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يف احلدث العربي والدولي

رعب الصواريخ الكورية على طاولة مجلس االمن

اليابان تطالب بالعقوبات  ..وبيونك يانك ترص عىل مواصلة جتارهبا الصاروخية
املدى  /وكاالت
صواريخ

اعـتـبـ ــر الـ ــرئـي ــس االمـيـ ــركـي ان ن ـظـ ــام الـ ــدفـ ــاع
االميركي املضـاد للصواريخ "متـواضع" لكنه قادر
عـلى تـدميـر صاروخ كـوري شمـالي بعيـد املدى يف
حال اطالقه على الواليات املتحدة.
وقال بـوش "اعتقـد ان فرصـة تدمـيره (الـصاروخ)
مـعقولة ،هـذا على االقل مـا ابلغتني ايـاه القيادة
العسكرية".
ووضعت االجهـزة االميركية العـتراض الصواريخ
يف حـال اسـتنفــار حني اطـلقت كـوريـا الــشمــاليـة
هـذا االسبـوع صـاروخـا اخـتبـاريــا بعيـد املـدى من
طـراز "تــايبـودونـغ "2-ولكن لـم يتـم استخـدامهـا،
وخ ـص ــوص ــا ان ال ـصـ ــاروخ سقــط يف الـبحـ ــر بع ــد
اربعني ثانية من اطالقه.

افراج

اعلـن رئيــس املنـظمـة الـسـوريــة حلقـوق االنـسـان
مهـن ــد احل ـسـنـي انه مت االف ــراج عـن  13ن ــاشـط ــا
سـابقا يف جـماعـة االخوان املـسلمني احملـظورة يف
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،واصـف ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذا االج ـ ـ ــراء ب ـ ـ ــانـه اش ـ ـ ــارة
"ايجابية".
واض ــاف "نعـتـب ــر ان عـملـي ــات االف ــراج ه ــذه ()...
اشـارة ايجابيـة ومرحلـة متهد لالفـراج عن جميع
السجناء السياسيني".
واعتبـر احلـسني "انهـا تعكـس رغبـة الـسلطـات يف
طي مرحلة الثمانينات احلزينة يف شكل نهائي".

مفاوضات

شـكل الـ ــرئـي ــس االوغـنـ ــدي يـ ــووري مـ ــوســيفـيـنـي
ف ــريق ــا للـتف ــاوض عل ــى اتفـ ــاق سالم مع جـيــش
الرب للـمقاومـة ابرز مجـموعـة متمـردة يف البالد
منذ حوالى عشرين عاما.
وس ـي ـ ـش ـ ــارك فـ ـ ــريق مــن ث ـم ـ ــان ـيـ ـ ــة اشخ ـ ــاص يف
محـ ـ ــادثـ ـ ــات الـ ـ ــسالم حتــت اشـ ـ ــراف احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
االقلـيـمـ ــة يف جـنـ ــوب الـ ـسـ ــودان املـمــثلـ ــة بـ ــوزيـ ــر
الـ ــداخلـي ــة روه ــاك ــان ــا اوغ ــون ــدا ون ــائـب وزي ــره ــا
للشؤون احلارجية اوكيلو اورمي.
وسـتج ــرى احمل ــادث ــات يف ج ــوب ــا ع ــاصـم ــة اقلـيـم
جنوب السودان يف  12متوز.

موقف

ادان عــاهل االردن امللـك عبــداهلل الثــاني "بـشــدة"
يف اتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــاتـف ــي مـع رئـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة
الفلسـطينيـة محمـود عبـاس العمليـة العسكـرية
االسرائيلية يف قطاع غزة حيث قتل  24شخصا.
واكــد العــاهـل االردني اكــد لـعبــاس ان "مـثل هــذه
العمليـات لن جتلب االمن واالستقـرار الحد ولن
ي ـ ــدفع ثـمــنهـ ــا اال االبـ ــريـ ــاء مـن ابـنـ ــاء الـ ــشعـب
الفلـسطـيني الــذين تتـزايـد معـانـاتهم يـومـا بعـد
يوم".

رفض

رف ــض ك ـب ـيـ ـ ــر املفـ ـ ــاوضــني حـ ـ ــول املـلف ال ـنـ ـ ــووي
االيـرانـي علي الريجـاني ضـمنـا اجلـدول الـزمـني
الــذي حــددته الــدول الــست الـكبــرى لــرد طهــران
عل ــى مقـتــرح ــاتهــا بــالـتعــاون حــول بــرن ــامجهــا
النووي.
وبـ ـشـ ــان امـكـ ــانـيـ ــة رد طهـ ــران قــبل انـعقـ ــاد قـمـ ــة
مجـمــوعــة الـثـمــانـي علــى عــرض الـتعــاون الــذي
ق ــدمـته يف ال ـس ــادس مـن ح ــزي ــران سـت دول هـي
فــرنـســا وبــريـط ــانيــا وامل ــانيــا والــواليــات املـتحــدة
وروسـيـ ــا وال ـصـني ،ق ـ ــال الريجـ ــانـي ان "اجلـ ــدول
الـزمـني الـذي يحـدده االخـرون ال يـؤثـر علـى مـا
نفعله".

ادانة

دان االحتــاد الــدولـي لــرابـط ــات حقــوق االن ـســان
"الـعق ـ ــوب ـ ــات االق ـتـ ـص ـ ــاديـ ـ ــة" املف ـ ــروضـ ـ ــة عل ـ ــى
الفلـسطـينيـني ،منتقـدا السـياسـة التـي تنتهـجها
اسرائيل واجملتمع الدولي.
وكـانـت بعثـة من االحتـاد الـدولي تـوجـهت بني 25
حـزيــران والثـانـي من متـوز الـى الـضفـة الغــربيـة
وق ـ ـط ـ ـ ــاع غ ـ ـ ــزة لـالطـالع عـل ـ ـ ــى "وضـع احلـق ـ ـ ــوق
االقتـصاديـة واالجتمـاعيـة" بعـد ثالثـة اشهـر من
وقف املسـاعـدات املبـاشـرة للـسلطـة الفلـسطـينيـة
من جــانب االحتــاد االوروبي والـواليــات املتحـدة،
وذلك اثر تشكيل حركة حماس احلكومة.

مطاردة

نفـى الــرئيــس االميــركي جـورج بـوش مـا جـاء يف
تقارير الـصحف بان وكالـة االستخبارات املـركزية
(سي.آي.ايه) حـلت الوحدة املكلفـة مطاردة زعيم
تـنظـيم القـاعـدة اسـامـة بـن الدن ووصفهـا بـانهـا
"غير صحيحة".
وقال بوش "لدينا الكثير من اجلهات التي تطارد
بن الدن" مـؤكــدا ان القـبض عـليه "مـسـالــة وقت،
اال اذا تـ ـ ــوقف ـن ـ ــا عــن الــبحــث ،ولــن ن ـتـ ـ ــوقف عــن
البحث".
وكان بوش صـرح يف السابق انه يـرغب يف القبض
على بن الدن "حيا او ميتا".

دعوة

دع ــا رئـيــس ال ــسلـط ــة ال ــوطـنـيـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة
مح ـمـ ـ ــود ع ـبـ ـ ــاس اجمل ـت ــمع الـ ـ ــدولــي ال ـ ـ ــى وقف
"العدوان االسرائيلي" على قطاع غزة.
وقال عباس "عـلى العالم ان يـوقف هذا العدوان"
واالج ـت ـي ـ ــاح "غ ـي ـ ــر االن ـ ـس ـ ــانــي" لـكــي ي ـت ـ ـس ـن ـ ــى
ل"جهودنا" ان تؤدي الى نتيجة.
وكان عباس يشيـر الى املداوالت اجلارية من اجل
االفـراج عـن اجلنـدي االسـرائـيلي الــذي خطـفته
مجموعات مسلحة فلسطينية يف قطاع غزة.

رد

اعلنت اسبـانيا انها تـامل يف رد سريع من طهران
على عـرض التعـاون الذي قـدمته الـقوى الكـبرى
حــول بــرن ــامجه ــا الن ــووي وذلك بعــد احملــادثــات
التي اجـراهــا كبيـر املفـاوضني االيــرانيني يف هـذا
امللف علي الريجـاني يف العـاصمـة االسبـانيـة اثر
زيارته الى بروكسل.
واعلنت وزارة اخلارجية االسـبانية يف بيان لها ان
وزيـر اخلـارجيـة ميغـيل انخيل مـوراتينـوس اعلن
ان "احلكـومــة االسبــانيـة تـامل يف ان تـرد طهـران
يف اسرع وقت" على عرض القوى الست.

العواصم /وكاالت

قـال وزيـر خـارجيـة اليـابـان تـارو
اس ــو امــس ال ـسـبـت ان بالده لـن
تقــدم اي تنـازالت يف مـســاعيهـا
السـت ـصـ ــدار قـ ــرار مـن مـجل ــس
االمــن الـ ـ ــدولــي حـ ـ ــول كـ ـ ــوريـ ـ ــا
الــشم ــاليــة ميـكن ان يــؤدي الــى
فـرض عقوبـات على بيـونغ يانغ
رغم معارضة الصني وروسيا.
اصرار على العقوبات
وقــال الــوزي ــر ان اليــابــان ،الـتي
تـ ـ ـشـغـل مـقـع ـ ـ ــدا غ ـي ـ ـ ــر دائــم يف
مـجل ــس االن ،م ـص ـم ـم ـ ــة عل ـ ــى
الـع ـمـل مــن اجـل ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ــرار
بـدال من اصـدار بيـان غيـر ملزم
كما تطالب الصني وروسيا.

اصرار على العقوبات

وص ــرح اسـ ــو يف كلـمـ ــة له "رمب ــا
نع ــدل م ـشـ ــروع القـ ــرار ولكـنـن ــا
م ـصـمـم ـ ــون علـ ــى صـ ــدور قـ ــرار
ملـ ــزم يـت ـضـمــن عقـ ــوبـ ــات ()...
واليـابــان لن تـتنـازل .وسـنتــابع
االمر حتى نهايته".
وكـ ــانـت الـيـ ــابـ ــان ق ـ ــد تقـ ــدمـت
مبسودة قرار شديد اللهجة الى
مـجل ــس االمـن الـ ــدولـي يـ ــدعـ ــو
النـ ـ ـ ــزال عـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــات ب ـكـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا
الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة بـ ـسـبـب جت ـ ــاربهـ ــا
الصاروخية اجلديدة.
وقـال السفـير اليـاباني يف االمم
املتحـدة كنــزو اوشيمـا انه يـأمل
ب ـ ــان يـتـبـن ـ ــى اع ـض ـ ــاء اجملل ــس
اقـت ــراح القــرار الـيــابــانـي خالل
جلـس ــة التـص ــويت الـتي جتــري
الحقاً.
يف املقابل ،قـال السفيـر الكوري

الـشمـالي يف االمم املتحـدة هان
س ــوجن ري ــول ان "اقـ ــرار مجلــس
االم ــن الي عقـ ـ ــوب ـ ـ ــات يع ـت ـبـ ـ ــر
مبثـابة اعالن حرب على بالده".
مـن جه ــة اخ ــرى أعلـنـت ك ــوري ــا
اجلـ ـن ـ ـ ـ ــوبـ ـي ـ ـ ـ ــة وقـف شـحـ ـن ـ ـ ـ ــات
مـسـاعـداتهــا لكـوريـا الـشمــاليـة
إل ــى أن يـتـم الـتـ ــوصل إلـ ــى حل
ألزمـ ــة الــتجـ ــارب ال ـصـ ــاروخـيـ ــة
لبيوجنياجن.
ويف بـكـني ،قـ ــال مـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ــر
اخلارجيـة االمريكي كـريستـوفر
هـيل املــوجــود حــاليــا يف الـصني
ب ـ ــأنـه اتفـق مع حـك ـ ــوم ـ ــة بـكــني
عل ـ ــى اع ـت ـب ـ ــار جت ـ ــرب ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــا
الـشماليـة باطالق صـاروخ بعيد
املدى عمال استفزازيا.

دعوة امريكية

وق ــال هـيـل إنه يـتعـني علـ ــى كل
الدول املهتمـة باألمر الـتضامن
مع ـ ــا وإنه يــتعــني علـ ــى بـي ـ ــونغ
يـ ـ ـ ــانـغ الـعـ ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة
املف ــاوض ــات ب ـش ــأن ب ــرنـ ــامجه ــا
النووي.
وكـان كـريـستـوفـر هيل قـد وصل
إلـى الـصني لـبحث الـرد الـدولي
علــى االخـتـبــارات الـصــاروخـيــة
الـ ـت ــي قـ ـ ـ ـ ــام ــت بـهـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا
الشمالية.
وقــال هـيل قـبل أن يـت ــوجه إلــى
بـكني ان الـصني يجـب ان تتخـذ
م ـ ـ ــوقـف ـ ـ ــا "ح ـ ـ ــازم ـ ـ ــا ج ـ ـ ــدا" مـع
حليفتها كوريا الشمالية.
وجــاء الـتحــرك االم ــريكـي بعــد
ان هـ ــددت بـيـ ــوجن يـ ــاجن بـ "ردود

عبـادي تطـالب طهـران بـاالفـراج
عن مجيع السجناء السياسيني

طهران /ا ف ب

ط ــالـبـت اجملـم ــوع ــة االي ــرانـي ــة
للدفاع عن حقوق االنسان التي
انشـأتها شيـرين عبادي احلـائزة
جـ ـ ــائـ ـ ــزة نـ ـ ــوبـل لل ـ ــسالم ام ـ ــس
السبـت باالفراج "غيـر املشروط"
عن جميع املعتقلني السياسيني
بـيـنـم ــا تـنفـي الــسلـط ــات وج ــود
مثل هذه الفئة من السجناء.
وقـ ـ ــالــت اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة يف ب ـيـ ـ ــان

"ي ـط ــالـب م ــرك ــز املـ ــدافعـني عـن
حقـوق االنـســان كمـا يف الـسـابق
ب ـ ــاالف ـ ــراج غـي ـ ــر املـ ـش ـ ــروط عـن
جـمـيـع املعـتـقلـني الـ ـسـيـ ــاسـيـني
وهـذا يضم الـطالب والنـاشطني
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيــني واملـ ـ ــدافعــني عــن
حـقـ ـ ـ ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان وال ـكـ ـتـ ـ ـ ــاب
والصحافيني والعمال".
وطـ ـ ــال ـبــت اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة كـ ـ ــذلـك
بـاالفــراج عن االشخـاص الــذين
اعـتقلــوا يف االضـطــرابــات الـتي
حـصلـت اخيــرا يف املنـاطق الـتي
تــسكـنه ــا اقلـيــات كــرديــة واذريــة
وعربية وبالوش كبيرة.
وص ـ ــدر ه ـ ــذا ال ـب ـي ـ ــان يف ذك ـ ــرى
االضطرابـات الطالبيـة يف ايران
ع ـ ـ ـ ــام  1999.ولـ ـ ـط ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ــا نـف ــت
الـسـلطـات الـقضــائيـة االيــرانيـة
ان ي ـكـ ـ ـ ـ ــون هـ ـنـ ـ ـ ـ ــاك اشـخـ ـ ـ ـ ــاص
معتقلني السباب سياسية.

أكـ ــد مـكـتـب الـتـحقــيقـ ــات الفـ ــدرالـي ()FBI
تـفكيـك شبكـة إرهــابيـة كــانت تـخطـط لهجـوم
علـى شـبكـة املــواصالت يف منـطقــة نيـويـورك-
نيوجيـرسي يف حني أعلنت بيـروت عن اعتقال
لبناني متورط على ما يبدو يف هذه الشبكة.
وقـ ــال املـكـتـب يف ت ـصـ ــريح مـ ـشـتـ ــرك مع وزارة
األمن القــومي (لقـد اكتـشفنــا شبكـة إرهـابيـة
كانت يف مرحلـة التخطيط لهجـوم ضد شبكة
املواصالت يف منطقـة نيويورك-نـيوجيرسي) .

وأضاف حـتى هذه اللحظة ال تـوجد معلومات
محــددة او مــوثــوق بهــا ب ــان تنــظيـم القــاعــدة
يخطط لهجوم على األراضي األميركية.
واثـ ــر هـ ــذا الـتـ ــأكـي ـ ــد أعلـن وزيـ ــر ال ـ ــداخلـيـ ــة
اللـبنــاني بـالـوكـالــة احمـد فـتفـت عن تـوقـيف
لـبنـانـي الفتـا إلـى انه أوقف قـبل ستـة أســابيع
وسيحال على القضاء.

واضـ ـ ــاف ال ـب ـيـ ـ ــان "ان قـ ـ ــوات ـنـ ـ ــا
املـ ـ ـسـلـح ـ ـ ــة س ـت ـ ـ ــواصـل جت ـ ـ ــارب
اطالق الـصواريخ يف املـستقبل"،
م ـ ـ ـش ـ ـ ــددا عـل ـ ـ ــى ان مـ ـثـل ه ـ ـ ــذه
التجارب هي "حق قانوني".
ونقلت وسـائل االعالم يف كـوريـا
اجل ـن ـ ـ ــوب ـي ـ ـ ــة ان ه ـن ـ ـ ــاك  3أو 4
صـواريـخ يتم االعـداد الطالقهـا
يف كوريا الشمالية.
اال انـه م ــن غـ ـيـ ـ ـ ــر احملـ ـتـ ـمـل ان
يكــون مـن بـني الـص ــواريخ الـتـي
س ـ ـت ـ ـتـ ــم جت ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا ط ـ ـ ـ ـ ــراز
"تايبودوجن "2-طويل املدى.
ويف ذات السـياق يناقش مجلس
األمـن يف األمم املتحــدة مشـروع
قـرار قـد يُـدين كـوريـا الـشمـاليـة
عـلـ ـ ـ ــى جتـ ـ ـ ــارب إطـالق سـ ـبـعـ ـ ـ ــة
صـ ـ ـ ـ ــواريـخ سـق ـ ـ ـطـ ــت يف بـحـ ـ ـ ـ ــر
اليابان.
وب ـ ـ ــدت مـالمـح اخلـالف ـ ـ ــات ب ــني
ال ـيـ ـ ــابـ ـ ــان م ــن جهـ ـ ــة وكـ ـ ــوريـ ـ ــا
اجل ـنـ ـ ــوب ـيـ ـ ــة م ــن جهـ ـ ــة أخـ ـ ــرى
بــالظهـور حـول كـيفيــة التعـامل
مع بيوجن ياجن.
ففـي حني تـضغــط اليــاب ــان من
أجـل فرض عـقوبـات اقتصـادية،
تفضل كوريا اجلنـوبية استمرار
التباحث مع كوريا الشمالية.

وق ـ ــال امل ـن ـ ــدوب ال ـ ــروســي ل ـ ــدى
مجلس األمن فيتـالي شركن إن
الهـدف يجب أن يـركـزّ علـى حل
ديبلـومـاسـي وليـس علـى فـرض
عقوبات على كوريا الشمالية.
وقال الرئيس الروسي فالدميير
بـ ـ ـ ــوت ــني لـ ـب ــي ب ــي س ــي وملـ ـ ـ ــوقـع
 yandex.comان "الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق
مــن ال ــتج ـ ـ ــارب الـ ـص ـ ـ ــاروخ ـي ـ ـ ــة
لكــوريــا ال ـشـمــالـي ــة ال يجـب ان
يـحـل م ـك ـ ـ ـ ـ ــان الـعـقـالن ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة يف
التعاطي مع املوضوع".
واضـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ـ ــوت ــني ان كـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا
الـشمــاليـة "ال تـستـطيع عـمليـا
صــنع صـ ــواريخ ي ـصـل مجـ ــاله ــا
الى ستة آالف كيلومتر".
أما الـواليات املـتحدة فـقالت إن
اجــراء محــادثــات س ــداسيــة هــو
احلل األمـثـل لألزمـ ــة الـكـ ــوريـ ــة
بـعـ ـ ـ ــد إجـ ـ ـ ــرائـهـ ـ ـ ــا اخـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــارات
لـصــواريخ قــادرة علــى الــوصــول
الى أراض أمريكية.
وق ـ ـ ـ ــال ــت وزي ـ ـ ـ ــرة اخل ـ ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ـ ــة
األمــريكيـة كـونـدوليــزا رايس إن
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة متـلــك
الــوســائـل الكفـيلــة بــردع كــوريــا
الـشمـاليـة ،ولم حتـدد الـوسـائل
التي تعنيها.

مواصلة التجارب

قـ ــوي ـ ــة" اذا تعـ ــرضـت ل ــضغـ ــوط
دول ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــوقـف جت ـ ـ ـ ـ ــاربـه ـ ـ ـ ـ ــا
الصاروخية.
ومن جهـة أخـرى طـالـبت كـوريـا
الـشمـاليـة اليـابـان بـوقف فـوري
لالجراءات التي فرضتها عليها
ردا علـى الـتجـارب الـصــاروخيـة
التي قامت بها بيونغ يانغ.
وأفـادت األنبــاء من اليـابـان بـأن
مـبعــوثــا مـن كــوريــا الـشـمــالـيــة
وصف االجراءات ،التي تتضمن
ح ـظـ ــرا عل ــى ب ــواخ ــر آتـي ــة مـن
ك ــوري ــا الـ ـشـم ــالـي ــة مـن دخ ــول
مــوانـئ يــابــانـيــة ،بــأنهــا مـثـيــرة
للغضب.
كـم ــا ه ــددت ك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة
ب ـ ــاتخـ ــاذ "خ ـط ـ ــوات ملـمـ ــوسـ ــة
أق ــوى" يف ح ــال ع ــدم الـتـ ــراجع
عن هذه االجراءات.

رفض املباحثات

يف غـضـ ــون ذلك رفـضـت ك ــوري ــا
اجلـنـ ــوبـيـ ــة اجـ ــراء مـبـ ــاحـثـ ــات
عـسكـريــة مع كـوريـا الــشمــاليـة
مع ـت ـبـ ـ ــرة أن ال ـتـ ـ ــوق ـيــت غ ـيـ ـ ــر
مناسب.
وتــدفـع واشنـطن بــاجتــاه فــرض
عقـوبـات علـى كـوريـا الـشمـاليـة،
اال ان الصني تـرفض حـتى اآلن
اية اجراءات عقابية.
وتشدد الصني على ضرورة منح
الف ـ ــرص ـ ــة مل ـ ــزي ـ ــد مــن اجله ـ ــود
الـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـ ــة .وقـ ــررت بـكـني
ارسـ ـ ـ ـ ــال وو داوي م ـ ـبـعـ ـ ـ ـ ــوثـهـ ـ ـ ـ ــا
للــمفـ ــاوضـ ــات الـ ــدولـيـ ــة حـ ــول
ب ـ ــرنـ ـ ــامج ك ـ ــوري ـ ــا ال ـ ـش ـم ـ ــال ـي ـ ــة
النووي ،إلـى بيوجن يـاجن لبحث
األزمة املستجدة .ال تراجع
وكــانت كــوريــا الــشمــاليــة أكــدت
اخل ـم ـيـ ــس ق ـيـ ـ ــامه ـ ــا بــتج ـ ــارب
اطالق ص ـ ــواريخ ،وق ـ ــالــت انه ـ ــا

روماBBC/
أصــدر قــاض إيـطــالي حـكمــا يقـضـي مبثــول
رئيس الـوزراء السـابق سيلفـيو بيـرلوسـكوني
للمحاكمـة بتهم تتعلق بالفساد على خلفية
م ــؤس ـس ــة مـي ــدي ــاسـت اإلعالمـي ــة املـمل ــوك ــة
ألسرته.
وقـد أمـر القـاضي فـابيـو بـابـاريلال يف مـدينـة
ميالنو بشمال البالد مبحاكمة بيرلوسكوني
ضمن  14متهما آخرين.
ويأتي األمر القضائي بعد حتقيق يف مزاعم
بـاخـتالس ،وفسـاد محــاسبي وتهـرب ضـريبي
وعـملـي ــات غ ـسـيل أم ــوال تـتعـلق ب ـصـفق ــات
حلقوق التلفزة ما بني عامي  1994و1999.
ومــن املق ــرر أن تـب ــدأ احمل ــاكـم ــة يف تـ ـش ــريـن
الثاني ،فيما ينفي بيـرلوسكوني اإلتيان بأي
مخالفات.
ويقــول بـيــرل ــوسكــونـي ،ال ــذي رأس حكــومــة
ميــني وس ــط ملـ ـ ــدة خ ـم ـ ــس س ـنـ ـ ــوات ح ـتـ ـ ــى
استقالته بعد هزميته يف االنتخابات العامة
يف نيسان املاضي ،إنه ضحية انحياز سياسي

لدى قضاة يساريي التوجه.
وق ــد مــثل بـي ــرلـ ــوسك ــونـي أم ــام احمل ــاكـم يف
إي ـطـ ــالـيـ ــا سـت م ـ ــرات عل ـ ــى األقل مـن قــبل
ملواجهة تهم تتعلق بالفساد.
ويف املــرات الثالثـة الـتي أديـن فيهـا ،سقـطت
أحكام اإلدانـة أثنـاء االستئـناف والـطعون يف
الق ـضـي ـ ــة ،أو سق ـطـت الـ ــدعـ ــوى بـ ــأكـمـلهـ ــا
بــالـتق ــادم النقـضــاء وقـت ط ــويل بـني الـتهـم

وأضـاف انـه يشـتبه يف أن هـذا املـوقـوف يتـزعم
شــبك ــة تعـمل ب ــواسـط ــة اإلنـت ــرنـت مـن دون أن
يدلي بتفاصيل اضافية.
وكــانـت صحـيفــة نـيــوي ــورك ديلـي االمـيــركـيــة
ذكـرت يف عددهـا الصادر اجلـمعة ان اف بي اي
احـبط اعتـداء علـى نفق ومتـرو نيـويـورك كـان
يخطـط له ارهابـيون اسالميـون اوقف احدهم
يف بيـروت .واوضحت الـصحيفـة انه بنـاء علـى
طلــب مــن امل ـ ـسـ ـ ــؤولــني االم ـيـ ـ ــرك ـي ــني اوقفــت
سلـط ــات بي ــروت اميــر انــدلــسي الــذي يــشتـبه
ب ــانه احــد املــدبــريـن لهــذه االعـت ــداءات خالل
االشه ــر القلـيلــة املــاضـيــة مــؤكــدة ان اعـتقــال
عدد من املشتبه فيهم ما زال جاريا.
من جـهته صــرح مصـدر دبلـومـاسـي يف بيـروت
رفـض كــشف هــويـته لــوكــالــة فــرانـس بــرس ان
املــوقــوف يــدعــى عــاصـم حمــود .واشــار الــى ان
االسم الـذي كشـفت عنه الصحـيفة االميـركية
قـ ــد يك ــون اسـم ــا مـ ـســتع ــارا يـ ـســتخـ ــدم داخل
املنظمة.

ديلي/اف ب

اعلن رئيس تـيمور الـشرقيـة شانـانا
غـ ـ ــوس ـمـ ـ ــاو امـ ــس ال ـ ـس ـب ــت تع ـيــني
احلــائــز علــى جــائــزة نــوبل للــسالم
راموش هـورتا رئيسـا للوزراء واضعا
بــذلك حـدا الضـطـرابــات سيــاسيـة

استمرت اسابيع عدة.
وقــال الــرئـيــس يف مــؤمت ــر صحــايف
"اتفقنـا علـى تـعيني جـوزيه رامـوش
هورتا رئيسا للوزراء".
وكـان رامـوش هـورتـا قــدم استقــالته
يف نهـاية حـزيران مـن مهامه كـوزير

للخــارجـيــة والــدفــاع عـنــدمــا تـبلغ
ق ــرار رئيـس الــوزراء الـســابق مــاري
ألكــاتيــري الـبقــاء يف منـصـبه علــى
ال ـ ــرغــم م ــن مع ـ ــارض ـ ــة ال ـ ــرئ ـيـ ــس
غوسماو.
لكن ألكاتيري استقال الحقا.

اليمن تربئ جمموعة الزرقاوي
صنعاء /اف ب

بـرأت مـحكمـة بـدايـة ميـنيـة امـس الـسبـت مجمـوعـة
تعـرف بـاسـم "مجمـوعـة الـزرقـاوي" تـضم  19نــاشطـا
يـشتبه بـانتمـائهم الـى تنـظيم القـاعدة بـينهم اربـعة
سع ــوديـني ،مـن تهـم ــة الـتخـطـيـط العـت ــداءات ض ــد
االمي ــركيـني يف اليـمن ،حـسـبمــا افــاد مــراسل وكــالــة
فرانس برس.

غزة/اف ب

اسرائيل).
امـا حـركـة حمـاس فــاعتبـرت ان "ان
قضـية اجلنـدي االسرائيلـي االسير
"اضحـت اكثــر تعـقيــدا" ،مــؤكــدة ان
الـعمـليــة العــسكــريــة االس ــرائيـليــة
املتـواصلة يف قطاع غـزة ستقود الى
"مزيد من التشدد الفلسطيني".
ويف اجل ــانب االس ــرائيـلي اكــد وزيــر

املزعومة واحملاكمة.
وقـد بـدأت جـلســات االستمـاع التـمهيـديـة يف
تـ ـشـ ــريـن األول املـ ــاضــي للـن ـظـ ــر يف نـت ـ ــائج
حتقيق استمر أربع سنـوات أجراه االدعاء يف
م ــيالن ـ ــو يف امل ـ ــزاعــم امل ــتعـلق ـ ــة مب ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
ميدياست.
كمـا أمـر القــاضي مبثـول زوج وزيـرة الثقـافـة
ال ـبـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــان ـيـ ـ ــة ،احملـ ـ ــام ــي ديف ـيـ ـ ــد م ــيلـ ـ ــز
لـلـ ـمـحـ ـ ـ ـ ــاك ــمـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـضـال ع ــن ف ــيـ ـ ـ ـ ــديـلـل ــي
كـونفـالــونييـري ،رئـيس مــؤسسـة ميـديـاست.
وينفي املتهمان ارتكاب أي مخالفات.
وتـتعـلق االته ــام ــات ب ــالـت ــورط يف اسـتخ ــدام
شـركات أجـنبية لـشراء حقـوق تلفزة وسـينما
أمــريكيـة ،ثم إعــادة بيعهـا بـأسعـار مـضخمـة
ملــؤسـســة مـيــديــاسـت ،لـتفــادي دفع ضــرائـب
للسلطات اإليطالية.
وتقــول وكــالــة أن ـســا اإليـطــالـي ــة لألنـبــاء إن
املـتهـمـني األربعــة ع ـش ــرة ميكـن أن يــواجهــوا
أحكاما بالسجن ما بني  4و 12عاما يف حالة
إدانتهم.

هورتا رئيساً لوزراء تيمور الرشقية

إرسائيل ترفض التفاوض مع محاس ..وعباس يدعو اىل وقف اطالق الصواريخ الفلسطينية
وسع اجلـي ــش االسـ ــرائــيلـي ن ـطـ ــاق
هجومه على قطاع غزة بشكل كبير
مـتـ ــوغال للـم ــرة االول ــى ال ـسـبـت يف
مــدينـة غـزة حـيث دارت معــارك مع
مـ ـ ـسـلـحــني اسـف ـ ـ ــرت عــن سـق ـ ـ ــوط
قتيل.
ودخـل حي الــشج ــاعيــة يف القـطــاع
الـشـرقـي من املــدينــة مئــات اجلنـود
امل ـ ــدع ـ ــومــني بع ـ ـش ـ ــرات امل ـ ــدرع ـ ــات
ومــروحـيــات قـتــالـيــة وطـيــارات مـن
دون طيار.
مـن ج ــانـبه دع ــا عـب ــاس الفـص ــائل
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة كـ ــذلـك ال ـ ــى وقف
اطالق الـصــواريخ مــوضحــا "يجـب
ان يـت ـ ــوقف ضـ ــرب ال ـص ـ ــواريخ مـن
ق ـطـ ــاع غـ ــزة او مـن اي مـكـ ــان اخـ ــر
الننـا نـريـد ان نـعيـش بهــدوء وامن
وامان".
وق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــواصـل اطالق الـ ـصـ ـ ـ ــواريخ
اجلـمعــة واسفــر عـن سقــوط ثالثــة
ج ـ ـ ــرح ـ ـ ــى يف س ـ ـ ــدي ـ ـ ــروت (ج ـن ـ ـ ــوب

حل دبلوماسي

مالحقة برلسكوين بتهمة الفساد

إحباط حماولة لتفجري شبكة املواصالت بنيويورك
نيويورك/القناة

ستستمر فيها.
وق ـ ـ ــال بـ ـي ـ ـ ــان ص ـ ـ ــادر ع ــن وزارة
اخل ــارجـي ــة يف بـي ــونغ ي ــانغ "ان
عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــة اطـالق الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــواريـخ
ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاجـحـ ـ ـ ـ ــة هـ ــي جـ ـ ـ ـ ــزء مـ ــن
الـتـ ــدريـبـ ــات العـ ـسـكـ ــريـ ــة الـتـي
تهدف لتقوية دفاعاتنا".

وقـد حتـدث الــرئيـس األمـريـكي
جـورج بـوش هــاتفيـا إلــى رئيـس
ال ــوزراء الـي ــاب ــانـي ج ــونـي ـشـي ــرو
كـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــزوم ــي ورئـ ـيـ ـ ــس كـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا
اجل ـنـ ـ ــوب ـيـ ـ ــة رو مـ ـ ــو ه ـيـ ـ ــون يف
مح ــاول ــة للـت ــوصل إل ــى اتف ــاق
حول سبل املضي قدما.

الداخليـة االسرائيلي روني بار-اون
ان بـالده ت ـ ـ ــرفـ ــض الـ ـتـف ـ ـ ــاوض مـع
ح ـمـ ـ ـ ــاس لالف ـ ـ ــراج ع ــن مع ـتـقلــني
فلــسطـينـيني ،يف حـني لم يـسـتبعـد
زم ـيـله وزيـ ـ ــر االمــن ال ـ ـ ــداخلــي آيف
ديشتر هذا االحتمال.
من جـانبه دعـا االمني العـام لالمم
املتحـدة كـويف انـان اسـرائيل الـى ان

توقف على الفـور "استخدامها غير
املتنــاسب للقـوة" يف غـزة ،وطلب يف
الــوقت نفـسه االفـراج عـن اجلنـدي
االسـرائيلي الـذي خطفـه ناشـطون
فلسطينيون.
ودعـ ـ ـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ ــان مـ ــن جـهـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى
االسـرائـيليـني والفلــسطـينـيني الـى
"احل ـ ــرص ال ـ ــدائ ــم عل ـ ــى حت ـي ـي ـ ــد
امل ـ ــدن ـيــني واالم ـت ـن ـ ــاع عــن شــن اي
هجـوم ميكـن ان يتـسـبب يف سقـوط
ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــني وي ـل ـحــق االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
مبمتلكاتهم".
ودعــا ايـضــا اعـضــاء مجلــس االمن
الــدولـي الــى تـبـنـي "م ــوقف واضح"
حول هذه املسألة.
ويناقش مجلس االمن مشروع قرار
قـدمـته قطــر ويطـالب بـاالنـسحـاب
الف ــوري للقــوات االســرائـيلـيــة مـن
غـ ـ ـ ــزة واالفـ ـ ـ ــراج ع ــن امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ــني
الفلسطينيني املوقوفني.
ووصفت الـواليــات املتحـدة مـشـروع
القرار بأنه "غير متوازن".

وبـرر القـاضي محمـد البـعدانـي العضـو يف احملكـمة
اجلـ ــزائـيـ ــة املــتخ ـص ـصـ ــة يف ق ـضـ ــايـ ــا امـن الـ ــدولـ ــة
واالرهــاب ،احلكـم "بعــدم كفــايــة االدلــة" عل ــى التـهم
املــوجهــة الــى اجملـمــوعــة وهـي "امل ـشــاركــة يف تــشكـيل
عـصابـة مسلحـة" و"التخـطيط ملهـاجمـة االميـركيني
يف الـيمن ومـن يتعـامـل معهم مـن اليمـنيني" .وسـارع
ممثل االدعـاء العـام خـالـد املـواري الـى التـأكيـد بـانه
سيستأنف احلكم.

اندالع اعامل عنف يف هايتي
هاييتي/اف ب

اعلـنــت مهـمـ ــة االمم املــتحـ ــدة لـتـثـبـيـت االســتقـ ــرار يف
هــايتـي ان ستـة عـشــر شخـصــا قتلــوا وان ثالثـة آخــرين
اصـيبــوا بجــروح يف ه ــايتـي خالل مــواجهــات وقعـت بني
مجـمـ ــوعـ ــات مـتـنـ ــافـ ـسـ ــة يف حـي مـ ــارتـيـ ـسـ ــان جـنـ ــوب
العاصمة.
واضـافت يف بيان ان جنودا سريالنكيني من مهمة االمم
املـتح ــدة ارسلــوا ال ــى مكــان امل ــواجهــات الع ــادة الهــدوء
وتق ـ ــومي ال ـ ــوضـع.واوضحــت مه ـم ـ ــة االمم املــتح ـ ــدة ان
"القوات العسكـرية عثرت يف مكان املـواجهات على جثث
 16شخ ـص ــا واح ـصــت ثالث ــة ج ــرح ــى" ،ولـم ت ـسـتــبع ــد
"امكانية وجود ضحايا اخرين".
وانتـشــر عنـاصــر من الـشـرطـة الهـايـتيــة ايضـا يف مكـان
امل ــواجه ــات لل ـسـيـط ــرة عل ــى ال ــوضع ،كـم ــا ق ــال ق ــائ ــد
الشرطة الوطنية الهايتية ماريو اندريسول.
وذكـرت مهمة االمم املتحدة ان القيادة املركزية للشرطة
القـض ــائـي ــة ب ــالـتع ــاون مع وح ــدة اجل ــرائــم الكـب ــرى يف
شرطة االمم املتحدة ،فتحت حتقيقا يف هذه احلوادث.
وذك ـ ـ ــرت وزارة اخل ـ ـ ــارج ـي ـ ـ ــة االم ـي ـ ـ ــرك ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــواط ـنــني
االميــركيـيني الــذين يـسـافـرون الـى هــايتـي او املقيـمني
فـيهــا بــاخملــاطــر الـتي ميـكن ان يـتعــرضــوا لهــا وطلـبت
منهم التقيد بالتعليمات االمنية.

