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مقديشـــو ـ سي.إن.إن: شن مسلحون من حركة 
الشـــباب في الصومال، هجومـــا صباح امس على 
منطقة خاضعة لسيطرة اجليش احلكومي وقوات 
حفظ السالم بالعاصمة مقديشو، ما اسفر عن مقتل 

12 شخصا وجرح نحو 30 آخرين.
وقال شـــيخ علي محمد راجحي املتحدث باسم 
»الشباب« ان من بني القتلى اثنني من احلركة، وان 

الهجوم شمل اسلحة ثقيلة ورشاشة، ووقع صباح 
امس وكبد اجلانب اآلخر خسائر كبيرة.

من جهته قال الرائد بريجي باهوكو املتحدث باسم 
بعثة االحتاد االفريقي الـــى الصومال ان »الهجوم 
وقع عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت احمللي 
واستهدف مناطق يسيطر عليها اجليش احلكومي 

وقوات حفظ السالم االفريقية«.

الصومال: مقتل وإصابة 42 بهجوم لمسلحي حركة الشباب

صورة أرشيفية لزعيم القاعدة اسامة بن الدن

)أ.ف.پ( .. ورئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة الفلسطينية »حماس« خالد مشعل خالل العزاء أمس 

مجلس الشيوخ األميركي يقّر باإلجماع
قانوناً لفرض عقوبات جديدة على إيران

مشعل يتهم إسرائيل بقتل قيادي حمساوي ويتوعد بالثأر

دمشــــق ـ أ.ف.پ: في الوقت الذي توعد فيه رئيس 
املكتب السياســــي حلركة املقاومة االسالمية )حماس( 
خالد مشعل امس بالثأر من اسرائيل التي اتهمها باغتيال 
القيادي في حماس املبحوح قبل عشــــرة ايام في دبي، 
اعلن املكتب االعالمي حلكومة دبي امس ان شرطة دبي 
تعرفت »على املشتبه بهم في جرمية مقتل« القيادي في 
حماس محمود املبحوح ومعظمهم »يحملون جوازات 

سفر أوروبية«.
وفي السياق نفســــه، أعلن حسني املبحوح شقيق 
القيادي في كتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري 
حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( محمود عبدالرؤوف 
املبحوح الذي عثر عليه مقتوال خالل وجوده في دبي 
في العشــــرين من يناير، أن شــــقيقه اغتيل على أيدي 
»عمالء للموساد اإلسرائيلي بواسطة صعقة كهربائية 

وخنق بقطعة قماش«.

وقال املبحوح، في تصريح للصحافيني قبالة منزله في 
مخيم جباليا شمال قطاع غزة امس، إن شقيقه »تعرض 
لصعقة كهربائية خلف رأسه ومن ثم خنقه بقطعة قماش 

من قبل أشخاص من املوساد الصهيوني«.
وذكر حسني أن شقيقه كان قد وصل إلى دبي في مهمة 
مكلف بها من قبل حماس وأن احلركة أبلغت العائلة بأنها 
جتري حتقيقات بشأن مقتله وقد شكلت جلنة حتقيق 

بهذا الشأن بالتعاون من أجهزة األمن اإلماراتية.
وتابع »كنا نتوقع أن يقوم املوساد اإلسرائيلي باغتياله 

)شقيقي( في أي حلظة«.
وأضاف أن شقيقه محمود جنا في السابق من محاولتني 
إسرائيليتني لتصفيته األولى في غزة عام 1989 والثانية 
في بيروت قبل ستة أشهر حيث مت دس السم له وظل 

فاقدا للوعي ملدة يومني.
وأشــــار حسني إلى أن شقيقه كان قد خرج من غزة 

عام 1989 بعد أن طاردته أجهزة االمن االسرائيلية عندما 
كان عمره 29 عاما.

على صعيد متصل، نعت حماس في وقت سابق امس 
في بيان لها املبحوح وتوعدت »بالرد على هذه اجلرمية 

الصهيونية في الزمان واملكان املناسبني«.
وذكر البيان أن احلركة شرعت في التحقيق لكشف 
ظروف ومالبســــات مقتل املبحوح والتزال حتتاج إلى 
مزيد من التحقيق للكشــــف عنها »بالتعاون« مع دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وقــــال البيان ان املبحوح هو من مؤسســــي كتائب 
القسام واملسؤول عن أسر اجلنديني اإلسرائيليني آفي 
سبورتس وإيالن سعدون في بداية االنتفاضة األولى، 
عام 1987 بهدف إجراء عمليات تبادل لألسرى مع إسرائيل 
كما خطط للعديد مــــن العمليات »البطولية« املوجهة 

ضد االحتالل.

عواصم ـ العربية ـ وكاالت: أقر مجلس الشــــيوخ 
االميركي مساء امس االول مشروع قانون يجيز للرئيس 
االميركي فرض عقوبات على ايران الرغامها على الوفاء 

بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي.
واقر مشروع القانون »باالجماع« ولم يعارضه اي 
عضو في مجلس الشيوخ. وتهدف العقوبات اجلديدة 
الى حرمان اجلمهورية االســــالمية من احلصول على 
البنزين. فهي على الرغم من كونها احد اهم املنتجني 
العامليني للنفط اال انها تستورد 40% من البنزين بسبب 
عدم قدرتها على تكرير الكميات الالزمة. ويجب ان يدمج 
مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي 
اقر صيغته بهذا الشأن في سبتمبر، قبل ان يرسل الى 
الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا 
ساري املفعول. ويلحظ مشروع مجلس النواب منع 
اي شــــركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة 
االميركية في حال باعــــت ايران مواد نفطية تتجاوز 

قيمتها مليون دوالر.

احتجاز قوارب سعودية

وفي شــــأن آخر، ابلغت طهــــران امس االول، خفر 
احلدود فــــي اململكة العربية الســــعودية باحتجازها 
خمسة قوارب صيد ســــعودية وبحارتها الـ 18 الذين 
ينتمون إلى جنســــيات آســــيوية مختلفة أغلبهم من 
الهنود بعد مرور ثالثة أســــابيع على ايقافها من قبل 

احلرس الثوري.
وقال الناطق االعالمي في حرس احلدود السعودي 
في املنطقة الشرقية، العقيد محمد الغامدي في تصريح 
صحافي: »ان القوارب اخلمسة التي أبحرت من مرفأ 
محافظــــة القطيف، عثر عليها فــــي ايران«. إال أن هذا 
اإلعالن يأتي ثالثة أسابيع بعد احتجازها معتبرا هذا 

اإلجراء يتعارض والقوانني الدولية.
وأوضح الغامدي حســــب ما أوردت وكالة األنباء 
االملانية أنه »تقدم شــــخصان مــــن أصحاب القوارب 
في وقت ســــابق الى مرکز حرس احلدود في محافظة 
القطيف ببالغ يفيد بفقدان قواربهما وعدم عودتها، اذ 
کان التصريح املمنوح للقوارب ملدة سبعة أيام. ومت 
استنفار دوريات حرس احلدود البحرية للبحث عنهم 

کما مت اخطار الدول املجاورة للبحث«.
وأضاف قائال: »ال نعلم الى اآلن متى سيکون موعد 
عودتهم الى اململکة اذ لم تبلغنا السلطات االيرانية 

بأي معلومة بهذا اخلصوص«.
وكانت وسائل اعالم ايرانية نشرت في وقت سابق 
من الشهر اجلاري نبأ احتجاز قوارب الصيد السعودية 
اســــتنادا إلى تصريحات املالزم محسن حاجتي، قائد 
القاعدة البحرية للحرس الثوري في ميناء امام حسن 
بالقرب من ميناء بوشــــهر على اخلليج واشارت إلى 

وجود 18 بحارا هنديا على متنها.
واتهم املتحدث اإليراني القوارب السعودية باختراق 

املياه اإلقليمية اإليرانية وزعم أنها كانت على فاصلة 
27 ميال من ميناء امام حســــن اإليراني قبل اقتيادها 

إلى الرصيف.
وعلل حينها دشتي زاده رئيس دائرة صيد األسماك 
اإليراني تدخل احلرس الثوري في هذه املســــألة بأن 
القوارب كانت بالقرب من منشأة بهرجانسر النفطية 
والتي تنتج يوميا 210 آالف برميل من النفط وأن حراسة 
املنطقة كانت قد أوكلت للقوة البحرية التابعة للحرس 
الثوري، واعتبر املنطقة حساســــة للغاية مشيرا في 
الوقت نفسه إلى مصادرة 1320 كيلوغراما من األسماك 

و347 من الروبيان من تلك القوارب.

محاكمة محتجين 

وفي الشأن اإليراني الداخلي، ومن املقرر أن ميثل 
أمام احملكمة غدا خمسة محتجني، في وقت سربت فيه 
مصادر أن الرئيس محمــــود أحمدي جناد يعاني من 
مشكالت مع حلفائه في البرملان وفي احلرس الثوري 

وفي القضاء، حيث وصل الكثير منها الى االعالم.
وقد جاء تنفيذ طهران حكم اإلعدام بحق شــــابني 
بذريعة املشــــاركة في االحتجاجات التي جرت عقب 
االنتخابات، برغم أنهما اعتقال قبل االنتخابات بكثير، 
في وقت يكثــــر فيه احلديث عن احتمال التوصل الى 
تفاهمات بني معتدلــــي التيارين االصالحي واحملافظ 

حلل األزمة الداخلية.

طهران تبلغ السعودية باحتجاز قوارب في الخليج

شرطة دبي تعرفت على القتلة وبعضهم يحمل جوازات سفر أوروبية

بن الدن يدعو إلى مقاطعة الدوالر: لنحّرر البشرية من الرق والتبعية ألميركا
عواصم ـ وكاالت: في تسجيل صوتي جديد، دعا 
زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن الدن الى مقاطعة 
الدوالر األميركي »لتحرير البشرية من الرق« متهما 
الدول الصناعية بالتسبب في التغيير املناخي في 

العالم.
وقال بن الدن في التســـجيل الـــذي اذاعته قناة 
اجلزيرة الفضائية »يتعني علينا االمتناع عن التعامل 
بالـــدوالر والتخلص منه«، مضيفـــا »اعلم ان لذلك 
تداعيات عظام، إال انه سبيل مهم لتحرير البشرية 

من الرق والتبعية ألميركا وشركائها«.
وجاء في التسجيل »ان جميع الدول الصناعية 
والسيما الكبرى تتحمل مسؤولية أزمة االحتباس 

احلراري«.
وفي أول مرة يتطـــرق فيها املطلوب األول لدى 
الواليات املتحدة الى املسألة البيئية، حذر من ظاهرة 
االحتباس احلراري فقـــال ان »احلديث عن التغير 

املناخي ليس ترفا فكريا وامنا حقيقة واقعة«.
واضاف »هذه رسالة الى العالم أجمع عن املتسببني 
في التغير املناخي وأخطاره بقصد او بغير قصد وما 
يجب علينـــا فعله«، وندد بادارة الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش لعدم توقيعها بروتوكول كيوتو 
اخلاص بخفض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 

احلراري.
وقال ان »بوش االبن ومن قبله الكونغرس رفضوا 

هذه االتفاقية إرضاء للشركات الكبرى«.
إلى ذلك، قال رئيس أركان القوات البرية األميركية 
اجلنرال جورج كايســـي، إنه يتعـــني على القوات 
األميركية التزام التكتم عندما تقدم الدعم لدول أخرى 

كما هو احلال مع اليمن في حربها ضد القاعدة.
وأضاف اجلنرال كايسي في كلمة ألقاها أمام معهد 
بروكنجز انستيتوشـــن في واشنطن إن »ما يتعني 
علينا حتسينه هو كيفية تقدمي الدعم للبلدان التي 

حتتـــاج إلينا، ولكنها ال ترغـــب بالضرورة أن يتم 
اإلعالن عن ذلك«.

ونقل راديو »ســـوا« األميركي امس عن كايسي 
قوله »أعتقد أن النجاح الذي حققناه أخيرا في اليمن 
يبني السبيل إلى ذلك ولكن مجددا، علينا أن نتوخى 
احلذر وأال نظن أن بوسعنا الذهاب إلى هناك وحل 

مشكالت العالم أجمع«.
وقال اجلنرال كايسي »كنت في السعودية األسبوع 
املاضي وقيل لـــي ـ وهذه وجهة نظر املســـؤولني 
الســـعودينيـ  إنـــه ليس من املستحســـن التواجد 
على األرض في اليمن ألن ذلك سيجتذب املزيد من 

اجلهاديني«.
وكان وزير اخلارجية اليمنية أبوبكر القربي قد 
 قال األســـبوع املاضي ان تواجـــد قوات أجنبية في

بالده ســـيؤثر ســـلبا على جهودها فـــي مكافحة 
اإلرهاب.

أكد أن جميع الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية أزمة االحتباس الحراري

)رويترز( صورة مركبة لتوني بلير امام جلنة التحقيق حول حرب العراق أمس 

بلير أمام التحقيق: أحداث 11 سبتمبر
أهم عامل وراء حرب العراق

مئات المتظاهرين انتظروه بالهتاف: نريد رميك بالحذاء

صلة بني صدام حســـني وشبكة 
القاعدة، لكنه اكد انه كان »واثقا 
متاما« من ان الغرب كان سيتحمل 
التبعات لو اتيح لصدام حسني 
الدمار  مواصلة برنامج اسلحة 

الشامل.
وأمام قاعة اجللسة في وسط 
لندن، تظاهر املئات منذ الصباح 
انظار مائة  وقد حملوا، حتـــت 
شرطي، الفتات كتب عليها عبارة 
»بالير«، في تالعب باأللفاظ بني 
اســـم بلير وكلمة كذاب )الير( 

باإلجنليزية.
ونظم عدد مـــن املتظاهرين 
مسيرة لطخوا فيها ايديهم باللون 
االحمر ولبسوا اقنعة تشبه وجه 
بلير، وحملوا نعشا كتب عليه 

»ثمن الدم«.
وفيما كان بلير يدخل مركز 
امللكة اليزابيت الثانية للمؤمترات 
من باب خلفي جتنبا للمتظاهرين، 
ردد عدد من هؤالء »توني بلير 
اين انت، نريد ان نرميك بحذاء«، 
و»مجرم حرب«، وفقا لوســـائل 

اعالم بريطانية.
ودعت لهذه التظاهرات جماعات 
السالم، وشارك فيها افراد عائالت 
الـ  البريطانيني  واقارب اجلنود 

179 الذين قتلوا في العراق.

شهرا على اندالع احلرب، مبساندة 
الواليات املتحدة عسكريا، اال ان 
بلير نفى وجود اي اتفاق سري، 
واكد انه وعد بوش فقط بان يكون 
»الى جانبه« في حال فشل اجلهود 

الديبلوماسية.
وقال بلير »ما كنت اقولهـ  ولم 
اقل ذلك في السر، كنت اقوله في 
العلن ـ اننا: ســـنكون معكم في 
مواجهة هذا التهديد والبعاده«. 
ولكن »الطريقة التي ينبغي من 
خاللها معاجلة هذه املسألة كانت 

مفتوحة« للنقاش.
وعندما سأله اعضاء اللجنة 
عما فهمـــه بوش من لقائهما في 
مزرعته في كروفورد، قال بلير 
»اعتقد ان ما فهمه هو بالضبط 
ما كان ينبغي ان يفهمه وهو انه 
في حال تقرر العمل العســـكري 
فـــي غيـــاب اي وســـيلة للحل 

الديبلوماسي، فسنكون معه«.
واضاف »الواقع ان القوة هي 
دائما خيار ما تغير بعد اعتداءات 
11 ســـبتمبر، هو انـــه في حال 
الضرورة وان لم يكن من سبيل 
آخر البعاد التهديد، سيتعني علينا 

قلب نظام صدام حسني«.
ووافق بليـــر على ان اململكة 
املتحدة كانـــت تقر بعدم وجود 

 لندنـ  أ.ف.پ: في شهادته التي 
طال انتظارها امام جلنة التحقيق 
في مشاركة بريطانيا في احلرب 
على العراق في 2003، اكد رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير امس، ان دافعه لم يكن تغيير 

النظام العراقي.
واكد بلير امـــام اللجنة التي 
يترأسها جون شيلكوت انه قرر 
املشاركة في احلرب بسبب خرق 
املقبور صدام حسني لقرارات االمم 
املتحـــدة، وليـــس بدافع تغيير 

النظام.
وجوابا على ســـؤال حول ما 
ادلى به بلير في مقابلة مع بي.بي.
سي في ديسمبر، نفى ان يكون 
حتدث في تلك املقابلة عن تغيير 
النظام. واثارت املقابلة جدال واسعا 
حول االهداف احلقيقية ملشاركة 
بريطانيا في هذه احلرب الى جانب 

الواليات املتحدة االميركية.
وقـــال »لم اســـتخدم عبارة 
تغيير النظـــام في تلك املقابلة، 
ولم تكن لدي اي نية لتغيير املبرر 

االساسي« للحرب.
واضـــاف »كل ما قلته انه لم 
يكن ممكنا وصف طبيعة التهديد 
بالطريقة نفســـها لو كنا نعلم 
وقتها ما نعلمه اآلن«، وهو انه 
لم يتم العثور على اسلحة دمار 

شامل في العراق.
واكد ان تلك املقابلة لم تظهر 
»اي تغيير في املوقف املوقف، بني 
على فحوى قرارات االمم املتحدة 
املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل« 
التي اتهم العراق بخرقها، وهو ما 
شرع احلرب برأيه. وقال »كانت 

هذه هي احلجة«.
وفي املقابلة املشار اليها، سئل 
بلير ان كان ســـيقحم بالده في 
احلرب في مارس 2003 لو كان 
يعلم ان صدام حســـني ال ميلك 
اسلحة دمار شامل، فأجاب »كنت 
سأستمر في االعتقاد ان االطاحة 
به امر صحيح. من الواضح اننا 
كنا سنســـتخدم ونطور حججا 
مختلفة بشأن طبيعة التهديد«.

واستهل بلير شهادته باحلديث 
عن نظام صدام حسني بعد هجمات 

11سبتمبر.
وقال »بعد تلك املرحلة، كان 
رأيي انه ال ميكننا املخاطرة في 
هذه املسائل«. واضاف »قيل لنا 
ان هؤالء االشخاص سيستخدمون 
االسلحة الكيماوية او اجلرثومية 
او النووية اذا حصلوا عليها وهذا 
غير كل تقديراتنا للتهديدات التي 
تشكلها دول مثل العراق وإيران 

وليبيا«.
واعتبر ان نظام صدام حسني 
بعد احداث 11 سبتمبر »لم يفعل 
شيئا جديدا، لكن مفهومنا للخطر 

تغير«.
وقال »ما كنت سأهاجم العراق 
لو لم اكن مقتنعا بصحة ذلك«. 
ونفـــى بلير ان يكون عقد اتفاقا 
»سريا« في ابريل 2002 مع الرئيس 
االميركي الســـابق جورج بوش 
الذي استضافه في مزرعته، واكد 
ان كيفية مواجهة التهديد العراقي 

كانت »مفتوحة« للنقاش.
وكان شـــهود حتدثوا للجنة 
التحقيق عن وعد قطعه بلير على 
بوش فـــي ذاك التاريخ، قبل 11 
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