العالم 23

األربعاء  1آب  2012العدد 1772

الجبهة الوطنية
الستكمال أهداف الثورة
تؤكد على رد حاسم إذا
صح الخبر

ص�ي��اغ��ة م �ح��ددات ل�ع�م��ل ال�ج�ب�ه��ة ال�ت��ي
ي�ن�ت�ظ��ر أن ت�ض��م إل �غ��اء ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب
دي �ف �ي��د م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل» .وأوض � ��ح إم ��ام
أن خطابًا م��ن ه��ذا ال�ن��وع يتناقض مع
تعهد ال��رئ�ي��س ال ��ذي ص��در ع�ل��ى لسان
مؤسسة الرئاسة بأن يقتصر التعامل
مع إسرائيل على وزارة الخارجية «هذا

يتناقض بدوره مع تعهد الرئيس (قبل
انتخابه) بالشفافية مع الشعب».
ال � �س � �ل � �ف � �ي ��ون ،ب � � ��دوره � � ��م ،أك� � � � ��دوا ع �ل��ى
اس� �ت� �ح ��ال ��ة ان ي� �ق ��وم ال ��رئ� �ي ��س م�ح�م��د
م��رس��ي ب��إرس��ال رس��ال��ة م��ن ه��ذا ال�ن��وع.
وش� � ��دد ع �ض��و ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ح��زب
ال �ف �ض �ي �ل��ة ،امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
الجبهة السلفية ،الدكتور خالد سعيد،
أن خلفية مرسي االخوانية التي تعتبر
ال� �خ�ل�اف ��ة وق� �ض� �ي ��ة ف �ل �س �ط�ي�ن م� ��ن أه ��م
ً
أه��داف �ه��ا ،ف �ض�لا ع��ن أن م�ح�م��د م��رس��ي
شخصية وط�ن�ي��ة وإس�لام�ي��ة ،ت��ؤك��د أن
من املستحيل أن يصدر عنه هذا الكالم.
ورغ ��م ال�ن�ف��ي امل �ص��ري ل��رس��ال��ة م��رس��ي،
أكدت مصادر في الرئاسة االسرائيلية،
مل��وق��ع  wallaاالخ� �ب ��اري ال �ع �ب��ري ع�ل��ى
االنترنت ،على موثوقية الرسالة ،التي
ت�ل�ق��اه��ا ال�س�ك��رت�ي��ر ال�ع�س�ك��ري للرئيس
االس��رائ �ي �ل��ي ،ال�ع�م�ي��د ح �س��ون ح�س��ون،
من السفير املصري في تل ابيب ،ياسر
رضا ،الذي ابلغه واملسؤولني في وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ب ��وج ��ود رد ع �ل��ى رس��ال��ة
التهنئة التي تلقاها مرسي من بيريز،
ب �ع��د ف� � ��وزه ب ��االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة
املصرية ،وحلول شهر رمضان.
ورجحت مصادر الرئاسة االسرائيلية،
ان ي�ك��ون ال�س�ب��ب وراء ال�ن�ف��ي امل�ص��ري،
وباللغة ال�ح��ادة التي ورد فيها ،م��رده
ال ��ى ال �ض �ج��ة االع�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي اث��ارت �ه��ا
ال��رس��ال��ة ،ب �ع��د ان ت �ص��درت ال�ع�ن��اوي��ن
الرئيسية في مصر واسرائيل والعالم،
م�ش�ي��رة ال ��ى ان ال�ح�ك��م امل �ص��ري خشي
من ردة الفعل الداخلية في مصر ،جراء
ال �ت �ق��ارب امل�ح�ت�م��ل م��ع اس��رائ �ي��ل ،االم��ر
ال��ذي دف��ع ال��ى ال�ن�ف��ي ،وب �ه��ذه الطريقة
الحادة.
وك��ان��ت ال �ق �ن��اة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون
االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ق� ��د ق ��ال ��ت ف� ��ي م �ع��رض
تعليقها إن «رس��ال��ة م��رس��ي مشجعة،
وتشير ال��ى امكان اقامة عالقات طيبة
مع حكم االخوان املسلمني في مصر».

العراق

قتيال في انفجار سيارتين مفخختين
ً 19
ق �ت��ل  19ع��راق �ي��ًا ،أم � ��س ،ف ��ي ان �ف �ج��ار س �ي��ارت�ي�ن م�ل�غ��وم�ت�ين
ف��ي ب �غ��داد .ووق ��ع االن�ف�ج��ار األول ف��ي س��اح��ة األن��دل��س ق��رب
م�ج�م��ع م �ط��اع��م ش�ع�ب�ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا اس �ت �ه��دف ال �ث��ان��ي م��دي��ري��ة
شرطة النجدة في منطقة الكرادة وسط بغداد .وقال شهود
وم�ص��ادر من الشرطة ،إن سحب ال��دخ��ان األس��ود تصاعدت
في سماء وس��ط العاصمة ،حيث وق��ع االن�ف�ج��اران ال�ل��ذان لم
يفصل بينهما سوى دقائق.
ويأتي االنفجاران بعد سلسلة من الهجمات في بغداد وفي
أنحاء أخرى من البالد الشهر املاضي ،أسفرت عن مقتل أكثر
م��ن م�ئ��ة ش�خ��ص ف��ي تصعيد منسق ألع �م��ال ال�ع�ن��ف ،أعلن
تنظيم دولة العراق اإلسالمية مسؤوليته عنها.
م��ن ج �ه��ةٍ ث��ان�ي��ة ،أك ��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
الشهرستاني ،فيصل عبد
ال�ع��راق��ي ل�ش��ؤون الطاقة حسني
ّ
الله ،أن العراق سيعاقب الشركات التي توقع اتفاقات دون
موافقة الحكومة املركزية ووزارة النفط .ولفت إلى أنه سيتم
و ّض��ع ش��رك��ة ت��وت��ال الفرنسية على قائمة ال �س��وداء بعدما
وقعت اتفاقًا نفطيًا مع إقليم كردستان ،وأكد أنها ستواجه
عواقب وخيمة إذا لم تعد النظر في موقفها.
(يو بي آي ،رويترز)

وزارة الداخلية اليمنية
في قبضة مسلحني
موالني لصالح
ق �ت��ل  8أش �خ ��اص وأص �ي ��ب ال �ع �ش��رات
أمس ،إثر اندالع مواجهات عنيفة في
مقر وزارة الداخلية اليمنية بني حراس
الوزارة ومحتجني عسكريني كانوا قد
سيطروا األح��د امل��اض��ي على ال��وزارة.
وق � � ��ال ش� �ه ��ود ع� �ي ��ان إن اش �ت �ب��اك��ات
مسلحة اندلعت منذ ساعات الصباح
أمس في محيط مبنى وزارة الداخلية
ف��ي ح��ي الحصبة ف��ي ش�م��ال صنعاء،
بني حراس وزارة الداخلية ومسلحني
يرتدون زي شرطة النجدة ويطالبون
بمستحقات مالية .وقال مصدر أمني
إن مسلحني م��وال�ين للرئيس السابق
علي عبد الله صالح ،تمكنوا أمس من
السيطرة على مبنى وزارة الداخلية،
متهمًا ق��وات األم��ن امل��رك��زي بمساندة
املسلحني .وأفاد شهود عيان عن قيام
مسلحني بلباس مدني وجنود شرطة
بنهب مكاتب ومعدات من مبنى وزارة
الداخلية عقب االشتباكات.
وك � � ��ان م � �ئ� ��ات م � ��ن ه � � ��ؤالء امل �س �ل �ح�ين
امل �ح �ت �ج�ين ق ��د ح� ��اص� ��روا م �ق��ر وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف� ��ي ح� ��ي ال� �ح� �ص� �ب ��ة ،م�ن��ذ
مطلع األسبوع للمطالبة بمستحقات
مالية م�ت��أخ��رة وبضمهم ال��ى ال�ق��وات
املنضوية تحت لواء وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن هؤالء
املحتجني ك��ان ت��م تجنيدهم م��ن قبل
القائد السابق لشرطة النجدة العميد
محمد عبد الله القوسي ،لدعم القوات
الحكومية التي كانت موالية للرئيس
ال�س��اب��ق علي عبد ال�ل��ه ص��ال��ح .واتهم
مصدر في الداخلية ،العميد القوسي
ال��ذي ت��م عزله ب�ق��رار م��ن الرئيس عبد
ربه منصور هادي ،بأنه يحرك هؤالء

املحتجني.
يشار ال��ى أن وزارة الداخلية اليمنية
ي��رأس �ه��ا ال �ل��واء ع�ب��د ال �ق��ادر ق�ح�ط��ان،
وت � �ع� ��د م � ��ن ح� �ص ��ة أح� � � � ��زاب «ال� �ل� �ق ��اء
املشترك» .وتلقي االشتباكات األخيرة
ض��وءًا على االض�ط��راب��ات ف��ي الشهور
ال �خ �م �س��ة ال� �ت ��ي ت �ل��ت ت �ن �ح��ي ص��ال��ح،
نظرًا ملا تمثله من تحد مباشر لسلطة
ه� � ��ادي ال� � ��ذي ي � �ح� ��اول إع � � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة
القوات املسلحة وفرض االستقرار في
البالد.
في هذه األثناء ،أكد مصدر في وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،أن ه ��ادي رف��ض
ل �ق��اء امل �ب �ع��وث االي� ��ران� ��ي ن��ائ��ب وزي ��ر
ال �ط��اق��ة م�س�ع��ود ح�س�ي�ن��ي ،ال ��ذي ك��ان
ق��د وص��ل ال�س�ب��ت إل��ى ال�ي�م��ن لتسليم
ال ��رئ �ي ��س ال �ي �م �ن��ي دع � ��وة م ��ن ن�ظ�ي��ره
اإلي��ران��ي أحمدي نجاد ،لحضور قمة
حركة عدم االنحياز في طهران .ووفقًا
للمسؤول ،ف��إن رف��ض ه��ادي استقبال
امل �ب �ع��وث اإلي� ��ران� ��ي ج� ��اء ت �ع �ب �ي �رًا ع��ن
اس �ت �ي��اء ص�ن�ع��اء م��ن س�ي��اس��ة ط�ه��ران
تجاه اليمن ،وذل��ك بعد أي��ام فقط من
اع�ل�ان السلطات اليمنية الكشف عن
خلية تجسس إيرانية تعمل منذ سبع
س� �ن ��وات ف ��ي ال �ي �م��ن ،ق��اب �ل �ه��ا تشكيك
شخصيات يمنية بصحة وجود مثل
هذه الخلية.
في املقابل ،نقلت وكالة االنباء اليمنية
ال��رس�م�ي��ة ع��ن حسيني ل��دى م�غ��ادرت��ه
ص�ن�ع��اء أم ��س ق��ول��ه «إن ال�ج�م�ه��وري��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة دائ � �م� ��ا ت��ري��د
وت��رغ��ب ال �ع��زة وال��رف �ع��ة واالس �ت �ق��رار
للشعب اليمني الشقيق».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

السودان

ّ
قتلى في تجدد االحتجاجات
ل�ل�ي��وم ال �ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ش�ه��دت
م ��دي� �ن ��ة ن � �ي ��اال ال � �س ��ودان � �ي ��ة ع��اص �م��ة
�ددة بارتفاع
دارف� ��ور ،اح�ت�ج��اج��ات م �ن� ً
مسفرة ع��ن سقوط ع��دد من
األس�ع��ار،
ً
القتلى.
وأف � � � � � ��ادت األن� � � �ب � � ��اء ع� � ��ن م� �ق� �ت ��ل س �ت��ة
اش� � �خ � ��اص واص� � ��اب� � ��ة ال � �ع � �ش� ��رات ف��ي
التظاهرة ،التي وصفت بأنها األكبر
م �ن��ذ ب� ��دء االح �ت �ج��اج��ات ال �س��ودان �ي��ة
منتصف حزيران املاضي.
وقالت املتحدثة باسم حكومة جنوب
دارف � ��ور ،بثينة م�ح�م��د أح �م��د« ،طبقًا
ل� �ت� �ق ��اري ��ر وص� �ل� �ت� �ن ��ا ف� �ق ��د ق� �ت ��ل س �ت��ة
اش � �خ� ��اص» ،م ��ن دون أن ت �ك �ش��ف عن
تفاصيل حول كيفية مقتلهم.
وأوض� �ح ��ت امل �ت �ح��دث��ة أن «ال �ت �ظ��اه��رة
ب� ��دأت ب�س�ب��ب رف ��ض ال �ط�ل�اب ألس �ع��ار
وسائل النقل التي أعلنتها الحكومة»،
الف �ت� ً�ة إل��ى أن «م�ج�م��وع��ات أخ ��رى» لم
تكشف ع��ن هويتها هاجمت منشآت
حكومية خالل االحتجاج.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،أف� ��اد ش �ه��ود ع �ي ��ان ،ب��أن
الشرطة أطلقت الغاز املسيل للدموع
ل�ت�ف��ري��ق امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن انقسموا
ملجموعات صغيرة ورم��وا بالحجارة
م �ب �ن��ى االذاع � � � ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة
ومبنى حكوميًا آخ��ر ،وقاموا باغالق
ال �ط��رق ب ��االط ��ارات امل�ش�ت�ع�ل��ة ،م��ا أدى
إل ��ى س �ق��وط ع ��دد م��ن امل�ص��اب�ين ج��رى
نقلهم إلى املستشفى.
وق ��ال أح ��د م��واط�ن��ي ن �ي��اال «اإلض� ��راب
ال��ذي ق��ام ب��ه سائقو امل��رك�ب��ات العامة
احتجاجًا على زي ��ادة أس�ع��ار ال��وق��ود
أدى إل� ��ى ب ��داي ��ة ال� �ت� �ظ ��اه ��رات» ،فيما
قالت البعثة املشتركة لألمم املتحدة
واالتحاد االفريقي في االقليم «نتيجة

الض � ��راب س��ائ �ق��ي ال� �س� �ي ��ارات ت�ظ��اه��ر
حوالي املئتني من طالب املدارس».
وب� ��دأت ال �ت �ظ��اه��رات ف��ي ال �س ��ودان من
ج��ام �ع��ة ال �خ ��رط ��وم ،أك �ب��ر ال �ج��ام �ع��ات
ال �س��ودان �ي��ة ،ف��ي  16ح��زي��ران امل��اض��ي
بعد أن أعلنت الحكومة السودانية ،عن
إج� ��راءات اق�ت�ص��ادي��ة زادت بموجبها
أسعار املنتجات البترولية والضرائب.
وس��رع��ان م��ا ان�ت�ش��رت امل �ظ��اه��رات في
مختلف ارج ��اء ال�خ��رط��وم ،لكن بقيت
أعداد املشاركني فيها محدودة قبل أن
تتراجع حدتها مع بدء شهر رمضان.
جهة ثانية ،قالت وكالة السودان
من
ٍ
ل�لأن �ب��اء ،إن ال��رئ�ي��س ال �س��ودان��ي عمر
حسن البشير ،اعتذر عن قبول دعوة
م��ن االت �ح��اد االف��ري �ق��ي مل�ق��اب�ل��ة رئيس
ج�ن��وب ال �س��ودان سلفاكير ميارديت،
ك� ��ان ي �ف �ت��رض أن ت� �ه ��دف إل� ��ى إح� ��راز
ت�ق��دم ف��ي م �ح��ادث��ات ال �س�لام املتعثرة
بني الجانبني ،وخصوصًا أن البلدين
ي��واج �ه��ان خ �ط��ر ف� ��رض ع �ق��وب��ات من
م�ج�ل��س األم ��ن ال �ت��اب��ع ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
ما لم يحال النزاعات بينهما بحلول
غد.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية
السودانية ،العبيد مروح ،إن الحكومة
تفضل عقد مثل هذه القمة بعد إعداد
وت �خ �ط �ي ��ط ج � �ي� ��د .وأض � � � ��اف أن ق �م��ة
الرؤساء ال تبحث تفاصيل املفاوضات
ب� ��ل ت� �ت ��وص ��ل ل �ح ��ل ن� �ه ��ائ ��ي ل �ق �ض��اي��ا
م �ع �ي �ن��ة .وأق � ��ر ب� ��أن ال �ج��ان �ب�ي�ن أح� ��رزا
تقدمًا في محادثات النفط لكنهما لم
يتوصال بعد إل��ى اتفاق ،فيما يتوقع
أن تستأنف املحادثات ح��ول الحدود
املتنازع عليها اليوم.
(أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
الخارجية الفلسطينية:
تصريحات رومني عنصرية
هاجمت وزارة الخارجية
الفلسطينية ،أمس ،تصريحات
مرشح الحزب الجمهوري
للرئاسة األميركية ميت رومني،
حول القدس املحتلة والفجوة
االقتصادية بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ووصفتها
بـ«العنصرية» .واتهمت الوزارة
في بيان ،رومني بـ«االنحياز
لالحتالل اإلسرائيلي» ،واعتبرت
تصريحاته «خرقًا فاضحًا
الدولية وقراراتها،
للشرعية ّ
وانتهاكًا فظًا للموروث األميركي
الخاص بحرية الشعوب
واستقاللها».
(يو بي آي)

عرفات تقاضي
سهى ً
«مجهوال» باغتيال أبو عمار

قدمت سهى عرفات (الصورة)
أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات ،أمس في باريس،
دعوى ضد مجهول بتهمة اغتيال
زوجها بعد العثور على مادة
البولونيوم السامة في اغراض
شخصية له ،ما اثار الشكوك في
انه مات مسمومًا ،حسبما ذكر
محاميها .وافاد بيان صدر عن
مكتب املحامي الفرنسي بيار
اوليفييه سور ،بأن هذه الشكوى
مع االدعاء بالحق املدني قدمت
أمس باسم سهى عرفات وابنتها
القاصر زهرة الى عميد قضاة
التحقيق في محكمة اعلى درجة
في ضاحية نانتير الباريسية.
واكد املحامي الفرنسي تقديم
الدعوى ،وكذلك بيان صادر عن
مكتب رئيس املحكمة في نانتير.
(أ ف ب)

التقشف يثير
ًَ
جدال في إسرائيل

اعترض مقربون من وزير
الدفاع االسرائيلي ايهود باراك،
على الخفض الرمزي من
ميزانية الوزارة الذي أمرت به
وزارة املال ملعاقبة باراك بعدما
اعترض على رزمة من اجراءات
التقشف صوتت عليها الحكومة
االسرائيلية أول من أمس،
حسبما اوردت وسائل االعالم
االسرائيلية .وافادت تقارير
اعالمية بأن وزير املالية يوفال
شتاينتز من حزب الليكود
(يمني) امر باقتطاع  100مليون
شيكل (نحو  25مليون دوالر)
من ميزانية الوزارة التي تبلغ 600
مليار شيكل (نحو  15مليار
دوالر) بينما وصف املقربون من
باراك القرار بـ«الصبياني واملثير
للسخرية» .وكان باراك رئيس
حزب االستقالل ( 5مقاعد في
البرملان) قد صوت ضد رزمة
اجراءات التقشف التي سنتها
الحكومة االسرائيلية.
(أ ف ب)

