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مو�سكو :خطوات االتحاد الأوروبي الأخيرة تثير �شكوك ًا حول الطابع اال�ستراتيجي لل�شراكة

قانونيون كبار يطالبون بمنح
�سنودن جائزة نوبل لل�سالم

بوتين يقترح �إلغاء التفوي�ض با�ستخدام الجي�ش
في �أعمال ع�سكرية في �أوكرانيا
أعرب الرئيسان الروسي فالديمير
بوتين والنمساوي هاينتز فيشر عن
أملهما في تقارب موقفي بلديهما
حول الشأن األوكراني ،وفي افتتاح
المحادثات التي ب��دأت في القصر
الملكي بالعاصمة النمساوية فيينا
أم��س ،ق��ال فيشر إن ه��ذا التقارب
سيكون في مصلحة كال البلدين وفي
مصلحة القارة األوروبية بأسرها.
وأش��ار بوتين إلى وج��ود مواقف
متطابقة بين موسكو وفيينا إزاء
بعض جوانب الوضع في أوكرانيا،
لكن هناك أيضا ً مسائل تستدعي
ح��ل��وال ً يتفق بشأنها .وأض���اف إن
الحوار ضروري إليجاد هذه الحلول،
مشيرا ً إلى أنه ينوي أن يبحث مع
نظيره النمساوي كذلك العالقات
االقتصادية والتعاون اإلنساني بين
البلدين.
وق��د اق��ت��رح بوتين على مجلس
االت��ح��اد ال��روس��ي إل��غ��اء التفويض
باستخدام قوات روسية في أراضي
أوكرانيا ،إذ قال دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
يوم أمس ،إن الرئيس بوتين أرسل
إل��ى مجلس االت��ح��اد قبيل توجهه
ب��زي��ارة رسمية إل��ى فيينا اقتراحا ً
خاصا ً بإلغاء ق��رار مجلس االتحاد
الصادر في  1آذار الماضي بخصوص
استخدام القوات المسلحة الروسية
ف��ي أراض���ي أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً إلى
أن هذه المبادرة تهدف إلى تطبيع
ال��وض��ع وتسوية األزم���ة ف��ي شرق
أوكرانيا وبسبب إطالق المفاوضات
الثالثية ،و قال إن المجلس سيبحث
إلغاء التفويض في جلسة تعقد يوم
األربعاء  25حزيران.
تجدر اإلشارة إلى أن قرار المجلس
ف ّوض الرئيس الروسي باستخدام
القوات المسلحة الروسية في أراضي
أوكرانيا لتطبيع الوضع السياسي
في هذا البلد ،وتبنى المجلس األعلى
للبرلمان الروسي القرار المذكور وفقا ً
للدستور بطلب من الرئيس بوتين
حرصا ً على أمن المواطنين الروس
وكذلك أفراد وحدات القوات المسلحة
ال��روس��ي��ة ال��م��راب��ط��ة ف��ي أراض���ي
أوك��ران��ي��ا (جمهورية ال��ق��رم ذاتية
الحكم) في إطار االتفاق الدولي.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ن��اق��ش الرئيس
بوتين مع نظيره األميركي ب��اراك
أوب��ام��ا في اتصال هاتفي مختلف
جوانب األزمة األوكرانية وسبل تنفيذ
خطة ال��س�لام التي قدمها الرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو .وأكد
الرئيس بوتين خ�لال االت��ص��ال أن
وقف العنف واألعمال القتالية وبدء
الحوار المباشر بين طرفي الصراع،
يعتبر أولوية لتطبيع األوض��اع في
المناطق الجنوبية الشرقية من
أوك��ران��ي��ا ،م��ش��دداًع��ل��ى أهمية حل

القضايا اإلن��س��ان��ي��ة الملحة ،بما
في ذل��ك تقديم المساعدة العاجلة
للسكان المتضررين .وخالل تبادل
وجهات النظر حول القضايا األخرى،
أعرب بوتين وأوباما عن بالغ قلقهما
من نشاط المجموعات اإلرهابية في
العراق ،وخصوصا ً الدولة اإلسالمية
في العراق والشام ،وأعرب الرئيس
الروسي عن دعمه لجهود الحكومة
ال��ع��راق��ي��ة ال��م��ب��ذول��ة ف��ي مكافحة
المتشددين وسعيها إلحالل السالم
واألمن في البالد ،وتطرق الرئيسان
إل��ى ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة ف��ي ضوء
االنتهاء من إزالة مكونات األسلحة
ال��ك��ي��م��اوي��ة ،ف��ض�لاً ع��ن مناقشة
البرنامج النووي اإليراني.
وعقد مجلس األمن الدولي أمس
جلسة حول الوضع في أوكرانيا ،إذ
أعلن مكتب مندوب روسيا الدائم لدى
األم��م المتحدة أن أعضاء المجلس
سيستمعون في الجلسة إلى تقرير
مساعد األمين العام لحقوق اإلنسان
إيفان شيمونوفيتش.
وكان المندوب الروسي الدائم لدى
األمم المتحدة فيتالي تشوركين قال
في مؤتمر صحافي في وقت سابق
إن��ه ال يستبعد إج���راء ل��ق��اء حول
أوكرانيا في القريب العاجل مضيفا ً
أن سيكرس للتطورات األخيرة في
أوك��ران��ي��ا بشكل ع��ام ول��ي��س فقط
لتقرير شيمونوفيتش.
وف��ي حديثه ع��ن تقرير مراقبي
األم��م المتحدة لحقوق اإلنسان في
أوكرانيا ال��ذي قدم في  18حزيران
قال تشوركين إنه غير موضوعي،
إذ يكرر ما تقوله السلطات األوكرانية
بشكل تام ،مضيفا ً أن كييف تشوه
بشكل مستمر موقف األمم المتحدة
وتقدّمه في شكل يخدمها.

وكان المكتب الصحافي للرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو أعلن
في بيان صدر عنه يوم السبت أن بان
كي مون عبر في مكالمة هاتفية مع
الرئيس األوكراني عن تأييده خطة
السالم التي اقترحها بوروشينكو،
مشيرا ً إلى أهمية البند حول إنشاء
منطقة ع��ازل��ة يبلغ ع��رض��ه��ا 10
كيلومترات على الحدود بين روسيا
وأوكرانيا.
وأضاف تشوركين« :لسوء الحظ
ف��إن السلطات األوك��ران��ي��ة تعود
لعرض موقف المجتمع الدولي واألمم
المتحدة في شكل مفيد بالنسبة لها.
سيدهشني إذا اتضح أن األمين العام
ذكر هذه المنطقة العازلة التي أعلن
عنها بوروشينكو ،ألن��ه ليس من
المفهوم ما هي هذه المنطقة.
وذك���ر أن السلطات األوك��ران��ي��ة
كانت قد شوهت منذ أشهر عدة أقوال
المنسق ال��خ��اص ل�لأم��م المتحدة
روب���رت س��ي��ري ال���ذي ق��ام ب��زي��ارة
كييف ،مضيفا ً أن محاوالت تصحيح
م��وق��ف األم���م المتحدة ليتفق مع
مصالح السلطات في كييف ليست
ممارسة جيدة.
ورفض المتحدث الرسمي باسم
األمين العام لألمم المتحدة ستيفان
ديوجاريك التعليق على هذا البيان،
ودع���ا إل���ى االع��ت��م��اد ع��ل��ى «أق���وال
األمين العام لألمم المتحدة التي
قدمها المتحدث الرسمي باسمه»،
وكانت األمم المتحدة أعلنت في وقت
سابق أن بان كي مون «قيم عاليا ً
خطة ال��س�لام التي قدمها الرئيس
األوكراني».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية
أن خ��ط��وات االت��ح��اد األوروب���ي في
المرحلة الحالية تثير شكوكا ً حول

ت�سريبات لوزير الخارجية البولندي:
التحالف مع �أميركا �ضا ّر
نشرت صحيفة «»Wprost
األسبوعية البولندية في عددها
الصادر في  23حزيران ،تسجيالً
منسوبا ً لوزير الخارجية البولندي
رادوس��ل��اف س��ي��ك��ورس��ك��ي أعلن
خالله أن بالده تتشاجر مع روسيا
من أجل إرضاء الواليات المتحدة
األميركية.
وكشف التسجيل أن سيكورسكي

قال مخاطبا ً وزير المال البولندي
السابق ياتسيك روستوفسكي ،إن
«التحالف البولندي ـ األميركي ال
يُجدي نفعاً ،بل يلحق أض��رارا ً من
خالل إيهام بولندا أنها في مأمن..
إن��ه��ا ت��ره��ات .ه��ن��اك ن���زاع بيننا
وبين كل من ألمانيا وروسيا .ومن
السذاجة أن نعتبر أن كل شيء على
خير ما يرام ألننا أرضينا الواليات

المتحدة األميركية».
وق��ال رئيس تحرير الصحيفة
سيلفيستر التكوفسكي عبر موقع
«تويتر» إن كالم وزي��ر الخارجية
س��ج��ل قبل أرب��ع��ة أش��ه��ر في
ه��ذا ُ
مطعم قريب من وزارة الخارجية
البولندية .ورفضت المتحدثة باسم
الحكومة البولندية مالغوجاتا
كيدافا بلونسكايا التعليق.

نقل الجندي الأميركي المحرر من �أفغان�ستان
�إلى عيادة خارجية بهدف �إعادة الإدماج
نقل الجندي األميركي بو برغدال الذي كان مخطوفا ً
لدى حركة «طالبان» أفغانستان لمدة خمس سنوات إلى
عيادة خارجية في قاعدة عسكرية بوالية تكساس تتبع
للجيش األميركي ،ولم تكشف تفاصيل عن مكان العيادة
ألسباب أمنية.
وقالت ناطقة باسم الجيش األميركي إن «عملية إعادة
إدماج الجندي برغدال في المجتمع مستمرة إذ نحرص
على أن يحتك بمزيد من األشخاص ويتفاعل أكثر فأكثر
مع مختلف طبقات المجتمع بشكل تدريجي» ،في وقت لم
يتحدث فيه برغدال عن محنته منذ إطالق سراحه يوم 31
أيار من السنة الجارية.
وأفرج عن الجندي األميركي البالغ من العمر  28سنة
مقابل إطالق سراح خمسة من قادة حركة طالبان ،كانوا

معتقلين في خليج غوانتانامو بوساطة قطرية ،األمر الذي
أدى إلى ضجة سياسية ال تزال فصولها مستمرة.
وق��ال زم�لاء ب��رغ��دال إن��ه تعمد االبتعاد م��ن وحدته
العسكرية عندما كان في أفغانستان في حزيران ،2009
األمر الذي انتهى باختطافه من طرف «طالبان» ،في حين
قالت السلطات األميركية إنها لن تحقق في أمر اختفائه
حتى ينهي عملية إعادة اإلدماج التي يخضع لها.
وكان الجندي األميركي وصل إلى الواليات المتحدة يوم
 13حزيران بعد فترة تعافي من آثار الصدمة في مستشفى
تابع للجيش األميركي في ألمانيا ،حيث قال مسؤولون
عسكريون أميركيون إن الجندي برغدال لم يتصل بعد
بعائلته بناء على اختياره ،ولم يتضح إن كان قد تحدث
مع عائلته إلى اآلن أم ال.

محكمة بريطانية تدين �أندي كول�سن
في ف�ضيحة الملياردير ميردوخ
قضت محكمة بريطانية بإدانة رئيس تحرير صحيفة
«نيوز أوف ذا ورلد» أندي كولسن بالتآمر على التنصت
على الهواتف في الفضيحة التي هزت بريطانيا ،حيث كان
كولسن يشغل مسؤول اإلعالم لدى رئيس الوزراء ديفيد
كاميرون.
وتعرضت هواتف أفراد في العائلة الحاكمة ،ومشاهير
للتنصت من قبل الصحيفة التي أوقفها ،مالكها الملياردير

روبرت ميردوخ.
وقال كاميرون عقب اإلعالن عن قرار المحكمة «أتحمل
المسؤولية الكاملة عن توظيف أندي كولسن ،وقد وظفته
على أساس تعهد منه بأنه ال عالقة له بقضية التنصت،
ثم تبين العكس» ،وأضاف« :أنا في غاية األسف لتوظيفه.
كان خطأ مني ،ال شك في ذلك» ،موضحا ً أنه لم يتلق أي
شكاوى من عمل كولسن عندما كان يعمل معه.

الطابع االستراتيجي للشراكة مع
روسيا ،مشيرة في بيان صدر عنها
لمناسبة مرور  20عاما ً على توقيع
اتفاقية ال��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بين
االتحاد األوروبي وروسيا االتحادية،
إل��ى أسفها بشأن رف��ض بروكسيل
مواصلة العمل على إع��داد اتفاقية
جديدة لتحل محل االتفاقية القديمة.
ولفتت الخارجية الروسية إلى
أن ه��ذا العمل ال��ه��ادف إل��ى تعزيز
العالقات المتبادلة المنفعة بين
مواطني الجانبين وأوس��اط العمل
الروسية واألوروب��ي��ة توقف ،وذلك
يتناقض مع المصالح االستراتيجية
لشعوب أوروب��ا ،مؤكدة أن اتفاقية
الشراكة الروسية األوروبية وضعت
أساسا ً متينا ً إلقامة تعاون وثيق
بين الجانبين ،وأن الحوار السياسي
الروسي األوروبي أصبح آلية مفيدة
لتنسيق المواقف بشأن أبرز القضايا
اإلقليمية والدولية.
كما أك��دت الخارجية الروسية
أن اتفاقية الشراكة تبقى الوثيقة
الرئيسية ل��ل��ع�لاق��ات ال��روس��ي��ة ـ
األوروب��ي��ة واإلط���ار للتعاون بين
موسكو وبروكسيل ،بما ف��ي ذلك
لتسوية األزمة الحالية في أوكرانيا.
ك��ذل��ك ن��اق��ش وزي���ر الخارجية
األل��م��ان��ي ف��ران��ك فالتر شتاينماير
ورئيس ال��وزراء األوكراني أرسيني
ي��ات��س��ي��ن��ي��وك أم���س ال���وض���ع في
أوك��ران��ي��ا ،إذ أش��ار شتاينماير إلى
وج���ود ت��ق��دم ف��ي م��ح��اوالت تهدئة
الوضع في شرق البالد.
وذكر المكتب الصحافي للرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أن
الرئيس أج��رى يوم األح��د الماضي
مكالمة هاتفية م��ع المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل ،مضيفا ً

أن���ه���ا ع���ب���رت ع���ن دع��م��ه��ا لخطة
السالم التي اقترحها بوروشينكو
وكذلك استعدادها للمساعدة في
إج��راء المحادثات بين كل األطراف
المعنية».
من جهته قال الرئيس بوروشينكو
إن المساعدة والمشاركة الشخصية
لميركل والقادة اآلخرين شرط مهم
لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا،
مشيرا ً إلى ضرورة تنفيذ المشاريع
األلمانية ـ األوك��ران��ي��ة المشتركة
إلع���ادة إع��م��ار البنية التحتية في
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وف��ي السياق ،نفت «جمهورية
دونيتسك الشعبية» اتهامات كييف
بتجاهل ق���وات ال��دف��اع الشعبي
للهدنة ،مؤكدة في الوقت نفسه أن
ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة تواصل إطالق
ال��ن��ار ،حيث نقل ع��ن ميروسالف
رودي��ن��ك��و ن��ائ��ب المجلس األع��ل��ى
للجمهورية وممثل حركة «ح��زب
نوفوروسيا» السياسية االجتماعية
قوله أمس «كانت القوات المسلحة
التابعة لسلطات كييف تواصل يوم
االثنين قصف مدينة سالفيانسك .ال
يجوز القول إن إطالق النار كان من
جانبنا».
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن المكتب
الصحافي لـ»جمهورية لوغانسك
الشعبية» أن امرأة قتلت في إطالق
ال��ن��ار م��ن قبل الجيش األوك��ران��ي
على قرية بريفوليه الواقعة بالقرب
م���ن م��دي��ن��ة ل��ي��س��ي��ت��ش��ان��س��ك في
«الجمهورية» الليلة الماضية.
وات��ه��م��ت السلطات األوك��ران��ي��ة
قوات الدفاع الشعبي بإطالق النار
على نقاط تفتيش تابعة للجيش في
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك .وأكد
المتحدث باسم العملية العسكرية
فالديسالف سيليزنيوف أن قوات
ال��دف��اع الشعبي ك��ان��ت ت��ق��وم في
الساعات الـ 24األخيرة بإطالق النار
على نقطة تفتيش تابعة للجيش من
أراضي التجمعات السكنية القريبة
من سالفيانسك .وأضاف أن الشيء
نفسه وق��ع في مقاطعة لوغانسك
حيث أطلقت قوات الدفاع الشعبي
النار على نقطة تفتيش في الطريق
ب��ي��ن مدينتي سيفيرودونيتسك
وستاروبيلسك.
من ناحية ثانية ،أف��ادت وكالة
«أونيان» األوكرانية أن المتطوعين
م��ن كتيبة «آزوف» ال��ت��ي يمولها
ال��م��ل��ي��اردي��ر األوك����ران����ي إي��غ��ور
كولومويسكي ،أدوا اليمين وتوجهوا
إلى شرق أوكرانيا للقتال ضد قوات
الدفاع الشعبي .وتضم هذه الكتيبة
حاليا ً  70جنديا ً جديدا ً باإلضافة
إلى الجنود المحترفين ليبلغ العدد
اإلجمالي لجنودها  500شخص.

طالب ع��دد من القانونيين النرويجيين المعروفين
بمنح جائزة نوبل للسالم للموظف السابق في وكالة
االستخبارات األميركية إدوارد سنودن ،حيث أفادت وكالة
أنباء «إيتار تاس» الروسية بأن الفرع النرويجي لشركة
القانونيين الدولية بدأ في جمع التواقيع لمساندة ترشيح
سنودن لهذه الجائزة الشهيرة.
وساند ترشيح سنودن لنوبل للسالم الذي تقدم به
أستاذ جامعة بيرغين النرويجية تيريه أينارسين في شهر
شباط الماضي ،عدد من األساتذة القانونيين والمحامين
الكبار في النرويج.
وك���ان أينارسين أك��د ف��ي رسالته إل��ى معهد نوبل
النرويجي أن «نشاطات وتصريحات سنودن أجبرت
السياسيين والصحافيين والمواطنين العاديين من
مختلف أنحاء العالم على التفكير بمستوى جديد تماما ً
من الصراحة في طرح أسئلة بشأن نطاق النشاطات التي

أعلنت قوات حفظ السالم التابعة
لالتحاد األفريقي في الصومال أمس
أن ما ال يقل عن  80مسلحا ً قتلوا،
في هجوم شنته مقاتالت كينية على
قاعدتين تابعتين لحركة الشباب
الصومالية المتطرفة المرتبطة
بتنظيم ال��ق��اع��دة اإلره���اب���ي في
الصومال.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بعثة
االتحاد األفريقي في الصومال التي
ش��ن جنودها هجوما ً ج��دي��دا ً على
حركة الشباب العام الجاري قولها
إن الطائرات الكينية شنت غ��ارات
في انولي وك��وداي في منطقة جوبا
السفلى جنوب الصومال ،مضيفة
أن ال��غ��ارات أسفرت عن مقتل أكثر
من  30من مسلحي الحركة وتدمير
ثالث مركبات فضالً عن مركبة محملة
بالذخيرة في انولي مشيرة إلى أن
أكثر من خمسين آخرين قتلوا في
كوداي.
وأكدت قوة حفظ السالم التابعة

حذرت منظمة األمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من
أن مليوني طفل تقل أعمارهم عن الخامسة يتوفون كل عام
في وسط أفريقيا وغربها ،فيما يمثل ثلث جميع الوفيات
في العالم في هذه الفئة العمرية.
ونقلت هيئة اإلذاع��ة البريطانية «ب��ي بي س��ي» عن
مانيول فونتين مدير «اليونيسيف» لوسط وغرب أفريقيا
قوله اليوم «إن التقدم في جهود الحد من وفيات األطفال لم
يؤثر في العدد اإلجمالي للوفيات نظرا ً للنمو الضخم في
السكان» موضحا ً أن عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن
الخامسة الذين يتوفون كل عام ألسباب يمكن الوقاية منها
باق كما هو ويبلغ مليوني طفل ويمثل هذا العدد  30في
المئة من العدد اإلجمالي للوفيات في هذه الفئة العمرية
في العالم ،على رغم أن طفالً واح��دا ً من بين كل عشرة
أطفال يقل عمره عن الخامسة يولد في هذه المنطقة».
وأوضح فونتين أنه ووفقا ً للتوقعات فإن مولودا ً بين

كل ثالثة مواليد في العالم سيولد في أفريقيا بحلول 2050
وبحلول  2100سيكون طفل من بين كل طفلين وسيكون
من المستحيل على وسط وأفريقيا وغربها أن تنتفع من
زيادة السكان كما فعلت بعض الدول في آسيا التي حققت
نموا ً اقتصاديا ً كبيرا ً بسبب القوة العاملة خصوصا ً أنهم
يواصلون إنجاب المزيد والمزيد من األطفال ما يق ّوض أي
منفعة اقتصادية محتملة.
وأشار إلى أن عدد السكان في نيجيريا يبلغ حاليا ً 170
مليونا ً ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد  450مليونا ً بحلول
 2050وقرب المليار بحلول نهاية القرن لتصبح ثالث
أكبر دول العالم من حيث عدد السكان ،مضيفا ً أن غانا
والسنغال سيطرتا على نمو عدد سكانهما مقارنة بالدول
المضطربة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر
وسيراليون وجمهورية أفريقيا الوسطى.

�شرطة �إيطاليا ّ
تحل لغز مقتل �شرطي
عام  1909على يد المافيا

القوات الصومالية حركة الشباب من
العاصمة مقديشو عام .2011
وفي سياق منفصل قال المتحدث
ب��اس��م ح��رك��ة ال��ش��ب��اب إن الحركة
هاجمت ق���وات كينية ق��رب ح��دود
ال��ص��وم��ال م��ع كينيا صباح اليوم
وأض��رم��ت النار في أرب��ع شاحنات
قتل من كانوا بداخلها في حين نفت
قوات الدفاع الكينية وقوع مثل هذا
الهجوم.
وك��ان��ت كينيا أرس��ل��ت قواتها
للصومال ألول مرة في  2011بعد
هجمات ع��دة على أراض��ي��ه��ا ألقت
مسؤوليتها على الحركة المتطرفة
ثم انضمت في وقت الحق لقوة حفظ
السالم األفريقية.
وش���ن مسلحو ح��رك��ة الشباب
اإلرهابية سلسلة من الهجمات على
كينيا وسقط ما ال يقل عن  67قتيالً
ف��ي ه��ج��وم ع��ل��ى م��رك��ز ت��س��وق في
نيروبي العام الماضي.

مقتل � 5أ�شخا�ص في هجوم ب�ساحل كينيا
قتل  5أشخاص على األق��ل في هجوم شنه مسلحون
مجهولون على قرية في الساحل الكيني ،بعد أيام فقط من
مقتل  65شخصا ً في هجمات وقعت األسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن ستيفن ايكوا مفوض
مقاطعة المو قوله إن عصابة مجهولة داهمت القرية الواقعة

يقوم العسكريون وأجهزة االستخبارات في كل العالم
وتدخلهم في حياة المجتمع».
ومن جهة أخرى ،شدد المدير السابق لجامعة بيرغين
يان فريتوف على أن جائزة نوبل للسالم يجب أن تمنح
لسنودن ليس فقط ألنه قام بعمل شجاع وصحيح ،بل
وألن جميع الجهود التي تعزز رقابة أجهزة االستخبارات
على حساب الحياة الخاصة والعامة تعد أحد التهديدات
الرئيسة للديمقراطية.
والجدير بالذكر أن إدوارد سنودن الموظف السابق
في وكالة األمن القومي األميركية كشف في مطلع العام
الجاري ان المخابرات األميركية تتنصت على المكالمات
الهاتفية ال للمواطنين األميركيين العاديين فحسب ،بل
ولقادة الدول والحكومات األجنبية ،بما فيها الدول الحليفة
للواليات المتحدة.

اليوني�سيف :مليونا طفل يتوفون
كل عام بو�سط وغرب �أفريقيا

مقتل  80م�سلح ًا بهجوم لمقاتالت كينية
على قاعدتين لحركة ال�شباب ال�صومالية
لالتحاد األفريقي أن مسلحي حركة
الشباب فقدوا السيطرة على أكثر
من عشر بلدات رئيسية في الحملة
األخ��ي��رة للقوات األفريقية والتي
تشارك فيها أيضا ً أوغندا وجيبوتي
وإثيوبيا وبوروندي وسيراليون.
وقالت« :بعثة االتحاد األفريقي
في الصومال تواصل تكثيف الضغط
على الحركة من أجل تحرير مزيد من
المناطق خالل حمالت مقبلة».
م��ن جهتهم أش��ار دبلوماسيون
ومسؤولون إل��ى إن المناطق التي
طردت منها حركة الشباب في حالة
بائسة إذ ن��ف��دت منها مخزونات
المواد الغذائية وهجرها قاطنوها
لتصبح مدن أشباح كما وصفها أحد
المبعوثين مؤكدين أن الحركة ال تزال
تسيطر على مناطق في الريف ما
يصعب نقل اإلمدادات للبلدات.
وت��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة الصومالية
على ف��رض النظام منذ أن ط��ردت
قوات حفظ السالم األفريقية تدعمها
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في منطقة ويتو ليل االثنين وقتلت خمسة أشخاص.
ولم تعلن حتى اآلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على
قرية «تا في» ،في وقت أكد عمدة القرية شارو كاريسا أن
«المهاجمين استخدموا المناجل وغيرها من األسلحة البيضاء
في الهجوم».

قالت شرطة مدينة صقلية اإليطالية إنها تمكنت من الكشف عن جريمة
قتل غامضة متعلقة بالمافيا تعود لعام  ،1909حيث كان أحد أفراد شرطة
نيويورك ،ويدعى جو بيتروسينو قد قتل برصاصة أثناء مهمة جمع أدلة من
جزيرة صقلية.
وقبضت السلطات االيطالية أخيرا ً على  95مشتبها ً به من أفراد عصابتين
متورطتين في عمليات سرقة باإلكراه في مدينة باليرمو عاصمة صقلية،
وأشارت إلى أنها تمكنت من تسجيل اعتراف بالصوت ألحد المقبوض عليهم
ويدعى دومنيكو ب��االزوت��و ،وه��و يتكلم عن أن عم وال��ده هو من ق��ام بهذه
الجريمة.
وبحسب وكالة «أنسا» اإليطالية لألخبار ،سمع باالزوتو وهو يقول لزميله
إن «عم والدي كان يدعى باولو باالزوتو ،وقتل الشرطي المعروف في باليرمو»
بأمر من كاسسيو فيرو .وكان فيرو حينها قائدا ً لعصابة كوسا نوسترا في
صقلية ،والتي امتدت أنشطتها إلى الواليات المتحدة .وعلى رغم أن الشرطة
ألقت القبض على فيرو وباالزوتو عقب الحادث ،إال أنه أطلق سراحهما لعدم
وجود أدلة.
ووصف مكتب التحقيقات الفيديرالي بيتروسينو بأنه من أوائل المحققين
الذين حاربوا الجريمة المنظمة في نيويورك أوائ��ل القرن العشرين .وكان
أحد المهاجرين اإليطاليين الذين استهدفوا جماعات «اليد السوداء» للسرقة
باإلكراه ،التي ضمت أفراد عصابات من صقلية وإيطاليا ،في عدد من المدن
األميركية.
وقيل إن بيتروسينو تنكر كمتسول ضرير ،وكعامل في الصرف الصحي،
وكمفتش صحة .ولكن في مهمته السرية لصقلية ،أطلق عليه الرصاص أربع
مرات في الشارع أثناء انتظاره لمعلومة .وشهدت مجموعة من الناس الحادث
أثناء انتظارهم للقطار.
وظهرت هذه االكتشافات أثناء جمع الشرطة لمعلومات من أجل عملية
تستهدف المافيا في ضاحيتي ريسوتانا وسان لورينزو في باليرمو.

