هــو غــو شــا فـيــز بـتــا مـني
الو قـود للف قـراء االوروبيني ا لـذين لـن يتم ـنوا
مـن حتمل نفقات التدفئة يف الشتاء املقغل ،يف
م ـغ ـ ــادرة ممـ ـ ــاث ل ـ ــة مل ـغ ـ ــادر تـه ال ع ـ ــام ا مل ـ ــا ضــي يف
الواليات املتحدة.
و قـال شــاف يـز خالل جتـمع م نـا هـض لل عـو ملـة يف
ف يـي نـا ان ا حـدا لـم ي صــدق ان نــا "س نـفعل ذلك"
يف الواليات املتحدة ،مـؤكدا جزمه جلى "القيام
باخلطوة نفسها يف اوروبا".
واوضح جلى هـامش قمة دول ا مـيركا ا لـالتينية
واال حتــاد االورو بـي "ار يــد بـ ل ت ــواضع ان ا قــدم
م ـ ـس ـ ــا ج ـ ــدة الو ل ـئـك ا ل ـ ــذ ي ــن ال مي لـ ـ ــون م ـ ــاال
لـل تــدف ئـة يف ا لــش تـاء و سـا حــرص ج لـى ان تـصل
املساجدة" الى و هتها.
وا ضــاف م تــو هـا ا لـى حـشــد من  1600ش خـص
ر حـب ب ه ــذه امل غ ــادرة ،ان ف نــزو يـال متلك مـصــايف
يف اورو بـ ــا وس فـ ــارات ه ــا ســت ـ ــون ج ل ــى ا سـت ع ــداد
لـت قــدمي ا مل ـســا جــدة يف ه ــذه ال عـم لـيــة بــدون ان
ي شف مزيدا من التفاصيل.

و ق ــا مـت فـنـ ــزويال يف ت ـش ــر يـن ا لـث ــا نـي ا مل ــا ضـي
بـت ــوز يـع ن حـ ــو  160م لـي ــون لـيـت ــر مـن ا ل ــو ق ــود
ب ـ ـ ــا سـع ـ ـ ــار مـخـف ـ ـض ـ ـ ــة جـل ـ ـ ــى ج ـ ـ ــدد مــن ا مل ـ ـ ــدن
االميركية مـثل فيالدلفيا وبو سـطن ونيويورك
ويف وال ي ــات مـني و ف ــر م ــو نـت ورود آي لـن ــد ،جـغ ــر
شـركة "سيتغو" ا لـفنزويلية ال عـامة التي متلك
فروجا يف الواليات املتحدة.
وا ث ــارت ه ــذه ا ملـغ ــادرة ا سـتـي ــاء ادارة ا ل ــر ئـيــس
االم يـركي ـورج بــوش التي تـتهم شـاف يـز بـانه
زجيم شعغوي معاد للدميوقراطية.
غـيــر ان ا لــر ئـيــس ال فـنــزوي لـي مت ـن مـن خالل
هـذه ال عـمل يـة مـن احل صـول ج لـى د جـا يـة يـدة
واالثغات ان خالفه هو مع احل ومة االميركية
ال تـي ي تـهم هـا بـا لـس عـي ل غــسط هـي مـنت هـا ج لـى
العالم وليس مع الشعب االميركي.
ويف فـيي نـا ،دجا شـاف يـز يف ك لـمة تـو ه ب هـا الى
ا مل ـ ـش ـ ــار كــني يف "ال ق ـم ـ ــة ا ملـ ـضـ ـ ــادة" ل ق ـم ـ ــة دول
ا مـيــر ك ــا الال تـيـنـيــة واال حتــاد االورو بـي ،ل ــوقف
مـ ـسـي ـ ــرة ا ل ـ ــوال ي ـ ــات ا ملــت ح ـ ــدة يف ا جت ـ ــاه بـن ـ ــاء
ـراط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ــال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود".
"ا مـ ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بوتني يقود حركة تطهير واسعة

الفساد ارغم املواطنني الروس عىل دفع رشاوى بقيمة  316مليار دوالر
موسكو /وكاالت
يف خطـوة تدخل يف إطـار تشـديد
قغـضــة ال ــرملـني جلــى األ هــزة
احل ــومي ــة احليــوي ــة وم ــافحــة
الفـ ـ ـسـ ـ ــاد ،أقـ ـ ــالــت الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ــروسـ ـي ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــدداً م ــن كـ ـغ ـ ـ ـ ــار
امل ـس ــؤولـني يف األ ه ــزة األمـنـي ــة
والقـ ـض ـ ــائ ـي ـ ــة اجلــمع ـ ــة.ونـقلــت
وسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اإلجـالم احملـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة أن
م ـ ـسـ ـ ــؤولــني رف ــيعــني مــن أقـ ـ ــوى
األ هـ ــزة احل ــومـي ــة ال ــروسـي ــة
النـافـذة مثل :خـدمـات اجلمـارك
الف ـي ـ ــدرال ـي ـ ــة وخ ـ ــدم ـ ــات األمــن
الفـيـ ــدرالـيـ ــة ووزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة
بجـ ــانـب مـ ـتـب املـ ــدجــي العـ ــام،
أقـ ـ ـيـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا م ـ ــن م ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـغـه ـ ــم
اجلــمع ـ ــة.وت ـ ــأتــي اخل ـط ـ ــوة إث ـ ــر
الــدجــوة الـتـي أطـلقهــا الــرئـيــس
الــروسـي فالدميـيــر بــوتـني بـغــذل
هود فعالة مل افحة الفساد.
وقـال احملللـون إن اخلطــوة ،التي
تعـتم جليهـا موس ـو ،رمبا مـؤشر
جل ـ ــى ض ـ ــرب ـ ــة ت ـ ـس ــتهـ ـ ــدف به ـ ــا
ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات الـ ـ ــروس ـيـ ـ ــة حـلقـ ـ ــة
مسؤولني فاسدين".
ويف ه ـ ــذا ال ـ ـس ـي ـ ــاق ق ـ ــال رئ ـيـ ــس

"مؤسسـة التراث" يفغـيني فولك
"يغـدو أنهـا حلقــة فسـاد رئيـسيـة
ت ـ ـ ــورط ف ـيـه ـ ـ ــا مم ـثـل ـ ـ ــو أ ـه ـ ـ ــزة
مخ ـتـلف ـ ــة".وأدرج ب ـ ــوتــني ،خالل
حـركـة تغـييـرات  ،دائـرة خـدمـات
اجلـم ـ ــارك ،الـتــي تع ـ ــد مـن أهـم
مصـادر دخل احل ـومـة الـروسيـة
كـمـ ــا تُع ــرف ب ــأكـث ــر امل ــؤس ـس ــات
احل ــوميـة فـســاداً ،حتت إشـراف
رئ ـيـ ــس احلـ ـ ــوم ـ ــة ،مــيخ ـ ــائــيل
فـ ـ ــرادكـ ـ ــوف ،امل ـغـ ـ ــاشـ ـ ــر.وبـ ـ ــدوره،
أسـتغــدل فــرادك ــوك رئيـس دائــرة
اجل ـمـ ـ ــارك بـ ـض ـغـ ـ ــاط سـ ـ ــابق يف
ه ـ ــاز االســتخ ـغ ـ ــارات ال ـ ــروســي
ال ـ ـسـ ـ ــابق  ،KGBوه ـ ــو حـلف ـ ــاء
بــوتـني القــدامــى.وقــال ألـي ــسي
مــاكــاركـني ،من مــركــز الـتقـنيــات
السـياسية "اخلطـوة تغير بصورة
رادي ــاليــة نظـام الـسـيطـرة جلـى
هذا القطاع الهام للغاية".
ونقـلت وســائل اإلجالم الــروسيــة
أن ال ــسلـط ــات ال ــروسـي ــة أق ــالـت
ج ـ ــدداً مــن مـ ـس ـ ــؤولــي خ ـ ــدم ـ ــات
األمــن الفـيـ ــدرالـيـ ــة  -اخللــيفـ ــة
الـرئيـسي جلـهاز KGBالسـابق
-وهـو وا هـة الـتصـدي لإلرهـاب

والــتهـ ــديـ ــدات الـتـي تـ ـســتهـ ــدف
األمــن ال ـ ـ ــدس ـت ـ ـ ــوري ،وتـه ـ ـ ــريــب
السالح.
هــذا وقــد أوصــى الـنــاطق بــاسـم
اجملـلس الفـيدرالـي بإقـالة أربـعة
من أجضـاء اجمللـس املمـثلني جن
جــدد مـن املـن ــاطق الــروسـيــة مـن
مناصغهم.
وك ــان ال ــرئـيــس ال ــروسـي اســتهل
كلـمـته إل ــى ال ــشعـب مبه ــا ـم ــة
الـفساد الـذي وصفه "بأحـد أكغر
جوائق منو روسيا".
وقــدر مــركــز أبحــاث روسـي العــام

امل ـ ــاضــي أن ظ ـ ــاه ـ ــرة ال ـ ــرش ـ ــاوى
تـ ـض ـ ـ ــاجفــت يف روس ـي ـ ـ ــا مبعـ ـ ــدل
جشرة أضعاف جن جام 2001.
وب ـ ـ ــال ـ ـ ــرغــم مــن تـعـه ـ ـ ــد ب ـ ـ ــوتــني
مبحـاربــة الظـاهـرة ،إال أن مـركـز
االبح ــاث ق ــدر أن الـ ــروس دفع ــوا
خالل الع ــام الف ــائـت  416ملـي ــار
دوالر يف شـ ل رش ــاوى لل ـش ــرط ــة
و هـ ـ ــات اس ـتـ ـصـ ـ ــدار الـ ـ ــرخ ــص
ومفـتشـي الدولـة ..واملغل 3ضعف
العائدات الفيدرالية ذاك العام.
مـن ـ ــانـب آخـ ــر نـقلـت وكـ ــاالت
االنـغـ ــاء جـن الـ ــرئـي ــس الـ ــروسـي
فالدمييـر بـوتني قـوله ان سيـؤيـد
تــرشـيح خلـيفــة واحــد للــرئــاســة
الروسية وسيضمن انتقال سلس
للـسلطـة جنـدمـا يـتنحـى يف جـام
. 2008وينـظــر الــى وزيــريـن همــا
س ـي ـ ــر ــي ايف ـ ــان ـ ــوف ودمي ـت ـ ــري
مـي ــدفـيـ ــديف جل ــى نـط ــاق واسع
جلـ ــى انهـم ــا اخـتـيـ ــار ال ـ ــرملـني
خلـالف ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــوت ــني .وسـ ـيـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرة
ال ـ ــرملـني جل ــى وس ــائـل االجالم
وادوات الــسلـط ــة جتعـل يف ح ـم
املـؤكـد جنــاح من يختـاره خلالفـة
بوتني.

االزمة االنسانية تفتح قناة لالتصال بني محاس وارسائيل
القاهرة  /وكاالت

أجلن وزيـر الصحـة الفلسـطيني بـاسم نعيم
ان ح ــركـ ــة املق ــاومـ ــة اإلسالمـي ــة (حـم ــاس)
م ـسـتع ــدة -للـتح ــدث -مع إســرائـيل ل ــوضع
حـ ـ ـ ــد لـالزمـ ـ ـ ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة يف األراض ــي
الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـن ـي ـ ـ ــة مــن دون ان يـع ـنــي ذلـك
االجتراف بالدولة العغرية.
وق ــال ال ــوزي ــر الـفل ـس ـطـيـنـي اثـ ــر لقـ ــاء مع
االمني العام للجامعة العربية جمرو موسى
يف الق ـ ــاهـ ـ ــرة -نحــن كـ ــشعــب مح ـتـل جل ـ ــى
استعـداد ( )...يف سـغيـل ايصـال املـسـاجـدات
للتحدث مع اي طرف.-
واض ـ ــاف -ه ـ ــذا احل ـ ــديــث ل ـيـ ــس يف س ـغــيل

االجتــراف بهــذا احملـتل بقــدر مــا هــو تعــاط
معه كشعب فلسطيني محتل.-
وتـوا ه الـسلطـة الفـلسـطيـنيـة ازمـة مـاليـة
خـ ـ ــانق ـ ــة ن ـتــيج ـ ــة ق ـ ــرار االحت ـ ــاد االوروبــي
وال ــوالي ــات املـتح ــدة تعلـيق م ـس ــاج ــداتهـم ــا
املغـاشرة الـى الفلـسطيـنيني بعـد فوز حـركة
حـمـ ــاس يف االنــتخـ ــابـ ــات الـتـ ـش ـ ــريعـيـ ــة يف
اخل ــام ــس والع ـش ــريـن مـن ك ــان ــون الـث ــانـي
املاضي.
واوضح الوزيـر الفلسطيني ان وزارة الصحة
ب-بحا ـ ـ ة ــوبشـ ـ ـل ــجاـ ـ ـ ل ــالى ــمغـلـ 3ــ4
ملـي ــون دوالر كــنفق ــات ض ــروري ــة للـتــشغـيل
حـتــى ن ــواصل تقــدمي اخلــدمــات الـصحـيــة
املطلوبة.-

وحـ ــذر الـ ــوزي ـ ــر نعـيـم مـن -حـ ــدوث كـ ــارثـ ــة
ان ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وصـح ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة داخـل االراضـ ــي
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة احملــتلـ ــة بـ ـسـغـب احل ـصـ ــار
االســرائـيلـي املت ــواصل واغالق املعــابــر امــام
شحـن ـ ــات االدوي ـ ــة واملـ ـس ـ ــاج ـ ــدات ال ـطـغـي ـ ــة
واالنسانية املقدمة للشعب الفلسطيني.-
وكــان الــوزي ــر الفلـســطيـني و ـه يف نيـســان
املـاضي نداء جـا ال الى املنـظمات الـصحية
الع ــامليــة لـلتــدخل وجتـنب -ازمــة انـس ــانيــة
وصحية -يف االراضي الفلسطينية.
كمـا اجربـت منظـمة الـصحة العـامليـة مطلع
نيـســان يف تقــريــر لهــا نـشــر يف القــدس جن
قلـقهـ ـ ــا م ــن -انه ـيـ ـ ــار مح ـت ـمـل -لل ـنـ ـظـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـح ـ ـ ـ ــي الـ ـف ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي5 .

