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والمعجزات لبنان
زعماء بين الــمــشــاورات مــن الــرابــعــة»  «الجلسة تنتهي  تكد  لــم   ]
من بدئها منذ أسبوعًا استمرت  والتي لبنان في  المتصارعة التيارات
«الثلث فيها يشارك وطنية وحدة حكومة تشكيل بشأن التشاور أجل
والذي المغلقة القاعات داخل الدائر  الخالف  مدى بان حتى المعطل»،
وكيف الفترة، هذه طوال تخفيفه بري نبيه النواب مجلس رئيس حاول
ويبرز لالتفاق، مجال هناك يعد لم بحيث ذروتــه بلغ االحتقان أن
وانفضاضها األخيرة الجلسة  مدة قصر السطح على  االستنتاج هذا
كعادته بري يصرح أن دون ومن  آخر  موعد  تحديد دون من بسرعة
مباشرة التشاور لمقر الباب الخلفي بالمغادرة من اكتفى وإنما بشيء،

طهران. إلى ومنه الدولي بيروت مطار إلى
مشتركًا بيانًا أمل وحركة اهللا  حزب أصدر حتى المساء حل إن  وما
ــؤاد ف الـــــوزراء رئــيــس حــكــومــة ــن  م ــا ــم ــه وزرائ اســتــقــالــة  فــيــه  يعلنان 
لطالما والتي الخطوة هذه بري  دعم  إلى  ضمنيًا  يشير ما السنيورة،
«الــوســيــط» دور ومــمــارســتــه  ــط ــوس ال ــن م بالعصا  ــاك  ــس اإلم ـــاول  ح
طريق إلى وصلت ــور األم أن على يدل بــري» «غضب فـ و»المهدئ»،
آذار   14 قوى مع الحل خيارات يقلص ما تجاوزها، يصعب مسدودة

ما دون الصفر. إلى
لحزب العام األمين أطلقها التي التهديدات الواقع إلى يعيد ما وهذا 
في ووضعها الشارع،  إلى بالنزول نصراهللا، السيدحسن سماحة اهللا
تضع أو تقف لن مواجهة إلى اللبنانية الساحة يقود ما التنفيذ، محل
ومجلس الحكومة على المسيطرة القوى تلك بانصياع إال أوزارهــا
باتت الــتــي الحكومة ســقــوط  أو وحلفائه اهللا ــزب ح لمطالب  ــواب  ــن ال
ذلك، من  أفضَل  النواب مجلس مصير يكون ولن قبل، ذي من  أضعَف 
وأمل اهللا حزب لنواب جماعية استقالة  حدوث  إلى التوقعات تشير إذ
وإعالن حله يعني ما الشعبية، والكتلة الوطني التيار في وحلفائهما
السياسية المعادالت تغيير في سيسهم ذلك وجميع انتخابات مبكرة،
معجزة تحدث أن إال برمتهما، والخارجي الداخلي المستويين  على
لكن الحالي  الوقت  في مستحيل  هــذا بــدا وإن  سكته إلــى  القطار تعيد 
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الجرحى عشرات وأسقط المتطوعين من غالبيتهم قتيًال 58 حصد للعنف تصعيد ظل في

المرحلة» تناسب «ضوابط وفق «شامل» وزاري تعديل إلى يدعو المالكي
رويترز ب، ف أ واشنطن - بغداد، §

وزاري تعديل ــى إل المالكي  نــوري  العراقي الـــوزراء رئيس ــا  دع  ]
العنف جماح كبح في حكومته فشل  على  يبدو  ما على رد في «شامل»،
تصعيد ظل  وفي المتردية, االقتصادية ــاع األوض ومعالجة الطائفي
ــرات  ــش وع قتيال  55 أمـــس ــدت ــص ح ــي ــت ال الــعــنــف  ــال  ــم أع ــي  ف مــلــحــوظ 

الجرحى.
ضمن حكومته  في «شامل» وزاري تعديل إجــراء إلى  المالكي ودعا
مطالبا البالد، في  الحالية والمرحلة» تتناسب وقياسات  «ضوابط 

الدولة». بناء مسئولية «تحمل بـ السياسية العملية في «الشركاء»
هذه دعوته طرح  «المالكي بأن الوزراء رئاسة عن صادر بيان  وأفاد
العملية تطورات عن شرحا تضمنت النواب لمجلس مغلقة جلسة في
لبسط الحكومة تبذلها التي والجهود األمنية والتحديات السياسية

التعديل. هذا تاريخ إلجراء أي يحدد ولم واالستقرار».  األمن
العملية في والشركاء  النواب مجلس  «حمل  المالكي أن البيان  وأكد
داعيا األمنية»، التحديات ومواجهة الدولة بناء مسئولية السياسية
عملية ودفع التهدئة في اإلسهام إلى انتماءاتهم بمختلف «السياسيين 

األمام». إلى الوطنية المصالحة
بحمل ــددوا «ه الذين الرسمي،  التلفزيون بحسب  المالكي، وانتقد
«ليست األمــور  هذه أن إلى مشيرا الحكومة»، من واالنسحاب السالح 
الوطنية المسئولية أن يدركوا أن عليهم ،(...) المسئولية بمستوى
الوطنية القناعة لصالح قناعتنا من بالكثير نحتفظ أن علينا تقتضي

العامة».
هددت السنة،  للعرب البرلمانية الكتل كبرى التوافق، جبهة وكانت 
«عدم حــال في السياسية العملية من باالنسحاب الماضي األربــعــاء

الدولة». أجهزة في توازن «إيجاد وخصوصا لمطالبها االستجابة»
الهاشمي ــارق ط الرئيس نائب اإلســالمــي، الحزب عــام أمين ــان  وك
«تحتكر بأنها الحكومة الــدوحــة، في الماضي الثلثاء اتهم  (ســنــي)،

القرارات المصيرية واالستراتيجية». إصدار
إنه الماضي  السبت العراقية الصحف تحرير لرؤساء المالكي وقال 
الوزراء فحواها جميع رسالة إلى تبعث الحكومة التعديل خالل هذا من

مناصبهم. نجاحا في يحققوا لم إذا باإلمكان إبدالهم أن
رئيس حضرها جلسة األحـــد  عقد  الــعــراقــي  ــواب ــن ال مجلس  وكـــان 
النواب مجلس  لشئون الدولة ووزير والداخلية  الدفاع ووزراء الوزراء 

البالد. تواجه التي األمنية التحديات تخصيصها لمناقشة وتم
نائب من قبل مغلقة جلسة إلى انعقادها بداية مع تحويل الجلسة وتم
العطية وقال األمس. جلسة ترأس  الذي  العطية  خالد المجلس  رئيس

الخلفية بسبب األكفاء غير الوزراء من عددا «تضم الحالية الحكومة إن
في البرلمانية الكتل بين السياسي التوافق وهي إليها االستناد تم التي

الحكومة». تشكيل
مطالبة فإنها ــا ــه أدائ بتحسين تــقــوم ولــكــي  الحكومة أن  ـــاف  وأض
الدباغ علي الحكومة باسم المتحدث وقال أكفاء». «وزراء باستقدام
المشاركة البرلمانية الكتل جميع وإن المالكي دعوة مع التجاوب تم إنه

التغيير. هذا الحكومة كانت تريد في بوزراء
عسكريين ــادة ق اتهامات الــدفــاع وزارة رفضت  متصل, تطور وفــي
زعماء يستهدف المضطربة ديالى محافظة في ــواء ل بــأن أميركيين
الوزارة المتحدث باسم اإلعدام. وقال فرق أنشطة عن ويتغاضى السنة

تايمز» «نيويورك صحيفة نشرته تقرير على تعقيبا العسكري محمد
حسين هليل شاكر اللواء العشر العراقي الجيش فرق إحدى قائد بشأن
سلوكهم وإن مهني بشكل يعملون  الجيش فــرق  ــادة ق كل إن الكعبي

للمراقبة. يخضع
30 قضية  بإحالة قيامها عن العامة النزاهة هيئة أعلنت المقابل, في

محكمة الجنايات. التجارة إلى في وزارة مالي وإداري فساد
مصادر أعلنت بحيث  العنف أعمال وتيرة تتصاعد ذلك،  غضون في
وإصابة  الشرطة في  المتطوعين  من  غالبيتهم  شخصا  55 مقتل أمنية 
عنف طالت وأعمال بغداد في التفجيرات من سلسلة في عشرات آخرين

مناطق أخرى.

نفسيهما ناسفة فجرا أحزمة يرتديان «انتحاريين المصادر أن وأكدت
النسور ساحة في مقرها قــرب  الشرطة في للمتطوعين تجمع وســط
األقل  على  شخصا  35 مقتل عن  أسفر ما بغداد، غرب القادسية حي  في

بجروح». آخرين ستين وإصابة
وإصابة  شخصا  20 مقتل الداخلية وزارة فــي مــصــادر أعلنت كما 
بينهم أشخاص «خمسة أن وأضافت متفرقة.  عنف أعمال في آخر عدد
وعبوة مفخخة سيارة انفجار في آخرون سبعة وأصيب قتلوا شرطي

بغداد». وسط شرقي باب منطقة في الطيران ساحة قرب ناسفة
عن أسفر ما مدنيين، مستهدفة أوال  السيارة «انفجرت وأوضحت
الشرطة دوريـــات ــول  وص ــدى ول آخــريــن، أربعة وإصــابــة أربعة  مقتل 
اثنين وإصابة  شرطي  مقتل  عن أسفر ما ناسفة، عبوة  انفجرت  المكان 
انفجار في  ــرون آخ ستة وأصيب قتل «شخصا أن وتابعت آخــريــن».

بغداد». جنوب غرب المعالف أم حي مفخخة في سيارة
معاون اغتالوا «مسلحين إن الداخلية وزارة في مصدر قال ذلك، إلى
حي في تجوله أثناء سائقه مع عبداألمير ماجد الرشيد  بلدية مدير
إن الشرطة في مصدر  قــال ســامــراء، وفــي بــغــداد)». (جنوب السيدية 
على النار وأطلقوا المدينة وسط ابتدائية  مدرسة اقتحموا «مسلحين
دوافــع معرفة دون من  فــأردوهــا مكتبها ــل داخ عيسى فوزية المديرة 

الجريمة».
انفجرت مفخخة ــارة ــي «س أن سابق  ــت وق فــي أمني  مصدر وأعــلــن 
السريع القاسم محمد طريق عبوة ناسفة على انفجار دقائق بعد وتبعها
أشخاص أربعة مقتل عن ما أسفر وسط بغداد، القديم الجيش نادي قرب

بجروح». آخرين عشرة وإصابة
مفخخة سيارة انفجار في آخــرون  خمسة وأصيب شخص قتل كما
وفي الــداخــلــيــة. وزارة بحسب الــكــرادة، ــي ح ــي  ف المطاعم  ــد  اح ــرب  ق
«ثالثة إن الــشــرطــة  فــي مــصــادر قــالــت  ــداد)، ــغ ب (جــنــوب  الــرضــوانــيــة 
الطريق عبوة ناسفة على بانفجار آخرون ثالثة وأصيب قتلوا أشخاص

مدنية». استهدفت سيارة العام
أشخاص ثالثة «مقتل المصادر أكدت بغداد)، (جنوب اليوسفية وفي
ابتدائية  مدرسة  قرب مفخخة سيارة انفجار في  آخرين  15 وإصابة

النجف». في أطفال ثالثة قتل البلدة كما في مغلقة
الواليات أولمرت  إيهود اإلسرائيلي الــوزراء رئيس حذر جهته, من
انسحاب حــدث  «إذا ــال وق الــعــراق. من «مبكر»  انسحاب من المتحدة 
البالد منع على قادرة  قوية  سلطة  تملك  صلبة  حكومة  إقامة  قبل مبكر
تبعات في أميركا التفكير على سيكون فإنه األهلية الحرب الغرق في من

المعتدلة». وحكوماتها المجاورة العربية الدول على المحتملة ذلك

يملكه كان الذي النفوذ فقد تشيني
بوهان كارين واشنطن- §

كبار من اثنين بــوش جــورج  األميركي الرئيس استضاف [عندما
في الماضي األسبوع البيضاوي مكتبه  في  الديمقراطي الحزب قياديي
بعد الجمهوري والحزب  الديمقراطي الحزب بين هدنة إلبرام  محاولة
أن للحظة يبدو فيما نسي قد  كان للكونغرس النصفي  التجديد انتخابات
ثالثتنا «يدرك بوش قال أيضًا. نفسها الغرفة في كان تشيني ديك نائبه
مجلس رئيسة  إلــى متحدثًا ــور»  األم انجاز أجــل من معًا التعاون أهمية 
هوير ستيني الديمقراطي والــنــائــب بيلوسي نانسي المقبلة الــنــواب 
أريكة على يجلس كان الذي تشيني يبدو فيما الحديث هذا من ومستبعدًا

الغرفة. ركن في
لتراجع رمــزًا اعتبروها السياسيين المحللين ولكن هفوة تلك كانت
أنه على  آلخر حين من  الماضي في يصور كان الذي الرئيس  نائب نفوذ
الحقيقية القوة  يملك كان  والذي الكواليس وراء من  األحداث يحرك الذي
صقور مــن ــه أن عنه يعرف تشيني  إن محللون  وقــال بــوش. إدارة  فــي 
وبرامج العراق  حرب أجل من  جاهدًا سعى والــذي  الخارجية  السياسة
هجمات بعد اإلرهاب قضايا في بهم للمشتبه االلكترونية المراقبة مثل
من  طويلة فترة قبل  يتراجع بدأ تشيني نفوذ ولكن أيلول  سبتمبر/  11
الديمقراطيين جعلت والتي الماضي الثلثاء يوم أجريت التي االنتخابات

في السياسية العلوم أستاذ قال الكونغرس. مجلسي على يسيطرون
الرئيس نائب «كان جيلسون كالفن داالس في ساذرن ميثودست جامعة
أن المقدر من كان لبوش... األولــى الوالية فترة في كبير بنفوذ يتمتع
االنتخابات بعد  تسارعت التراجع هذا خطى ولكن ما يومًا نفوذه  يذوي
البيت باسم المتحدثة ونفت للغاية». كبيرة بسرعة تتراجع اآلن وهي
عن تصدر بأنها إياها واصفة األقــاويــل  تلك مثل بيرينو ــا  دان األبيض
ويفخر الرئيس». نائب أو اتصال بالرئيس أو دراية لديهم «ليس أشخاص
تقديم له يتيح انه يقول فريد  بدور اضطلع من  باعتباره بنفسه تشيني
في طموح لديه ليس تشيني كــون إلــى  استنادًا لبوش خالصة مشورة
قد قلبية متاعب من يعاني  وانــه الــرؤســاء  نــواب أغلب بخالف الرئاسة 
نائب المقربون من ويقول المنصب. هذا في لنفسه دون ترشيحه تحول
إن يقولون منتقدين ولكن  خالفات أي عن الترفع له يتيح هذا إن  الرئيس
على عبئا يمثل  ما السياسية اللعبة  قواعد فهم  على قادر غير يجعله  هذا
األمر بادئ في  تشيني أحجم عندما  لذلك ومثال  األحيان بعض في بوش
صديق على الرصاص فيها أطلق صيد حادث مالبسات عن الكشف  عن
الواقعة فإن األمور ببواطن  عالمين الى وبالنسبة الخطأ.  سبيل  على له
تجاهل بوش البيضاوي من في مكتبه مما حدث أكثر دالئل كانت لها التي
رامسفيلد دونالد الدفاع  بوزير  باإلطاحة الرئيس قــرار كانت لتشيني

بالعراق. يتعلق فيما جديدة» «رؤيــة بوجود فيه  طالب الــذي الوقت في 
أكثر من الحادة التصريحات إلى يعمدان وكالهما ورامسفيلد وتشيني
أن حين في انه محللون  وقال بوش. إدارة في للجدل أثارة  الشخصيات
في اإلدارة من  رامسفيلد خروج تجنب في ساعد قد يكون ربما  تشيني
قدر بنفس ليس لبوش الثانية الوالية فترة خــالل ثقله فــان مبكر وقــت
الخبرة إلى يفتقر كان الذي  بوش  الرئيس تولى  عندما  به يتمتع كان ما
األستاذ ــال ق  .2001 الــعــام الرئاسة  الخارجية  السياسة  فــي  الكافية
صديقته الختيار بوش خطوة أن  وين ستيفن  جورجتاون جامعة في
وقت  في ثم  2005 عام الخارجية وزارة لتولي رايس كوندليزا المقربة
كبير منصب في ــارد ك ليخلف بولتن جوشوا اختيار العام هــذا سابق 
ولكن تشيني.  نفوذ مع ــوازن ت ــداث إح إلى أدى األبيض البيت موظفي
الحزب حققها التي االنتصارات  بعد السياسية الخريطة رســم ــادة إع
لها يكون ربما للكونغرس النصفي التجديد  انتخابات في الديمقراطي
بوش فيه يؤكد الــذي الوقت في لتشيني بالنسبة التداعيات من المزيد 
أن وين»أعتقد  أكبر.وقال بمرونة  والتحلي الحزبين  بين التعاون على 
به الخاصة  مهامه تولي على سيقتصر الراهنة اللحظة في تشيني دور 
يريد التي للتغييرات يذعن أن المرجح من ليس العيون... عن واالبتعاد

إجراءها». الرئيس

(رويترز) بغداد    انفجار في قتل الذي تنتحب أمام جثة ابنها عراقية

جدار بناء السعودية:
يبدأ لم العراق مع

ب أ د بي آي، يو - § الرياض، واشنطن

طــالل ــن ــرك ال الــفــريــق ــودي ــع ــس ال ــدود ــح [ قـــال مــديــر عـــام حـــرس ال
الحدود على جــدار  إنشاء لدراسة موازنة وضعت بــالده إن العنقاوي
بعد. األرض على  يبدأ لم العمل أن إلى أشار لكنه العراقية،  - السعودية
بالسياج العمل بشأن أمس «عكاظ» لصحيفة العنقاري الفريق وقال
الواقع لكن هنالك أرض على شيء يبدأ «لم والعراق: األمني بين المملكة
وقتًا تأخذ  المناقصات «أن وأوضح الصدد». هذا في للدراسات موازنة 
ترسية تنتظر  الحدود حرس  «مديرية أن إلى الفتًا األفضل»، إلى  وصوًال
إلى مشيراً المملكة»، حدود على لوضعها الحرارية الكاميرات مشروع
 7 قيمته تبلغ الذي  المشروع، ويشمل عالية». تقنية على «ستكون  أنها
إضافة الليلية والرؤية لالتصاالت معقدة تجهيزات شراء يورو، مليارات

جوي. أو بحري أو أي توغل بري لرصد رادار جهاز 225 إلى
القبض ألقت األمنية الجهات  أن أمس  تقرير ذكر  متصل، صعيد على
تهريب في  ويعمالن اإلقامة ألنظمة مخالفين اثنين عراقيين على أخيراً 
هذين أن موضحًا العراقية، السعودية الحدود عبر آخرين عراقيين
اشتبهت حينما آب» «بيك صغيرة  نقل بسيارة بالفرار  الذا العراقيين

العليا. قرية مزارع إحدى في بهما الشرطة
للجامعات يــعــودون ــون ــودي ــع ــس ال ــالب ــط ال بـــدأ ــــرى،  أخ جــهــة  ــن  م
في الدراسة عن يحجمون لسنوات ظلوا أن بعد قياسية بأعداد األميركية
تضاعف  فقد أيلول. سبتمبر/  11 هجمات أعقاب في المتحدة الواليات
الجاري العام المتحدة الواليات إلى جاءوا السعوديين الذي الطالب عدد
 11 حاليا عددهم ليصل  الماضي  بالعام بالمقارنة مرات  أربع  للدراسة

تعليمية. مؤسسة 733 يدرسون في ألف طالب

ربدة بمنطقة فعاليته يختتم السودان شرق مؤتمر

دارفور في تسوية إيجاد إلى تسعى فرنسا
أش أ ب، - أف § القاهرة، الخرطوم

دوست الفرنسي فيليب وزير الخارجية يسعى ]
مع تسوية إلى للتوصل القاهرة يــزور الــذي بــالزي
في السالم لحفظ دولية قــوة  نشر  بشأن الخرطوم
أجراها مــحــادثــات بعد بــالزي ودعــا دارفــــور. إقليم 
أبو أحــمــد  نظيره ــع م (الــســبــت) األول أمــس  مــســاء 
«تحت المتحدة لألمم تابعة قوات نشر إلى الغيط،

إفريقية». قيادة
هذا  على العمل في مصلحة «لها فرنسا إن وقال:  
تلقى اللتين  العربية»  والجامعة  مصر  مع الملف 

لدى السودان. صاغية آذانًا أفكارهما عادة
المصريين  مع تمامًا  الرأي  نتشارك  «أننا  وأضاف  
ــور». دارف بشأن السيما السودانية، المسألة بشأن
الرئيس استقبله إذ  الخرطوم ــى  ال بــالزي وتــوجــه
مع ــات ــادث ــح م ـــرى أج كــمــا البشير عــمــر  ــي  ــودان ــس ال
اكول. الم نظيره بينهم  آخرين، سياسيين  مسئولين
باتت الطرفين مواقف  «إن فرنسي: دبلوماسي  وقال

بات البشير  عمر الرئيس أن إلى مشيراً ليونة»، أكثر 
في اإلفريقي، االتحاد قوة بتعزيز للقبول مستعداً
بوش جورج األميركي الرئيس  يعد  لم الذي الوقت

المتحدة. لألمم تابعة قوات عن فرض يتحدث
حسني محمد المصري الرئيس أجرى جانبه، من
البشير، عمر السوداني نظيره مع أمس اتصاًال مبارك
والــدولــيــة الــمــصــريــة  للجهود ــان  ــس ــي ــرئ ال ــرق  ــط وت

في دارفور. الحتواء الوضع
الــســودان ــرق ش مؤتمر اختتم ــر، آخ صعيد  على 
السودانية الحدود  على (ربــدة) منطقة في فعاليته
محمد موسى الشرق  جبهة رئيس وقــال االريترية.
ــــان» درم «أم راديـــــو  نــقــلــهــا ــات  ــح ــري ــص ت فـــي  ــد  ــم أح
المرحلة متطلبات ناقش المؤتمر  «إن أمس: صباح
سياسي ــج ــام ــرن ب ــس ــي ــأس وت ــة ــادم ــق ال الــســيــاســيــة 
المؤتمر أن إلى  مشيراً السودان، داخل للجبهة  فاعل
المرحلة في  للجبهة األســاســي النظام ــة ورق بحث 

المقبلة». السياسية

المقبل األسبوع متوقع الوزاري التعديل األردن:
ش أ أ - عّمان  §

األسبوع حكومته على األول التعديل البخيت معروف الوزراء رئيس يجري أن أردني رسمي مصدر توقع  ]
للغاية. محدوداً التعديل سيكون أن إلى مشيراً الشأن، هذا في مشاوراته قد استكمل يكون أن بعد المقبل

خروج التعديل يشمل أن المرجح من إنه أمس: األردنية اليوم» «العرب  لصحيفة  تصريح  في المصدر وقال 
السياسية التنمية عن  ستنفصالن اللتين العالي والتعليم  البرلمانية  الشئون ــي وزارت حل مع وزراء ثالثة
بالملف معنيًا يكون الــوزراء رئاسة لشئون الدولة وزير  منصب استحداث إلى إضافة التوالي على والتربية

اإلعالمي للدولة.
هو بل  كأشخاص ــوزراء ال يهدف ال المقبل  التعديل  إن قوله: البخيت  عن  الصحيفة  نقلت الصدد،  هذا  وفي
وآليات العمل منهجيات إلى موجهًا  سيكون التعديل أن موضحًا المستقبلية، الحكومة  وبرامج بخطط متعلق
تقييمه أنهى أنه وأضاف على معيشة المواطنين. ملموس في إحداث تغيير يساهم بما والبرامج الخطط تنفيذ
المقبلة، المرحلة واحتياجات بالتعديل الوزاري يتعلق فيما لديه الصورة مكتملة وباتت الوزراء كل ألداء العام

واإلصالحات السياسية. بشأن التنمية االقتصادية ستكون بعد التعديل الوزاري ما مرحلة عنوان مؤكداً أن

البرلمان رئيس فيها توسط تسوية ترفض الصومالية الحكومة

بنديرادلي على اإلسالميين استيالء إثر قتيًال 13
رويترز مقديشو - أ ف ب، §

إسالمية مجموعة استولت ]
جديدة مدينة على أمس مسلحة
ـــــط الـــصـــومـــال فــــي عــمــلــيــة وس
شخصًا   13 مــقــتــل عــن أســفــرت 
اإلسالميون واستولى األقل. على
كانت التي بنديرادلي مدينة على
مع لزعيم حرب متحالف تخضع
منطقة في االنتقالية، الحكومة
الذين الجزء شمال أقصى مودوغ
من بعد أقل على يسيطرون عليه،
الذي جيب بالد بونت من كلم مئة
وأعلن ذاتي يتمتع بشبه استقالل
لتقدمهم. سيتصدى انه قبل من
الصومالية الحكومة ورفــضــت
ــًا ــاق ــف ات (الـــســـبـــت) األول  أمــــس 
مع سالم محادثات إجراء بشأن

بها قــام وساطة  إثــر اإلسالميين
حسن شــريــف  الــبــرلــمــان  رئــيــس 
من دعمًا  يلقى ال ــذي ال ادن شيخ

االنتقالية. الحكومة
بعد  عــلــى ــي ــرادل ــدي ــن ب ــع  ــق وت  
وقال  مقديشو. شمال كلم  700
في اإلسالميين باسم  المتحدث
محمود مــحــمــد مـــــودوغ مــنــطــقــة 
عــلــى ـــد ســيــطــرنــا ـــق جـــمـــعـــة: «ل
عنيفة»، معارك بعد بنديرادلي
تقدمنا». نــتــابــع ــا ــن «أن مضيفًا 
أن ـــى إل ــان ــك ــس ــض ال ــع وأشـــــار ب
 13 مقتل ــن ع ــرت ــف أس ــارك ــع ــم ال
إسالميين خمسة بينهم شخصًا
المدينة عــن مدافعين وثمانية
يدعى سابق حرب لزعيم موالين

قيديد. اوالي حسن عبدي

الــرئــيــس  ــه، اتــهــم ــب ــان ـــن ج  م
ــف ــوس ي ــــداهللا ــــب ـــي ع ـــال ـــوم ـــص ال
بــتــدبــيــر ـــة ـــي ـــالم ــم اإلس ــاك ــح ــم ال
شــهــر ــــي ف ـــه ـــال ـــي ـــت ـــة اغ ـــاول ـــح م
الـــمـــاضـــي، ــر/ أيــــلــــول ــب ــم ــت ــب س
الفاشلة المحاولة أن إلى مشيراً
«القاعدة» تنظيم  بصمات  تحمل
ــورى ش مجلس رئــيــس وتــوقــيــع 

عويس. طاهر حسن المحاكم
السلطات ـــرت أم جهتها، ــن  م
(الــســبــت) األول أمـــس الكينية 
الجوية الرحالت جميع بتعليق 
الصومال ـــى  وال ــن  م المتوجهة
بعد أمــنــيــة، ــاب ــب ألس ــاورة  ــج ــم ال
ــال ــم ــت اح ـــن م تــحــذيــر أمـــيـــركـــي
صوماليون يشنها قد اعتداءات

كينيا. في متطرفون

(رويترز) شحن   سفينة في القراصنة احد يعتقل تابع للمحاكم الصومالية جندي


