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»حماس« تؤكد التزامها بالتهدئة مع إسرائيل

األراضي المقدسة تحتفل بعيد الميالد رغم المعاناة

غمرتها  الــتــي  الفلسطينية  لــحــم  بــيــت  مــديــنــة  وفـــي 
الفاتيكان،  وأعــام  المياد  زينة  فيها  وارتفعت  الشمس 
الفرق  استعدت  وســاق،  قدم  على  االستعدادات  تجرى 
في  الاتين  بطريرك  الستقبال  والكشفية  الموسيقية 

القدس المونسنيور فؤاد طوال.
فيها  ولد  التي  المدينة  طوال  المونسنيور  وسيدخل 
الليل  منتصف  ــداس  ق وســيــرأس  الظهر.  بعد  المسيح 
جانب  إلى  الكائنة  كاترين  القديسة  كنيسة  في  التقليدي 
الفلسطينية،  السلطة  رئيس  حضور  في  المهد  كنيسة 

محمود عباس.
األمر  اإلسرائيلي  الجيش  تلقى  األمني،  الصعيد  وعلى 
ومنهم  الحواجز،  على  المسيحيين  الزوار  مرور  بتسهيل 
اإلسرائيليين،  والــعــرب  المحتلة  األراضـــي  فلسطينيو 

خال أعياد المياد.
مــرور  ـــات  أذون منح  اإلسرائيلية  السلطات  ـــررت  وق
المسيحيين  المحتلة  ــي  األراض فلسطينيي  إلى  خاصة 
من  لتمكينهم  شخص(   500( ــزة  وغ شخص(  آالف   7(
في  المقيمة  عائاتهم  وزيــــارة  لحم  بيت  ــى  إل الــتــوجــه 
داخــل  فــي  ــك  ذل فــي  بما  محظورة  تكون  مــا  ــادة  ع مناطق 

إسرائيل.
من  مسيحي  لـ200  إسرائيل  سمحت  األولــى،  وللمرة 
بلدان عربية ال تقيم معها عاقات دبلوماسية )باستثناء 
مصر واألردن( بدخول األراضي اإلسرائيلية عبر الحدود 

األردنية.
محمود  »حــمــاس«  حركة  في  القيادي  أكــد  سياسيًا، 
األخرى  الفلسطينية  والفصائل  حركته  »التزام«  الزهار 
في  مسيرة  خــال  الــزهــار  ــال  وق إسرائيل.  مع  بالتهدئة 
وبحجم  ــوة  ــق ال ـــع  واق ومـــن  ــا  ــن »إن ــس  ــون ي خـــان  مــديــنــة 
التضحيات التي قدمناها نعلن في هذه المرحلة التزامنا 

بالتهدئة بيننا وبين االحتال«.
في  التوتر  تصاعد  ظل  في  الزهار  تصريحات  وتأتي 
جنوب  فلسطينية  صــواريــخ  سقوط  مع  األخــيــرة  ــام  األي

إسرائيل وشن غارات إسرائيلية في قطاع غزة.
ما  بالتهدئة  »ملتزمون  اإلسرائيليين  مخاطبًا  وتابع 
االغتياالت  أوقفتم  ،إذا  االجتياح  أوقفتم  إذا  بها،  التزمتم 
برفح  التزمتم  مــا  بها  ملتزمون  فلسطين،  مــن  ــرد  ف ألي 
مع  اتفاقنا  هو  هــذا  النفس،  بضبط  ملتزمون  الحصار، 

فصائل المقاومة«.

دليل  ليست  التهدئة  أن  ــوح  ــوض ب ــول  ــق »ن ـــاف  وأض
ضعف وإنما دليل قوة، نحن ملتزمون بها ما التزم العدو 

اإلسرائيلي«.
بصفقة  طرف  ألي  نية  هناك  كان  »اذا  الزهار  وأوضح 
من  إنما  العدو  أجــل  من  ليس  نبادل  إننا  فليعلم  تبادل 
ليس  التبادل  صفقة  في  يقرر  من  إن  وبناتنا،  أبنائنا  اجل 

الحكومة اإلسرائيلية إنما ما نريده نحن ونتفق عليه«.
قطاع  بين  توتر  بعد  هذه  الزهار  تصريحات  وتأتي 
غزة وإسرائيل نتيجة تكثف إطاق القذائف والصواريخ 
وسلسلة  الماضية  ــام  األي في  إسرائيل  على  القطاع  من 

الغارات التي نفذتها إسرائيل .
الجنرال  اإلسرائيلي،  ـــان  األرك هيئة  رئيس  وأعـــرب 

غابي اشكينازي الثلثاء الماضي أمام لجنة برلمانية عن 
قلقه حيال التوتر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، 
بقوله »إن الوضع متوتر وحساس وقد يتدهور بسهولة، 

و خصوصًا إذا سقط صاروخ في منطقة مأهولة«.
ـــــرى أن  ــة أخ ــه ـــن ج ـــرال اشـــكـــيـــنـــازي م ـــن ـــج ـــــد ال وأك
األولى  للمرة  استخدمت  غزة  في  المسلحة  المجموعات 
طراز  من  الصنع  روسي  للدبابات  مضاداً  صاروخًا  أخيراً 

»كورنيت«، حسب وسائل اإلعام.
في  المستوى  رفيعة  سياسية  مصادر  أكدت  ذلك،  إلى   
لزيارة  تمهيداً  حاليا  تجرى  التحضيرات  أن  أمس  القدس 
لمصر  نتنياهو  بنيامين  اإلســرائــيــلــي،  الــــوزراء  رئيس 
أمس  اإلسرائيلية  ــة  اإلذاع وذكــرت  المقبل.  الشهر  مطلع 
المصري،  الرئيس  الــزيــارة  خــال  سيلتقي  نتنياهو  أن 
عمر  الــلــواء  العامة،  المخابرات  ومدير  مبارك  حسني 

سليمان ووزير الخارجية، أحمد أبو الغيط.
التطورات  مختلف  سيبحثان  الجانبين  أن  وأضافت   
ــة  ــي ــرام ــود ال ــه ــج ـــك ال ــا فـــي ذل ــم ــة ب ــي ــن الــســيــاســيــة واألم
والتصعيد  الفلسطينيين  مع  المفاوضات  الستئناف 
الجندي  سراح  إلطاق  والمساعي  غزة  قطاع  في  األمني 
اإليــرانــي.  الــنــووي  والملف  شليط  جلعاد  المخطوف، 
السلطات  قيام  من  أيام  عدة  بعد  نتنياهو  زيــارة  وتأتي 
لصالح  تجسس  قضية  عــن  النقاب  بكشف  المصرية 
إسرائيليان  بينهم  أشخاص  ثاثة  فيها  متهم  إسرائيل 

هاربان ومصري.

متظاهر فلسطيني يرتدي زي بابا نويل يحمل ملصقات تصور السجناء الفلسطينيين خالل مظاهرة في بلعين)رويترز(

§ القدس المحتلة - أ ف  ب، د ب أ

السنة  هذه  أحزنتها  منطقة  وسط  الميالد  بعيد  المسيحية،  مهد  المقدسة،  األراضي  احتفلت   [
اإلسرائيلي- الصراع  مأزق  أخرى  مرة  وتواجه  منه،  ونزوحهم  العراق  في  المسيحيين  مجزرة 

الفلسطيني.

اعترافات المصري المتهم 
بالتجسس كشفت 3 شبكات في سورية ولبنان

§ القاهرة - أف  ب

] قالت الصحف المصرية أمس )الجمعة( 
ـــرزاق  ال عبد  ـــارق  ط الــمــصــري،  ــات  ــراف ــت اع إن 
إلى  أدت  إسرائيل  لصالح  بالتجسس  المتهم 
لصالح  تجسس  شبكات  ــاث  ث ــن  ع الكشف 
)الموساد(  اإلسرائيلي  االستخبارات  جهاز 
ســوريــًا  أن  ــى  إل مشيرة  ولــبــنــان،  ســوريــة  فــي 
متهمًا في إحدى هذه القضايا تم إعدامه الشهر 

الماضي.
ونقلت صحيفة »المصري اليوم« المستقلة 
قضية  ــن  م الــصــلــة  ــب  ــري ق ــي  ــن أم ــدر  ــص »م ــن  ع
»ساعد  للمتهم  مصر«  »كشف  إن  التجسس«، 
شبكات  بثاث  اإليــقــاع  على  ولبنان  ســوريــة 

تجسس تعمل لصالح الموساد في البلدين«.
ــرزاق  ال عبد  ــارق  ط أن  الصحيفة  وأضافت 
شبكات  وجــــود  ـــن  »ع ــه  ــات ــراف ــت اع فــي  كــشــف 
ولبنان  سورية  في  الموساد  لصالح  تجسس 
إبــاغ  ــى  إل مصر  فــي  المسئولين  ــا  دع مــا  ــو  وه

البلدين بتلك المعلومات«.
الــمــصــري  الــمــتــهــم  أن  الــصــحــيــفــة  وأكــــدت 
أن  معه  أجريت  التي  التحقيقات  في  اعترف 
به  اتصال  على  كانا  اللذين  الموساد  ضابطي 
»طلبا منه دخول سورية عدة مرات تحت اسم 

يحمل  مـــزور  مــصــري  سفر  ــواز  ــج وب مستعار 
منتجات  ــراد  ــي ــت اس ــم  ــزع ب حــســن  ــر  ــاه ط اســـم 
تسليم  كان  األساسي  الغرض  أن  غير  سورية 
يعمل  ــي  ــن أم لــمــســئــول  كــبــيــرة  مــالــيــة  مــبــالــغ 
صحيفة  قالت  جهتها،  من  حساس«.  بجهاز 
»الشروق« المستقلة إن المتهم قدم للمحققين 
تسلمها  التي  التقارير  من  »نسخة  المصريين 
من خبير كيميائي سوري يعمل في جهاز أمني 
الــســوري  ــووي  ــن ال البرنامج  بــشــأن  حــســاس 

وكيفية دفن النفايات«.
ـــوال  ـــه طــبــقــًا ألق وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن
»الخبير  فإن  التحقيقات  في  المصري  المتهم 
الجاسوسية  يمارس  ظل  السوري  الكيميائي 

لمدة 13 عامًا وتم إعدامه الشهر الماضي«.
المجيد  عبد  المصري،  العام  النائب  وكان 
المتهم  إحــالــة  الماضي  االثنين  ــرر  ق محمود 
محكمة  إلــى  اثنين  وإسرائيليين  الــمــصــري 
»التخابر  بتهمة  العليا-طوارئ  الدولة  أمن 

لصالح إسرائيل«.
وأعلنت نيابة أمن الدولة العليا التي تولت 
التحقيق مع طارق عبد الرزاق )37 عامًا(، أنه 
الماضي  مايو/أيار  في  عليه  القبض  إلقاء  تم 
وإنها أمرت بالقبض على اإلسرائيليين وستتم 

محاكمتهما غيابيًا.

العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة  رئيس  ــح  وأوض
»اشتركوا  الثاثة  المتهمين  أن  بــدوي  هشام 
مايو  حتى   2007 مــايــو/أيــار  مــن  الفترة  فــي 
التخابر  منه  الغرض  جنائي  اتفاق  في   2010

لصالح إسرائيل«.
مــع  ـــق  ـــف ات الــــــــرزاق  ـــد  ـــب »ع إن  ـــــــاف  وأض
عن  بمعلومات  »إمدادهما  على  اإلسرائيليين 
مجال  فــي  يعملون  الــذيــن  المصريين  بعض 
للتعامل  منهم  يصلح  من  النتقاء  االتــصــاالت 
ــاد«. كــمــا قـــام بـــزيـــارات عـــدة إلــى  ــوس ــم ــع ال م
مع  للعمل  سوريين  مواطنين  لتجنيد  سورية 

جهاز المخابرات اإلسرائيلي.
المصرية  الصحف  قالت  ــرى،  أخ جهة  من 
إن المتهم المصري حاول تجنيد رئيس تحرير 
اهلل  وحزب  سورية  من  قريبة  لبنانية  صحيفة 

لكنه لم يفلح في محاولته.
في  اللبنانية  »الـــديـــار«  صحيفة  ـــدت  وأك
المتهم  أن  )الجمعة(  أمس  نشرتها  افتتاحية 
برئيس  االتــصــال  بالفعل  ـــاول  ح ــري  ــص ــم ال
معه  عــاقــة  ــة  ــام وإق أيـــوب  شـــارل  تحريرها، 
القضايا  عــن  ــي  ــق ــائ وث فــيــلــم  إعــــداد  بــدعــوى 
العربية. لكن أيوب »رفض الفكرة من أساسها 
ــرزاق  ال عبد  إلــحــاح  فــي  الشك  بعد  خصوصًا 

عليه وانتهت القضية عند هذا الحد«.

روسيا »ليست موافقة إطالقًا« على تفسير مجلس الشيوخ لـ »ستارت«
ــة  ــي ــارج ــخ ال ـــــر  وزي ــــرح  ص  [
أمس  الفــروف  سيرغي  الروسي، 
»ليست  ــا  ــي روس أن  )الــجــمــعــة( 
تفسير  ــى  ــل ع إطـــاقـــًا«  ــة  ــق ــواف م
في  ــي  ــرك ــي األم الــشــيــوخ  مجلس 
الحد  ــدة  ــاه ــع م عــلــى  مــصــادقــتــه 
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت ـــن األســـلـــحـــة االس م
عدم  على  تنص  التي  )ســتــارت( 
الــدفــاع  مــع  ملزمة  عــاقــة  وجـــود 

المضاد للصواريخ.
مجلس  أمــــام  الفــــروف  وقــــال 
المعاهدة  أمس  أقر  الذي  النواب 
ــــرار  ــــــــراءة أولـــــــى »فـــــي ق ــــي ق ف
تأكيد  األمــيــركــيــة(  )الــمــصــادقــة 
ال  المقدمة  ــي  ف ورد  ــا  م أن  ــاده  ــف م
المتحدة  والواليات  روسيا  يلزم 
»هنا  الفروف  وأوضح  قانونيًا«. 
ــة( تــرد  ــدم ــق ــم ـــي ال بــالــتــحــديــد )ف
ــاع  ــدف ــارت وال ــت الــعــاقــة بــيــن س
إلى  إضــافــة  للصواريخ  المضاد 
ــى الــتــســلــح  ــل ـــارت ع ـــت ــر س ــي ــأث ت
ــرار  ــق ــت ــى االس ــل غــيــر الـــنـــووي وع
»لسنا  وأضــاف  االستراتيجي«. 
تفسير  إنـــه  إطـــاقـــًا.  ــن  ــي ــق ــواف م
القانون  وقواعد  لمبادئ  تعسفي 

الدولي«.
»إن  أيــــضــــًا  الفـــــــروف  وقــــــال 

أخرى  معاهدة  أية  مثل  المعاهدة 
اتفاقات  مجموعة  وهي  كل،  هي 
طويل  عمل  بعد  إليها  التوصل  تم 
من  مجملها  في  تطبيقها  وينبغي 
النواب  دعــا  لكنه  قيد«.  أي  دون 
نص  على  المصادقة  إلى  الروس 
المصادقة  »إن  وقــال  المعاهدة. 
مرحلة  )ســتــارت(  معاهدة  على 

أساسية للباد«.
العمل  يتعين  »لكن  وأضـــاف 
شخص  أي  فيها  يشكك  ال  بطريقة 
عن  دائمًا  ستدافع  روسيا  أن  في 
وأعلن  المشروعة«.  مصالحها 
الخارجية  الشئون  لجنة  رئيس 
ـــواب الـــروســـي،  ـــن فـــي مــجــلــس ال

أمس  كوساتشيف  كونستانتين 
قــــراءة  فـــي  ســيــقــر  ــس  ــل ــج ــم ال أن 
للمعاهدة  الرئيسي  النص  أولى 
نيسان  أبــريــل/  ــي  ف ــه  ــع وق كــمــا 
مدفيديف  ديــمــتــري  الــرئــيــســان، 
وباراك أوباما. وسيتبنى مجلس 
ـــي يــنــايــر/  ـــي ف ـــروس ـــواب ال ـــن ال
إضافية  نصوصًا  الثاني  كانون 
أضافها  التي  ــراءات  اإلج على  رداً 
في  ــي  ــرك ــي األم الــشــيــوخ  مجلس 

قراره.
ـــال الـــقـــراءة  ـــه خ وأضـــــاف أن
حزب  »ســيــوافــق  للنص  ـــى  األول
ـــي  ـــوال ـــم ـــدة )ال ـــوح ـــم روســـيـــا ال
مطلقة  غالبية  ويشكل  للسلطة 

كما  المعاهدة  على  ــا(  ــدوم ال فــي 
ــي  ــرك ــي ــا الــرئــيــســان، األم ــه ــع وق
ديمتري  الروسي،  و  أوباما  باراك 
ــى  ــل مــــدفــــيــــديــــف. ســــنــــوافــــق ع
الرئيس«  وقعها  التي  المعاهدة 
ــراءة  ــق »ال أن  وأوضـــح  ــي.  ــروس ال
على  يناير  في  ستجرى  الثانية 
ــر،  أقــــرب حــــد«. عــلــى صــعــيــد آخ
ديمتري  الروسي،  الرئيس  جدد 
روسيا  إن  القول  أمس  مدفيديف 
الكوريل  أرخبيل  عن  تتخلى  لن 
بالسيادة  اليابان  تطالب  ــذي  ال
إقامة  طوكيو  على  وعرض  عليه، 
هذه  في  حــرة  اقتصادية  منطقة 

األراضي.
مقابلة  فــي  مدفيديف  وأعــلــن 
مع التلفزيونات الروسية »أن كل 
األراضــي  على  تقع  الكوريل  جزر 

الروسية ... إنها أرضنا«.
إال أن روسيا واليابان يمكنهما 
ــا  ــدرس ت أن  ــف،  ــدي ــي ــدف م ــب  ــس ح
مشتركة  ــة  ــادي ــص ــت اق ــع  ــاري ــش م
ــل.   ــي ــب ــى هــــذا األرخ ــل مــحــتــمــلــة ع
وأضاف مدفيديف »يمكن أن نفكر 
حرة،  اقتصادية  منطقة  إقامة  في 
مناخ  ــع  م الــحــر  للتبادل  منطقة 
اقتصادي مؤات له خصوصية«.

نواب روس يقرأون بعض الوثائق خالل مراجعة للمعاهدة »ستارت«   )رويترز(

الحكومة األردنية تحظى 
بثقة البرلمان الجديد

األول  أمــس  الرفاعي،  سمير  برئاسة  األردنــيــة،  الحكومة  فــازت   [
حديثًا،  المنتخب  النواب  مجلس  في  الثقة  على  باقتراع  )الخميس( 

النواب.  من  كبيرة  أغلبية  بتأييد  وذلك 
صوتًا   111 على  الحكومة  فيه  حظيت  الــذي  الثقة،  اقتراع  وجــاء 
أجراها  المناقشات  من  أيــام  خمسة  ختام  في  صوتًا،   119 أصل  من 
تشرين  نوفمبر/  من  التاسع  في  انتخب  الذي  األردني،  النواب  مجلس 

للحكومة. الرئيسي  السياسي  البيان  بشأن  الماضي،  الثاني 
أغلبية  ذي  ــواب  ن مجلس  عن  البرلمانية  االنتخابات  وتمخضت 
في  الرئيسية  المعارضة  كتلة  قاطعتها  أن  بعد  للحكومة،  موالية 
»جبهة  السياسي  وذراعها  المسلمين«  »اإلخوان  جماعة  وهي  الباد، 
على  الــمــســلــمــيــن«  »اإلخـــــوان  جــمــاعــة  وشــــددت  ـــي«.  ـــام اإلس الــعــمــل 
يضمن  انتخابي  قانون  أســاس  على  االقــتــراع  عملية  ــراء  إج ــرورة  ض

النسبي. التمثيل 

»مجموعة األزمات« توصي بإجراء تحكيم دولي بين الكوريتين
§ سيئول - أ ف ب، رويترز

في  الــدولــيــة  ـــات  األزم مجموعة  أوصــت   [
)الخميس(  األول  أمــس  مساء  نشرت  ــة  دراس
الحدود  تحديد  ــادة  إلع ــي  دول تحكيم  بــإجــراء 
الكوريتين  بين  األصــفــر  البحر  فــي  البحرية 
المعهد  وقـــال  حـــرب.  ــــدالع  ان خــطــر  ــض  ــف وخ
لسرعة  إجــــراءات  اتــخــاذ  »يجب  ــه  إن الفكري 

للحد من إمكانية اندالع حرب حقيقية«.
البحرية  الحدود  بشأن  »النزاع  أن  وأضاف 
وسلوك  الشمالية  الــحــدود  خــط  تسمى  التي 
به  التكهن  يمكن  ال  الـــذي  يــانــغ  بيونغ  نــظــام 
في  الوضع  هشاشة«  كبير  بشكل  عززا  مسبقًا 
كوريا  تعترف  ــم  ول الــكــوريــة.  الجزيرة  شبه 
األمم  وضعتها  التي  بالحدود  يومًا  الشمالية 
المتحدة بعد الحرب بين الكوريتين )1950-

معارك  المنطقة  ــذه  ه شــهــدت  ــد  وق  .)1953
ونوفمبر/  و2002   1999 في  عديدة  بحرية 

تشرين الثاني 2009.
بحثي  لمعهد  تقرير  ــاد  أف األثــنــاء،  هــذه  في 
الجنوبية  كوريا  في  الخارجية  ــوزارة  ل تابع 
ــا الــشــمــالــيــة قد  ــوري ـــأن ك ــة( ب ــع ــم ــج ـــس )ال أم
المقبل  ــام  ــع ال ثــالــثــة  ــة  ــووي ن تــجــربــة  تــجــري 

األصغر  ــن  االب أون  جونغ  كيم  وضــع  لتعزيز 
خلفًا  قادم  كزعيم  إيل  جونغ  كيم  الباد  لزعيم 
بصفة  يــصــدر  ـــذي  ال التقرير  ونــشــر  لــوالــده. 
توعدها  يانغ  بيونغ  إعان  من  يوم  بعد  دورية 
تصريح  عقب  نــوويــة  مقدسة«  ــرب  »ح بشن 
تعرض  إذا  هوادة«  »دون  سيرد  بأنه  الجنوب 
لهجوم وعقب إجرائه مناورات عسكرية كبيرة 

بالقرب من الحدود بين الكوريتين.
وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين 
يانغ  بيونغ  تظهر  ــم  ول و2009.   2006 فــي 
نوويًا  ساحًا  لديها  أن  إلى  يشير  ما  اآلن  حتى 
ستصعد  ثالثة  تجربة  لكن  لاستخدام  قابًا 
المقسمة  الكورية  الجزيرة  شبه  فــي  التوتر 

وستحدث اضطرابًا في األسواق العالمية.

جنود كوريون جنوبيون يقومون بدورية على حدود المنطقة العازلة بين الكوريتين      )رويترز(

حركة »حزب اإلسالم« تنضم رسميًا 
إلى تنظيم »الشباب المجاهدين« في الصومال

تنظيم  إلى  رسميًا  الصومالية  ــام«  اإلس »حــزب  حركة  انضمت   [
ولتأسيس  الــجــهــاد«  ـــدة  »وح بــاســم  ـــك  وذل الــمــجــاهــديــن«  »الــشــبــاب 

المجموعتان. نشرته  بيان  بحسب  الصومال،  في  إسامية  »خافة« 
في  رسمي  احتفال  خال  تاوته  تمت  الــذي  المشترك  البيان  وقــال 
حزب  في  إخوانكم  »يعلن  الخميس  ظهر  بعد  مقديشو  مساجد  احــد 
سنة  هي  السنة  هــذه  الشباب.  المجاهدين  إلــى  انضمامهم  اإلســام 

الوحدة«.
خافة  »إقــامــة  في  تتمثل  الــوحــدة  هــذه  ــداف  أه إن  البيان  ــاف  وأض
ضد  الــجــهــاد  ــة  ــل ــواص وم  )..( الــكــريــم  نبينا  بسنة  ــداء  ــت اق إســامــيــة 

األرض«. في  المستضعفين  المسلمين  ودعم  النصارى  الصليبيين 
حسن  الشيخ  يــد  على   2007 فــي  اإلســام  ــزب  ح حركة  وتأسست 

لم  ـــذي  ال الخميس  احــتــفــال  ــر  ــي االخ هــذا  يحضر  ولــم  ــس.  ــوي ع ظــاهــر 
علي  الشيخ  باسمهم  المتحدث  سوى  الشباب  جانب  من  كذلك  يحضره 
االندماج  على  عزمهما  الماضي  األحد  الحركتان  وأعلنت  راجي.  محمد 
التي  المحمومة  والمنافسة  المسلحة  المواجهات  من  عام  من  أكثر  بعد 

المجاهدين«. »الشباب  غلبة  إلى  آلت 
ــاق عــلــى آخـــر مــعــاقــل حـــزب اإلســــام في  ــن ــخ ــاب ال ــب ــش كــمــا شـــدد ال
عدد  والتحق  افغوي.  ممر  عند  لمقديشو  الغربية  الشمالية  الضاحية 

الشباب. بصفوف  الماضي  األسبوع  اإلسام  حزب  عناصر  من  كبير 
ويسيطر الشباب على وسط جنوب مقديشو وال تخرج عن سيطرتهم 
الصومالية  االنتقالية  الحكومة  عليها  تسيطر  التي  اإلحياء  بعض  إال 

اإلفريقي. االتحاد  قوة  من  جندي  آالف   8 من  المدعومة  الهشة 

روما تستنفر غداة هجومين 
»فوضويين« على سفارتين

طردين  انفجار  بعد  المياد  عيد  عشية  استنفار  حــال  رومــا  تشهد   [
مفخخين في سفارتي سويسرا وتشيلي تبنته مجموعة فوضوية.

تحت  البريد  وخدمات  والــوزارات  والبرلمان  الحكومة  مقار  ووضعت 
سجلت  بينما  شخصين  جرح  إلى  أديا  اللذين  االنفجارين  بعد  المراقبة 

إنذارات كاذبة في ثاث سفارات ومبان رسمية أخرى.
حول  المراقبة  »عمليات  إن  )الكاربينيري(  الدرك  باسم  ناطق  وقال 
نقاط المراقبة تم تعزيزها. موظفو السفارات والقنصليات في حال تأهب 
وخضع  مشبوهة«.  ــروداً  ط وجــدوا  إذا  بنا  باالتصال  توجيهات  ولديهم 
وهو  أحدهما  يد  بتر  يتم  وقــد  المساء.  في  جراحية  لعملية  الجريحان 
أصبعين  التشيلي  الموظف  فقد  بينما  والخمسين  الثالثة  في  سويسري 

وأصيب بجروح في الصدر والعين.
مسحوقًا  تحويان  كانتا  القنبلتين  إن  ريبوبليكا«  »ال  صحيفة  وقالت 
غير  الفوضوي  االتــحــاد  التفجيرين  وتبنى  معدنية.  وقطعًا  متفجراً 
تشيلي.  ســفــارة  فــي  ــداء  ــت االع مكان  فــي  عليها  عثر  رســالــة  فــي  الرسمي 
اإلرهاب  مكافحة  شرطة  مع  أصبحت  التي  المقتضبة  الرسالة  في  وكتب 
يحيا  هذا.  الهيمنة  نظام  لندمر  واألفعال.  باألقوال  صوتنا  إسماع  »قررنا 
غير  الفوضوي  االتحاد  الفوضى.  وتحيا  الرسمي  غير  الفوضوي  االتحاد 
فوضوي  يوناني  وفونتاس  فونتاس«.  المبروس  الثائر  خلية  الرسمي 
قتل في مارس/ آذار في أثينا في مواجهة مع الشرطة. وعبرت المجموعة 
فوضوية  ومجموعات  السجن«  في  »رفاق  مع  تضامنها  عن  الرسالة  في 

أخرى في األرجنتين وتشيلي واليونان والمكسيك وأسبانيا.
مونتوفانو  الفريدو  االيطالية  الداخلية  وزارة  في  المسئول  ــال  وق

لصحيفة »ال جورنالي« إن »الهدفين لم يتم اختيارهما عشوائيًا«.
ايطاليين  فــوضــويــيــن  ـــدة  ع الن  اســتــهــدفــت  ــرا  ــس ــوي س أن  ــــاف  وأض
العام  قنبلة  انفجار  في  تشيلي  في  فوضوي  قتل  بينما  فيها  مسجونون 

الماضي.

الشرطة اإليطالية تستنفر أمام مباني السفارات   )رويترز(

أميركا تطلب من اليمن 
تحركًا أشد ضد »القاعدة«

§  هونولولو - رويترز

ة  لمتحد ا ت  يا ال لو ا لبت  طا  [
 ) ــة ــع ــم ــج ل ا ( مــــس  أ كــيــة  مــيــر أل ا
تنظيم  ضد  شــد  أ ك  بتحر ليمن  ا
ل  د ــا ــب ت يــع  تــســر و  » ة ـــد ع ـــا ـــق ل ا «
لمشتبه  ا ن  ــأ ــش ب ت  ــا م ــو ــل ــع ــم ل ا
ت  لسلطا ا هم  تحتجز ين  لذ ا بهم 

. ليمنية ا
كبير  ن  إ بيض  أل ا لبيت  ا ل  قا و   
ك  ا ر بـــا  ، ئـــيـــس لـــر ا ي  ر ــا ــش ــت ــس م
 ، ب هــــــا ر إل ا ــة  ــح ف ــا ــك ــم ل مــــا  بــــا و أ
عد  مسا هـــو  و  - ن  ــا ــن ي ــر ب ن  جـــو
قلب  ــي  ف ــي  ت ــأ ي ئــيــس  لــلــر كــبــيــر 
كــيــة  مــيــر أل ا ت  ا ــر ب ــا ــخ ــم ل ا د  ــو ــه ج
ــة  ــي ب ــا ه ر إل ا ت  ــا ــم ــج ــه ل ا ط  حــبــا إل
ــس  ــي ئ ــر ل ــا ب اًل  تـــصـــا ا ى  جـــــر أ   -
لــح  صــا هلل  ا عــبــد  عــلــي   ، لــيــمــنــي ا
كــيــد  لــلــتــأ « ــي  ض ــا ــم ل ا لــخــمــيــس  ا

ي  قو ك  بتحر م  لقيا ا همية  أ على 
ة  ير جز في  ة  عد لقا ا تنظيم  ضد 
خططه  ط  حـــبـــا إ بــغــيــة  ب  لـــعـــر ا
فــي  ـــة  ـــي ب ـــا ه ر إ ت  هـــجـــمـــا لـــشـــن 
في  بما  ل  و لد ا من  ه  غير و ليمن  ا

. » ة لمتحد ا ت  يا ال لو ا خل  ا د لك  ذ
كـــد  أ « ن  ــا ــن ي ــر ب ن  أ ف  ــــا ض أ و  
ن  و لتعا ا يز  تعز ة  ر و ضـــر على 
ة  جــهــز أل ا بــيــن  لفعل  با ثــيــق  لــو ا
لي  مجا في  ليمنية  ا و كية  مير أل ا
بما   . . . من أل ا و ب  ها ر إل ا فحة  مكا
حينه  فـــي  ل  ــو ــص ــح ل ا ـــك  ل ذ فـــي 
لصلة  ا ت  ا ذ ت  ما لمعلو ا كل  على 
ت  ا قو تعتقلهم  ين  لذ ا د  ا فر أل ا من 

. » ليمنية ا من  أل ا
ة  لمتحد ا ت  يــا ال لــو ا ت  ز ــز ع و  
م  لهجو تحسبًا  هب  لتأ ا لــة  حــا
عــيــد  عـــطـــلـــة  ســـــم  مـــــو ل  ـــــــا خ

. د لميا ا


