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الصومال :نهب مخازن الغذاء يضاعف المأساة
تزيد «حركة الشباب» الصومالية من سوء الوضع من خالل عرقلة
الصليب األحمر الدولي وصول املساعدات الغذائية ومنع بعض الصوماليني من مغادرة تركيا تدعو الى
يطلب من المانحين
عقد اجتماع طارئ
املناطق التي تسيطر عليها
 86مليون دوالر
لمنظمة المؤتمر
إضافية
االسالمي
ي��واج��ه ض �ح��اي��ا امل �ج��اع��ة ف��ي ال �ص��وم��ال
م��زي �دًا م��ن األوض � ��اع ال�ص�ع�ب��ة .وف ��ي ظل
وض��ع ان�س��ان��ي ي ��زداد س ��وءًا وال �ب��طء في
امل �س ��اع ��دة م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ،تعمل
«ح��رك��ة ال�ش�ب��اب امل�ج��اه��دي��ن» االس�لام�ي��ة
ع �ل��ى ع��رق �ل��ة اي� �ص ��ال امل� �س ��اع ��دات وم �ن��ع
الرجال الصوماليني من مغادرة املناطق
ال�ت��ي تسيطر عليها .وي�ص��ف بعض من
ي �ص��ل ال� ��ى م �خ �ي��م ال�ل�اج �ئ�ي�ن ف ��ي داداب
ش��رق كينيا ال��وض��ع ب��ال�ق��ول إن مقاتلي
«ح��رك��ة ال �ش �ب��اب» ي�ع�ت��دون ع�ل��ى ال��رج��ال
ويضايقونهم ويسرقونهم ويرغمونهم
على ال �ع��ودة وح�ت��ى يجندونهم ،ملنعهم
م ��ن امل� � �غ � ��ادرة .وف � ��ي ه � ��ذا االط� � � ��ار ،ت �ق��ول
منظمة ال�ي��ون�س��ف إن ث�م��ان�ين ب��امل�ئ��ة من
ال��واص�ل�ين ه��م م��ن ال�ن�س��اء واالط �ف��ال ،أما
الرجال فمعظمهم من املسنني.
األمور عند هذه االعتداءات ،بل
ال تتوقف
ُ
تتعداها الى ما ذكر أمس عن شهود عيان
وم�ص��در رس�م��ي ،م��ن ان مسلحني نهبوا
م �خ��زون��ات م ��ن امل �س��اع��دة ال �غ��ذائ �ي��ة في
مخيم للنازحني في مقديشو يضم عددًا
م��ن ضحايا امل�ج��اع��ة ،م��ا أدى ال��ى اط�لاق
ن��ار وس�ق��وط  10قتلى .وف��ي التفاصيل،
وق ��ع ال �ه �ج��وم ف��ي م�خ�ي��م ب ��ادب ��ادو ال��ذي
يضم آالف االش �خ��اص ال�ن��ازح�ين بسبب
ال �ج �ف��اف وامل �ج��اع��ة .وه��اج��م امل�س�ل�ح��ون
املجهولون املخيم بعد ظهر أمس عندما
كان النازحون ينتظرون توزيع مساعدة
غ��ذائ�ي��ة ق��دم�ه��ا ب��رن��ام��ج االغ��ذي��ة العاملي
التابع لالمم املتحدة.

أميركا

نازحون صوماليون يغادرون الى مخيم الالجئني في داداب (جيروم دالي ــ أ ب)
وف��ي اط��ار التحرك ال��دول��ي ،دع��ت وزي��رة
الخارجية االميركية هيالري كلينتون،
أول م ��ن أم� � ��س« ،ح ��رك ��ة ال� �ش� �ب ��اب» ال��ى
السماح بمرور املساعدات الغذائية دون
ق �ي��ود ال� ��ى امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ت �ع �ص��ف بها
املجاعة ،واتهمت الحركة بأنها تعرقل
ع ��ن ع �م��د وص� ��ول االّم� � � ��دادات ال �غ��ذائ �ي��ة.
وق��ال��ت كلينتون« ،إن ��ه ل�ش��يء م��أس��اوي
خ�ص��وص��ًا أن��ه اث �ن��اء ش�ه��ر رم �ض��ان بما
له من قدسية ،ف��إن حركة الشباب تمنع
املساعدات الى معظم السكان املحتاجني
في الصومال» ،معلنة ان فريقًا اميركيًا،
ترأسته زوجة نائب الرئيس جو بايدن،
ج �ي��ل ب� ��اي� ��دن ،وي� �ض ��م رئ� �ي ��س ال��وك��ال��ة
االميركية للتنمية الدولية ،راجيف شاه،
سيسافر ال��ى كينيا في مطلع األسبوع

املقبل بهدف تقييم األزمة الغذائية.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب � �ه� ��ا ،رأت رئ � �ي � �س� ��ة األق� �ل� �ي ��ة
ال ��دي � �م ��وق ��راط � �ي ��ة ف � ��ي م� �ج� �ل ��س ال � �ن� ��واب
األميركي ،نانسي بيلوسي ،أمس ،أن على
ك��ل م��ن ال �ص�ين وال �س �ع��ودي��ة ب ��ذل ج�ه��ود
اضافية ملكافحة املجاعة ،واصفة الحالة
في القرن االفريقي بأنها «كارثة انسانية
ل �ه ��ا أب � �ع� ��اد ض� �خ� �م ��ة» ،م �ش �ي ��رة إل � ��ى أن
«الجفاف واملجاعة يمثالن تحديًا جاثمًا
على ضمير ق��ادة العالم ،وعلى الواليات
املتحدة واملجتمع الدولي بذل املزيد».
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ص��رح وزي��ر الخارجية
ال �ت��رك��ي ،أح �م��د داود اوغ �ل��و ،أم ��س ،ب��أن
ب �ل ��اده دع � ��ت ال � ��ى ع �ق ��د اج� �ت� �م ��اع ط� ��ارئ
ملنظمة املؤتمر االسالمي لبحث املجاعة
في الصومال واملخاطر التي تمثلها على

بلدان افريقية أخ��رى .وق��ال للصحافيني
ف��ي ان �ق��رة ،ع�ق��ب ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة« ،ال يهم
أن يعقد االجتماع في اسطنبول او جدة.
نريد أن تتدخل منظمة املؤتمر االسالمي
ب��أس��رع م��ا ي �م �ك��ن .ن��ري��د ت�ل�ب�ي��ة ح��اج��ات
اش�ق��ائ�ن��ا االف��ارق��ة خ�ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان».
وأوض ��ح أن��ه ت�ق��دم ب�ه��ذا ال�ط�ل��ب ،أول من
أمس ،لألمني العام للمنظمة ،اكمال الدين
احسان اوغلو.
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،زادت ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة
للصليب األح�م��ر ميزانيتها للمساعدة.
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة للصليب
األح�م��ر ،ج��اك��وب كيلينبرجر ،إن وكالته
ت �ع��زز ع�م�ل�ي�ت�ه��ا ال �ع��اج �ل��ة مل �س��اع��دة 1.1
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م�ل�ي��ون دوالر إض��اف �ي��ة ف��ي  .2011وذك��ر
كيلينبرجر أن الصليب األحمر يستطيع
ال� ��وص� ��ول إل� ��ى ج �ن ��وب ال� �ص ��وم ��ال ال ��ذي
ي�س�ي�ط��ر امل� �ت� �ش ��ددون اإلس�ل�ام� �ي ��ون على
م�ع�ظ��م أن �ح��ائ��ه وذل ��ك م��ن خ�ل�ال طريقني
ل �ل��إم � ��دادات ع �ب��ر م �ي �ن��اء ي��ن ص��وم��ال �ي�ين
وط ��ري ��ق ب��ري��ة م ��ن ك �ي �ن �ي��ا ،ل �ك �ن��ه ق� ��ال إن
املنظمة تحتاج إل��ى مزيد من اإلم��دادات.
ويتناقض ذلك مع وضع برنامج األغذية
العاملي التابع لألمم املتحدة الذي يتوفر
ل��دي��ه ال �غ��ذاء لكنه ي�ق��ول إن��ه ال يستطيع
الوصول إلى أكثر من مليوني صومالي
ف� ��ي أك � �ث ��ر امل� �ن ��اط ��ق ت � �ض� ��ررًا ألن ح��رك��ة
ال �ش �ب��اب امل �ت �ش��ددة م�ن�ع��ت دخ ��ول معظم
منظمات اإلغاثة.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ان�ت�ه��ى ع�ص��ر ال�ت��دف��ق امل��ال��ي ع�ل��ى وزارة
ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة ب�ع��د االت �ف��اق األخ�ي��ر
على رف��ع سقف ال��دي��ن ،وال ��ذي بموجبه
س�ي�ق�ت�ط��ع ن �ح��و  350م �ل �ي��ار دوالر م��ن
ميزانية البنتاغون على عشر سنوات.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ف��إن لجنة خ��اص��ة من
ال �ح��زب�ين ،ال�ج�م�ه��وري وال��دي�م��وق��راط��ي،
س�ت��درس ف��ي الكونغرس كيفية تحقيق
م� � ��دخ� � ��رات إض� ��اف � �ي� ��ة ،وف � � ��ي ح � � ��ال ع ��دم
ال �ت��وص��ل ال ��ى ت ��واف ��ق ح ��ول اق �ت �ط��اع��ات
ج��دي��دة ب�ح�ل��ول ن�ه��اي��ة ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي،
فسوف يعمد ال��ى آلية تلقائية تتضمن
اق �ت �ط��اع��ات إض��اف �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  600مليار
دوالر من نفقات البنتاغون.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أق � ��ر وزي� � ��ر ال � ��دف � ��اع ،ل �ي��ون
بانيتا ،بأن هذه االقتطاعات «تتماشى
باإلجمال» مع ما كان يتوقعه البنتاغون
الذي كان يدرس كيفية اقتطاع  400مليار
دوالر م��ن ن�ف�ق��ات��ه ع �ل��ى م ��دى  12ع��ام��ًا،
لكنه أعلن أن احتمال التقليص اإلضافي
«غ� �ي ��ر م� �ق� �ب ��ول» ،م� ��ؤك � �دًا أن � ��ه «ال ي��ري��د
ح�ت��ى التفكير ف �ي��ه» ،واص �ف��ًا أي خفض
إض ��اف ��ي ب��أن��ه «آل� �ي ��ة ل �ي��وم آخ � ��ر» .وق ��ال
«أي ش��يء يضاعف ه��ذا سيكون كارثيًا
على ميزانية الدفاع» .وق��ال بانيتا ،أول
م ��ن أم � ��س« ،إن� �ن ��ا ن�ت�ح�م��ل ح�ص�ت�ن��ا من
ال�خ�ف��وض��ات ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ررت
مع االتفاق حول سقف الديون وستكون
على ق��در ك��اف م��ن ال�ش��دة» ،لكنه أض��اف
«كل ما يزيد عنها سيسيء الى دفاعنا
ال��وط �ن��ي» .وب �ه��ذا ال �ك�لام يقطع بانيتا،
بمؤازرة من جنراالت البنتاغون ،الطريق
االحتمال.
على هذا
ّ
م��ن ج��ان �ب��ه ،ح ��ذر رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك ��ان

املشتركة ،األدم �ي��رال م��اي��ك م��ول��ن ،أن أي
اقتطاعات إضافية في امليزانية سيكون
ل�ه��ا «ت��أث�ي��ر م��دم��ر» ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ق��درة
البنتاغون على إنجاز مهماته ،موضحًا
«ال يمكننا أن نسمح ب��أن ي�ص��ل العمل
إل��ى ه��ذا املستوى ال��ذي ي�ق� ّ�وض قدرتنا
على التعامل م��ع ال�ت�ه��دي��دات الحقيقية
وال �ج��دي��ة األخ � ��رى ال �ت��ي ن��واج �ه �ه��ا في
ال � �ع ��ال ��م» .وع � ّ�ب ��ر األدم� � �ي � ��رال م ��ول ��ن ع��ن
ً ّ
م� � �خ � ��اوف ب ��ان� �ي� �ت ��ا ن� �ف� �س� �ه ��ا ،ق � ��ائ �ل��ا إن

بانيتا ومولن خالل املؤتمر
الصحافي في البنتاغون (خوسيه
لويس ماغانا  -أ ب)

أوكرانيا :تيموشنكو إلى السجن
بتهمة إساءة استغالل السلطة،
حكمت محكمة في العاصمة
كييف على رئيسة الوزراء
األوكرانية السابقة يوليا
تيموشنكو (الصورة) ،أمس،
بالحبس االحتياطي .واستجاب
رئيس املحكمة روديون كيرييف،
لطلب النيابة حبس تيموشنكو
ملخالفتها املتكررة ألوامر
املحكمة .وبعد صدور القرار،
طلبت رئيسة الوزراء السابقة عدم
تقييد يديها داخل القاعة ّ
وحيت
مؤيديها .وأخرجها شرطيون
بعد ذلك من القاعة ّ
وقيدت يداها.
وهتف مؤيديون لتيموشنكو بعد
ذلك «عار عار» .ورئيسة الوزراء
السابقة ،املعروفة في أوكرانيا
باملرأة الحديدية ،متهمة باستغالل

السلطة في قضية تتعلق بعقد
ّ
وقعته مع رئيس الوزراء الروسي
فالديمير بوتني ،بعد انقطاع
إمدادات الغاز من روسيا لفترة
قصيرة في مطلع  .2009وكانت
تيموشنكو من قادة الثورة
البرتقالية املؤيدة للغرب في عام
.2004
(أ ف ب)

اليابان تعتقل قبطانني
من الصني

البنتاغون يحاول تفادي خفض ميزانيته
ضعف
«الخفض املوهن الذي يقترب من
ّ
الذي سيحدث في املستقبل القريب يمثل
خ�ط�رًا ك�ب�ي�رًا» .ورأى م��ول��ن أن��ه بالتالي
ي �ج ��ب أن ت �ت ��رك ��ز االق� �ت� �ط ��اع ��ات ب�ش�ك��ل
أس ��اس ��ي ف ��ي م� �ج ��ال ب ��رام ��ج األس �ل �ح��ة،
وق��ال إن ال�ب��رام��ج ال�ت��ي تتخطى كلفتها
التوقعات أو تسجل تأخيرًا مثل برنامج
ت�ط��وي��ر ال�ط��ائ��رة امل�ق��ات�ل��ة املقبلة اف 35
التي لم يذكرها تحديدًا ،ستكون «تحت
املراقبة».

عربيات
دوليات

وفي هذا السياق ،قال مسؤول في وزارة
الدفاع ،رفض الكشف عن اسمه ،إنه في
ح ��ال ت�ط�ب�ي��ق اآلل �ي��ة ال�ت�ل�ق��ائ�ي��ة ،ف�س��وف
ت� �ق ��ود ال � ��ى ت �س ��ري ��ح «آالف» امل��وظ �ف�ي�ن
امل ��دن �ي�ي�ن م ��ن ال �ب �ن �ت��اغ��ون ع �ل��ى ال� �ف ��ور.
ودع �م��ًا ل �ه��ذه ال�ح�م�ل��ة ال��وق��ائ �ي��ة ،ي�ش��دد
مسؤولو البنتاغون على املخاطر التي
ال ت ��زال ق��ائ�م��ة ف��ي ال�ع��ال��م م�ث��ل ال�ق��اع��دة
ً
وإي� � ��ران وك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ،ف �ض�ل�ا عن
النزاعني في العراق وأفغانستان.
ّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع��ل��ق ال�ن��ائ��ب ال��دي�م��وق��راط��ي
م��اي �ك��ل ه ��ون ��دا ،ف ��ي ح��دي��ث إل� ��ى وك��ال��ة
«ف ��رن ��س ب� � ��رس» ،ع �ل��ى ك�ل��ام األدم � �ي� ��رال
ً
م��ول��ن ،ق��ائ�ل�ا «إن ك ��ان األدم� �ي ��رال م��ول��ن
جديًا ح�ين ق��ال إن ال��دي��ن ه��و أكبر خطر
ع �ل��ى أم �ن �ن��ا ال �ق ��وم ��ي ،ف �ه��ذا ه ��و ال��وق��ت
امل �ن��اس��ب ل��ه ول�ل�ب�ن�ت��اغ��ون ل �ل �ش��روع في
القيام بأمر ما حيال ذل��ك» ،مشددًا على
أن م �ي��زان �ي��ة ال �ب �ن �ت��اغ��ون ت �ع �ك��س حجم
ال �ص �ن��اع��ة ال��دف��اع �ي��ة و«ل� �ي ��س م�س�ت��وى
امل � �خ ��اط ��ر» .ول� �ف ��ت ه ��ون ��دا ال � ��ى أن � ��ه م��ع
احتمال إبقاء قوة أميركية في العراق الى
ما بعد  2011لتدريب ال�ق��وات العراقية،
وال �ن��زاع ال �ج��اري ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ،حيث
ال ي��زال سحب ثلث الجنود األميركيني
ال �ـ  99ألفًا ف��ي ب��داي��ات��ه ،فمن غير ال��وارد
خفض النفقات في هذا القطاع ،ما يجعل
أي اقتطاعات مقبلة تتركز على نفقات
البنتاغون .وقال هوندا إنه ينبغي لذلك
خ �ف��ض ع��دي��د س �ل�اح ال �ب��ر األم �ي ��رك ��ي بـ
 50أل��ف عنصر وخ�ف��ض ق ��وات امل��اري�ن��ز
بحوالى  15ألف عنصر.
(أ ف ب ،يو بي آي)

اعتقل حرس السواحل الياباني
أمس قبطاني سفينتي صيد
صينيتني ،قال إن سفينتيهما
عملتا من دون تصريح في مياه
تعتبرها اليابان منطقة اقتصادية
تخصها فقط .ووقع الحادث على
بعد  330كيلومترًا شمال غربي
مدينة واجيما في غرب اليابان.
وجاء بعد عام من اعتقال اليابان
قبطان سفينة صيد اصطدمت
سفينته مع زوارق دورية يابانية
قرب جزر متنازع عليها ،ما ّ
فجر
ً
نزاعًا دبلوماسيًا طويال بني أكبر
اقتصادين في آسيا.
(رويترز)

 800قتيل حصيلة
العنف اإلثني في كراتشي
سجلت أعمال العنف اإلثنية
والسياسية التي تشهدها
كراتشي قرابة  800قتيل منذ
مطلع العام ،حسبما أعلنت
اللجنة املستقلة لحقوق اإلنسان
في باكستان أمس .وتشهد
كبرى مدن الجنوب والعاصمة
االقتصادية للبالد مواجهات
يومية وعمليات اغتيال محددة
األهداف تزايدت في األسابيع
املاضية لتبلغ بحسب اللجنة
املستقلة لحقوق اإلنسان
مستويات غير مسبوقة منذ عام
 .1995وقالت رئيسة اللجنة زهرة
يوسف ،إن «قرابة  800شخص
كانوا ضحايا ألعمال العنف في
األشهر السبعة األخيرة».

