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قادة العالم يشاركون في االحتفاالت
بذكرى تأسيس اجلمهورية اإليطالية

واشنطن: ال نسعى لتغيير حكم البشير
 إمنا نريد دولتني مستقرتني

تشاڤيز: قاعدة الصواريخ املزعومة 
ضد أميركا محطة كهرباء

ساحل العاج: واتارا يعلن احلكومة اجلديدة

توقف مفاوضات تشكيل احلكومة الفنلندية

روماـ  أ.ف.پ: أغلقت قوات االمن االيطالية الوسط 
التاريخي في روما امس فيما يتجمع قادة من مختلف 
دول العالم حلضور العرض العســــكري مبناســــبة 
االحتفــــاالت بذكرى تأســــيس اجلمهورية االيطالية 

العام 1946.
وحضر الرؤساء االفغاني حميد كرزاي واالسرائيلي 
شيمون بيريز والفلسطيني محمود عباس والروسي 
دميتري مدڤيديڤ االحتفاالت الى جانب اكثر من 80 
من قادة العالم وبينهم ايضا نائب الرئيس االميركي 
جو بايدن ونائب الرئيس الصيني تشــــي جينبنغ 

واالمني العام لالمم املتحدة بان كي مون.
واســــتضاف برلســــكوني، الذي يواجه اوضاعا 

اخلرطومـ  وكاالت: قال مبعوث الرئيس األميركي 
الى السودان بريستون ليمان ان بالده ال تسعى بأي 
شكل من االشكال الى تغيير نظام الرئيس السوداني 
عمر البشــــير بل العكس ألنها تريد دولتني قابلتني 
للحياة في الشــــمال واجلنوب وتعيشــــان معا وكل 

واحدة مستقرة سياسيا.
واوضح ليمان في تصريحــــات نقلتها صحيفة 
»الصحافة« الســــودانية الصــــادرة امس ان تطبيع 
العالقات بني اخلرطوم وواشــــنطن حتكمه »خارطة 
طريــــق« تركز على ضرورة اكمــــال تطبيق اتفاقية 
السالم الشامل واحراز تقدم في سالم دارفور على أن 
تبدأ عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة 

لالرهاب خالل فترة محددة.
واشار الى ان اعفاء ديون البالد اخلارجية وشطب 
اسم السودان من قائمة االرهاب ليسا ثمنا أو مساومة 
النســــحاب اجليش من منطقة أبيــــي املتنازع عليها 
وأن االنسحاب سيكون عبر تطبيق بروتوكول أبيي 
واالستفتاء أو باتفاق متفاوض عليه بني الرئيس عمر 
البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت 

كاراكاسـ  سي.إن.إن: سخر الرئيس الڤنزويلي 
هوغو تشاڤيز من التقارير التي أشارت إلى وجود 
قاعدة صاروخية تبنيها بالده بالتعاون مع إيران 
موجهة ضد مدن أميركية، واعتبر أن هناك بعض 
»االلتباس« حول القضية، وأن ما جرى رصده من 
خـــالل األقمار الصناعية إمنا هو عبارة عن أبراج 
توليد الهواء من الرياح. وقال تشـــاڤيز، في كلمة 
منقولة عبر التلفزيون، ان املنشآت التي تقام في 
شبه جزيرة باراغوانا الواقعة في شمالي البالد هي 

محطة كهربائية تعتمد على طاقة الريح.

أبيدجانـ  أ.ش.أ: أعلن رئيس كوت ديڤوار احلسن 
واتارا تشكيل حكومته اجلديدة برئاسة جيوم سورو 

الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا.
وذكر راديو »فرنســــا الدولي« امس أن احلكومة 
اجلديدة ال تضم ممثلني من أنصار الرئيس اإليڤواري 
السابق لوران غباغبو الذي اعتقل في 11 أبريل املاضي 
ألنهم اشترطوا انضمامهم إلى احلكومة بإطالق سراح 

زعماء احلزب املعتقلني في شمال البالد.
واضاف الراديو أن احلكومة اجلديدة تضم 36 وزيرا 
بينهم 14 من أعضاء حزب »التجمع اجلمهوري« وثمانية 
من حزب »كوت ديڤوار الدميوقراطي« التابع للرئيس 
السابق هنري كونان بيديه، هذا باإلضافة إلى خمسة 
من حزب »القوات اجلديدة املتمردة الســــابقة« الذي 

يرأسه سورو وخمسة وزراء من املجتمع املدني.
وأكــــد الراديو أنه مت تعيني عــــدد من الوزراء من 
أحزاب أخرى صغيرة، مشــــيرا إلى حزب واتارا قد 

هلسنكيـ  د.ب.أ: ذكر مسؤولون حكوميون امس ان 
جهود تشكيل حكومة فنلندية مكونة من ستة احزاب 
توقفت مساء اول من امس ولن تستأنف حتى مطلع 
االسبوع. وقال رئيس الوزراء املكلف يركي كاتاينن الذي 
رأس املباحثات طيلة االسبوعني املاضيني ان االحزاب 
غير قادرة على االتفاق على السياســــات الضريبية. 
وترك احلزب الدميوقراطــــي االجتماعي ذو التوجه 

اليساري وحزب حتالف اليسار املباحثات.
وقال يوتا اوربيالينني زعيم احلزب الدميوقراطي 
االجتماعي ان اخلالف تركز على مقترحات لرفع ضريبة 
القيمة املضافة فيما لم تبحث معدالت الضريبة على 
اصحاب الدخول املرتفعة. وقال كاتاينن انه سيدعو 

سياســــية صعبة على الصعيد الداخلي السيما بعد 
هزمية حزبه فــــي االنتخابات احمللية، محادثات بني 
بايدن والرئيس الروســــي. من جانب آخر، اشــــارت 
اذاعة اجليش االسرائيلي الى احتمال انعقاد »قمة« في 
العاصمة االيطالية بني الرئيس االسرائيلي شيمون 

بيريز ورئيس السلطة الفلسطينية وبايدن.
بدوره ألغى الرئيس التركي عبداهلل غول زيارته 
املقررة إلى إيطاليا ألسباب صحية حيث يعاني من 
نزلة برد حسبما ذكرت وكالة أنباء األناضول مساء 
امــــس االول. وقالت إنه كان من املقرر ان يزور غول 
إيطاليا حلضور االحتفاالت بالذكرى السنوية الـ 150 

على الوحدة اإليطالية.

و»نحن نحثهم على احملادثات«.
في هذا الوقت، أعلن في اخلرطوم أن احلوار حول 
القضايا العالقة بني شريكي اتفاقية السالم الشامل 
في الســــودان »املؤمتر الوطني واحلركة الشعبية« 
سيستأنف االسبوع املقبل بالعاصمة االثيوبية أديس 

أبابا حتت رعاية االحتاد االفريقي.
وقال رئيس مفوضيــــة التقومي والتقدير ديريك 
بلمبلي في تصريحات عقــــب االجتماع قبل االخير 
للمفوضية قبل انتهاء الفترة االنتقالية والذي ضم 
ممثلني للحكومة السودانية واحلركة الشعبية ودول 
الترويكا، إن االجتماع بحث ثالثة موضوعات شملت 
استئناف احلوار حول القضايا املعلقة وترتيبات ما 
بعد االســــتفتاء واالوضاع في ابيي وجنوب كردفان 

وجنوب النيل االزرق.
وأكــــد االجتماع على ضــــرورة بحث كل القضايا 
املعلقة حتت رعاية االحتــــاد االفريقي في االجتماع 
املتوقع عقده في اديس ابابا االسبوع املقبل وتكثيف 
االجتماعات لالنتهاء منها قبل نهاية الفترة االنتقالية 

في التاسع من يوليو املقبل.

وقد بدأ تشاڤيز حديثه عن هذا املوضوع بشكل 
يوحـــي باجلدية، فقال »الصواريـــخ موجهة إلى 
واشنطن. ميكن لكل منصة إطالق ثالثة صواريخ 
في الوقت نفســـه وهي حتلـــق بزاوية 90 درجة 
عن بعضها، ميا يعني أنه ميكن توجيه األول إلى 
واشنطن والثاني إلى نيويورك، والثالث إلى أين؟ 
فلنقل ميامي«. لكنه ســـرعان ما عاد للتأكيد على 
أنه ميزح، ورجـــح أن تكون األقمار الصناعية قد 
صورت أعمدة مراوح إنتـــاج الكهرباء في املوقع 

فاعتقدت أنها منصات صواريخ.

فاز بنصيب األسد من احلقائب الوزارية حيث حصل 
على 14 وزارة من أصل 36.

وأوضح الراديو أنه مت تعيني خمسة وزراء دولة من 
معارف الرئيس حيث مت تكليف حامد باكايوكو بوزارة 
الداخلية ودانيال كبــــالن دونكان بوزارة اخلارجية 

وشارلز ديبي كوفي وزيرا لالقتصاد واملالية.
في هذا الوقت، أعلن املتحدث الرسمى باسم وزارة 
اخلارجية الفرنســــية بيرنار فاليرو أنه مت العثور 
على جثتني ببحيرة بالقرب من العاصمة اإليڤوارية 

أبيدجان ويتم حتديد هويتهما.
وقال فاليرو ـ حســــبما ذكرت قناة »فرانس 24« 
اإلخباريــــة امس ـ »انه من املرجــــح أن تكون هاتان 
اجلثتان لرعايا فرنسيني مختطفني منذ 4 أبريل املاضي 
في كوت ديڤوار«، موضحا أنه من الصعب تأكيد ما إذا 
كانت هاتان اجلثتان ملواطنني فرنسيني مختطفني من 

عدمه إال من خالل التحاليل لتحديد هويتهما.

حزب الوسط لالنضمام الى املباحثات. وقد مني حزب 
الوسط بخسائر كبيرة في انتخابات ابريل املاضي، 
وقال انه قد ينتقل الى املعارضة، ومن املقرر ان تبحث 
قيادة احلزب عرض كاتاينن. ولم يتحدد موعد نهائي 
لتلك احملادثــــات التي يقودهــــا كاتاينن زعيم حزب 
التحالف الوطني احملافظ. ووصف االئتالف املتصور 

من االحزاب الستة بأنه حكومة قوس قزح.
وظل حزب »الفنلنديون احلقيقيون« والذي احرز 
مكاسب كبيرة ببرنامج انتخابي قوي يتسم بالتشكك 
جتاه االحتاد االوروبي على الهامش. وباالضافة الى 
حزب كاتاينن يشارك في املباحثات حزب اخلضر وحزب 

الشعب السويدي واحلزب الدميوقراطي املسيحي.

املعارضة تشيد بانشقاق شكري غامن.. ونائبه ميثل طرابلس في اجتماع »أوپيك« في القاهرة

الثوار الليبيون يتوقعون سقوط نظام القذافي خالل أيام:
سنضع حدًا للمعارك ونسيطر على طرابلس وننهي احلكم

رئيس الوزراء الياباني ينجو من تصويت حجب الثقة 
ويتعهد باالستقالة بعد انتهاء أزمة فوكوشيما النووية

دعوى قضائية لوقف 15 قناة فضائية تؤيد القذافي
أقام محامـــون مصريون 
وأعضاء في املجلس الوطني 
الليبـــي االنتقالـــي دعـــوى 
الدولة  أمام مجلس  قضائية 
صبـــاح اول مـــن امس ضد 
القذافي، ورؤســـاء  العقيـــد 
العامة لالســـتثمار  الهيئـــة 
واملناطق احلـــرة، ومجلس 
إدارة املنطقة احلرة اإلعالمية، 
ومجلس إدارة الشركة املصرية 
لألخبار الصناعية )نايل سات( 
يطالبـــون فيها بوقف بث 15 
قنـــاة فضائية أطلقها العقيد 

فقام كعادة الطغاة والفاسدين 
مستعينا بكتائبه وميليشيات 
املرتزقة املســـتأجرين بذبح 
شعبه )ارتكاب جرمية إبادة 
جماعية( باستخدام األسلحة 
الثقيلـــة، والقصف  النارية 
اجلـــوي لقمـــع املتظاهرين 
العزل، الذين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة حربية غير متكافئة 
بني شعب أعزل ثار على جالده 
الطاغية املسلح بكل األسلحة، 
فواجه شعبه واعتبره جيشا 
محاربا فســـقط ـ ومـــازال ـ 

القذافي على القمر الصناعي 
»نايل سات« للتحريض على 
قتل الشعب الليبي. وقالوا في 
دعواهم انه بتاريخ 17 فبراير 
2011 اندلعت الثورة الشعبية 
الليبية املجيدة )يوم الغضب( 
مستلهمة روح ثورة 25 يناير، 
وأيضا ثورة الشعب التونسي 
املجيد، والتي بدأت تدب رياح 
اإلصالح والتغيير في عاملنا 
العربي، بعد ما رزح حتت وطأة 
الطغاة املستبدين عقودا زمنية 
انتفاضة  طويلة، على شكل 

يسقط آالف الشهداء وعشرات 
اآلالف من اجلرحى وغيرهم 
من املشردين واملهجرين، األمر 
الذي حرك بعض ضمائر أحرار 
العالم دوليا وعربيا، فصدرت 
التي تدين  الدولية  القرارات 
املطعون ضده األول، لم يكتف 
هذا النظام املجنون بذلك بل 
سخر وسائل اإلعالم املختلفة 
للتحريض على قتل شعبه، 
وتزييف احلقائق بتســـخير 
املتمثلة في  أبواقه اإلعالمية 

القنوات املدعى عليها.

شعبية سلمية شملت معظم 
الليبية، طالب الشعب  املدن 
فيهـــا بإصالحات سياســـية 
واقتصادية واجتماعية غابت 
عن وطنهم نيفا وأربعني عاما 
الظلم والقهر والفســـاد  من 
واالستبداد، وقد بدأت ثورة 
الشـــعب الليبي ـ ومازالت ـ 
ســـلمية، لكن املطعون ضده 
القذافي اجلاثم  العقيد  األول 
على صدور الشـــعب الليبي 
العظيم لم يرحـــم طفال وال 
امرأة،  شـــيخا وال رجال وال 

عواصم ـ وكاالت: بعد اعالن 
»الناتو« ودول غربية ان سقوط 
العقيد معمر القذافي بات قريبا، 
توقع رئيــــس املجلس الوطني 
الليبــــي مصطفــــى  االنتقالــــي 
عبداجلليل سقوط نظام العقيد 
خالل األيام القليلة املقبلة، مؤكدا 
أن الثوار سيضعون حدا للمعارك 
الدائرة خالل أيــــام قليلة، عبر 
سيطرتهم على طرابلس وإنهاء 
القذافي. وقال عبداجلليل  حكم 
في مقابلة مع قنــــاة »العربية« 
االخباريــــة بثتهــــا صباح امس 
ان »الثوار يتســــلحون بالصبر 
والشجاعة واإلصرار على حتقيق 
املراد، ومن ثم فقد تشهد األيام 
القادمة املزيد من اإلجنازات في 

هذا الشأن بإذن اهلل تعالى«.
وأضاف عبداجلليل أن الثوار 
يحققون تقدمــــا تلو اآلخر ضد 
قوات القذافي، وأن نظام األخير 
يتهاوى، مشددا على أن كل من 
القذافي سيكون في  ينشق عن 
مأمن، وأن كل من يبقى ويقاتل 
فــــي صفه فدمه مهــــدور، حيث 
قال »نطمئن كل املنضمني ملعمر 
القذافي أنهــــم في حالة تخليهم 
عنه سنضمن لهم األمن والسالمة، 
ونحذر كل من يستمر في العمل 
مــــع القذافــــي، ألن دمه وروحه 

سيكونان هدفا مشروعا«.
وأكد عبداجلليل على ضرورة 
اللجوء للحل العسكري في حال 
بقاء القذافي في احلكم، مشــــددا 
على أن الثوار مع أي حل يحقن 
الدماء ويعجــــل برحيل القذافي 
وأبنائه. وحول تهديدات القذافي 
من انتشار عناصر تنظيم القاعدة 
في املناطق التي يسيطر عليها 
قــــال رئيــــس املجلس  الثوار، 
الوطنــــي االنتقالي في ليبيا ان 
احلدود اجلنوبية والغربية ليست 
حتت سيطرة الثوار، وإمنا حتت 
سيطرة كتائب معمر القذافي، فإذا 
كان هناك أي تسرب لعناصر أو 
أسلحة فهو يتم من هذه املناطق 

التي تعد معقال للقذافي.
في هذا الوقت، اشاد املجلس 
الوطني االنتقالي امس بانشقاق 
وزير النفط الليبي شكري غامن 
احد رموز نظــــام العقيد معمر 

طوكيوـ  د.ب.أ: جنا رئيس 
الوزراء الياباني ناوتو كان من 
تصويت برملاني حلجب الثقة 
عن حكومته امس، لكنه قال إنه 
سيستقيل من منصبه مبجرد 
االنتهاء من تعامل احلكومة 
مع األزمة النووية التي خلفها 
زلزال بقوة تسع درجات على 
مقياس ريختر وما تاله من 
موجات مد عاتية )تسونامي( 

في 11 مارس املاضي.
وأقـــر مجلـــس النـــواب 
الذي يتمتع بتأثير  الياباني 
املقترح  قوي امس برفـــض 

عمليات االنشــــقاق عــــن نظام 
القذافي الذي لم تعد له شرعية 

ومصداقية ومستقبل«.
وتابع البيان »ان ليبيا بأسرها 
تشيد بانشقاق غامن وندعو الباقني 
الى ان يتحلوا بالشــــجاعة وان 
يسيروا على خطاه. لقد اظهر غامن 
ان الوقوف بوجه القذافي ممكن 
وانه من واجبنا كليبيني ان نتحد 
النهاء حكــــم القذافي الهمجي«. 
في غضــــون ذلك، صرح مصدر 
الدولي  القاهرة  مسؤول مبطار 
بأن نائب وزير البترول الليبي 
مصباح عيسى وصل إلى القاهرة 
قادما من تركيا في زيارة ملصر 
تستغرق عدة أيام، وقال املصدر 
إن عيسى سيشارك خالل الزيارة 
في اجتماعــــات يعقدها عدد من 
وزراء النفط في »أوپيك« الذين 
بدأوا في التوافــــد على القاهرة 
بالفعل. ميدانيا، دمرت طائرات 
حلف شمال االطلسي الـ »ناتو« 
خالل الســــاعات الـ 24 املاضية 
منشأة عسكرية تابعة لكتائب 

القذافي بالقرب من طرابلس.
وذكر بيان صادر عن احللف 
امس ان طائرات »الناتو« دمرت 
مخزنا للذخيرة بالقرب من منطقة 
ميزدة وقاذفة صواريخ بالقرب 
من مدينة هون. بدورها، أطلقت 
املتحــــدة وحلفاؤها  الواليــــات 
العنــــان لهجوم  األوروبيــــون 
جــــوي بتقنيات عاليــــة كجزء 
من مهمتها في ليبيا مستخدمة 
طائرات التجسس »أواكس« لكن 
مركز قيادة العمليات للثوار في 
شرق البالد ال يتمتع بالتجهيزات 
الالزمة للتنسيق مع نظرائه في 
حلف شمال األطلسي )الناتو(.

وذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست« األميركية أنه لدى طلب 
أحد الضباط الثوار في اخلطوط 
أمام  األمامية للمســــاعدة ليس 
رئيس عمليات القوات اخلاصة 
الليبية السابق الذي انضم للثوار 
عبدالسالم احلاسي سوى خيار 
صغير وهو الطلب من املستشارين 
األميركيني واألوروبيني في مركز 
قيادته العسكري أن يطلبوا من 
»الناتو« شن هجوم جوي والدعاء 

برد سريع.

نواب احلـــزب الدميوقراطي 
لصالح إجراء تصويت لسحب 
الثقة في حني قال إيشـــيرو 
أوزاوا الزعيم السابق للحزب 
واملنافس الرئيســـي لرئيس 
النواب  اثنني من  ان  الوزراء 
املقربـــني له لم يشـــتركا في 

التصويت.
وإذا مـــا كان النـــواب قد 
وافقوا على تصويت حجب 
الثقة، فإنه كان سيتعني على 
مجلس الوزراء تقدمي استقالته 
أو حل مجلس النواب إلجراء 

انتخابات مبكرة.

النفط شكري غامن«.
واضاف »لقد شهدنا في االيام 
واالسابيع االخيرة تسارعا في 

املعـــارض  الدميوقراطـــي 
وحليفه نيو كوميتو وحزب 
»صن رايز« احملافظ طرحوا 
مقترحا مشتركا حلجب الثقة 
عن حكومـــة كان في مجلس 

النواب مساء اول من امس.
وحتتاج املعارضة ملوافقة 
نـــواب احلزب  80 نائبا من 
الدميوقراطي احلاكم من أجل 
إجراء عملية التصويت على 
حجب الثقة في مجلس النواب 
الذي يبلغ عدد مقاعده 480 

مقعدا.
اثنـــان فقط من  وصوت 

القذافي. وجاء في بيان للمجلس 
»ان املجلــــس الوطني االنتقالي 
يشيد باالنشقاق االخير لوزير 

اخلـــاص بإجـــراء تصويت 
الثقة عـــن حكومته  حلجب 
وذلـــك بعدما أعلن كان الذي 
يتعرض لضغـــوط متزايدة 
من جانـــب املعارضة داخل 
حزبـــه الدميوقراطي احلاكم 

عن خططه لالستقالة.
ورمبا تهدف هذه اخلطوة 
من جانـــب كان وهو خامس 
رئيـــس وزراء لليابان خالل 
خمسة أعوام لتفادي هزمية 
في البرملان وانقسام في احلزب 

الدميوقراطي احلاكم.
الليبرالي  وكان احلـــزب 

)أ.پ( جانب من استراحة الثوار قبل متابعة التدريب في أحد املعسكرات في بنغازي  

أرجنتيني استلهم خطى غيفارا يقاتل مع ثوار ليبيا

إمدادات تصل إلى بلدة ليبية محاصرة على ظهور احلمير

مصراتة ـ سي.إن.إن: خوسيه إميانويل 
بياغيسي كان يعمل مدرسا في االرجنتني، لكنه 
اآلن أصبح مناضال في صفوف الثوار الليبيني.

يقوم بياغيسي، البالغ من العمر 23 عاما، 
مببادلة الكتب بالرصاص، ويقول ان الرمز الثائر 

تشي غيفارا يلهمه بالقتال إلى جانب الثوار 
الليبيني في مصراتة.

وأوضح بياغيسي األرجنتيني الثائر أنه مستعد 
للتضحية بحياته من أجل املساهمة في إنهاء 

حكم الرئيس الليبي معمر القذافي املستمر 
منذ نحو 42 عاما. يأتي توجه بياغيسي رغم 

أن احلرب في ليبيا ال حتظى بشعبية بني 
اليساريني في أميركا الالتينية، الذين يؤيدهم.

وقال الثائر األرجنتيني »لو سألت املقاتلني هنا، 
ملن يقاتلون وملاذا؟ فسيقولون لكم إنهم يقاتلون 

من أجل ليبيا وليس من أجل »الناتو« أو أي 
شخص آخر. إنهم يقاتلون ببساطة من أجل 

احلرية«.

الزنتان ـ رويترز: يستخدم املعارضون 
الليبيون في اجلبل الغربي احلمير لنقل 

االمدادات عبر ممرات خلف خطوط العدو إلى 
بلدة يفرن احملاصرة حيث تواجه قوات معمر 

القذافي سكانا مسلحني على قمم التالل. 
ويقول معارضون وسكان غادروا املنطقة 

إن بلدة القلعة القريبة في وضع مماثل وان 

املعارضني يحثون حلف شمال االطلسي 
على اسقاط مساعدات انسانية في املنطقة 

لتخفيف حدة النقص الشديد في الغذاء ومياه 
الشرب.

وقال رجل ذكر ان اسمه محمد »انها كارثة« 
مضيفا انه سار الى الزنتان من القلعة بني 

مواقع القوات املوالية للقذافي.

مصافحة بني الرئيس الروسي مدڤيديڤ ونائب الرئيس األميركي بايدن برعاية برلسكوني على هامش األحتفال يتأسيس إيطاليا


