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 31( السبت  أمس  والصومالية  اإلثيوبية  الحكومية  القوات  استولت   [  
خاضعة  كانت  استراتيجية  مدينة  على   )2011 األول  ديسمبر/كانون 
أعلن  ما  دامية، على  إثر معارك  الصومال  للمتمردين اإلسالميين في وسط 

مسئولون أمنيون وسكان.
وأقر إسالميو حركة الشباب الذين يسيطرون على بعض أنحاء الصومال، 
العاصمة  كلم شمال  بعد 300  على  تقع  التي  بلدوين  مدينة  بانسحابهم من 

مقديشو و30 كلم من الحدود اإلثيوبية.
المعارك صباحًا.  »بدأت  اهلل  عبد  باري  الصومالي،  األمني  المسئول  وقال 
ضواحي  في  األعداء  مواقع  اإلثيوبي  الجيش  من  بدعم  قواتنا  وهاجمت 

بلدوين«.

حوالى  وقتلنا  تحصيناتهم  في  توغلنا  المعركة.  األعداء  »خسر  وتابع 
عشرين مقاتاًل منهم قبل السيطرة على المدينة. كما توغلت القوات الصومالية 

إلى المدينة وهي تضمن أمنها حاليًا«.
مؤكداً  المعلومات،  هذه  المدينة  سكان  من  إسماعيل  معلم  محمد  وأكد 

إحصاء 18 جثة، أغلبها لمقاتلين، خارج بلدوين وفي الشوارع.
الحكومة  جنود  رأى  إنه  عيسى  الرحمن  عبد  هو  آخر  شاهد  وقال 

الصومالية وشاحنات عسكرية تدخل المدينة قبل توقف المعارك.
وقال »رأيت قرابة 30 جثة في الشارع وفي الخارج أغلبها لمقاتلين، لكن 
من  الشباب  حركة  وقللت  النار«.  إطالق  تبادل  في  علق  المدنيين  من  عدداً 

حجم خسائرها.

المعسكر الحكومي في الصومال يعلن استعادة مدينة من أيدي اإلسالميين

وزير الدفاع األميركي يبلغ طنطاوي
»قلق« واشنطن إزاء المداهمات في مصر

§واشنطن - أ ف ب

»البنتاغون«  أعلن   [
ديسمبر/   31( السبت  أمس 
2011(إن  األول  كــانــون 
وزير الدفاع األميركي، ليون 
األعلى  للقائد  نقل  بانيتا 
المصرية،  المسلحة  للقوات 
طنطاوي  حسين  المشير 
لدى  القلق«  »بالغ  الجمعة 
المداهمات  إزاء  واشنطن 
التي تستهدف منظمات غير 

حكومية في القاهرة.
باسم  المتحدث  وأوضح 
في  ليتل  جــورج  ــوزارة،  ال
أيضاً  أشاد  بانيتا  إن  بيان 
بـ »القرار الصائب« للمشير 
قيادة  يتولى  الذي  طنطاوي 
الرئيس  تنحي  منذ  مصر 
في  مبارك،  حسني  السابق 
المداهمات  لهذه  حد  وضع 
المنظمات  أنشطة  وتسهيل 

غير الحكومية في مصر.
»بعد  ليتل  ـــاف  وأض
الناجحتين  ــيــن  ــدورت ال

التشريعية،  لالنتخابات 
ضرورة  إلى  الوزير  أشار 
طريق  على  مصر  تتقدم  أن 

انتقال ديمقراطي للسلطة«.
وجدد بانيتا »تأكيد أهمية 
األميركية  المصرية  العالقة 
بحسب  ــن«  األم مجال  في 
أن  إلى  لفت  الذي  المتحدث 
بوضوح  »أكد  الدفاع  وزير 
ال  المتحدة  الــواليــات  إن 
تزال على التزامها في سبيل 
شراكتها االستراتيجية وهي 
مستعدة للتعاون مع مصر«.
الجمعة  سابق  وقت  وفي 
الخارجية  وزارة  أعلنت 
أكدت  مصر  أن  األميركية 
أنها  المتحدة  للواليات 
ضد  المداهمات  ستوقف 
المنظمات األميركية وغيرها 
المطالبة  المجموعات  من 
وستعيد  بالديمقراطية 
صادرتها.  التي  المعدات 
وكان وكالء نيابة مدعومون 
خاصة  أمـــن  ـــوات  ق ــن  م

مقار  من  مقراً   17 اقتحموا 
والدولية  المحلية  المنظمات 
ــادروا  ص حيث  الخميس، 
أجهزة كمبيوتر ووثائق في 
اتهامات  في  تحقيق  إطــار 
غير  شكل  في  تمويل  بتلقي 

قانوني من الخارج.
في  المداهمات  ــاءت  وج
أوسع من جانب  إطار حملة 
للقوات  األعلى  المجلس 
المسلحة إلسكات المعارضة 
االنتقادات  من  أشهر  بعد 
حقوق  مجال  في  لسجله 
قال  ما  بحسب  اإلنــســان، 

محللون.
باسم  المتحدثة  وقالت 
األميركية،  الــخــارجــيــة 
فيكتوريا نوالند إن السفيرة 
آن  القاهرة،  في  األميركية 
قضية  ــارت  أث باترسون 
عمليات الدهم مع مسئولين 
أعضاء  بينهم  مصريين 
للقوات  األعلى  المجلس  في 

المسلحة.

رسالة  فــي  ــت  ــاف وأض
»السفيرة  إن  إلكترونية 
المسئولين  ــن  م تلقت 
بأن  ضمانات  المصريين 
هذه المداهمات ستتوقف مع 
التي  للمعدات  فورية  إعادة 

تمت مصادرتها«.
إن  المتحدثة  وتابعت 
بحزم  »أبلغتهم  باترسون 
كل  تعاود  أن  في  نأمل  إننا 
فيها  بما  الدولية،  المنظمات 
التي تتلقى دعماً من الحكومة 
الطبيعي  عملها  األميركية، 
دعماً  ممكن  وقت  أسرع  في 
لالنتقال الديمقراطي الجاري 

في مصر«.
غير  المنظمات  بين  ومن 
استهدفتها  التي  الحكومية 
الخميس  ــات  ــم ــداه ــم ال
على  أميركيتان  منظمتان 
الوطني  المعهد  هما  األقل 
الديمقراطي والمعهد الدولي 
مصادر  وفق  الجمهوري، 

قضائية وناشطين.

 وزير الدفاع األميركي مع المشير طنطاوي )أرشيفية(

الفلسطينيون يقررون اللجوء
إلى مجلس األمن لمواجهة االستيطان

§القدس المحتلة - أ ف ب

الفلسطينية  القيادة  ــررت  ق  [
كانون  ديسمبر/   31( السبت  أمس 
مجلس  إلــى  التوجه   )2011 األول 
الجامعة  مجلس  ودعوة  الدولي  األمن 
العربية لالنعقاد لمواجهة اتساع حملة 
القدس  في  اإلسرائيلية  االستيطان 

الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
واتخذ القرار إثر اجتماع عقدته اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
محمود  الفلسطيني،  الرئيس  برئاسة 
عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل.

بيان  في  التنفيذية  اللجنة  وأعلنت 
»إنها  ربه  عبد  ياسر  سرها  أمين  تاله 
هذا  لبحث  األمن  مجلس  إلى  ستتوجه 
التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص 

العملية السياسية وحل الدولتين«.
ضوء  في  اتخذ  »القرار  أن  وأضافت 
وشمولها  االستيطانية  الحملة  اتساع 
أرجاء  وجميع  ومحيطها  القدس  مدينة 
القدس  عزل  بهدف  الغربية،  الضفة 
بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة 

مستقلة وفرض حل الكانتونات«.

دعوة  تتم  »سوف  اللجنة  وتابعت 
أعلى  على  العربية  الجامعة  مجلس 
مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد 
المصير الوطني واألمن القومي العربي، 
غير  بأسره  االستيطان  أن  منطلق  من 
شرعي وال يمكن القبول بأي حل يسمح 

بوجوده على أرضنا الوطنية«.

النتقادات  إسرائيل  وتتعرض 
االستيطانية  أنشطتها  بسبب  دولية 
للحكومة  قــرار  منذ  وخــصــوصــاً 
اإلسرائيلية بتسريع البناء االستيطاني 
لمنظمة  فلسطين  انضمام  على  رداً 
تشرين  أكتوبر/   31 في  اليونيسكو 

األول الماضي.

فلسطيني يعمل في مستوطنة يهودية قرب القدس

أميركا تزود اإلمارات
بنظام مضاد للصواريخ

§واشنطن - أ ف ب

)الجمعة(  األول  أمس  األميركية  الدفاع  وزارة  أعلنت   [
الدفاعية  للصناعات  األميركية  مارتن«  »لوكهيد  أن مجموعة 
دوالر  مليار   1,96 بقيمة  عقد  على  البنتاغون  من  حصلت 

لتزويد دولة اإلمارات بنظام دفاع مضاد للصواريخ.
وأوضح »البنتاغون« في بيان أن لوكهيد ستزود اإلمارات 
بنظامي »ثاد« يضمان رادارات وأنظمة العتراض الصواريخ، 
وبذلك تكون اإلمارات أول دولة تتزود بهذا النظام. ويندرج 
أوباما  باراك  األميركي،  للرئيس  مشروع  إطار  في  العقد 
التهديد  لمجابهة  األوسط  الشرق  في  دفاعية  إلقامة منظومة 
المتوقع  من  المشروع،  هذا  وبنتيجة  اإليراني.  الصاروخي 
وربطها  األرض  على  الصواريخ  العتراض  أجهزة  نصب 
أميركية  بأجهزة استشعار للصواريخ موضوعة على سفن 

مزودة بنظام أيجيس للدفاع الصاروخي.

األمم المتحدة تعزز
قواتها في جنوب السودان

§جوبا - أ ف ب

 31( السبت  أمس  المتحدة  باألمم  بارز  مسئول  قال   [
عززت  الدولية  المنظمة  إن   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
التي تشهد اضطرابات  بيبور  بلدة  السالم في  قواتها لحفظ 
في جنوب السودان وتقوم بنقل الغذاء جواً إلى المنطقة حيث 

أجبر العنف القبلي اآلالف على النزوح.
لجنوب  اإلنسانية  للشئون  المتحدة  األمم  منسقة  وقالت 
قوات  بنشر  »قمنا  برس«:  »فرانس  لـ  غراند  ليز  السودان، 

بحجم كتيبة في بيبور لدعم الحكومة في حماية المدنيين«.
وهي  العالم  في  دولة  أحدث  والدة  الحالي  العام  وشهد 
جنوب السودان بعد أن نال الجنوبيون حلمهم في االستقالل 
السكان  فيه غالبية  تاريخي صوت  إثر استفتاء  الشمال  عن 
شطري  بين  متوترة  العالقات  تزال  وال  االنفصال.  لصالح 

السودان.

اتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق لتوحيد الجهود ضد النظام السوري
§دمشق - أ ف ب

السورية  الوطنية  التنسيق  هيئة  أعلنت   [
لقوى التغيير الديمقراطي في بيان أمس السبت 
)31 ديسمبر/ كانون األول 2011( أنها توصلت 
اتفاق مع المجلس الوطني السوري يرسم  إلى 
االنتقالية  المرحلة  الغد« ويحدد  »معالم سوريا 
األسد،  بشار  الرئيس  نظام  التي ستلي سقوط 
العرب  المراقبين  عمل  تواَصل  الذي  الوقت  في 

في سورية وتواصلت معه عمليات القمع. 
الجزء  السوري  الوطني  المجلس  ويضم 
تضم  بينما  السورية،  المعارضة  من  األكبر 
وحزب  السوري  اليسار  تجمع  أحزاب  الهيئة 
العمل الشيوعي وحزب االتحاد االشتراكي و11 

حزباً كردياً إلى جانب شخصيات معارضة.
توقيع  نبأ  »تزف  بيانها:  في  الهيئة  وقالت 
االتفاق السياسي« مع المجلس الوطني السوري 
استمرت  مباحثات  »إثر  الجمعة  القاهرة  في 
قيادة  من  مهم  عدد  فيها  شارك  شهر  من  ألكثر 
غليون  برهان  أن  الهيئة  وأوضحت  الطرفين«. 
رئيس المجلس الوطني وقع االتفاق، إلى جانب 

هيثم مناع عن هيئة التنسيق.
وأضافت هيئة التنسيق في بيانها أن »االتفاق 
للنضال  السياسية  القواعد  تحديد  على  ينص 
أهم  محدداً  االنتقالية  والمرحلة  الديمقراطي 
معالم »سوريا الغد« التي يطمح لها كل حريص 
على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء 

الدولة المدنية الديمقراطية«.
وسيسلم االتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة 
القاهرة  في  )األحد(  اليوم  ظهر  بعد  العربية 
وينص  العربي.  نبيل  العام  األمين  بحضور 
برس«  »فرانس  وكالة  تسلمت  الذي  االتفاق 

تدخل  أّي  »رفض  على  خصوصاً  منه،  نسخة 
عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقالل البالد«، 
لكنه يؤكد أنه »ال يعتبر التدخل العربي أجنبياً«.

الوسائل  بكل  المدنيين  »بحماية  يقضي  كما 
لحقوق  الدولي  القانون  إطار  في  المشروعة 
المرحلة  »تبدأ  أن  على  ينص  وهو  اإلنسان«. 
أركانه  بكافة  القائم  النظام  بسقوط  االنتقالية 
ورموزه« أي »سقوط السلطة السياسية القائمة 
ووظائفها  الدولة  مؤسسات  على  الحفاظ  مع 
حسب  المرحلة  هذه  وتنتهي  األساسية«. 

يضمن  للبالد  جديد  دستور  »بإقرار  االتفاق 
التعددي  المدني  الديمقراطي  البرلماني  النظام 
جمهورية  ورئيس  برلمان  وانتخاب  والتداولي 
االتفاق  ويوضح  الدستور«.  هذا  أساس  على 
التي  »الفترة  هي  االنتقالية  المرحلة  أن  أيضاً 
تقع بين قيام سلطة ائتالفية إثر سقوط النظام 
وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره 
قيامها  تاريخ  من  السنة  تتجاوز  وال  الشعب 

قابلة للتجديد مرة واحدة«.
لحقوق  السوري  المرصد  أعلن  ميدانياً، 

إطالق  إثر  استشهدا  »مواطنين  أن  اإلنسان 
حاجز  على  قناصة  قبل  من  عليهما  الرصاص 
محافظة  في  القصير«  مدينة  قرب  الصوامع 
حمص. كما اعلن المرصد »سقوط شهيد بإطالق 
بمحافظة  كفرنبل  بلدة  في  طائش  رصاص 
إدلب«. وفي ريف دمشق أعلن المرصد أن »قوات 
األمن السورية أطلقت الرصاص الحي في الهواء 
إلى  توافدوا  الذين  المتظاهرين  آالف  لتفريق 
ساحة الجامع الكبير في مدينة دوما للمشاركة 

في تشييع شهداء ُقتلوا الخميس«.

شهداء  ثالثة  »تشييع  أن  المرصد  وأضاف 
األمن  قوات  برصاص  إدلب  في  الجمعة  ُقتلوا 
توعدت  حاشدة  تظاهرة  إلى  تحول  السورية 

باالنتقام من النظام والقتلة«.
توفيت  حماة،  محافظة  في  طيبة  بلدة  وفي 
بجروح  »متأثرة  العمر  من   21 الـ  في  شابة 
في  الجمعة  رصاص  إطالق  خالل  بها  أصيبت 
أن  إلى  أيضاً  المرصد  وأشار  حماة«.  مدينة 
محافظة  في  إيران  وادي  من  مواطنين  »جثتي 
فترة  بعد  ذويهما  إلى  السبت  سلمتا  حمص 
جثة  سلمت  كما  أشهر،  ثالثة  دامت  اعتقال 
إدلب بعد  أريحا في محافظة  شخص من مدينة 
أن كان اعتقل على الحدود السورية التركية قبل 
في  كما سلمت جثة شخص الهله  أيام«.  أربعة 
مدينة حماة بعدما كان خطف الجمعة. ويواصل 
ان  بعد  سورية  في  مهمتهم  العرب  المراقبون 
كانوا وصلوا االثنين الماضي إليها. ونشر على 
موقع يوتيوب على االنترنت شريط يظهر فيه 
أحد المراقبين محاطاً بعدد كبير من الشبان في 
بأم  رأيناهم  قناصة  »يوجد  يقول  وهو  درعا 
على  ترفعهم  ان  السلطات  من  ونطلب  أعيننا 
العربية وفي حال  الفور، وقد اتصلنا بالجامعة 
 24 خالل  القناصة(  إزالة  )في  يستجيبوا  لم 

ساعة ستكون هناك إجراءات أخرى«.
آخر  شريط  في  نفسه  المراقب  شوهد  كما 
أمامه بعد أن  وهو يكتب مالحظات على كّراس 
تسلم صور قتلى وجرحى، كما قام أحد الشبان 
على  تعذيب  آثار  أمامه  وكشف  قميصه  بخلع 
ظهره. وتفيد األمم المتحدة بأن أكثر من خمسة 
آالف شخص سقطوا حتى اآلن نتيجة القمع في 

سورية في حين اعُتقل أكثر من 14 ألفاً آخرين.

تظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس األول


