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»الپنتاغون« انتهك القانون مببادلته جندياً أميركياً بكوادر »طالبان«عربية وعالمية
واشنطن ـ وكاالت: أعلنت محكمة محاسبة احلكومة األميركية بعد حتقيق أجرته ان وزارة الدفاع 
»الپنتاغون« انتهكت القانون مببادلتها السرجنت األميركي بوي برغدال الذي خطف في أفغانستان ملدة 5 
سنوات بـ 5 كوادر من طالبان كانوا معتقلني في غوانتانامو دون العودة الى الكونغرس.
وحسب هذا التقرير، فإن إدارة أوباما لم حتترم واجب إبالغ جلان الكونغرس املكلفة بهذه املسائل قبل 30 
يوما من استعمال أموال عامة من اجل نقل معتقلني في غوانتانامو.
وأشار التقرير الى ان البرملانيني تبلغوا األمر هاتفيا يوم 31 مايو املاضي أي في اليوم نفسه الذي مت فيه نقل 
املعتقلني، وفي األول والثاني من يونيو تبلغوا رسالة خطية باألمر.

يتضمن وقفاً فورياً ودائماً إلطالق النار ورفع احلصار عن القطاع

مشروع قرار أوروبي إلى مجلس األمن للتهدئة في غزة

االس���رائيلية ان »رئي���س 
ال���وزراء بنيامني نتنياهو 
يبحث عن مخرج من القتال 
في قطاع غ���زة على الرغم 
من الضغوط السياسية التي 

يتعرض لها«.
االذاع���ة عمن  ونقل���ت 
وصفته مبسؤول اسرائيلي 
»ان تصفية قياديي حماس 
تعزز مكانة نتنياهو ولكنها 
قد متنع حماس من املوافقة 
على وقف إلطالق النار في 
االجل القريب والعودة الى 

القاهرة للتفاوض«.
الذي لم  وقال املسؤول 
تذكر االذاعة اسمه »انه رغم 
هذه اخلش���ية م���ن امتناع 
حماس عل���ى وقف مقترح 
النار فان نتنياهو  الطالق 
وعباس يسعيان الى اعادة 

تفعيل املبادرة املصرية«.
وميدانيا، قتل فلسطينيان 
في غارة جوية اسرائيلية 
عل���ى ارض زراعي���ة قرب 
مخيم النصيرات وفق وزارة 
الصحة الفلسطينية، كما قتل 
في وقت سابق رجل وطفل 
في غارة استهدفت دير البلح 

وسط القطاع.
ومن جهة اخرى، واصلت 
الفصائل الفلسطينية اطالق 
الصواريخ نحو اسرائيل التي 
اعلن���ت ان صافرات االنذار 

دوت في بلدات ومدن عدة 
تقع في جنوبها.

ونقلت االذاعة االسرائيلية 
العامة عن متحدث باس���م 
جيش االحتالل »ان صاروخا 
انفجر في منطقة مفتوحة 
الغربي في منطقة  بالنقب 
قريبة من الس���ياج االمني 
الفاصل مع قطاع غزة دون 

وقوع اصابات«.
وأطلقت خالل الساعات 
املاضية وفق املتحدث قذائف 
صاروخي���ة باجتاه منطقة 
املجل���س االقليمي )حوف 
اش���كلون( حي���ث متكنت 
القب���ة احلديدية  منظومة 
من اعت���راض واحدة فيما 
س���قطت ارب���ع قذائف في 
املجلس االقليمي )اشكلون( 

في هجومني منفصلني.
واكد املتحدث ان الفصائل 
الفلسطينية اطلقت من قطاع 
غزة 109 قذائف صاروخية مت 

اعتراض 13 قذيفة منها.
من جهتها اعلنت كتائب 
عزالدين القسام في بيان لها 
ان مقاتليها قصفوا موقعي 
»كسوفيم« و»رعيم« بعدد 
م���ن قذائف اله���اون، فيما 
تبنت الكتائب املس���ؤولية 
عن قص���ف موقع »صوفا« 
العسكري الواقع شمال شرق 

رفح بخمسة صواريخ.

االردن اعتراضا خصوصا من 
جانب الواليات املتحدة.

ويدعو مش���روع القرار 
االوروب���ي ايضا الى عودة 
الفلس���طينية الى  السلطة 
قطاع غزة، كما ينص ايضا 
على رفع القيود االقتصادية 
واالنسانية عن القطاع للبدء 
بعملية اعادة اعمار واسعة 
النطاق، كما يدعو الى اعادة 

فتح املعابر احلدودية.
وفي غضون ذلك، وبالرغم 
املفاوضات غير  انهيار  من 
املباشرة في القاهرة، اجرى 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امس محادثات، هي 
الثانية في غضون يومني، 
مع رئيس املكتب السياسي 
حلماس خالد مش���عل في 

الدوحة.
وفي السياق نفسه، ندد 
نائب رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس اسماعيل هنية 
بعملية االغتيال التي طالت 
ثالثة من كب���ار القادة في 

كتائب القسام.
وطالب في بيان صحافي 
اجلانب املصري ب� »حتميل 
االحتالل مسؤولية جرائمه 
الفلسطينيني  املدنيني  ضد 
التي  وجرائ���م االغتي���ال 

يرتكبها في القطاع«.
بدروها، قال���ت االذاعة 

عواصم � وكاالت: تواصلت 
الغارات االسرائيلية على قطاع 
غزة لتودي بحياة املزيد من 
املدني����ني لتتخط����ى حصيلة 
احلرب على القطاع 2087 قتيال 
فلسطينيا، في حني اطلقت دول 
اوروبية مبادرة جديدة لدى 
االم����ن لوقف اطالق  مجلس 
النار. جاء ذلك في وقت، اكد 
وزير املالية االسرائيلي يائير 
لبيد، ان قادة القسام الثالثة 
الذين مت اغتيالهم لن يكونوا 
آخر القتلى، وان »على قادة 
حم���اس ان يعرفوا اننا لن 

نتوقف اآلن«.
إلى ذلك، نقلت وس���ائل 
اعالم ان اس���رائيل تسعى 
الدع���م  للحص���ول عل���ى 
الديبلوماس���ي االميرك���ي 
إلسقاط مشروع قرار جديد 
لدى مجل���س االمن الدولي 
يضع حدا لس���تة اسابيع 
من احلرب االسرائيلية ضد 

قطاع غزة.
ونصت املبادرة االوروبية 
الت���ي قدمته���ا بريطاني���ا 
وفرنس���ا وأملانيا، بحسب 
وكالة فران���س برس، على 
ن���ار دائم  اط���الق  وق���ف 
وفوري، والى رفع احلصار 
االسرائيلي عن قطاع غزة 
ووضع نظام مراقبة للتبليغ 
عن اي انتهاك لوقف اطالق 
النار والتحق���ق من تدفق 

البضائع الى غزة.
وق���ال ديبلوماس���يون 
غربيون ان الهدف هو تعزيز 
اجلهود للتوصل الى اتفاق 
بني دول مجلس االمن ال� 15 
على قرار يخص غزة، بعدما 
واجه مش���روع قرار قدمته 

) رويترز(  مسلحون من »حماس« يحيطون مبن قالت إنهم »عمالء«  إلسرائيل قبل إعدامهم في غزة امس  

إعدام 18 عميالً إلسرائيل في غزة
غزة ـ وكاالت: أعدمت املقاومة الفلسطينية 18 من العمالء 

املتخابرين مع االحتالل اإلسرائيلي في مدينة غزة.
وذكر وكالة »معا« اإلخبارية الفلسطينية ان أمن املقاومة، 
اعدم امس 18 متخابرا مع االحتالل قرب »مقر اجلوازات« 

وسط غزة، فيما أعلن عن مرحلة جديدة في محاربة 
»املشبوهني والعمالء«، أطلق عليها اسم »خنق الرقاب«. 
وقالت ان أمن املقاومة أعدم 11 متخابرا صباحا و7 بعد 

صالة اجلمعة رميا بالرصاص، وكان قد مت إعدام 3 آخرين 
قبل أيام.

عباس يلتقي 
مشعل في الدوحة 

للمرة الثانية 
خالل يومني.. 

ونتنياهو يبحث عن 
مخرج من العمل 

العسكري

اشترطوا تنفيذ مخرجات احلوار الوطني كحزمة واحدة مقابل وقف التظاهرات

اآلالف من مناصري احلوثيني يتظاهرون في صنعاء 
ومباحثات التهدئة مستمرة

»التعاون« يعلن رفضه تقويض العملية السياسية في اليمن
الرياضـ  وكاالت: أعلن مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عن رفض دول املجلس ألي محاوالت تستهدف 

تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
ــن األمانة العامة ملجلس  ــاء ذلك في بيان صادر ع ج

التعاون نقلته وكالة األنباء اليمنية الرسمية )سبأ(.
ودعا األمني العام ملجلس التعاون د.عبد اللطيف بن 
ــية  ــد الزياني، في البيان جميع القوى السياس راش
ومكونات املجتمع اليمني الى االلتزام بتنفيذ مخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل، واإلسهام الفاعل في 
توفير األجواء املواتية الستكمال تنفيذ املرحلة الثالثة 

من املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية.

ــرورة أن حترص  ــي ذات الوقت على ض ــدد ف وش
ــد باألطر القانونية  ــراف اليمنية على التقي كل األط
واملشروعة للتعبير عن أي مواقف، والعمل على كل 

ما يحفظ املصالح العليا لليمن.
ــفة  ــتنكاره لألحداث املؤس وأعرب الزياني، عن اس
ــاء والتلويح  ــي محيط العاصمة صنع التي تدور ف
باستخدام خيارات تصعيدية، باعتبارها خروجا على 
ــب وخيمة تهدد أمن  ــاع الوطني وتنذر بعواق اإلجم

اليمن واستقراره.
ــس التعاون اخلليجي تأييد  وجدد األمني العام ملجل
دول املجلس لكل القرارات واإلجراءات التي تتخذها 

ــة اليمنية والهادفة الى  ــية واحلكوم القيادة السياس
ــتقرار اليمن، مؤكدا  ــاظ على وحدة وأمن واس احلف
أن دول املجلس والدول الراعية للمبادرة اخلليجية 
ستواصل تقدمي كل أوجه الدعم الالزمة لتعزيز التقدم 
احملرز في مسار العملية السياسية القائمة في البالد 

بناء على املبادرة اخلليجية.
وأشاد الزياني باجلهود التي يبذلها الرئيس عبدربه 
ــريع  ــادي لتهيئة املناخات املواتية للتس منصور ه
ــتكمال  بتنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار الوطني واس
عملية التحول السياسي املواكب لتطلعات جميع أبناء 

الشعب اليمني.

صنعاء � وكاالت: جتمع 
اآلالف من مناصري احلوثيني 
في العاصمة اليمنية صنعاء 
ام���س للمطالبة بإس���قاط 
احلكومة فيما يتواجد وفد 
رئاس���ي في صعدة، معقل 
احلوثيني، الذين يشترطون 
بحث موعد البدء في تنفيذ 
مخرج���ات احلوار الوطني 
وخاص���ة قضي���ة صعدة 
كحزمة واح���دة قبل وقف 

التظاهرات.
وتأت���ي التظاه���رة في 
آخ���ر يوم م���ن املهلة التي 
منحها زعيم املتمردين عبد 
امللك احلوث���ي للحكومة، 
والذي سبق ودعا »الشعب 
ليخرج ويحتش���د لتأدية 
الطريق  صالة اجلمعة في 
املؤدي للمط���ار. أؤكد انها 
وسائل سلمية وحضارية 
ومشروعة«، ملوحا باتخاذ 

إجراءات »مزعجة«.
 وقد تواف���د اآلالف من 
الى مكان  ضواحي صنعاء 
التجمع، وفق ما نقل مراسل 
لوكال���ة فرانس برس، كما 
ع���زز آالف املس���لحني في 
اهلل«  »أنص���ار  جماع���ة 
التابعة للحوثيني من مواقع 
تواجدهم في محيط العاصمة 
تلبية لدعوة احلوثي الذي 
اطلق احتجاجات تصاعدية 
ومنح السلطات مهلة حتى 
ام���س إلس���قاط احلكومة 
ق���رار برفع  والتراجع عن 

أسعار الوقود.
حت���ركات  وع���ززت 
احلوثي���ني املخ���اوف من 
س���عيهم الى توسيع رقعة 
نفوذهم ال���ى صنعاء فيما 
يتهمهم خصومهم باستغالل 
مطالب اقتصادية لتحقيق 

مكاسب سياسية.

عب���د  الرئي���س  وكان 
رب���ه منصور هادي قد دعا 
الى رفع حالة »االس���تعداد 
واليقظة العالية« في صفوف 
القوات املسلحة »ملواجهة كل 

االحتماالت«.
وف���ي املقاب���ل، توع���د 
إذا  احلوثي بعدم السكوت 
القوات املس���لحة  هاجمت 
املتظاهري���ن، ولكنه توجه 
ال���ى رئي���س اجلمهورية 
ووزير الدفاع مناش���دا »اال 
ينزلقوا للعدوان على الناس 

واحملتجني واملتظاهرين«.
وفي هذا الوقت عقد وفد 
رئاسي محادثات مع احلوثي 
في صعدة، معقل احلوثيني 
البالد، إلقناعه  في ش���مال 
باملشاركة في حكومة وحدة 

وطنية.
التم���رد  زعي���م  وكان 
قال ام���س األول ان اللجنة 

الرئاس���ية »أب���دت تفهمها 
لبع���ض املطال���ب«، ولكن 
املباحث���ات والتظاه���رات 

ستتواصل.
ونقلت تقارير صحافية 
ع���ن مص���ادر ف���ي جلنة 
اليمنية تأكيدها  الوساطة 
أن اللجنة الرئاسية املكلفة 
بالتفاوض مع زعيم احلوثيني 
لم تتوص���ل إلى أي نتائج 
سوى تأجيل دعوة التصعيد 
التي أطلقها واالستمرار في 
اللقاءات واملفاوضات، مبينة 
أن احلوثي متمسك مبطالبه 
ويرفض س���حب مسلحيه 
والبدء بتنفي���ذ مخرجات 

احلوار الوطني.
وبحس���ب املص���در - 
الذي فضل عدم ذكر اسمه 
- فإن اللجنة التقت عبد 
امللك احلوث���ي الذي أصر 
إلغاء قرار احلكومة  على 

برفع املش���تقات النفطية 
واملش���اركة في احلكومة 
بحيث مينح عشر وزارات 
ليتم بعدها فض التظاهرات 
كمرحلة ثانية، مبينة أن 
اللجنة ل���م تتوصل معه 
إلى أي نتائج تذكر سوى 
تأجيل التصعيد والعصيان 
املدني ال���ذي دعا أنصاره 

حتى وقت آخر.
وأوض���ح املص���در أن 
احلوثي يشترط بحث موعد 
البدء ف���ي تنفيذ مخرجات 
الوطن���ي وخاصة  احلوار 
قضية صعدة كحزمة عقب 
وق���ف التظاه���رات، ول���م 
يستبعد املصدر أن تستمر 
املفاوضات حتى اليوم، وقال 
»يبدو أن األمر س���يطول«، 
مؤك���دا أن اللجن���ة تواجه 
صعوبات ف���ي مفاوضاتها 

مع احلوثي.

5 سعوديني على قائمة مكتب التحقيقات 
الفيدرالية األميركي بتهمة اإلرهاب

مصر تبدي رغبتها في شراء
 صواريخ »أس ـ 300« الروسية

دبي � س���ي.ان.ان: أدرج مكتب التحقيقات 
الفيدرالي���ة األميركي »أف.بي.آي« خمس���ة 
سعوديني ضمن قائمة أبرز اإلرهابيني املطلوبني، 
والتي تضم 26 »مطلوبا بتهمة اإلرهاب، حيث 

مت رصد 5 ماليني دوالر لقاء رأس كل منهم.
ونش���رت الوكالة األمنية الفيدرالية، على 
موقعها اإللكتروني، قائمة بعشرات اإلرهابيني 
املطلوبني ضمن برنام���ج »املكافآت من أجل 
العدالة« يتصدرها زعيم تنظيم القاعدة، أمين 

الظواه���ري، وخصصت 25 مليون دوالر ملن 
يدلي مبعلومات تؤدي لقتله أو اعتقاله.

وطبق���ا للمعلوم���ات الواردة ف���ي املوقع 
اإللكترون���ي للجهاز األمن���ي األميركي، فإن 
الس���عوديني اخلمس���ة في الئحة املطلوبني 
للحكومة األميركية هم: علي س���عد بن علي 
احلوري، وإبراهيم صالح اليعقوب، وعبدالكرمي 
حسني محمد الناصر، وأحمد إبراهيم املغسل، 

وعدنان شكري جمعة.

موس����كو � أ.ش.أ: ذكرت وكالة »إيتار تاس« 
الروسية لالنباء نقال عن مصدر في املجمع الصناعي 
العسكري الروسي، أن »مصر قد تتسلم منظومة 
الدفاع اجلوي »أس � 300 ب م او« )فافوريت(، 
التي كانت مخصصة س����ابقا لس����ورية«. وقال 
املصدر، الذي لم تكشف الوكالة عنه »لقد أبدى 
الشركاء من مصر اهتمامهم ورغبتهم في شراء 
»أس � 300«، وقد يتم خالل فترة قصيرة ادخال 
بعض التعديالت على املنظومة املعدة لسورية 
بشكل تؤخذ فيه بعني االعتبار املطالب املصرية«، 

مشيرا إلى أنه »في حال االتفاق سيتم استبدال 
البرمجيات في »أس � 300« املخصصة لسورية، 
وكذلك اس����تبدال بعض املكونات والتجهيزات 

فيه«.
واوضح املصدر »أن مصر قامت خالل العقد 
االخير، وفي اطار التعاون العسكري الفني، بشراء 
ذخائر وقطع غيار وأجهزة بقيمة اجمالية قدرها 
حوال����ي 400 مليون دوالر، حيث التزال القوات 
املسلحة املصرية تستخدم قدرا كبيرا من االسلحة 

واملعدات العسكرية السوفييتية«.

كيي����ڤ � وكاالت: اتهم رئي����س جهاز االمن 
االوكراني فالنتني ناليفايتشنكو روسيا باجتياح 
بالده بعد دخول قافلة مساعدات روسية انسانية 
الى منطقة النزاع في شرق اوكرانيا دون انتظار 
موافقة كييڤ، واصفا هذه اخلطوة بأنها »ترقى 
إلى درجة الغزو«، بينما اعتبرت روسيا ان كل 
»الذرائ����ع« التي قدمتها كيي����ڤ لتأخير القافلة 
»اس����تنفدت« ونقل����ت وكالة انب����اء انترفاكس 
االوكرانية عن ناليفايتش����نكو امس »نقول انه 
اجتياح مباشر. هذه عربات عسكرية حتت االدعاء 
املنافق بانها حتت )اشراف( الصليب االحمر«.

وعبرت حوالي 100 من 300 شاحنة احلدود 
وفق مراقب في منظمة االمن والتعاون في اوروبا 
على املتواجد في املكان. ومن هذا العدد خضعت 
34 شاحنة للتفتيش، اما الشاحنات االخرى فمرت 

دون فحص حمولتها بحسب املصدر نفسه.
وأش����ار مراسل قناة »روسيا 24« احلكومية 
التلفزيونية إلى أن القافلة ستخضع حلماية فريق 

مسلح من االنفصاليني املوالني لروسيا.
وأكد رئيس جهاز االمن االوكراني ان »املتمردين 
سيستخدمون هذه الشاحنات لنقل االسلحة«، 
مشيرا الى ان املواد الغذائية التي تنقلها القافلة 

ستصل الى االنفصاليني وليس املدنيني.
ووصف ناليفايتش����ينكو قافلة املساعدات 

الروسية بأنها استفزاز خطير مدبر جيدا.
بدورها، دانت اخلارجية االوكرانية »االنتهاكات 
الفاضح����ة للقانون الدولي ومب����دأ عدم انتهاك 
احلدود« معربة عن خش����يتها من »استفزازات 

متعمدة«.
وقالت الوزارة في بيان لها »ال يعرف اجلانب 
االوكراني مثل الصليب االحم����ر ما تنقله هذه 

الشاحنات وهذا ما يثير قلقنا«.
وأضافت »ال نعرف ايضا ما هي االتفاقات بني 
اجلانب الروسي واملقاتلني وال نستبعد استفزازات 
متعمدة«، وحملت روسيا »كامل املسؤولية عن امن 
هذه القافلة«. وكانت وزارة اخلارجية الروسية 
قد ذكرت في وقت سابق أنها قررت إرسال القافلة 
بدون مرافقني من اللجنة الدولية للصليب االحمر، 
معتب����رة ان كل »الذرائع« الت����ي قدمتها كييڤ 

لتأخيرها »استنفدت«.
وقالت ال����وزارة »ال ميكن أن نتس����امح مع 
الفوضى واألكاذيب الواضحة«، مضيفة ان ممثلي 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ميكن أن ينضموا 
ويشاركوا في نقل املعونات. واعتبرت روسيا ان 
هناك حالة عاجلة امام الوضع االنساني املتفاقم 
في شرق اوكرانيا الذي اجتاحته املعارك موقعة 
اكثر من ألفي قتيل في اربعة اشهر ومئات آالف 
املهجرين.وأك����دت موس����كو ان »كل الضمانات 
الالزمة اعطي����ت« وان الصليب االحمر »حتقق 

من وجهة« القافلة.
وفي سياق آخر، وصلت أول 20 جثة لضحايا 
الطائرة املاليزية � الذين كانوا مس����افرين على 
منت الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط اجلوية 
املاليزية التي أسقطت فوق شرق اوكرانيا- إلى 
أرض الوطن يوم 22 أغسطس اجلاري بعد أكثر 

من شهر من إسقاطها.

عودة أول جثامني الطائرة املاليزية التي أسقطت

أوكرانيا : روسيا اجتاحت أراضينا عبر املساعدات 
وموسكو: كل ذرائع كييڤ لتأخير القافلة »استنفدت«

واشنطن: كوريا الشمالية على وشك
 توسيع موقع إطالق صواريخ باليستية

عواص���م � وكاالت: كش���ف تقرير أميركي 
عن ان كوريا الشمالية ستكمل توسيع موقع 
إطالق الصواريخ طويلة املدى على الساحل 
الغربي للبالد اخلريف املقبل، في خطوة ميكن 
ان تسمح لبيونغ يانغ بإطالق صواريخ أكبر 

مع حموالت أثقل.
وبحسب التقرير، الذي أعدته كلية جونس 

هوبكن األميركية الكورية للدراسات الدولية، 
بناء على صور حديثة لألقمار االصطناعية، 
فقد عملت كوريا الشمالية بسرعة لتوسيع برج 
اإلطالق وربطته بالسكة احلديدية للوصول 
إليه، كما انها أمتت العمل اخلارجي في مبنيني 
بارزين على ش���كل القبة ف���ي املوقع، لم يتم 

التأكد بعد من وظيفتهما.


