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يف احلدث العربي والدولي

حرائق الصومال تخترق العاصمة

املحاكم الرشعية تدعي حسم سيطرهتا عىل مقاديشو ..ورئيس الوزراء يدعو اىل حوار سالم
املدى  /وكاالت
ضحايا

اعلـنـت احلـكـ ــومـ ــة االنـ ــدونـيـ ـسـيـ ــة ام ــس االثـنـني ان
ال ـ ــزل ـ ــزال ال ـ ــذي ض ـ ــرب يف  27اي ـ ــار ج ـ ــزي ـ ــرة ج ـ ــاوا
االندونيسية اسفر عن سقوط  5782قتيال.
وكــانت حـصيلـة سـابقـة لـوزارة الـشـؤون االجـتمــاعيـة
حتـدثـت عن مـقتـل  9234قتـيال .لـكن فـرقــا للـتحقق
من هذه االرقـام ارسلت الـى املكان واكـدت مقتل 5782
شـخصـا.وتـشيـر احلـصيلـة اجلـديــدة ايضـا الـى عـدد
اقل من اجلـرحـى ايـضـا يـبلغ  36300شخـص مقــابل
 46الفا يف االرقام السابقة.
مـن جهــة اخ ــرى رأت احلكــوم ــة ان الكــارثــة ادت الــى
تشـريد  340الـف شخص يقيـمون حـاليـا يف مالجىء
اعدت علـى عجل .كـما دمـرت كليـا او جزئـيا  217الف
مسكن.

مفاوضات

اكـدت الـرئـاســة الفلـسـطيـنيــة استعـدادهـا "للـدخـول
ف ــورا" يف مف ــاوض ــات مع اجل ــانـب االس ــرائـيلـي عل ــى
اس ــاس خ ــارط ــة ال ـط ــريـق ،وذلك تـعلـيقـ ــا علـ ــى كالم
رئيس احلكومة االسرائيلية ايهود اوملرت خالل لقائه
الرئيس املصري حسني مبارك يف شرم الشيخ.
وقـال نـبيل ابــو ردينــة املتحـدث بــاسم الـرئـاســة "نحن
جــاه ــزون للــدخــول ف ــورا يف مفــاوض ــات مع اجلــانـب
االسرائـيلي علـى اساس خـارطة الـطريـق دون شروط
مسبقة".
اال انه شدد علـى ان "املطلوب انهاء العدوان واحلصار
االس ــرائـيلـي ووقف ج ــدار الفــصل العـنـص ــري ووقف
اجــراءات فــرض االمــر ال ــواقع واالفــراج عـن االمــوال
احملتجزة لدى اسرائيل لتجنب كارثة انسانية".

تهديدات

قللت وزيرة اخلارجية االميـركية كوندوليزا رايس من
الـتهــديــدات االيــرانـيــة بــاسـتخ ــدام سالح الـنفـط يف
م ــواجه ــة اجملـتـمع ال ــدولـي عل ــى خلفـي ــة الـب ــرن ــامج
الـنووي.وقـالت "اعتـقد انه يـنبغي عـدم اعطـاء اهمـية
كـبيــرة لـتهــديــد ممــاثل ،الن ايــران يف اي حــال تعــول
كثيرا على العائدات النفطية".
واعتبرت الـوزيرة االميـركية ان هـذا التهديـد النفطي
قد يرتد على ايران يف حال تنفيذه.
واضـافـت "اعتقـد ان نحـو ثمــانني يف املئـة من مـوازنـة
ايران تتـأتى من العـائدات النـفطية ،ومـن املؤكد تـاليا
ان تعـطـيل الـســوق الـنفـطيــة سـيكــون مــشكلــة بــالغــة
اخلطورة اليران".

استطالع

اظهر استطالع للـرأي اجراه معهد "ايبـسوس/موري"
ان حـزب احملـافـظني يـتقـدم عـشــر نقــاط علـى حـزب
العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء توني بلير.
وجـاء يف هذا االسـتطالع انه مع  %41من الـذين ادلوا
بـرأيهم ويحق لهم التصـويت يتقدم حـزب احملافظني
الـذي يتـزعمه ديفـيد كـامرون بـشكل كبـير علـى حزب
العمـال ( )%31وعلى احلـزب الليبـرالي الدميـوقراطي
الذي يتزعمه مانزيس كامبيل (.)%18
وهو اكبر تقدم يحققه احملافظون منذ العام 1992.

فرار

اف ــاد مـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة الـي ــون ــانـي ــة ان مج ــرمـني
احدهـما يونـاني واالخر البـاني فرا بـواسطة مـروحية
من سجـن كوريدالـوس احملاط بتـدابير امنيـة مشددة
يف اثـينــا واالكبــر يف البالد.وقــال املصــدر ان اليـونــاني
الف ــار ف ــاسـيلـيــس ب ــالـي ــوك ــوسـت ــاس ( 40ع ــام ــا) ك ــان
مـسجـونـا يف قضـايـا خـطف ومهـاجمـة مصـارف منـذ
سـبعــة اعــوام اثــر تعــرضه حل ــادث سيــر ،مــوضحــا ان
شقـيقه نيكـوس الذي تـطارده الـشرطـة منـذ اكثـر من
عشرة اعوام قد يكون نظم عملية الفرار.
واوضـح املصـدر ان بــاليـوكــوستـاس وشـريـكه االلبــاني
الكـيت رض ــائي ( 32عــامــا) وهــو مـن عنــاصــر امل ــافيــا
وحـكم عليـه السجـن عام  2003الرتـكابـه جرميـة قتل،
فرا يف مروحية جنحت يف الهبوط يف باحة السجن.

استقالة

تــوقع مـســؤول فلـسـطيـني كـبيـر ان يـؤدي االسـتفتـاء
علــى "وثيقـة االسـرى" الــذي يعتـزم الـرئيـس محمـود
عـباس اجـراءه ،اما الـى استقـالة الـرئيـس او استقـالة
احلكــومــة التـي شكلـتهــا حــركــة املقــاومــة االسـالميــة
حمـاس.واوضح املسـؤول الذي طلب عـدم الكشف عن
ه ــويـتـه ،انه يف ح ــال لـم يـ ــوافق الـفلـ ـس ـطـيـنـي ــون يف
االستـفتــاء علـى وثـيقـة االسـرى فــان عبـاس سـيقـدم
استقالته على ان جترى انتخابات رئاسية جديدة.
ام ــا يف ح ــال اجـت ــازت ال ــوثـيق ــة االسـتفـتـ ــاء وبقـيـت
حـم ــاس عل ــى معــارضـته ــا لهــا فــان الــرئـيــس ح ـسـب
املصدر نفسه ،سـيقيل احلكومة ويدعـو الى انتخابات
تشريعية مبكرة.

رئيس

انتخب مـجلس مـسلمي بـريطـانيـا وهو اهـم منظـمة
اسالمـيـ ــة يف املــملـكـ ــة املــتحـ ــدة ،ال ـ ــرجل الـثـ ــانـي يف
اجمللس منذ اربع سنوات عبد الباري رئيسا له.
وانتخـب عبد الـباري رئيـسا خالل االجـتماع الـسنوي
للـمجلس الذي شـارك فيه االعضـاء الـ  250يف لندن.
وعبـد البـاري هـو ايضـا رئـيس مـسجـد وايـتشـابيل يف
شـ ـ ــرق ل ـنـ ـ ــدن وهـ ـ ــو اك ـبـ ـ ــر م ـ ــسجـ ـ ــد يف العـ ـ ــاص ـمـ ـ ــة
البريطانية.

دعوة

دعـت اجلـ ــامعـ ــة الع ــربـيـ ــة الف ـصـ ــائل ال ـص ــوم ــالـي ــة
املـتح ــارب ــة يف مق ــدي ـش ــو الـ ــى وقف القـت ــال واحل ــوار
لـت ـس ــوي ــة م ــشكـالته ــا "واق ــامـ ــة حك ــوم ــة فـ ــاعل ــة يف
الصومال".
هــذا ويجــري االمـني الع ــام للجــامع ــة عمــرو مــوســى
مشاورات لعـقد اجتماع عـاجل للجنة الوزاريـة املعنية
ب ــالـ ــوضع يف ال ـص ــوم ــال "لــبحـث ت ـط ــورات االوض ــاع
املـترديـة فيه يف ضـوء التـقاريـر التـي تلقتهـا اجلامـعة
العربية من مبعوثها اخلاص يف الصومال".

اعتذار

اعـتـب ــر زعـيـم اجلـبهـ ــة االسالمـي ــة لـالنق ــاذ املـنـحل ــة
عبــاسي مــدني ان "ال فـائـدة" مـن ان تطــالب اجلـزائـر
ف ــرن ـس ــا ب ــاعـت ــذار عـن اجمل ــازر الـتــي ارتكـبـته ــا خالل
االستـعمــار كـش ــرط لتــوقـيع معــاهــدة الـصــداق ــة بني
البلدين.
وقـ ــال عـبـ ــاسـي ان "م ـطـ ــالـبـ ــة فـ ــرنـ ـسـ ــا بـ ــاالعـتـ ــذار
للجزائرين بكاء على االطالل ال فائدة منه".
واعـتـبــر ان هــذه املـطــالـبــة اصـبحـت "ال معـن ــى لهــا"،
معـتبــرا ان معــاهــدة الـصــداقــة التـي تتـم منــاقـشـتهــا
حاليا بني باريس واجلزائر "اجدى" من ذلك.

مقديشو /اف ب

احملاكم السالميـة للسيـطرة على
العـاصمـة الصـومـاليـة ،حـسب مـا
افاد مسؤولون امس االثنني.
واقـال جـدي وزيــر االمن القــومي
مح ـم ـ ــد اف ـ ــراح ق ـن ـي ـ ــاري ووزي ـ ــر
الـتح ــارة م ــوس ــى س ــودي ي ــااله ــو
ووزي ـ ــر اع ـ ــادة ت ـ ــاه ـيـل املل ـيـ ـش ـي ـ ــا
عيسى بـوتان علني ووزيـر الشؤون
ال ــديـنـي ــة عـمـ ــر محـم ــد فـنـيــش،
حسب متحدث باسم احلكومة.
وصرح املتحدث عـبد الرحمن نور
مـحم ــد دينــاري لــوكــالــة فــرانـس
ب ـ ــرس ان "رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ال ـ ــذي
يتـرأس مجلس الـوزراء اقال كـافة
اعـض ــاء احلكــومــة الـضــالعـني يف
القتال".
وحتـدى الـوزراء االربعــة االعضـاء
يف حتـ ـ ـ ــالـف اسـ ـتـعـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـسـالم
ومكـافحـة االرهـاب الـذي تــدعمه
ال ــوالي ــات املـتحـ ــدة الع ــدي ــد مـن
االوام ـ ـ ــر ل ـ ـ ــوقـف الـق ـت ـ ـ ــال ض ـ ـ ــد
احمل ـ ـ ــاكــم االسـالم ـي ـ ـ ــة االح ـ ـ ــدى
عشـرة املتـزايـدة النفـوذ واملـستمـر
منذ شباط املاضي.

اعل ـنــت احمل ـ ــاكــم ال ـ ـش ـ ــرع ـي ـ ــة يف
الصومال امس االثنني انتصارها
يف املع ــرك ــة عل ــى مق ــدي ـش ــو بع ــد
قـت ــال ض ــار اسـتـم ــر اربع ــة اشه ــر
ض ــد ميـليــشيــات حتــالـف زعمــاء
احلـ ــرب املـ ــدعـ ــوم مـن الـ ــواليـ ــات
املتحدة.
وسـيطـرت املـيليـشيـات االسالميـة
علـ ــى كـ ــافـ ــة مـنـ ــاطـق مقـ ــديـ ـشـ ــو
تقــريبــا كمــا سيـطــرت علــى خـط
امــدادات رئيـسـي لتحــالف زعمـاء
احلـرب يف املنـاطق الـشمـاليـة من
الـع ـ ـ ـ ــاصـ ـم ـ ـ ـ ــة خـالل الـ ـي ـ ـ ـ ــوم ــني
املاضيني.

تسلم وتسليم

ويتوقع ان تعلن احملاكم الشرعية
رسميـا سيـطرتـها علـى املديـنة يف
اجتمـاع استالم وتسلـيم مع فلول
حتالف زعماء احلرب.
ويف ب ـيـ ـ ــان تل ــي علـ ـ ــى محـ ـطـ ـ ــات
االذاع ـ ـ ــة احملل ـيـ ـ ــة ،قـ ـ ــال رئ ـي ـ ــس
احمل ــاكم االسـالميــة املــشتــركــة يف
املدينـة الشيخ شريف شيخ احمد
ان مقــديـشــو اصـبحـت االن حتت
سـي ـط ــرة احمل ــاكـم واالشـتـب ــاك ــات
انتهت.
واض ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ـ ـ ــان ان "احمل ـ ـ ــاك ــم
االسالميـة املـشتـركـة ال تــرغب يف
اس ـت ـمـ ـ ــرار العـ ـ ــداوات وس ـتـ ـط ــبق
الـسالم واالمن بـشكل تـام بعـد ان
الـتغـيـي ــر ال ــذي ح ــدث ب ــانـتـص ــار
الشعب وتاييد من اهلل".
وتـ ــابع شــيخ احـمـ ــد ان "احملـ ــاكـم
االسـالميــة سـتتــولــى رعــاي ــة امن
الشـعب وحريـة االفراد وسـتقضي
عـل ـ ـ ـ ــى اي ن ـ ـ ـ ــوع م ــن الـع ـ ـ ـ ــداوات
ال ـنـ ـ ــاجتـ ـ ــة عــن االق ـت ـتـ ـ ــال داخل
القـب ــائل" .وت ــابع "ل ـسـنــا ضــد اي
مجمـوعـة وسـنتعــامل مع العــالم
اخلـارجي بطريقة تراعي مصالح
بالدنا وشعبنا اوال".

ضحايا الواجهات

دعوة للحوار

وق ـتـل  347شخـ ـصـ ـ ــا علـ ـ ــى االقل
وج ـ ــرح اك ـث ـ ــر مــن  1500اخ ـ ــريــن
مع ـظــمهـم مـن املـ ــدنـيــني ،خالل
ثـالث ـ ـ ـ ـ ــة اشـه ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن املـع ـ ـ ـ ـ ــارك
للـ ـسـي ـطـ ــرة علـ ــى مقـ ــديـ ـشـ ــو يف
مواجهـات هي االكـثر دمـوية مـنذ
ان عـمــت الفـ ــوضـ ــى يف الــبالد يف
1991.
ومـن ــذ شـب ــاط ت ــدور املع ــارك بـني
حتـ ــالف زعـمـ ــاء احلـ ــرب الحالل
ال ـ ـ ـسـالم وم ـكـ ـ ـ ــافـحـ ـ ـ ــة االرهـ ـ ـ ــاب
وعنـاصر احملـاكم الـشرعـية الـ 11
يف العـ ــاصـمـ ــة واملــتهـمـ ــة بـ ــدعـم
االرهـ ـ ــاب مبـ ـ ــا يف ذلـك ت ـنـ ـظ ـيــم
القاعدة.
وذكــر م ـســؤولــون ان ممـثلـني عـن
احملـ ــاكــم يجـتــمعـ ــون مـع وجهـ ــاء

املـ ــديـنـ ــة ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة الـتـ ــرتـيـبـ ــات
لـ ـتـ ـ ـسـلـ ـي ــم نـق ـ ـ ــاط الـ ـتـفـ ـتـ ـي ـ ــش
واالسـلـحـ ـ ـ ــة والـعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
استولـى عليها مـسلحون مـوالون
لتحالف زعماء احلرب.
وصرح شيخ احمد لوكالة فرانس
بـرس "هـذا عهـد جـديـد ملقـديشـو
خالية من زعماء احلرب"
مـؤكـدا ان  15عـامــا من الفـوضـى
التـي تعم املــدينــة منـذ االطـاحـة
بــالــرئيـس مـحمــد سيــاد بــري يف
 1991انتهت.

تسليم الشاحنات

ورف ـ ـ ــض االدالء مبـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
الــتفـ ــاصــيل الـ ــى مـ ــا بعـ ــد عقـ ــد
اجتماع التسليم ولم يتضح على
الفـ ــور مـتـ ــى سـتـكـتــمل عــملـيـ ــة

التسليم.
اال ان سـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــان حـ ــي داي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــايـل
اجلـنـ ــوبــي يف مقـ ــديـ ـشـ ــو والـ ــذي
تـتمــركــز فـيه مـليــشيــا الـتحــالف
ذك ـ ــروا ص ـب ـ ــاح امـ ــس االث ـنــني ان
ع ــمل ـيـ ـ ــة ال ـت ـ ــسل ـيــم قـ ـ ــد بـ ـ ــدأت
بـ ــالفـعل .وقـ ــال شهـ ــود عـيـ ــان ان
مقــاتـلني مــوالني لــزعـيم احلــرب
مح ـمـ ـ ــد افـ ـ ــراح ق ـن ـيـ ـ ــاري احـ ـ ــد
مـ ــؤسـ ـســي ملـيـ ـشـيـ ــات "حت ـ ــالف
اس ـتـع ـ ـ ــادة الـ ـ ـسـالم ومـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة
االرهـ ـ ــاب" سل ـم ـ ــوا  25ش ـ ــاح ـن ـ ــة
صغـي ــرة بــيك-اب حتـمل مـ ــدافع
رشــاشــة تعــرف لــدى االسالمـيني
باسم "عربات املعارك".
وغ ــادر قـنـي ــاري امل ــديـن ــة االح ــد.
ويعـتق ــد انه ت ــوجه ال ــى ج ــوه ــار
علـى بعـد نحـو تـسعـني كيلـومتـرا

غزة /اف ب

فيينا /اف ب

مبـنـظـمــة الـتحــري ــر (الفل ـسـطـيـنـيــة).
نــؤكــد ض ــرورة تفعـيل املـنـظـمــة لـتكــون
املـمــثل الـ ـشـ ــرعـي والـ ــوحـي ـ ــد للـ ــشعـب
الفلـسطيـني وضرورة الـشروع بخـطوات
تنفيذية العادة هيكلتها وتفعيلها".
واوضح "سـنـبـني مالحـظـتـن ــا مـن ه ــذه
النقاط خالل جلسة احلوار".
وقـ ـ ــال ان "احلـ ـ ــديــث عــن سـقف زم ـنــي
للحـوار ميـثل سيفـا مـسلطـا علـى رقـاب
املـتحــاورين واحلـديـث عن عــدم تعــديل
وثـيقــة االس ــرى يعـنـي انه لـيــس هـنــاك

قلق بريطاين من هجوم ارهايب
بقنبلة كيمياوية
لندن /اف ب

ذكرت الصحف البريطانية امس
االثـنـني ان الـ ـشـكـ ــوك مـ ــا تـ ــزال
تـك ـب ـ ـ ــر ح ـ ـ ــول حـق ـيـق ـ ـ ــة وج ـ ـ ــود
الــتهـ ــديـ ــد الـ ــذي حتـ ــدثـت عــنه
الشـرطة الـبريـطانـية الـتي شنت
عــمل ـيـ ـ ــة واسع ـ ــة ض ـ ــد االره ـ ــاب
اجلــمعـ ــة املـ ــاضـي يف لـنـ ــدن وان
السالح الكيمـيائي التي يفترض
ان يـكـ ــون احملـققـ ــون قـ ــد عـثـ ــروا
عليه غير موجود ابدا.
ويف م ـ ـ ـ ــا يـ ـتـعـلـق ب ـ ـ ـ ــالـقـ ـنـ ـبـل ـ ـ ـ ــة
الـك ـي ـم ـيـ ـ ــائ ـيـ ـ ــة ال ـتــي كـ ـ ــان مــن
املف ـتـ ـ ــرض ان يع ـثـ ـ ــر عل ــيه ـ ــا يف
املـنزل الـذي داهمـته الشـرطة يف
حي فــورست غــايت بـشــرق لنـدن
خـالل الع ــمل ـي ـ ــة ال ـتــي ش ـن ــته ـ ــا
ال ـشــرطــة اجلـمعــة املــاضـي ،اقــر
مـ ـص ـ ـ ــدر مقـ ـ ــرب مــن احملـققــني
لــصحـيف ــة "الغ ــاردي ــان" ان ه ــذه
القـنبلـة "قـد تكـون يف مكـان اخـر
او حتـى انهــا غيـر مـوجـودة علـى
االطالق".
وق ــال مـص ــدر اخ ــر يف ال ـش ــرط ــة
البــريطــانيـة لـلصـحيفـة نفـسهـا
"حـت ــى االن ،ال ي ــوج ــد اي شـيء
ي ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــد مـعـل ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــات اجـه ـ ـ ـ ــزة
اخملابرات".

اقالة الوزراء

مــن جـ ـ ــانــب آخـ ـ ــر اقـ ـ ــال رئ ـيـ ــس
الــوزراء الـصــومــالي عـلي مـحمــد
ج ــدي اربعــة وزراء هـم يف الــوقـت
ذاته زعـمـ ــاء حـ ــرب ضـ ــالعـ ــون يف
االشتباكـات الدمـوية مع مليـشيا

مبادرة امريكية بتقليص العقوبات
وارصار ايراين عىل التخصيب

احلوار الفلسطيني يتواصل بمشاركة محاس
اف ــاد مـتح ــدث ب ــاسـم ح ــرك ــة املق ــاوم ــة
االسالميــة (حمـاس) امـس االثـنني انه
سيتم اسـتكمال جلسـات احلوار يف مقر
اجملل ــس الـتـ ـشـ ــريعـي يف مـ ــديـنـ ــة غـ ــزة
مبـشـاركــة حمــاس بهــدف التــوصل الـى
قــواسم مــشتـركـة حـول وثـيقـة االسـرى
امل ـطـ ــروح ـ ــة كقـ ــاعـ ــدة جلـ ــولـ ــة احلـ ــوار
الفلسطيني.
وقــال م ـشـيــر املـصــري املـتحــدث بــاسـم
حماس لـوكالـة فرانـس برس "بنـاء على
ق ــرار رئيـس اجمللــس التـشــريعـي سيـتم
اس ـتـكــمـ ـ ــال جل ـ ـس ـ ــات احل ـ ــوار يف غ ـ ــزة
مب ـش ــارك ــة ك ــاف ــة الفـص ــائل ال ــوطـنـي ــة
واالسـالميــة" مبــا فـيه ــا حمــاس بهــدف
التـوصل الى رؤى مـشتركـة حول وثـيقة
االسرى.
واكد ان حركته توافق على نقاط كثيرة
يف وثـيقـة االســرى "لكـن هنـاك قـضـايـا
مت ــس الـثـ ــوابـت الـ ــوطـنـيـ ــة خ ـصـ ــوصـ ــا
امل ـس ــال ــة املـتـعلق ــة بق ــرارات ال ـش ــرعـي ــة
ال ـ ــدول ـي ـ ــة ح ـيــث ت ـت ـض ـمــن االع ـت ـ ــراف
بـاســرائيـل ونحن اكـدنــا اننـا سـنتعـامل
بـواقعيــة ومسـؤوليــة وطنيـة مع قـرارات
ال ـش ــرعـي ــة ال ــدولـي ــة مب ــا يـن ــسجـم مع
مصالح شعبنا".
واضــاف ان "امل ـســألــة االخــرى مـتـعلقــة

شمــاال عنـدمـا اصـبح واضحـا ان
االسـالم ـ ـيـ ــني اوشـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــوا عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
الــسيـطــرة علــى خـط االمــدادات
الـرئيسي للتحـالف ،حسب شهود
عيان.
وكـ ـ ـ ــان قـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــاري وزيـ ـ ـ ــرا لـالم ــن
القـومي يف احلكـومة الـصومـالية
االن ــتق ـ ــال ـي ـ ــة ال ـت ــي ال متلـك اي
سلـ ـط ـ ــات ،اال ان رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء
عل ــي مح ـم ـ ــد غ ـ ــدي اقـ ـ ــاله مــن
منصبه امس االثنني.

وق ــال مـص ــدر اخ ــر يف ال ـش ــرط ــة
فــضل عـ ــدم الكــشف عـن ه ــويـته
لـصحيفـة "الــدايلي تلغـراف" انه
"يف حـال كــانت معلـومـات اجهـزة
اخملـابـرات خـاطئـة فـسـوف نكـون
مدار سخرية".
امـا صـحيفـة "الـصن" فـاعـتبـرت
ان العـملية التـي شنتها الـشرطة
فجــر اجلمعـة وشــارك فيهـا 250
شرطيا قد تكون مع ذلك اعطت
بع ــض ال ـن ـت ـ ـ ــائج .ونـقلــت هـ ـ ــذه
الـصحيفــة الشـعبيـة عـن مصـادر
فـضلت عــدم الكــشف عن هــويته
قـ ــوله ــا "حـت ــى وان ك ــان لـم يـتـم
الـعثــور علــى الـقنـبلــة فق ــد عثــر
علـى بعـض العنـاصــر التي تـؤكـد
وجود صلة قوية مع االرهاب".
واع ـتـقل خـالل الع ــمل ـي ـ ــة ع ـب ـ ــد
القهــار كالم ( 23عـامــا) وشقـيقه
عـبـ ــد القـ ــويـ ــا كالم ( 20عـ ــامـ ــا).
واصيب عـبد القهار بـرصاصة يف
ك ـ ـ ـ ـتـ ـف ــه وتـ ـل ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـع ــالج يف
املــستـشفـى ثـم نقل ظهـر االحـد
الى مركـز الشرطـة حيث يخضع
شـقـ ـيـقـه لـالسـ ـتـج ـ ـ ـ ــواب م ــن ـ ـ ـ ــذ
اجلــمعـ ــة ولكــنه لـم يـتــمكـن مـن
االدالء بـ ـ ــاف ـ ـ ــادته ب ـ ـس ـبــب سـ ـ ــوء
وضعه الصحي ،حسب ما اعلنت
وكيلته احملامية كايت روكسبورغ.

ويف احـ ـ ــدث اش ـت ـبـ ـ ــاكـ ـ ــات جـ ـ ــرت
االحد ،سيطرت ميلـيشيا احملاكم
االسالمـيـ ــة عل ــى م ــديـن ــة بـلع ــد
االسـت ــراتـيجـي ــة عـب ــى بع ــد نح ــو
ثالثـني كيلومتـرا شمال مقـديشو
مع ف ــرار مق ــاتلـي الـتح ــالف الــى
بلـدة جوهـر على بـعد نحـو ستني
كيلومترا الى الشمال.
ودع ــا غ ــدي احمل ــاكـم االسالمـي ــة
ال ــى امل ـش ــارك ــة يف احل ــوار النه ــاء
االشـتـب ـ ــاك ـ ــات الـتـي ان ـ ــدلعـت يف
شـبـ ــاط واسف ــرت حـت ــى االن عـن
مـقتل  347شـخصـا واصـابــة اكثـر
مـن  1500اخ ــريـن معـظـمهـم مـن
املدنيني.
وق ــال ديـن ــاري ان "رئـيــس ال ــوزراء
دعـ ـ ــا احملـ ـ ــاك ــم االسالم ـيـ ـ ــة الـ ـ ــى
احلوار".

ح ـ ـ ـ ــوار بـل ف ـ ـ ـ ــرض امـالءات واج ــن ـ ـ ـ ــدة
فئوية".
لـك ــنه اك ـ ــد ان "احل ـ ــوار م ـ ــاض ال ـ ــى ان
نـت ــوصل الــى م ــوقف مــوحــد" ،م ـشــددا
علــى ان "احلــوار هــو ال ـسـبـيل الــوحـيــد
لـلتــوصل الــى ت ــوحيــد الــرؤيــة واجلهــد
الوطني ملواجهة حتديات املرحلة".
وقـال املصـري "نحن اكثـر من هـو معني
بــالـت ــوصل الــى ت ــوافق وطـنـي لـيلـتحـم
اجلـميع حـول خيـارات الـشعب ملـواجهـة
احلصار الدولي والتحديات".

ذكر دبلـوماسـيون يف فيـينا ان الـواليات
املـتحــدة عــرضـت رفع بعـض العقــوبــات
التجـاريـة الـتي تفـرضهـا علـى ايـران يف
اطـار املقترحـات التي سـيقدمهـا املمثل
االعلــى للــسيـاسـة اخلــارجيــة لالحتـاد
االوروبـي اخلــارجـيــة خــافـيـيــر ســوالنــا
لطهران.
وق ـ ــال دبلـ ــومـ ــاســي طلـب عـ ــدم كـ ــشف
هويته لـوكالة فرانس برس ان الواليات
املتحــدة تقتــرح رفع عقـوبـات فــرضتهـا
يف الـت ــسعـيـنـ ــات عل ــى اي ــران ،يف اط ــار
اتفـ ــاق ميـكـن ان تـتـم صـيـ ــاغـتـه خالل
مح ــادث ــات مـتع ــددة االط ــراف بع ــد ان
تـعـلـق طـهـ ـ ـ ــران ان ـ ـ ـش ـ ـطـ ـ ـ ــة تـخ ـ ـصـ ـي ــب
اليورانيوم.
وسيـزور سـوالنــا طهــران ليعــرض علـى
الـسلـطــات االي ــرانيــة املـقتــرحــات الـتي
تـوصلت اليها الـدول الدائمة العـضوية
يف مـجـل ـ ــس االمــن ال ـ ـ ــدولــي (ال ـ ـصــني
والـواليـات املتحـدة وفـرنسـا وبـريطـانيـا
وروس ـي ـ ــا) وامل ـ ــان ـيـ ـ ــا (مج ـم ـ ــوع ـ ــة )1+5
اخلميس يف فيينا.
وتـت ـضـمـن هـ ــذه املقـتـ ــرحـ ــات عـ ــروضـ ــا
حتفيـزية وخصـوصا يف مجـال التجارة
القنـاع طهـران بـالـتخلي عـن انشـطتهـا
يف تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم اض ــاف ــة ال ــى

تهديد بنقل امللف النووي االيراني الى
مجلس االمن الدولي.
وقال الـدبلوماسي لـوكالة فـرانس برس
انـه خـالل احمل ـ ـ ـ ــادث ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي ج ـ ـ ـ ــرت
اخلميـس يف فييـنا حـول املشـروع الذي
اعــدته التــرويكــا االوروبيـة (بــريطــانيـا
واملــانيـا وفـرنـسـا) "اضــاف االميــركيـون
شيئا الى هذا العرض".
وتـ ــابع ان االمـيـ ــركـيـني "اضـ ــافـ ــوا الـ ــى
عـرض االحتاد االوروبـي مكاسـب اخرى
اليران مما شكل مفاجاة".
واضـاف الـدبلـومــاسي ان هـذا يعـني ان
ال ــوالي ــات املـتح ــدة م ـسـتع ــدة عل ــى م ــا
يـبدو "ليس فقط للـسماح الوروبا ببيع
طائرات من طراز ايـرباص الى طهران،
بل اي ـضـ ــا لـت ــسلـيـم (ايـ ــران) طـ ــائـ ــرات
بوينغ" مصنوعة يف الواليات املتحدة.
وك ـ ــان امل ـ ــرشـ ـ ــد االعلــي لـلجــمه ـ ــوري ـ ــة
االسالمـية آيـة اهلل علي خـامنـئي رفض
ضـمـن ــا االح ــد ع ــرض القـ ــوى الكـب ــرى
مـؤكـدا ان طهــران يجب اال تـتنــازل عن
"تـقـ ـ ـ ــدمـهـ ـ ـ ــا الـعـلـ ـم ــي" يف مـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــة
"التهديدات والرشاوى".
واعلــن الـ ـ ــرئ ـيـ ــس االيـ ـ ــران ــي مح ـمـ ـ ــود
احمـدي جنــاد منـذ الـسـبت ان مـسـألـة
تخ ـصـيـب الـيـ ــورانـيـ ــوم "غـيـ ــر ق ـ ــابلـ ــة
للتفاوض".

التعاون الرويس  -االسالمي ملصلحة العامل العريب
موسكو /اف ب

اكـ ــد وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة الـ ــروسـي
سـيرغـي الفروف امـس االثنني يف
مـ ــوسك ــو خـالل لقـ ــاء مع االمـني
الع ــام ملنــظمــة املــؤمتــر االسـالمي
اكــمل الـ ــديـن احـ ـس ـ ــان اوغلـي ان
الــتعـ ــاون بـني روسـيـ ــا واملـن ـظـمـ ــة
سـيـ ـسـ ــاهـم يف حـل اخلالفـ ــات يف
العالم العربي.
ولـم يتطـرق الفروف مـباشـرة الى

امللف الـنــووي االيــرانـي او الـنــزاع
االسـرائيـلي الفلـسـطيـني اللـذين
سيـاخــذان حيـزا كـبيـرا يف جـدول
اعمال املباحثات.
وذكـرت وكـالـة "ريـا-نـوفـوسـتي" ان
الفـ ـ ــروف حتـ ـ ــدث عــن م ـ ـش ـ ـ ــاريع
اطـلقـت مـن ــذ ان حــصلـت روسـي ــا
علـ ــى وضع مـ ــراقـب يف مـن ـظـمـ ــة
امل ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر االسـالم ــي ع ـ ـ ــام 2005
وبيـنهــا انـشــاء مـجمــوعــة لــوضع

"رؤي ــة اسـت ــراتـيجـي ــة بـني روسـي ــا
والعالم االسالمي".
واعلـن ان هــذه امل ـش ــاريع سـتـخلق
"اطارا سياسيا تنظيميا واخالقيا
لتسوية النزاع يف العالم العربي".
وكــشف االمـني الع ــام للـمـنـظـم ــة
االسالم ـيـ ـ ــة م ــن جه ـتـه ان وضع
املراقب الذي حـصلت عليه روسيا
يـعكــس دوره ــا "كـص ــديـق للع ــالـم
االسالمي".

وت ــأتي زيــارة احـســان اوغـلي الـتي
تستـمر حتى الثامن من حزيران،
قـ ـبـل انـعـق ـ ـ ــاد م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر ل ـ ـ ــوزراء
خـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة املـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
االسالمـي بـني  19و  23ح ــزي ــران
يف باكو.
ويــبلغ ع ــدد امل ــسلـمـني يف روسـي ــا
بــني  15و 20ملـيـ ــون شخــص مـن
اصل سكـانهـا البـالغ عـددهم 143
مليونا.

 18معتق ًال يواصلون ارضاهبم عن الطعام يف غوانتانامو
واشنطن /اف ب

اعلن اجليـش االميـركـي ان عشـرات
املعـتقلـني يف قــاعــدة غــوانـتــانــامــو
البحـريـة االميـركيـة (كـوبـا) اوقفـوا
اض ـ ـ ــرابهــم عــن الـ ــطعـ ـ ــام لـكــن 18
معـتقال آخــرين مـا زالـوا يـرفـضـون
تناول الطعام.
وق ـ ــالــت ال ـ ــسلـ ـط ـ ــات االم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة
العـسكـريـة يف غــوانتـانـامــو يف بيـان
ان "ع ـ ــدد امل ـض ـ ــربــني عــن ال ــطع ـ ــام
انخفـض بــشكل كـبيــر خالل االيــام
امل ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن  89يف االول مـ ــن
حزيران الى  18حاليا".
واض ـ ــاف الـبـي ـ ــان ان "تقـنـي ـ ــة االض ـ ــراب عـن
الطعـام تتطـابق مع تكـتيك تنـظيم القـاعدة
وتعـك ــس محـ ــاوالت املعـتـقلـني لـلفـت ان ـظـ ــار

وس ــائل االعالم وممــارســة ضغـط دولـي علــى
الواليـات املتحدة الطالق سـراحهم واعادتهم
الى ساحة القتال".
واوضـح اجليــش االميــركـي ان اربعــة سـجنــاء

يرغمون حاليـا على تناول الطعام كان
اث ـن ـ ــان م ــنهــم ب ـ ــدآ اضـ ـ ــرابه ـم ـ ــا عــن
ال ـ ـطـعـ ـ ـ ــام يف الـ ـثـ ـ ـ ــام ــن م ــن اب 2005
واالثنان االخران يف  29ايار املاضي.
واش ـ ــار ال ـب ـي ـ ــان الـ ـ ــى ان مع ـتـقال ك ـ ــان
يـرفض تنـاول الطعام مـنذ الثـامن من
اب  2005ع ــاد لـي ــأكـل ولكــنه م ــا ي ــزال
مـصـنفــا حتــى االن بني املـضـربـني عن
الطعام.
ومتـ ــارس الق ــوات االمـي ــركـيـ ــة تقـنـي ــة
الـتغـذيـة بـاالكـراه بـتمـريــر انبــوب من
انف السجني الذي يثبت على كرسي.
ووصف امل ـســؤولــون االمـيــركـيــون هــذه
الـتقـنيــة نهــا "آمنـة نـســانيــة" اال ان محــامي
الـ ــدفـ ــاع عــن املعـتـقلـني ومـن ـظـمـ ــات حقـ ــوق
االنسان يرون انـها وحشية ويـتهمون االطباء
بانتهاك اخالقيات املهنة.

