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"املهمة  ان  مييت�ش  ب��ران��ك��و  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  وراأى 
قيادة  وه��ي  وا�سحة  يو�سيبوفيت�ش  اليفو  التاريخية 

كرواتيا اىل االحتاد االوروبي".
"بلدا ولد من رحم حرب �سيتمكن اخريا من  وا�ساف ان 
بلد �سالم وبلد متح�سر داخل اوروبا"، يف  التحول اىل 
ا�سارة اىل حرب اال�ستقالل التي ا�ستمرت من 1991 اىل 

.1995
اما رادوفان فوكادينوفيت�ش ا�ستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة زغرب فقد راأى ان "انتخاب يو�سيبوفبت�ش ي�سكل 

خطوة مهمة يف تعزيز العالقات بني زغرب وبروك�سل".
حتويل  اي�سا  �سيحاول  "يو�سيبوفيت�ش  ان  وا���س��اف 
كرواتيا اىل منوذج يحتذى به لدول املنطقة التي تتطلع 

اىل االن�سمام اىل االحتاد االوروبي".
رئي�سا  االح����د  ع���ام���ا(   52( يو�سيبوفيت�ش  وان��ت��خ��ب 

لكرواتيا ب60،29% من اال�سوات يف الدورة الثانية من 
بلدية  رئي�ش  مع  فيها  تناف�ش  التي  الرئا�سية  االنتخابات 

زغرب ميالن بانديت�ش.
وقد وعد بتحقيق ان�سمام كرواتيا اىل االحتاد االوروبي 
انكما�ش  من  يعاين  الذي  االقت�ساد  وانعا�ش   2012 قبل 

خطري ومكافحة الف�ساد الذي ينخر االدارة العامة.
فوز  امل�����س��ت��ق��ل��ة  لي�ست"  "نويف  ���س��ح��ي��ف��ة  وو���س��ف��ت 
يو�سيبوفيت�ش االثنني بانه "ا�ستفتاء" دعم فيه الناخبون 
اي  يتمكن  مل  ما  حتقيق  على  قادر  بانه  مقتنعا  "رجال 
رئي�ش او حكومة �سابقة من حتقيقه اال وهو الق�ساء على 

الف�ساد واجلرمية املنظمة".
ومل يكن يو�سيبوفيت�ش حا�سرا يف احلياة ال�سيا�سية يف 
اقت�ساد  اىل  االنتقالية  املرحلة  �سهدت  التي  الت�سعينات، 
عمليات  الف�ساد  ق�سايا  من  كبري  عدد  لطخ  عندما  ال�سوق 

اخل�سخ�سة.

انتخاب  ان  بوتكوفيت�ش  دافور  ال�سيا�سي  املحلل  ويرى 
بذلك  يعني  ال���دويل  اجلنائي  ال��ق��ان��ون  يف  اخل��ب��ري  ه��ذا 
من  ج��دي��د  "نوع  م��ن  رئي�سا  ي��ري��دون  ال��ك��روات��ي��ني  ان 

ال�سيا�سيني".
للف�ساد اي�سا بينما  "الت�سعينات ت�سكل رمزا  وا�ساف ان 
يقدم برنامج بو�سيبوفيت�ش "العدالة لكرواتيا " م�ستقبال 

اف�سل للبالد".
اقت�سادية  ازم��ة  من  يعاين  بلدا  اجلديد  الرئي�ش  وي��رث 
العمل، بينما  البطالة فيه 16،1% من قوة  وتبلغ معدالت 
اجمايل  م��ن   %94 ن�سبته  م��ا  اخل��ارج��ي��ة  ال��دي��ون  ت�سكل 

الناجت املحلي.
�سالحياته  لكن  الو�سع  بت�سحيح  يو�سيبوفيت�ش  ووعد 
ادارته اىل احلكومة  الذي تعود  املجال  حمدودة يف هذا 

املحافظة التي يقودها رئي�ش الوزراء يادرانكا كو�سور.
لل�سنتني  بالتعاي�ش  حم��ك��وم��ان  امل�����س��وؤول��ني  ك��ال  ان  اال 

قبل  جت��رى  ل��ن  الت�سريعية  االنتخابات  ان  اذ  املقبلتني 
رئي�ش  ثالث  يو�سيبوفيت�ش  ا�سبح  نهاية 2011. وبذلك، 
لكرواتيا، اجلمهورية اليوغو�سالفية ال�سابقة، منذ اعالن 

ا�ستقاللها العام 1991.
مي�سيت�ش  ل�ستيبي  خلفا  الرئا�سة  يو�سيبوفيت�ش  ويتوىل 
العام  منذ  وي��ق��ود  الو�سط  اىل  ينتمي  ال��ذي  ع��ام��ا(   75(
�سمال  ان�سمت يف عهده اىل حلف  التي  2000 كرواتيا، 

االطل�سي يف 2009.
وقد جنح خالل واليتيه الرئا�سيتني يف اخراج البالد من 
بعد  رئي�ش  اول  نظام  فيها  اغرقها  التي  الدولية  العزلة 

اال�ستقالل فرانيو تودميان.
وعمل مي�سيت�ش على تعديل الد�ستور للحد من ال�سالحيات 

الرئا�سية وحتويل كرواتيا اىل "جمهورية برملانية".
اىل  ميتيت�ش  م��ن  ال�سلطة  ان��ت��ق��ال  م��را���س��ي��م  و�ستنظم 

يو�سيبوفيت�ش يف 18 �سباط.

حمللون :  �لرئي�س �لكرو�تي �جلديد �أم�م مهمة "ت�أريخية" 
�سيكون  انه  ام�س:  حمللون  قال 
على الرئي�س الكرواتي املنتخب 
االج��ت��م��اع��ي ال��دمي��وق��راط��ي 
القيام  يو�سيبوفيت�س  اي��ف��و 
تتلخ�س  تاريخية"  "مبهمة 
االحت���اد  اىل  ال��ب��الد  ب��ادخ��ال 
االوروبي والق�ساء على الف�ساد 
اجل��م��ه��وري��ة  ه���ذه  ادارة  يف 
التي  ال�سابقة  اليوغو�سالفية 

نالت ا�ستقاللها يف 1991.

وا�سنطن/ الوكاالت 
اعلن زعيم الغالبية الدميوقراطية يف جمل�ش 
يذعن  لن  انه  ريد  هاري  االمريكي  ال�سيوخ 
 ، باال�ستقالة  له  اجلمهورية  االقلية  ملطالب 
وذل��ك اث��ر اجل��دل ال��ذي اث��ارت��ه ت�سريحاته 
اوباما  ب���اراك  الرئي�ش  ع��ن  "العن�سرية" 

خالل حملته االنتخابية العام 2008.
وقال مكتب ال�سناتور الدميوقراطي يف بيان 
االحد ان "ال�سناتور ريد �سيحتفظ مبن�سبه 
العادة  برت�سيحه  و�سيتقدم  للغالبية  كزعيم 
انتخابه" مفاخرا "بتاريخ )ريد( الطويل يف 

معاجلة ق�سايا هامة لالمريكيني االفارقة".
وا�ساف البيان ان منتقدي ريد اجلمهوريني 
ال  امل�ساألة  هذه  ت�سيي�ش  اىل  ي�سعون  الذين 

ميكنهم ان ين�سبوا امرا كهذا النف�سهم.
الوقت  يف  االحد  البيان  هذا  �سدور  وياتي 
با�ستقالة  اجلمهوريون  فيه  يطالب  ال��ذي 
ال�سناتور ريد ب�سبب ت�سريحات وردت يف 
كتابه اجلديد يقول فيها ان الواليات املتحدة 
مثل  ا�سود  رئي�ش  النتخاب  م�ستعدة  كانت 
والنه  اللون  فاحتة"  "ب�سرته  الن  اوب��ام��ا، 

ي�ستخدم  "ال  افريقي  امريكي  كونه  ورغ��م 
لهجة الزنوج اال اذا اراد ذلك".

-املن�سورة  التعليقات  ه��ذه  ت�سريب  ومنذ 
يف كتابه اجلديد الذي ي�سدر قريبا بعنوان 
ويتناول  التغيري(  )لعبة  ت�ساينج"  "غامي 
 2008 يف  الرئا�سية  االنتخابية  احلملة 
ريد  ال�سناتور  ان  اىل  معلومات  ا�سارت   -
ال�سود  القادة  من  بالعديد  ات�ساالت  اجرى 
م��ق��دم��ا اع���ت���ذاره ل��ل��رئ��ي�����ش اوب���ام���ا ال���ذي 
اعتذار  قبوله  فيه  اعلن  ال�سبت  بيانا  ا�سدر 

ال�سناتور ريد.
بتعليقات  ن��ددوا  الذين  اجلمهوريني  ان  اال 
ومتهمني  بالعن�سرية  اياها  وا�سفني  ري��د 
مزدوجة"  "معايري  بتبني  الدميوقراطيني 

طالبوا ريد باال�ستقالة.
وقال رئي�ش احلزب اجلمهوري مايكل �ستيل 
"ال  ان  �سي"  بي  "ان  لتلفزيون  حديث  يف 

مكان للعن�سرية اليوم يف امريكا".
ا�سل  من  امريكي  اي�سا  وهو  �ستيل  وتابع 
تعي�سه  ع��م��ا  ب��ع��ي��دة  عقلية  "انها  اف��ري��ق��ي 

امريكا اليوم".

"من وجهة نظرى فانه �سواء ا�ستقال  وقال 
اليوم او دفعته للتنحي يف ت�سرين الثاين/
نوفمرب ففي كلتا احلالتني لن يكون الزعيم 

يف 2011".
وابدى �ستيل ا�ستياءه خ�سو�سا ال�ستعمال 
كلمة "زجني" وهي عبارة ا�سقطت من اللغة 
من  املتحدرين  االمريكيني  لو�سف  اليومية 

ا�سول افريقية.
وقال �ستيل ل�سبكة فوك�ش "ان ا�ستخدام لغة 
تعود اىل اخلم�سينيات وال�ستينيات" اي ما 
تفكري  عن  "ينم  املدنية  احلقوق  ع�سر  قبل 

رجعي".
من جهتهم و�سف الدميوقراطيون تعليقات 
راف�سني  ل��ل��غ��ة  ان��ت��ق��اء  ���س��وء  ب��ان��ه��ا  ري����د 
زعيم  با�ستقالة  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  اال����س���وات 

الغالبية الدميوقراطية.
الدميوقراطي  احل��اك��م  ك��اي��ن  ت��ي��م  وع��ل��ق 
لوالية فرجينيا )�سرق( عرب +فوك�ش نيوز+ 
ب�سيء  ق��ام  )ري���د(  ال�سناتور  ان  "اعتقد 
العبارات  ي�ستخدم  مل  بانه  باعرتافه  عظيم 
املالئمة". وتابع كاين ان اوباما "قال ب�سكل 

وا�سح انه يعترب ال�سناتور ريد منا�سال يف 
وان  االجتماعية  والعدالة  امل�ساواة  ق�سية 

املو�سوع قد اقفل".
وي���ت���ع���ر����ش ال�������س���ن���ات���ور ري�����د م���ن���ذ زم���ن 
و�سي�سكل  اجل��م��ه��وري��ني  الن��ت��ق��ادات  بعيد 
للحزب  ارتياح  م�سدر  ح�سل،  ان  �سقوطه، 
م�ساكل  بالفعل  ي��واج��ه  وه��و  اجل��م��ه��وري. 
�سيرت�سح  حيث  نيفادا  واليته  يف  �سيا�سية 

العادة انتخابه يف 2010.
وينظر اجلمهوريون اىل هذا االمر على انه 
فر�سة ملعادلة الكفة مع الدميوقراطيني بعد 
يف  ال�سابق  اجل��م��ه��وري  الع�سو  اج��رب  ان 
اال�ستقالة  على  لوت  ترنت  ال�سيوخ  جمل�ش 
ذات  بتعليقات  الدالئ���ه  اع���وام  ب�سعة  قبل 

طابع عن�سري اي�سا.
الذي  كيل  ج��ون  املحافظ  ال�سناتور  وق��ال 
ي��ع��ت��رب امل�����س��وؤول اجل��م��ه��وري ال��ث��اين يف 
جمل�ش ال�سيوخ "ثمة ازدواجية يف املعايري. 
اذا كان على )ترنت لوت( ان ي�ستقيل، فمن 

واجب هاري ريد اي�سا اال�ستقالة".
نف�سها  املعايري  تطبق  ان  "اريد  كيل  وق��ال 

على االثنني".
اعتذاره  بيان  يف  قدم  ريد  ال�سناتور  وكان 
االمريكيني  لكل  وامن��ا  الوب��ام��ا  فقط  لي�ش 

ذوي اال�سول االفريقية.
وقال ريد "ا�سعر باال�سف ال�سديد ال�ستخدام 
هذه الكلمات ال�سيئة االختيار. واقدم اعتذارا 
�سادقا عن اهانتي الي من االمريكيني ولكل 
االفارقة-االمريكيني  �سيما  وال  االمريكيني 
طوال  عمل  انه  اىل  م�سريا  الكلمات"،  بهذه 
هامة  ق�سايا  ل��دع��م  "بجهد  املهنية  حياته 

للمجتمع االفريقي-االمريكي".
اعتذار  بقبول  بيانا  الحقا  اوباما  وا�سدر 
هاري  اع��ت��ذار  "قبلت  اوب��ام��ا  وق���ال  ري���د. 
ورايته  ل�سنوات،  عرفته  النني  ت��ردد  دون 
العدالة  ق�سايا  يف  ال��ري��ادة  ب�سغب  يتوىل 
االجتماعية واعلم ما يف قلبه". واورد بيان 
لل�سناتور ريد انه �سيتابع عمله "اليوم وغدا 
االمام  اىل  باالمة  للتقدم  املقبلة  االيام  ويف 
وخف�ش  ال��وظ��ائ��ف  اي��ج��اد  �سيا�سات  ع��رب 
العائالت  وم�ساعدة  ال�سحي  التامني  كلفة 

االمريكية يف نيفادا وكافة انحاء البالد".

ريد يرف�س �ل�ضتق�لة بعد ت�ضريح�ته �ضد �لرئي�س �لأمريكي
طهران / رويرتز

مهدي  ال��ب��ارز  االي���راين  املعار�ش  ق��ال 
لن  التهديدات  ان  االثنني  ام�ش  كروبي 
املوؤيدة لال�سالح وذلك  توقف م�سريته 
اأعرية  اأن  اأن ذكر موقع للمعار�سة  بعد 
ي�ستقلها  كان  �سيارة  على  اأطلقت  نارية 

بثالثة اأيام.
ويف ت�سريح يت�سم بالتحدي على موقع 
حلزبه  التابع  االلكرتوين  نيوز  �سهام 
واأ�سرته  ان��ه  كروبي  ق��ال  ملي  اعتماد 

كارثة". الي  "م�ستعدون 
ودعت ال�سلطات ورجال دين مت�سددون 
زعماء  معاقبة  اىل  االي���راين  الق�ساء 
امل��ع��ار���س��ة ب��ت��ه��م��ة اث�����ارة ال��ت��وت��رات 

وطالبوا بتطبيق حد احلرابة عليهم.
اأنهم  البع�ش  "يعتقد  ك��روب��ي  وق���ال 
مي��ك��ن��ه��م ت��ع��ط��ي��ل م�����س��رية اال����س���الح 
باال�سالحيني  وال��زج  ال�سحف  باغالق 
يف ال�سجون.. لكنني �ساأظل ثابتا على 

الطريق الذي اخرتته."
الذي  اال�سالحي  الدين  رجل  واأ�ساف 
انتخابات  يف  للرئا�سة  مر�سحا  ك��ان 
اأن  "اأعلن  امل��ا���س��ي  ح���زي���ران  ي��ون��ي��و 
ولن  تخيفني  لن  التهديدات  ه��ذه  مثل 

ت�سعفني."
وذكر موقع كلمة االلكرتوين املعار�ش 
يوم اجلمعة اأن رجاال مل تتحدد هويتهم 
فتحوا النار على �سيارة كروبي وهو ما 
وقت  يف  بال�سرطة  كبري  م�سوؤول  نفاه 
التقرير  لذلك  كروبي  ي�سر  ومل  الح��ق. 

يف بيانه يوم االثنني.
وقال املوقع ان كروبي تعر�ش لهجوم 
ب��ع��د 120  ع��ل��ى  ق���زوي���ن  م��دي��ن��ة  يف 
ك��ي��ل��وم��رتا ���س��م��ال غ��رب��ي ط��ه��ران يوم 

اخلمي�ش.
اأن�������س���ار زعيم  ك��ل��م��ة  م���وق���ع  وي���دي���ر 
الذي  مو�سوي  ح�سني  م��ري  املعار�سة 
انتخابات  يف  االخ��ر  ه��و  مر�سحا  ك��ان 

نتيجتها  على  املتنازع  حزيران  يونيو 
والتي اأ�سفرت عن فوز الرئي�ش حممود 

اأحمدي جناد.
و�سهدت ايران اأ�سواأ ا�سطرابات داخلية 
اذ   1979 ع��ام  اال�سالمية  ال��ث��ورة  منذ 
املعار�سة احتجاجات �سد  اأن�سار  نظم 
العنف.  االنتخابات جنحت اىل  نتيجة 
املعار�سة  اتهامات  ال�سلطات  وتنفي 

بالتالعب يف نتيجة االنتخابات.
ا�ستباكات  يف  اأ�سخا�ش  ثمانية  وقتل 
بني قوات االمن واأن�سار املعار�سة يف 
يوم عا�سوراء الذي وافق 27 دي�سمرب 

كانون االول.
ال��ت��اب��ع  ����س���ب���ز(  )راه  م���وق���ع  وذك������ر 
اال�سبوع  االن��رتن��ت  ع��ل��ى  للمعار�سة 
ذلك  منذ  اعتقلت  ال�سلطات  اأن  املا�سي 
احلني اأكرث من 180 �سخ�سا بينهم 17 
مو�سوي  معاوين  من  وع�سرة  �سحفيا 

وبع�ش البهائيني.
وقال كروبي راف�سا اتهامات ال�سلطات 
للمعار�سة بعدم احرتام يوم عا�سوراء 
"بالوحدة  ���س��ع��روا  امل��ت�����س��ددي��ن  ان 
�سيناريو   " باعداد  واتهمهم  والعزلة" 
مل  لكنه  م�سبقا"  له  التخطيط  مت  اخ��ر 

يخ�ش يف تفا�سيل.
اأنه واأن�ساره مازالوا  واأ�ساف كروبي 
يوؤمنون بنظام احلكم اال�سالمي يف رد 
يتهمون  الذين  املت�سددين  على  وا�سح 
بالقيادة  لالطاحة  بال�سعي  املعار�سة 

الدينية للبالد.
كبرية  اي��ران  تواجهها  التي  واملخاطر 
طاقة  �سيا�سة  تزعم  جن��اد  اأحمدي  الن 
ن��ووي��ة اأدخ��ل��ت ب���الده وه��ي م��ن كبار 
الغرب.  م��ع  ن���زاع  يف  ال��ن��ف��ط  منتجي 
وت��رف�����ش اي����ران ات��ه��ام��ات ال��والي��ات 
اأ�سلحة  لتطوير  تخطط  باأنها  املتحدة 
اىل  يهدف  برناجمها  ان  قائلة  نووية 

توليد الكهرباء.

كروبي: �لتهديد�ت لن توقف 
م�ضريتن� �ملوؤيدة لالإ�ضالح يف �إير�ن 

بكني/ الوكاالت 
م�سوؤول  اآالف  اربعة  حوايل  ان  االثنني  ام�ش  ر�سمية  �سينية  �سحفية  تقارير  اكدت   
�سيني فروا من البالد خالل ثالثني عاما حاملني معهم ما جمموعه خم�سون مليار دوالر 
من االموال العامة. وقالت نقال عن و�سائل اعالم �سينية اخرى ان معظم هوؤالء الفارين 
ي�ساعدهم حمامون حمليون ومنظمات  املتحدة وا�سرتاليا حيث  الواليات  جلاأوا اىل 
على وثائق  عقارات واحل�سول  اختل�سوها و�سراء  التي  االموال  على غ�سل  اجرامية 
اأ�سارت  لكنها  البالد،  من  االم��وال  خرجت  كيف  بالتف�سيل  التقارير  تذكر  ومل  هوية. 
لهم يف اخل��ارج. ويف مواجهة  اقارب  امل�سوؤولني �سهله  نقال عن خبري ان فرار معظم 
اآلية ملراقبة امل�سوؤولني  هذه الظاهرة، اعلنت ال�سلطات ال�سينية اجلمعة انها و�سعت 
ال�سينيني وخ�سو�سا تنقالتهم يف اخلارج، وهي ت�سمل 15 وزارة، بح�سب ما ذكرت 
ال�سحيفة. وحققت ال�سلطات يف اطار هذه االآلية يف 103 ق�سايا ت�سمل اكرث من 300 
�سخ�سية ر�سمية. وا�سارت اىل ق�سية يانغ ت�سيانغهونغ امل�سوؤول املحلي يف احلزب 
ايلول  يف  فرن�سا  اىل  رحلة  من  يعد  مل  ال��ذي  )�سرق(  وينجو  يف  ال�سيني  ال�سيوعي 
ع�سرين  بغ�سل  تقوم  بانها  لال�ستباه  ذلك  من  ا�سهر  بعد  يانغ  زوجة  واوقفت   .2008

مليون يوان )حوايل مليوين دوالر(. 

م�ضــوؤولــون �ضينيــون يفرون بـ50 
ملي�ر دولر

كابول/ الوكاالت 
 قتل ثالثة جنود امريكيني ام�ش االثنني 
طالبان  حركة  متمردي  م��ع  م��ع��ارك  يف 
افغان�ستان، بح�سب ما اعلن  يف جنوب 
واو�سح  ب��ي��ان.  يف  االطل�سي  احل��ل��ف 
امريكيني  "ثالثة جنود  ان  بيان احللف 
ق��ت��ل��وا ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم )االث���ن���ني( يف 
مواجهات مع قوات االع��داء يف جنوب 
الوالية  احللف  يحدد  ومل  افغان�ستان". 
فيها احل��ادث. وت�سكل واليتا  التي وقع 
معقال  اجل��ن��وب��ي��ت��ان  وق��ن��ده��ار  هلمند 
االخطر يف  تعدان  حلركة طالبان وهما 

البالد. ومنذ بداية العام 2010 قتل 14 
وكانت  افغان�ستان.  يف  اجنبيا  جنديا 
القوات الدولية تكبدت يف 2009 خ�سائر 
افغان�ستان  يف  انت�سارها  منذ  قيا�سية 
يف  ج��ن��دي��ا   520 مقتل  م��ع   2001 يف 
مقابل 295 يف 2008، بح�سب ح�سيلة 
ا�ستنادا  بر�ش  فران�ش  وكالة  و�سعتها 
من  متخ�س�ش.  ال��ك��رتوين  م��وق��ع  اىل 
جهته فقد اجلي�ش االمريكي الذي ي�سكل 
ال��دول��ي��ة 317  ال��ق��وات  م��ن ثلثي  اك��رث 
مقابل   2009 يف  افغان�ستان  يف  جنديا 

155 يف 2008.

مقتل ثالثة جنود �أمريكيني يف مع�رك 
جنوبي �فغ�ن�ضت�ن 

 كواالملبور/ اف ب
على  االثنني  ام�ش  جديد  اعتداء  وقع 
جدال  ت�سهد  التي  ماليزيا  يف  كني�سة 
يف  امل�سلمني  غ��ري  ح��ق  ح��ول  حاميا 
ا�ستخدام لفظ اجلاللة "الله"، بح�سب 

ما افادت م�سادر امنية ودينية.
بورنيو"  اجنيل  "�سيدانغ  وكني�سة 
�سمبيالن  ن��غ��ري  والي���ة  يف  ال��واق��ع��ة 
ت��ا���س��ع ����س���رح ديني  )و����س���ط( ه���ي 
العمال  او  العتداء  يتعر�ش  م�سيحي 
الكاهن  وق��ال  اجلمعة.  منذ  تخريب 
احد  "اخربين  يا�سري  مار�سون  ادي 
قد  الكني�سة  ب���اب  ان  ال��رع��ي��ة  اب��ن��اء 

هنا  اىل  "هرعت  وا���س��اف  احرتق". 
للتاأكد من االمر وكان الدخان يت�ساعد 
بان  حالفنا  احل��ظ  ان  اال  املبنى،  من 

احلريق مل ينت�سر".
املحلية  ال�سرطة  رئي�ش  م�ساعد  واكد 

عبد املنان حممد ح�سن هذه الوقائع.
ا�سباب  يف  نحقق  "نحن  وا����س���اف 
جند  ومل  االطفاء.  رجال  مع  احلريق 
حتى ال�ساعة اي اثر لقنبلة حارقة يف 

الداخل، والتحقيق م�ستمر".
ماليزيا  يف  ال�����س��ك��ان  ت��ع��داد  وي��ب��ل��غ 
امل�سلمني  م��ن  منهم   %60 مليونا   27
التوتر  وت�ساعد  م�سيحيني.  و%10 

املحكمة  اج�����ازت  م��ن��ذ  م��ال��ي��زي��ا  يف 
ل�سحيفة  امل��ا���س��ي  اال���س��ب��وع  العليا 
املحلية  الكاثوليكية  هريالد"  "ذي 
ا�ستخدام لفظ اجلاللة "الله" كرتجمة 
"غاد" يف ن�سختها التي ت�سدر  لكلمة 

بلغة املاالي.
الف   14 ح��واىل  ال�سحيفة  وت�سدر 

ن�سخة ا�سبوعيا باربع لغات.
اال�سالميني  غ�����س��ب  م��واج��ه��ة  ويف 
املحكمة  علقت  احلكومة،  و�سغوط 
بانتظار  احلكم  ه��ذا  االرب��ع��اء  العليا 
عن  الق�سية  ه���ذه  يف  ح��ك��م  ���س��دور 

حمكمة اال�ستئناف.

�عتد�ء�ت جديدة على كني�ضة يف م�ليزي� 

�سيئول/ الوكاالت 
 دعت بيونغ يانغ ام�ش االثنني اىل اجراء مفاو�سات القرار 
معاهدة �سالم يف �سبه اجلزيرة الكورية حتل حمل اتفاقية 
الهدنة التي انهت احلرب بني الكوريتني )1953-1950(، 
كما اقرتحت ا�ستئناف املفاو�سات حول برناجمها النووي 
م�سدر  ذك��ر  كما  عليها،  املفرو�سة  العقوبات  رف��ع  ب�سرط 
ر�سمي. وتاأتي هذه الدعوة ال�سادرة عن وزارة اخلارجية 
الكورية  االنباء  وكالة  ن�سرتها  والتي  ال�سمالية  الكورية 
ال�سمالية الر�سمية، بعد �سهر من الزيارة التي قام بها اىل 
بيونغ يانغ املبعوث االمريكي اخلا�ش �ستيفن بو�سوورث. 

ان  باتفاقية هدنة من دون  الكوريتني  وانتهت احلرب بني 
توقع الكوريتان بعدها اتفاق �سالم، ما ترك �سبه اجلزيرة 

الكورية نظريا يف حالة حرب.
الكورية،  اجلزيرة  �سبه  يف  �سالم  معاهدة  اق��رار  ويحتاج 
الواليات  من  كل  لتوقيع  الكوريتني،  توقيع  اىل  باال�سافة 

املتحدة وال�سني، اللتني �ساركتا يف النزاع.
يانغ  بيونغ  دعت  فقد  ال�سمالية  الكورية  الوكالة  وبح�سب 
العدائية  للعالقات  ال�سنة اجلديدة اىل و�سع حد  مبنا�سبة 
افتتاحية  �سمن  الدعوة  هذه  واتت  املتحدة.  الواليات  مع 

ن�سرتها يف اآن معا �سحف كورية �سمالية عدة.

بيونغ ي�نغ تدعو �إىل مف�و�ض�ت لإقر�ر مع�هدة 
�ضالم يف �ضبه �جلزيرة �لكورية   

لواندا/ الوكاالت 
كابيندا  يف  �سخ�سني  االنغولية  ال�سرطة  اعتقلت 
حافلة  ا�ستهدف  ال��ذي  امل�سلح  الهجوم  خلفية  على 
عن  وا�سفر  اجلمعة  القدم  لكرة  التوغويل  املنتخب 
مقتل �سخ�سني وا�سابة 9 اخرين، كما ذكرت االذاعة 

الر�سمية ام�ش االثنني.
انطونيو  كابيندا  مقاطعة  يف  العام  الوكيل  وق��ال 
نيتو "مت اعتقال �سخ�سني. �سنعطي تفا�سيل جديدة 

مبجرد ح�سولنا على معلومات اكرث".
لهجوم  اجلمعة  ت��وغ��و  منتخب  حافلة  وتعر�ست 
وذلك  كابيندا،  والي��ة  حترير  منظمة  تبنته  م�سلح، 
كانت  بينما  االنغولية-الكونغولية  احل���دود  عند 
االمم  كاأ�ش  نهائيات  يف  امل�ساركة  اىل  طريقها  يف 

االفريقية ال�سابعة والع�سرين.

وم�ساعد  �سحايف  ملحق  مقتل  اىل  الهجوم  وادى 
املدرب، باال�سافة اىل ا�سابة ت�سعة ا�سخا�ش اخرين 

بينهم العبان.
امل�ساركة  التوغولية العبيها بعدم  وامرت احلكومة 
يف النهائيات القارية والعودة اىل لومي وقد ار�سلت 
لهذه الغاية طائرة خا�سة االحد اعادت املنتخب ليال 

اىل لومي.
لومي  مطار  ار���ش  على  املنتخب  انتظار  يف  وك��ان 
واع�ساء  هونغبو  فو�سون  جيلبري  ال��وزراء  رئي�ش 

احلكومة وامل�سوؤولني الريا�سيني.
كابيندا-املوقع  والي�����ة  حت���ري���ر  "قوى  وك���ان���ت 
 2003 يف  تاأ�س�ست  التي  االنف�سالية،  الع�سكري" 
الرئي�سية  االنف�سالية  احل��رك��ة  ع��ن  ان�سقاقها  بعد 
م�سوؤوليتها  اعلنت  كابيندا"،  جيب  حترير  "جبهة 

عن الهجوم.
مينغا�ش  رودري��غ�����ش  للحركة  ال��ع��ام  االم��ني  وه��دد 
االحد بان حركته �ستوا�سل القتال. وقال يف ات�سال 
هاتفي مع وكالة فران�ش بر�ش من منفاه يف فرن�سا 
االفريقي  االحتاد  )رئي�ش  الن  "�سي�ستمر  القتال  ان 
لكرة القدم الكامريوين عي�سى( حياتو م�سمم" على 

اقامة مباريات كاأ�ش االمم االفريقية يف كابيندا.
ت�ساهم  ال��ت��ي  النفطية  ك��اب��ي��ن��دا  منطقة  وت�����س��ه��د 
يف  اال���س��ود  ال��ذه��ب  ان��ت��اج  م��ن  باملئة  �ستني  بنحو 
انغوال،  ا�ستقالل  منذ  انف�سالية  عنف  اعمال  انغوال 

امل�ستعمرة الربتغالية ال�سابقة، يف 1975.
الدميوقراطية  الكونغو  ب��ني  كابيندا  اقليم  ويقع 
خم�سني  ح���وايل  ويف�سله  ب��رازاف��ي��ل  وال��ك��ون��غ��و 

كيلومرتا عن بقية انغوال.

كيجايل / الوكاالت 
ان  االث��ن��ني  ام�ش  حكومي  تقرير  ق��ال 
مت�سددين من الهوتو ا�سقطوا الطائرة 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ش  ت��ق��ل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ج��وف��ي��ن��ال ه��اب��ي��ارمي��ان��ا وه���ي حادثة 
ل��ب��داي��ة م��ذاب��ح عرقية  اأذن����ت  اغ��ت��ي��ال 

ا�ستمرت 100 يوم يف 1994.
الرئي�ش  ب��ه  اأم���ر  ال���ذي  التقرير  وق���ال 
الدائرة  م��ن  اع�ساء  ان  كاجامي  ب��ول 
لقتله  خططوا  لهابيارميانا  الداخلية 
لتقا�سم  اتفاق  قبل ا�سهر بهدف احباط 
متمردا  كان  الذي  كاجامي  مع  ال�سلطة 
كذريعة  احل���ادث  وا�ستخدموا  ان���ذاك 
التوت�سي والهوتو  الف من  لقتل 800 

"اغتيال  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال  امل��ع��ت��دل��ني. 
الرئي�ش الرواندي هابيارميانا كان من 
قتل  ان  ح�سبوا  متطرفني  هوتو  عمل 
لتقا�سم  اتفاقًا  ين�سف  �سوف  قائدهم 

ال�سلطة عرف با�سم اتفاق ارو�سا."
كان  هابيارميانا  ان  التقرير  وا�ساف 
تنزانيا  يف  �سالم  حمادثات  من  عائدا 
مقررا  وكان  البوروندي  نظريه  برفقة 
لليمني  انتقالية  حكومة  اداء  ي�سهد  ان 
ق���وات  دم���ج  ي���ب���داأ  ال��د���س��ت��وري��ة وان 

كاجامي يف اجلي�ش الوطني.
مبقتل  اح���اط  ال���ذي  الغمو�ش  واأدى 
التحقيقات  من  عدد  لفتح  هابيارميانا 

يف املا�سي اأثارت جدالت دوليا.

الفرن�سي  القا�سي  اتهم   2006 ويف 
جان لوي�ش بروجوير اجلبهة الوطنية 
الرواندية التابعة لكاجامي التي يهيمن 

عليها التوت�سي با�سقاط الطائرة.
وقطع كاجامي على الفور العالقات مع 
باري�ش واتهم حكومة فران�سوا ميرتان 
بتمويل وتدريب هوؤالء امل�سوؤولني عن 
يف  ت��ورط  اي  فرن�سا  ونفت  امل��ذاب��ح. 
العالقات  ال��ب��ل��دان  واع����ادت  امل��ذاب��ح. 

بينهما يف نوفمرب ت�سرين الثاين.
امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ان  التقرير  واف���اد 
مطار  من  بالقرب  املتمركزة  الرواندية 
هابيارميانا  طائرة  ا�سقطت  كيجايل 
اخل���ا����س���ة م����ن ط������راز ف���ال���ك���ون 50 

م�����س��ت��خ��دم��ة زوج�����ني م���ن ���س��واري��خ 
ار�ش-جو.

وهو  اللجنة  راأي  "انه  التقرير  وق��ال 
هابيارميانا  ال��رئ��ي�����ش  ط��ائ��رة  ان.. 
ا�سقطت من ثكنات كانومبي الع�سكرية 
امل�سلحة  القوات  من  عنا�سر  بوا�سطة 
����س���ي���ط���رت على  ال���ت���ي  ال����روان����دي����ة 

املنطقة."
ويف مدونته على االنرتنت قال املوؤلف 
واخلبري الرواندي فيليب جوريفيت�ش 
اكرث  كانا  التحقيق  و�سمول  عمق  ان 
مفاجاأة من النتائج التي تو�سل والتي 
من املحتمل ان تكون يف �سالح كاجامي 

وتخدم م�سالح حكومية.

تقرير حلكومة رو�ند� يتهم �لهوتو ب�أنهم ور�ء مقتل �لرئي�س�عتق�ل �ضخ�ضني يف ك�بيند� لتورطهم� يف �لهجوم على منتخب توغو 

خالل 30 عامًا


