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ساركوزي يشارك بتنصيب واتارا في ساحل العاج
باريس ـ د.ب.أ: يتوجه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الى كوت 
ديڤوار للمشاركة في مراسم تنصيب احلسن واتارا رئيسا للبالد، حيث 
سيقام احلفل اليوم في العاصمة ياموسكرو. ويعتزم ساركــوزي 
خالل زيارته األولى لكوت ديڤوار التوجـه الى مـدينة ابيــدجان لتفقد 
القوات الفرنسية املتمركزة هناك، والتي أثير جدل حول دورهـا في 
القاء القبض على الرئيس السابق لوران غباغبو قبل ستة اسابيع. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
طائرات احللف األطلسي تغرق ثماني سفن حربية للقذافي

القذافي ينفي إصابته بالظهور مجددًا على التلفزيون
وكلينتون تؤكد أن زوجته وابنته فرتا إلى تونس

عواصم ـ وكاالت: فيما بقيت 
العقيد معمر  قضية فرار زوجة 
القذافي »صفية« وابنته »عائشة« 
وعدد من املسؤولني الليبيني الى 
تونس في دائرة التأكيد والنفي 
بني طرابلس والغرب، ظهر العقيد 
معمر القذافي مجددا على التلفزيون 
الليبـــي امس األول خالل لقاء له 
مع د.محمد أحمد الشريف األمني 
العام جلمعية الدعوة اإلسالمية 
في طرابلس وأحد أعضاء اللجان 
الشعبية، وأظهرت اللقطات القذافي 
وهو يشاهد القناة الرسمية الليبية 
وقد ظهر عليها تاريخ التاسع عشر 
من مايو، في إشارة الى أن اللقطات 
حديثة التصوير وأن القذافي بخير 

ومازال على رأس عمله.
وبالعودة الى موضوع زوجة 
القذافي وابنته فقد اكدت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
كلينتون انهما فرتا من ليبيا إلى 
تونس بعد نفي القيادة الليبية.

وقالت كلينتون في مقابلة مع 
شـــبكة »سي بي اس« ان احلملة 
الدولية في ليبيا حترز تقدما بطيئا 
ولكنه ثابت والضغط على القذافي 
ازداد إلى درجة أن زوجته وابنته 
فرتا عبر احلدود إلى تونس في هذا 
الوقت وفيما تتواصل العمليات 
العسكرية بني الثوار وقوات العقيد، 
اعلن احللف االطلسي في بيان ان 
طائراته اغرقت ثماني سفن حربية 
تابعة لكتائب القذافي خالل هجمات 
منسقة ليل امس االول على مرافئ 

طرابلس واخلمس وسرت.
وجاء في البيان ان »طائرات 
احللف االطلسي والقوات اجلوية 

اندلع قتال  ـ وكاالت:  عواصم 
عنيف بــــني اجليش الســــوداني 
واجليش الشعبي )جيش جنوب 
السودان( فجر امس في منطقة ابيي 
املتنازع عليها بني الشمال واجلنوب 
فيمــــا تبادل الطرفــــان االتهامات 

باملسؤولية عن القصف.
الناطق باســــم اجليش  وقال 
السوداني العقيد الصوارمي خالد 
سعد في بيان انه »عند الواحدة من 
صباح امس وعلى بعد 7 كيلومترات 
شــــمال مدينة ابيــــي قام اجليش 
الشعبي بنصب كمني لقوات االمم 
املتحدة وقواتنا في القوات املشتركة 

مستخدما اسلحة ثقيلة«.
واضاف ادى ذلك الى »خسائر 
كبيــــرة جار حصرهــــا حتى اآلن 
وهناك عدد من القوات مفقودين«. 
وتابع ان القوات املسلحة تعتبر 
ذلك »عدوانا صريحا وخرقا التفاق 
السالم الشامل ضد القوات املسلحة 
واالمم املتحدة ولذا تعلن القوات 
املسلحة انها حتتفظ بحقها الكامل 
في الرد على هذا العدوان في الزمان 
واملكان واملناسبني«. لكن البيان لم 
يحدد اخلسائر وقال ان انسحاب 
الســــوداني املشارك في  اجليش 
الوحدات املشــــتركة جاء مبوجب 
تطبيق اتفــــاق 12 مايو 2011 وان 
هذه القوات كانت تنسحب بحراسة 

الليبي، وذلك  الوطني االنتقالي 
خالل استقباله وفدا من املجلس 
يضم علي زيدان ومنصور سيف 
النصر، أرسلهم ثوار ليبيا كممثلني 
عنهم إلى العاصمة الســـنغالية 

)داكار(.
وذكر راديو )فرنسا الدولي( 
امس أنه في ختـــام اللقاء، أعلن 
مدير مكتب الرئيس الســـنغالي 
حبيب سي بيانا نهائيا يتضمن 
اعتراف السنغال باملجلس الوطني 
االنتقالي الليبي كمعارضة تاريخية 

وشرعية في ليبيا.

الواحد بدارفور يتطلعون فقط لنيل 
املواقع الوظيفية لتحقيق املكاسب 
الذاتية، بعيدا عن تطلعات املواطن 
الذي يســــعى لتحقيق االستقرار 
وبسط األمن واالنطالق إلى رحاب 

التنمية والتطور«.

الـــى زيادة اعتمـــاده على القوة 
البحريـــة، لم يكـــن امام احللف 
االطلســـي خيارا آخر غير القيام 
بأعمال حاســـمة حلماية املدنيني 
في ليبيا وقوات احللف االطلسي 

في البحر«.
واضـــاف »كل اهداف احللف 
االطلسي هي ذات طبيعة عسكرية 
ومرتبطـــة مباشـــرة بالهجمات 
املنظمة التي يشنها نظام القذافي 

على الشعب الليبي«.
في غضون ذلك، اعترف الرئيس 
السنغالي عبداهلل واد باملجلس 

كبيرة ملواطني دارفور. وقال عثمان 
محمد يوسف كبر والي شمال دارفور 
ـ في كلمته خــــالل ملتقى نظمته 
رابطة املرأة العاملة بالوالية امس 
بالفاشر حول االستفتاء اإلداري 
لدارفورـ  »إن املؤيدين لقيام اإلقليم 

للحلفاء واصلت ضرباتها اجلوية 
احملددة ضد قوات النظام املوالي 
للقذافي خـــالل الليل مع ضربة 
منســـقة على مرافـــئ طرابلس 

واخلمس وسرت«.
واضاف البيـــان ان »طائرات 
احللف االطلســـي قصفت سفنا 
حربية ما ادى الـــى غرق ثماني 

سفن«.
ونقل البيان عن االميرال روس 
هاردينغ، مســـاعد قائـــد عملية 
»احلماية املوحدة« التي يقوم بها 
احللف االطلسي في ليبيا »نظرا 

قوات االمم املتحدة.
في غضون ذلك، أكدت حكومة 
والية شمال دارفور رفضها التام 
ملبدأ قيام اإلقليم الواحد بدارفور، 
معلنة متسكها التام بتعدد الواليات 
ملا حتقق ويتحقق منها من مكاسب 

باسم جلنة االسعاف والطوارئ 
في وزارة الصحـــة في حكومة 
حماس »اصابة مواطنني بجراج 
متوســـطة بنيران االحتالل في 

مسيرة شرق خان يونس«.
واكدت متحدثة عسكرية ان 
اجليش االســـرائيلي فتح النار 
فأصيب احد املتظاهرين وذلك 
خالل جتمع بالقرب من اجلدار 

الفاصل بني اسرائيل والقطاع.
واوضحـــت املتحدثة لوكالة 
فرانس برس ان جنودا متمركزين 
على احلدود »اطلقـــوا عيارات 
نارية في الهواء انذارا ثم باجتاه 

املتظاهر مستهدفني اطرافه«.
العســـكريني  ان  وذكـــرت 
االســـرائيليني لديهم تعليمات 
مبنع فلسطينيني من االقتراب 
من احلدود »تخوفا من تســـلل 

ارهابيني«.

القدمية كالتزام مســـؤول جتاه 
القدس وأهلها الصامدين.

وشـــدد عبيدات على حرص 
األردنيني بشكل عام واملهندسني 
بوجه خاص على نصرة قضايا 
األمة ملا ميثلونه من طليعة في 
التصدي للمحاوالت التي تتعرض 
لهـــا مدينة القدس مـــن تهويد 
وحفر األنفاق ونبش األساسات 
واالعتداءات املتكررة على املصلني 

في املسجد األقصى.
في هذا الوقت اصيب مواطنان 
فلسطينيان بجروج »متوسطة« 
بعد ان اطلق اجليش االسرائيلي 
امس الرصاص باجتاه مسيرة 
تطالـــب »بحق العـــودة« على 
احلـــدود الشـــرقية ملدينة خان 
يونس جنـــوب قطاع غزة وفقا 

ملصادر طبية فلسطينية.
وأعلن ادهم ابو سلمية املتحدث 

عواصـــم ـ وكاالت: أعلن في 
العاصمـــة األردنيـــة عمان عن 
العربي  تأســـيس الصنـــدوق 
حلمايـــة القدس الـــذي تقدمت 
نقابة املهندسني األردنيني مبقترح 
تأسيسه خالل اجتماع املجلس 
األعلى الحتاد املهندسني العرب 
في دورته السابعة والستني التي 
عقدت في تونـــس نهاية العام 
املاضي. وأكد نقيب املهندســـني 
األردنيني عبداهلل عبيدات ـ في 
تصريح صحافي امس ـ اعتزاز 
وتقدير النقابـــة بتبني االحتاد 
ملقترحها القاضي بتأسيس هذا 
الصندوق ليكون داعما للشعب 
الفلســـطيني الصامد في مدينة 
القدس ودعم املدينة املقدسة سواء 
كان ماديا أو من خالل تنفيذ بعض 
املشاريع في املدينة املقدسة، حيث 
سيعنى بترميم البيوت في البلدة 

صورة تلفزيونية للعقيد معمر القذافي خالل لقائه د.محمد أحمد الشريف األمني العام جلمعية الدعوة اإلسالمية في طرابلس أول من أمس

)ا.پ( نائب رئيس االستخبارات السوداني صديق عمر حسن خالل مؤمتر صحافي في اخلرطوم أمس 

إصابة فلسطينيني بجروح في إطالق نار إسرائيلي على مسيرة جنوب غزة

تأسيس صندوق عربي حلماية القدس

أميركا تدرج »جيش اإلسالم« في غزة 
على الئحة اإلرهاب

واشنطن ـ يو.بي.آي: أدرجت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون منظمة »جيش اإلسالم« في قطاع غزة على الئحة 

املنظمات »اإلرهابية« األجنبية.
وأصدرت وزارة اخلارجية بيانا أشارت فيه إلى إدراج »جيش 
اإلسالم« على الالئحة مبوجب الفقرة 219 من قانون الهجرة 
واجلنسية األميركي والفقرة 1 )ب( من األمر التنفيذي 13224.
وأشار البيان إلى ان »جيش اإلسالم« ومركزه قطاع غزة هو 

منظمة »إرهابية« تأسست في أواخر العام 2005 وكان مسؤوال 
عن العديد من »األعمال اإلرهابية« ضد احلكومتني اإلسرائيلية 

واملصرية باإلضافة إلى مواطنني أميركيني وبريطانيني 
ونيوزيلنديني.

حكومة والية شمال دارفور تعلن رفضها ملبدأ قيام اإلقليم الواحد 

السودان: قتال عنيف بني جيشي الشمال واجلنوب في أبيي

موسكو: الدرع األميركية ستشكل خطراً فعليًا علينا بعد 2015

إيرلندا: زيارة امللكة إليزابيث
حققت »جناحًا باهرًا« 

روسيا: امللحق اإلسرائيلي حاول احلصول 
على معلومات عن تعاوننا العسكري مع العرب

تونس متر مبرحلة اضطرابات
في مواجهة التهديدات اإلرهابية

دبلنـ  د.ب.آ: زارت ملكة بريطانيا إليزابيث 
مدينة كورك جنوب ايرلندا امس في آخر أيام 
زيارتها التاريخية إلى إيرلندا التي أشـــاد بها 
وزير اخلارجية إيامون جيلمور ووصفها بأنها 

حققت »جناحا باهرا«.
وقال جيلمور »لقد مت التوصل إلى مستوى 
جديـــد من االحترام بـــني الدولتني« وتابع أن 
الزيارة حظيت بإشـــادة واسعة بسبب بوادر 

املصاحلة التي تضمنتها.
وأضاف »إنهـــا اللحظة التي تبلورت فيها 
عالقاتنا إلـــى عالقة بني دولتـــني متكافئتني 
ومستقلتني. وميكن اآلن أن نتطلع للعمل معا 

عواصــــم ـ وكاالت: قــــال اجلهــــاز األمني 
الروســــي »إف إس بي« ان امللحق العسكري 
اإلسرائيلي فادمي ليدرمان الذي طردته روسيا 
حاول احلصول علــــى معلومات عن التعاون 
العسكري بني روسيا وعدد من الدول العربية 

ودول االحتاد السوفييتي السابق.
ونقلت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« 
عن اجلهاز األمني الروســــي تأكيده في بيان 
أصدره امس انه مت إبعاد ليدرمان من روسيا 
كونه شــــخصا غير مرغوب به مشيرا إلى أن 

هذا الشخص غادر روسيا يوم 14 مايو.
وأوضح ان الســــلطات الروســــية قررت 
إبعاد ليدرمان بعد كشــــف ســــعيه للحصول 
على معلومات عن التعاون العســــكري الفني 
بني روســــيا وعدد من الــــدول العربية ودول 
االحتاد السوفييتي السابق وما تقدمه روسيا 

من مساعدات إلى هذه الدول.
وذكرت مصــــادر إعالميــــة معلومات عن 

تونسـ  أ.ف.پ: يبدو ان تونس ما بعد بن 
علي دخلت مرحلة جديدة من االضطرابات في 
مواجهة تهديد »ارهابي« محتمل على اراضيها 
الواقعـــة بني اجلزائر وليبيا في حني تعاني 
من جهة اخرى مـــن تداعيات النزاع الليبي 

على حدودها اجلنوبية.
وبعد اربعة اشهر من انتفاضة غير معهودة 
كانت انطالقة »الربيع العربي«، شهدت تونس 
هذا االســـبوع عدة اخبار سيئة تتراوح بني 
اعتقال »عناصر مفترضة في تنظيم القاعدة 
في بالد املغرب االسالمي« ونهاية دامية لتبادل 
اطالق النار في شمال البالد بني عناصر »يشتبه 

في انتمائهم الى القاعدة«.
التونســـية  العام للرابطة  االمـــني  واكد 
حلقوق االنسان خميس كسيلة ان »الوضع 
غير املســـتقر في تونس قد يكون مناســـبا 
لنشاطات مجموعات ارهابية كتنظيم القاعدة 
او غيره«. واضاف »البد ان يتحد الشـــعب 
وكافـــة القوى السياســـية التي تريد جناح 
هـــذه املرحلة االنتقالية مـــن اجل التصدي 
لكل املجموعات االرهابية التي تريد زعزعة 

استقرار البالد«.
وبدا التونسيون الذين كانوا يرددون »ال 
خوف بعد اليوم« فـــي التظاهرات االخيرة 
املناهضـــة للحكومة مطلع مايو في تونس، 
يكتشـــفون هذا االســـبوع وجوه جنراالت 
يشاركون في برامج تلفزيونية حول االمن 
ومكافحة »االرهابيني« في مشـــهد لم يعهده 

وإقامة تبادل جتاري سويا«.
وشهد أول يومني من الزيارة مراسم رمزية 
من بينها وضع أكليل من الزهور على نصب 
تذكاري ملن قتلوا »من أجل قضية حرية ايرلندا« 
في ثورات متعاقبة ضد احلكم البريطاني والتي 

أدت إلى االستقالل عام 1922.
وحتينت امللكة الفرصة أمس االول الطالق 
العنان لعواطفها جتـــاه اخليول عندما زارت 
املزرعـــة الوطنية للخيول في مقاطعة كيلدار 

والتي تضم اخليول االيرلندية االصيلة.
وقامت أيضا بزيارة خاصة إلى مزرعة خيول 

جيلتاون في مقاطعة كيلدار.

جتسس ليدرمان على صفقة وقعتها سورية 
مع روســــيا في العام 2007 لشراء صواريخ 

»ياخونت«.
من جهة اخرى، أعلن أحد قادة أركان القوات 
املسلحة الروسية أن مشروع الدرع الصاروخية 
االميركية في أوروبا الشرقية سيشكل »خطرا 
فعليا« للقوات االستراتيجية النووية الروسية 

بعد العام 2015.
واعلن قائد منطقة اوروبا الشرقية في هيئة 
االركان اجلنرال اندريه تريتياك في تصريح 
نقلتــــه وكاالت االنباء الروســــية ان الوضع 
سيتغير اعتبارا من املرحلتني الثالثة والرابعة 
لتطوير املعدات بعد العام 2015 عندما ستصبح 

الدرع مجهزة بـ »300 القط تقريبا«.
واضاف تريتياك ان »ذلك سيشكل خطرا 
فعليا لقواتنا االستراتيجية النووية«، مشيرا الى 
ان مدى اللواقط االميركية املنتشرة في پولندا 

سيكون »قريبا جدا من احلدود الروسية«.

حتى اآلن في البالد.
وسادت مشاعر تأثر ومخاوف بعد اعالن 
مقتل اربعة اشـــخاص ـ عقيـــد وجندي في 
اجليش التونســـي وليبيني اثنني ـ االربعاء 
في الروحية التـــي تبعد نحو 200 كلم عند 

احلدود اجلزائرية.
وافاد مصدر ماذون عن مقتل عســـكريني 
فـــي تبادل الطالق النار مع رجال »مدججني 

بالسالح ينتمون الى القاعدة«.
واعلنت الســـلطات االحد املاضي اعتقال 
جزائري وليبي يشتبه في انتمائهما الى تنظيم 
القاعدة في بالد املغرب االسالمي بحوزتهما 
متفجرات في نكريف )جنوب( بوالية تطاوين. 
واجمعت االحزاب السياسية بكل تياراتها على 
التنديد »باالعمال االجرامية« التي ترتكبها 
»مجموعات ارهابية تعرض استقرار البالد 

الى اخلطر«.
ودعا حزب الوحدة الشـــعبية الى »مزيد 
مـــن التنســـيق مـــع احلكومـــة اجلزائرية 
للقيام بدوريات مشـــتركة عند حدود البلد 

الغربية«.
من جانبها، دعـــت حركة الدميوقراطيني 
االشتراكيني الشـــعب الى مساعدة اجليش 

على »حماية الوطن«.
ورغم رفع حظر التجول الليلي في تونس 
العاصمة في الســـابع من مايو، بعد مشاهد 
الفوضى، اعرب عدد من التونسيني لفرانس 
برس عن خوفهم من حدوث »اعمال عنف«.

امللكة إليزابيث لدى وصولها ملوقع صخرة سانت باتريك في كاشل
السنغال تعترف 

باملجلس الوطني 
االنتقالي الليبي


