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تشاڤيز يخضع للعالج اإلشعاعي بعد إزالة ورم جديد
كراكاسـ  د.ب.أ: قال الرئيس 
الڤنزويلي هوغو تشاڤيز أمس 
األول إنــــه يجــــب أن يخضع 
للعالج اإلشعاعي بعد إزالة ورم 

سرطاني جديد في كوبا.
وجرى بث بيان تشــــاڤيز 
)57 عامــــا( مــــن كوبــــا على 
شاشــــة التلفزيون الرســــمي 

الڤنزويلي.
وأكد تشاڤيز أن الورم الذي 
أزيــــل من منطقة احلوض في 
األســــبوع املاضي كان ظهورا 
جديدا للســــرطان الذي جرى 
تشخيصه وإزالته في يونيو 
2011،  والــــذي خضــــع بعده 

للعالج الكيميائي.

وأكد الرئيس أن السرطان 
لم ينتشر إلى أي أعضاء أخرى 

في جسمه.
وقال تشــــاڤيز في ڤيديو 
جرى بثه على شاشة التلفزيون 
الرســــمي »هذه معركة،  وأنا 
مســــتعد خلوضهــــا وفعل ما 
بــــه، ولكننا  القيام  ينبغــــي 

سنعيش وسننتصر«.
وأكد انه يتعافى بســــرعة 
ودون مشــــاكل، مضيفــــا انه 
بحاجــــة إلى جلســــات عالج 
إشــــعاعي مدتها ساعة واحدة 
يوميا. ولم يحدد موعد عودته 

إلى ڤنزويال.
وعلى الرغم من مشــــاكله 

الصحيــــة، يعتزم تشــــاڤيز 
مواصلة حملته إلعادة انتخابه 

في 7 أكتوبر املقبل.
ويحكم تشــــاڤيز ڤنزويال 
منذ عــــام 1999، وضغط من 
أجل إجراء تعديالت دستورية 
ستتيح له تولي احلكم لوقت 

هوغو تشاڤيزغير محدد في املستقبل.

اســـطنبول ـ د.ب.أ: أفـــادت 
تقارير اخبارية تركية بأن قنبلة 
صغيرة انفجـــرت صباح امس 
بالقرب من مقر رئاسة الوزراء 

التركية في العاصمة أنقرة.
وذكـــرت قنـــاة »ان تي في« 
التركية ان شخصا واحدا اصيب 
بجروح طفيفـــة جراء االنفجار 
الذي وقع بالقرب من مدخل مرآب 
للسيارات يرتاده موظفو محكمة 
االستئناف التركية العليا، على 
مسافة نحو مائتي متر من مقر 

رئاسة الوزراء.
وأوضحت القناة ان االنفجار 
جنم عن »قنبلة صوت« ووقع قبل 
اقل من ساعة على انعقاد اجتماع 
للحكومة التركية برئاسة رئيس 

الوزراء رجب طيب اردوغان.

اسالم ابادـ  يو.بي.آي: أعلنت 
باكستان أمس أنها أجرت جتربة 
ناجحة إلطالق صاروخ باليستي 
من نوع »حتف 2« قادر على حمل 

رؤوس نووية.
ونقلت قناة »جيو تي في« 
الباكستانية عن شعبة العالقات 
العامة التابعة للقوات املسلحة 
انه مت إجـــراء جتربة ناجحة 
إلطالق صـــاروخ أرض أرض 
قصير املدى قـــادر على حمل 

رؤوس نووية.
وقال اجليش في بيان إن »مدى 
حتف 2 يصل إلى 180 كيلومترا 
ويحمل رؤوسا نووية وتقليدية 

بدقة عالية«.
وأضاف اجليش ان الصاروخ 
قـــدرة إضافيـــة للقوات  يوفر 
إلـــى  اإلســـتراتيجية تضـــاف 
التكتيكية  قـــدرات باكســـتان 

واإلستراتيجية.

تركيا: انفجار قنبلة 
صوت بالقرب من 
مقر رئيس الوزراء

باكستان تعلن 
عن جتربة ناجحة 

إلطالق صاروخ 
باليستي قادر على 
حمل رؤوس نووية

بيداوة ـ أ.ف.پ: وسط رسوم 
متثل رشاشات ومصفحات او راية 
تنظيــــم القاعدة تظهر كتابة على 
جدار قاعدة سابقة ملتمردي حركة 
الشباب اإلسالمية في معقلهم في 
بيداوة تقول »خافوا اهلل، ال تكتبوا 

على هذه اجلدران«.
فاملبنــــى املدمر بات اآلن حتت 
سيطرة القوات االثيوبية بعد ان آثر 
متمردو حركة الشباب االنسحاب 
بدون قتــــال فــــي 22 فبراير من 
ثالث مدن الصومــــال التي كانت 

في قبضتهم منذ يناير 2009.
ففي تلك اآلونة استولى الشباب 
على املدينة بعد بضع ساعات من 
رحيل القوات االثيوبية التي كانت 
أواخر 2006  منتشــــرة فيها منذ 
حلماية املؤسســــات الصومالية 
املتمردين  االنتقالية من هجمات 
اإلســــالميني. وقد غــــادر اجليش 
االثيوبي الصومال بعد سنتني على 
تدخل عسكري دام سمح بهزمية 
ميليشيات احتاد احملاكم اإلسالمية 
لكنه أسهم في بروز حركة الشباب 

احد أجنحته املتطرفة.
القوات  املــــرة تؤكد  لكن هذه 
االثيوبيــــة التي دخلت مجددا في 
نوفمبر انها ستغادر بيداوة بعد 

استتباب األمن.
وهو استحقاق يبدو بعيد املنال 
في بلد محروم من الدولة املركزية 
وتسوده الفوضى العارمة منذ 20 

عاما.
وقال الكابــــن االثيوبي محمد 
اسحاق لصحافيني رافقهم اجليش 
االثيوبي الى بيداوة »عندما يعود 
السالم سنرحل )..( ال نريد البقاء 
أكثر من ذلــــك«. واخلصومة بني 
اثيوبيا والصومال تاريخية وتعود 
الى قــــرون عــــدة، وكان التدخل 
االثيوبي السابق اثار عدائية آخذة 

في االشتداد.
وينشط محمد حسب اهلل النائب 
في البرملان الصومالي االنتقالي من 
اجل »وجود اثيوبي طويل االمد« 
في بيداوة لكيال »تســــقط املدينة 
الشــــباب«، لكن  مجددا في ايدي 
ابعاد الشباب يتطلب ايضا إقامة 

مؤسسات وإدارة فعلية.
غير ان السلطات الصومالية 
االنتقالية التي تنتهي واليتها في 
اغسطس املقبل مازالت ضعيفة جدا 
وتعتمد لبقائها على دعم املجتمع 
الدولي وقوة بعثة االحتاد االفريقي 

في الصومال )اميصوم(.

نداءات للمساعدة 
في بيداوة بعد 
خروج الشباب 

وسيطرة اإلثيوبيني


