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أطلنطا � يو.بي.آي: أعلن الرئيس األميركي الس����ابق جيمي كارتر أن 
العنصري����ة هي وقود احلمالت املناهضة للرئيس األميركي احلالي باراك 
أوباما. وقال كارتر في مقابلة مع املذيع اإلخباري براين ويليامز على قناة 
»ان بي سي« األميركية أمس االول »التزال امليول العنصرية موجودة وأظن 
أنها صعدت إلى الس����طح ألن البيض ليس����وا فقط في اجلنوب ولكن في 
الدول����ة ككل يؤمنون بأن األميركيني من أصل أفريقي غير مؤهلني لقيادة 

هذه األمة العظيمة«.

وأضاف »هذا وضع مقيت ويحزنني ويقلقني كثيرا«.
وتابع كارتر »أظن أن جزءا كبيرا من العدائية الظاهرة جتاه الرئيس 

أوباما تستند إلى كونه رجال أسود«.
وغمز من قناة النائب األميركي جو ويلسون الذي صرخ »أنت تكذب« 
حني كان أوباما يلقي خطابا حول نظام الرعاية الصحية أمام الكونغرس 
وقال »سيتغلب الرئيس على املواقف العنصرية التي هي أساس املواقف 

السلبية التي نراها في الشؤون العامة مؤخرا«.

كارتر: العنصرية هي وقود الحمالت المعارضة ألوباما

تقرير لألمم المتحدة يعرض أدلة على ارتكاب إسرائيل وحماس جرائم حرب
تل أبيب تشن حملة ديبلوماسية للدفاع عن سمعتها دولياً وحركة المقاومة اإلسالمية تدعو لمحاكمة قادة إسرائيليين أمام محاكم الجنايات الدولية

صورة أرشيفية عن حرب غزة األخيرة وفي اإلطار رئيس البعثة األممية لتقصي احلقائق في القطاع ريتشارد غولدستون خالل 
إعالنه في جنيڤ أمس األول تقريره عن احلرب              )رويترز(

هاتوياما يحني رأسه للنواب اليابانيني الذين انتخبوه رئيسا للحكومة اجلديدة أمس            )رويترز(

وصلت إليها في جنوب اسرائيل 
وتسببت في فقد أرواح وتعرض 
مدنيني ألضرار جسدية وذهنية 
فضال ع���ن اخلس���ائر باملباني 

واملمتلكات«.

رد إسرائيل

وردت اسرائيل بسرعة في بيان 
أصدرته بعثتها الديبلوماس���ية 
ف���ي جنيڤ انتق���دت فيه بعثة 
غولدستون وفسرت سبب رفضها 

التعاون معها.
وورد في البيان »كان تكليفها 
)اي بعث���ة تقص���ي احلقائق( 
منحازا بوضوح ويتجاهل آالف 
الهجمات الصاروخية التي شنتها 
حماس على املدنيني في جنوب 
اسرائيل والتي جعلت عملية غزة 

ضرورية«.
ب���دوره قال املتحدث باس���م 
اخلارجية االسرائيلية ايغال باملور 
لوكالة فرانس برس »س���نبذل 
جهودا ديبلوماسية وسياسية 
مهمة على الساحة الدولية لوقف 
واحتواء اآلثار الضارة والسلبية 

لتقرير جلنة غولدستون«.
واضاف باملور »نخش���ى أن 
يضر ه���ذا )التقرير( بصورتنا 
ولك���ن توصيات ه���ذا التقرير 
متطرفة للغاية لدرجة ان فرص 

يعتمد معظمهم في بقائهم على 
املعونات.

وق���ال امللخ���ص ان العملية 
االسرائيلية كانت موجهة نحو 
ش���عب غزة ككل وليس نشطاء 

حماس وحدهم.
وذكر تقرير غولدس���تون ان 
القوات االسرائيلية »أذلت شعب 
غزة وجردت���ه من انس���انيته 
وانتهك���ت كرامته عب���ر اعتقال 
غير قانوني وظروف احتجاز غير 
مقبولة وافعال فاحشة وشعارات 
عنصري���ة«. وقال ان القضاء قد 
يجد حصار غزة نفس���ه جرمية 

ضد االنسانية.
وتواصل اسرائيل فرض قيود 
ش���ديدة على دخ���ول البضائع 
الى غزة لتقصرها على الس���لع 
االساسية واالمدادات االنسانية 
قائلة ان رفع القيود من شأنه ان 
يسمح حلماس بتهريب االسلحة 

الى القطاع.
كما انتقد تقرير غولدستون 
اسرائيل الطالقها قذائف الفوسفور 
االبيض احلارقة على مقر االمم 
ف���ي غ���زة و»هجومها  املتحدة 
القدس  املتعمد« على مستشفى 
في غزة باستخدام قذائف مدفعية 
ش���ديدة االنفجار والفوس���فور 

االبيض.

شخصا لم تتضح هويتهم قتلوا. 
هذا وقتل 13 اس���رائيليا هم 10 

جنود و3 مدنيني.
ورفضت اسرائيل االنتقادات 
الدولية لهجومها الذي قالت انه 
استهدف وضع حد لهجمات حماس 
الصاروخية على مدنها انطالقا 

من غزة.
وتقول اسرائيل انها حتقق في 
املزاعم لكنها لم جتد حتى اآلن أي 

سبب حملاكمة أي من جنودها.

حصار غزة عقاب جماعي

ورأس غولدس���تون � وه���و 
قاض س���ابق باحملكمتني العليا 
والدستورية في جنوب افريقيا � 
جلنة حتقيق في العنف السياسي 
وأنشطة فرق االغتيال من رجال 
الش���رطة في بالده ف���ي مطلع 

التسعينيات.
التي  وق���ال ان االنتق���ادات 
وجهتها اس���رائيل واجلماعات 
املؤيدة لها لبعثته مخيبة لآلمال 
رغم انه ميكن تفهمها نظرا للمناخ 

املشحون سياسيا.
وأوضح غولدستون ان حصار 
اسرائيل لغزة الذي بدأ قبل احلرب 
على غزة يرقى ألن يكون »عقابا 
جماعيا« لس���كان القطاع البالغ 
عددهم 1.5 مليون نسمة والذين 

الفلس���طينية يج���ب ان تفعل 
الش���يء نفس���ه فيم���ا يتعلق 
بجرائم رمب���ا ارتكبها املقاتلون 

الفلسطينيون.
وقال ان التحقيقات يجب ان 
تكون »مستقلة وتتفق مع املعايير 
الدولية« كما يجب تشكيل جلنة 
من خبراء في حقوق االنس���ان 

ملراقبة مثل هذه االجراءات.
وقال ملخص التقرير انه إذا 
تقاعست اسرائيل عن القيام بذلك 
فيجب على مجلس األمن املؤلف 
من 15 عضوا ان يحيل الوضع في 
غزة الى مدعي احملكمة اجلنائية 

الدولية في الهاي.
وقال غولدستون ان اجلهود 
التي بذلتها اسرائيل في التحقيق 
ارتكاب قواتها  في مزاعم بشان 
الى  جلرائ���م ح���رب »تفتق���ر 

الشجاعة« حتى اآلن.
وبدأت حرب غزة التي تعرف 
الرصاص املصبوب في  بعملية 
27 من ديس���مبر وانتهت في 18 

يناير.
وقال���ت منظم���ة بتس���يلم 
االس���رائيلية حلقوق االنس���ان 
االس���بوع املاض���ي إن 773 من 
1381 فلسطينيا قتلوا في احلرب 
مدنيون فيما قالت اس���رائيل ان 
709 مقاتل���ني و295 مدنيا و162 

عواص���م � وكاالت: تضم���ن 
تقري���ر اصدرت���ه األمم املتحدة 
ام���س االول أدلة عل���ى ارتكاب 
اجليش اإلسرائيلي وحركة حماس 
جرائم حرب واحتمال ارتكابهما 
ايضا جرائم ضد اإلنسانية اثناء 
التي خاضاها في قطاع  احلرب 
غزة خالل شهري ديسمبر ويناير 

املاضيني.
ودعت بعثة تقصي احلقائق 
التي شكلها مجلس حقوق االنسان 
في جنيڤ التابع لالمم املتحدة في 
تقريرها املؤلف من 575 صفحة 
اجلانبني الى اجراء حتقيق دقيق 

في تلك املزاعم.
وق���ال محق���ق االمم املتحدة 
ريتشارد غولدستون للصحافيني 
»خلصت البعث���ة إلى أن جيش 
الدفاع اإلسرائيلي ارتكب أفعاال 
تصل إلى جرائم حرب ورمبا بشكل 

أو آخر جرائم ضد اإلنسانية«.
التقري���ر أن إطالق  كما ذكر 
الصواريخ من جانب النش���طاء 
الفلسطينيني على مناطق ليس 
بها أهداف عسكرية في اسرائيل 
يشكل أيضا جرائم حرب ورمبا 

جرائم ضد اإلنسانية.
التقرير »الهجمات  وجاء في 
الصاروخي���ة وبقذائف املورتر 
احدثت رعبا ف���ي املناطق التي 

في محاكم اجلنايات الدولية«.

توصية إلى مجلس األمن

وأوصى غولدس���تون � وهو 
قاض مرموق من جنوب افريقيا � 
مجلس االمن التابع لالمم املتحدة 
بأن يطالب اسرائيل بإجراء حتقيق 
كامل ف���ي جرائم من احملتمل ان 

تكون قواتها قد ارتكبتها.
وأوضح تقريره ان السلطات 

واكد فوزي برهوم املتحدث 
باس���م حماس »ان تقرير االمم 
املتحدة )يش���كل( دليال اضافيا 
وقاطعا على ارت���كاب االحتالل 
الصهيون���ي جرائ���م حرب ضد 

االنسانية في قطاع غزة«.
التقرير  واضاف »بعد ه���ذا 
الواضح والصريح يفرض على 
املجتمع الدولي محاكمة قيادات 
العدو االسرائيلي كمجرمي حرب 

تطبيقها قليلة«.

رد حماس

باملقابل، رفض متحدث باسم 
حماس في قط���اع غزة التلميح 
إلى أن إطالق احلركة صواريخ 
على اسرائيل ميكن أن يرقى ايضا 
الى جرائم حرب. وقال انه كان 
دفاعا عن النفس وهو »حق مقدس 

مبقتضى القانون الدولي«.

الجيش اليمني يعلن استعادته موقعين للمتمردين
وزعيم الحوثيين يتهم الطيران باستهداف مدنيين

أوباما وساركوزي بحثا »النووي اإليراني«
وطهران تعلن استعدادها لمواجهة أي عقوبات

صنع���اء � يو.بي.آي: أعلن 
مصدر عسكري يمني امس أن 
الجيش استعاد سيطرته على 
موقعين للمتمردين الحوثيين 
ف���ي منطقة دم���اج بمحافظة 
صعده شمال البالد فيما اتهم 
الميدان���ي للمتمردين  القائد 
عبدالملك الحوثي اس���تهداف 
الطيران الحربي للمدنيين وقتل 

وجرح 22 شخصا.
وقال المصدر العسكري في 
بيان صحافي »تم اس���تعادة 
موقعين في دماج بعد اشتباكات 
عنيفة مع مجاميع الحوثيين 
كبدتهم خاللها القوات المسلحة 
خس���ائر فادحة ف���ي األرواح 
والعتاد بتلك المنطقة التي كانوا 
يتمترسون فيها ويستخدمونها 

لالعتداء«.
إل���ى أن وح���دة  وأش���ار 
عس���كرية من الجيش دمرت 
مواقع للحوثيين خلف منطقه 
شهوان وسيارتين في منطقة 
بني معاذ كانتا تحمالن أسلحة 

وذخائر ومؤنا وعددا من أتباع 
الحوثي الذين سقطوا بين قتيل 

وجريح.
لكن المصدر أش���ار الى أن 
الجي���ش واألمن  وحدات من 
تصدت لهجوم نفذه الحوثيون 
على جب���ل الزعالء والجراين 
المنزالة  وش���رق وش�����مال 
وألحقت بالمهاج��مين خسائر 
كبيرة في األرواح إض����افة إلى 
قيام وحدة عس���كرية أخ��رى 
أثناء  بالتصدي للحوثيي���ن 
محاولته���م التس���لل باتجاه 
موقع المنصة وأجبرتهم على 

الفرار.
بالمقابل، ذكر بيان للحوثي 
أسماء 22 شخصا قال أنهم أول 
إحصائيات للقتلى والجرحى 
الذين سقطوا نتيجة لما أسماه 
»عدوان مج���زرة الطلح« بعد 
عصر االثنين الماضي في سوق 
المنطقة، مش���يرا إلى أن عدد 
الضحايا في تزايد والجرحى 

أكثر مما ورد.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية 
نف���ت ام���س االول ان يكون 
الطي���ران الحربي اس���تهدف 
سوق شعبيا مما أدى الى مقتل 
العشرات وقال ان ما تردد حول 

ذلك األمر مجرد »أكاذيب«.
وكان بيان سابق للحوثي 
أش���ار أم���س االول إل���ى أن 
الحوثيين اس���تولوا على 64 
موقعا عسكريا كان آخرها موقع 
الشقر بسفيان إضافة إلى تمكن 
أتباعه من أس���ر أكثر من 90 
جنديا من الحرس الجمهوري 
في موقع القش، بحسب البيان 

نفسه.
واستغرب الحوثي في بيانه 
تصريحات السلطة التي قال انها 
تتعمد إنكار الهزائم التي قال 
انه يثبتها بالصوت والصورة 
فيما هي »تنكر كالعادة« تلك 
اعت���ادت عليها  التي  الهزائم 
وأفراد قواتها المس���لحة ممن 

وصفهم ب� »المغرر بهم«.
وفي سياق متصل، جددت 

األمم المتحدة مناشدتها المجتمع 
الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه 
عشرات اآلالف من النازحين من 
مناطق النزاع بمحافظة صعدة 
وطالب���ت بتقديم مس���اعدات 

عاجلة لهم.
من جهة اخ���رى، اختطف 
مسلحون قمليار رجل أعمال 
ش���هير من وس���ط العاصمة 
اليمنية صنعاء واقتادوه إلى 
منطقة حريب بمحافظة مأرب 
شمال شرق البالد حيث يساوم 
خاطفوه على إطالقه بتسوية 
خالفات مع والده على قطعة 

أرض.
وقال مص��در يمني ليونايتد 
انترناش���ونال »يعد  ب���رس 
المخت��طف جمال عبدالواسع 
أنعم ثاني رجل أع��مال يختطف 
ف���ي غضون األش���هر الثالثة 
الماضي���ة بعد اختطاف رجل 
األعم���ال ع��بدالملك الخامري 
الذي لم يطلق س���راحه حتى 

اآلن«.

عواص���م � وكاالت: اعلن البيت االبيض 
ان الرئي���س االميركي باراك اوباما ونظيره 
الفرنسي نيكوال ساركوزي بحثا امس االول 
خالل اتصال هاتفي الوسائل الكفيلة بحمل 
ايران على »التقي���د« بقرارات االمم املتحدة 

املتعلقة ببرنامجها النووي.
وجاء في بيان بعد محادثات هاتفية بني 
الرئيسني ان »الزعيمني بحثا مستوى اجلهود 
الديبلوماس���ية الرامية الى حمل ايران على 
التقيد بالتزاماتها الدولية املتعلقة ببرنامجها 

النووي«.
وجاء االتصال الهاتفي قبل االجتماع املقرر 
في االول من اكتوبر بني ايران والدول الست 
)الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
النووي  البرنامج  والصني واملانيا( ح���ول 
االيراني الذي تشك الدول الغربية بان ايران 
تس���عى للحصول على القنبلة النووية من 

خالله.
ومن جهة اخرى، بحث ساركوزي واوباما 
الوس���ائل الكفيلة ببع���ث روح جديدة في 
مفاوضات السالم في الشرق االوسط و»اتفقا 
على مواصلة العمل مع االطراف الرئيسية في 
املنطقة من اجل توفير الشروط الضرورية 
الستئناف مفاوضات السالم االسرائيلية-
العربية«، حسب ما اوضح البيت االبيض.

وخالل احملادثات الهاتفية التي استمرت 
ثالثني دقيقة، وعد الرئيسان ايضا بالعمل 
معا من اجل اجناح قمة مجموعة العشرين 
نهاية االسبوع املقبل في بيتسبورغ، حسب 

ما اعلن قصر االليزيه.

وزير النفط اإليراني 

باملقابل قال وزير النفط اإليراني مسعود 
مير كاظمي إن بالده مس���تعدة ملواجهة أي 
عقوبات محتملة قد تفرضها القوى العاملية 
على وارداتها من البنزين بس���بب البرنامج 

النووي االيراني املتنازع عليه.
وبالرغم من أن اي���ران هي خامس أكبر 
مصدر للنفط في العالم فاليزال يتعني عليها 
استيراد ما يصل الى 40 % من امداداتها من 
البنزين إذ تفتقر لق���درات التكرير الالزمة 
لتلبية الطلب احمللي. ورمبا تستهدف الواليات 
املتحدة وحلفاؤها األوروبيون واردات الوقود 
إذا م���ا رفضت طهران الدخول في محادثات 

حول برنامجها النووي.
ونقل التلفزيون احلكومي عن مير كاظمي 
قوله لصحافيني »نحن مستعدون للتعامل 
مع أي عقوبات محتملة على البنزين. قمنا 
بتخزين كميات كافية نسبيا ووقعنا أيضا 

اتفاقات مع بعض الدول لشراء البنزين«.

ومن شأن عقوبات أميركية على الشركات 
التي تزود ايران بالوقود أن ترفع السعر الذي 
تدفعه اجلمهورية االسالمية مقابل الواردات 
وتوف���ر فرصة كبيرة للكس���ب للمتعاملني 
في النف���ط الذين بامكانه���م االلتفاف على 

العقوبات.

مستشار نجاد: إيران قوة نووية

الى ذلك اكد علي اكبر جوانفكر املستشار 
االعالمي للرئي���س االيراني محمود احمدي 
جناد في مقابلة م���ع وكالة »فرانس برس« 
ان اي���ران لن حتتمل اي تهديدات من القوى 
العاملية اثناء مناقشة مجموعة املقترحات التي 
تقدمت بها طهران حول برنامجها النووي في 
االول من اكتوبر املقبل. وصرح جوانفكر بان 
قبول اجلمهورية االسالمية كقوة نووية هو 
»اخلطوة االولى« نحو تطبيع العالقات بني 

طهران وواشنطن والغرب.
واضاف في مقابلة اجريت معه في مكتبه 
في طهران امس االول ان »ايران قوة نووية. 
ولن نقبل باي تهدي���دات خالل املفاوضات 
او حتى بعدها. نريد مفاوضات تستند الى 

املنطق والقوانني الدولية«.
وتابع »عليه���م ان يقبلوا بايران نووية 

وعليهم ان يتفاوضوا مع ايران نووية«.

خطف رجل أعمال يمني في صنعاء واقتياده إلى محافظة مأرب للمساومة عليه مستشار نجاد: قبول إيران كقوة نووية هو الخطوة األولى نحو التطبيع مع الغرب

مراقبو االتحاد األوروبي يشككون في صحة
1.5 مليون صوت في االنتخابات األفغانية 

عواصم � وكاالت: رجح مراقبو االحتاد االوروبي في افغانس����تان 
ام����س ان يكون حوالي 1.5 مليون صوت في االنتخابات الرئاس����ية 
االفغانية التي جرت في 20 اغسطس املاضي مزورة، مشيرين الى ان 

ثالثة ارباعها ملصلحة الرئيس املنتهية واليته حامد كرزاي.
وج����اء تصريح مراقبي االحتاد فيما تس����تعد اللجنة املس����تقلة 
لالنتخابات في افغانستان لالعالن عن النتائج االولية لالنتخابات.

وانتهت اللجنة بالفعل من فرز االصوات في 95% من مراكز االقتراع 
بينما جنبت 2.15% بس����بب مزاعم بالتزوير. وتبعا ألحدث عمليات 
الفرز، فان كرزاي حصل على 54.3% من االصوات وهي نسبة كافية 
للفوز باالنتخابات من اجلولة االولى بينما حصل منافس����ه عبداهلل 

عبداهلل وزير اخلارجية السابق على %28.1.

عباس إلصدار مرسوم 
التحضير لالنتخابات 

في 25 أكتوبر
رام اهلل � د.ب.أ: قالت 
مصادر فلسطينية رسمية 
امس إن رئيس الس����لطة 
الفلسطينية محمود عباس 
سيصدر مرسوما رئاسيا 
قبل اخلامس والعشرين 
من أكتوب����ر املقبل يدعو 
فيه إلى التحضير إلجراء 
الرئاس����ية  االنتخاب����ات 

والتشريعية.
وذك����رت املصادر في 
تقارير نش����رتها صحف 
محلي����ة تصدر ف����ي رام 
اهلل أن ه����ذا اإلجراء »لن 
يتع����ارض م����ع اجلهود 
والتوجه����ات م����ن أجل 
إجناز االتف����اق الوطني« 
في احلوار الفلس����طيني 
الذي ترعاه مصر والذي 
املقرر استئنافه بعد  من 
عطلة عيد الفطر. وتابعت 
املصادر »أم����ا إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق وطني 
وإنهاء االنقسام فان األمور 
ستتجه إلجراء االنتخابات 
التش����ريعية والرئاسية 
املق����رر«.  ف����ي موعدها 
وكان����ت حم����اس أعلنت 
رفضها إجراء االنتخابات 
قبل التوص����ل إلى اتفاق 

مصاحلة وطنية شامل.

ديبلوماسية اكثر استقاللية 
عن الواليات املتحدة من دون 
مس اسس التحالف معها كما 

وعد حزبه خالل االقتراع.
احل���زب  وع���د  كم���ا 
الدميوقراطي بتحقيق تقارب 
بني اليابان وجاراتها اآلسيوية، 
خصوصا الصني ش���ريكتها 

التجارية الكبرى.
ويتع���ني عل���ى احلكومة 
الياباني���ة اجلدي���دة االيفاء 
بوعودها في احلملة االنتخابية 
م���ن تبني خط���ط للحد من 
االنف���اق على املس���تهلكني 
وتخفيف القيود البيروقراطية 
على السياسة، وفي الوقت ذاته 
العمل على انعاش االقتصاد 
الذي يشهد اسوأ كساد له منذ 

ستني عاما.
كما تعهد هاتوياما بالعمل 
على تخفيف انبعاثات غازات 
الدفيئة بحوالي 25% بحلول 
العام 2020 مقارنة مبستويات 

العام 1990.
ه���ذا وانتخ���ب مجلس 
القي���ادي  ام���س  الن���واب 
الدميوقراطي  ف���ي احل���زب 
تاكاهيرو يوكوميشي رئيسا 

للمجلس.

� وكاالت: انتخب  طوكي���و 
البرملان اليابان���ي امس زعيم 
الدميوقراطي يوكيو  احل���زب 
هاتوياما لتولي منصب رئيس 
ال���وزراء ال� 93 لليابان، ليقود 
بذلك حتالفا حكوميا مع حزبني 

آخرين صغيرين.
الدميوقراطي  وفاز احلزب 
الياباني الذي ينتمي له هاتوياما 
ف���وزا تاريخيا عل���ى احلزب 
الدميوقراط���ي احل���ر احملافظ 
الذي حكم اليابان خالل االعوام 
ال� 54 املاضية في االنتخابات 
التي جرت في الثالثني من شهر 

اغسطس املاضي.
وابلغ هاتوياما � البالغ من 
العمر 62 عاما � الصحافيني لدى 
خروجه من قاعة البرملان قائال 
»لدي ش���عور غامر بالسعادة 
لهذا التغيير في مجرى التاريخ 
للياب���ان«، معربا  السياس���ي 
في الوقت ذاته عن احساس���ه 
باملسؤولية الضخمة امللقاة على 

عاتقه.
وكان رئيس الوزراء االسبق 
تارو اس���و قد تقدم باستقالته 
امس مع احلكومة التي شكلها 

في سبتمبر املاضي.
ونقل���ت وكال���ة »كيودو« 

كوتسويا اوكادا وزيرا للخارجية 
وهيروهيس���ا فوج���ي وزيرا 
للمالية والزعيم النقابي السابق 
ماس���ايوكي ناوش���يما وزيرا 
لالقتصاد والتجارة والصناعة، 
بحسب الناطق باسم احلكومة 

اجلديدة.
يذكر ان وزي���ر اخلارجية 
باتب���اع  س���يكلف  اجلدي���د 

وأمل بشدة وتوقع أن تتمكن 
اإلدارة اجلدي���دة من النهوض 
باقتصاد البالد وكذلك أن تتعاطى 
بطريقة مثلى مع الوضع الدولي 

املكافح لإلرهاب والقرصنة.
والحق���ا اعلن عن اس���ماء 
الوزراء اللذين عينهم هاتوياما 
في احلكومة اجلديدة وابرزهم 
القيادي في احلزب الدميوقراطي 

اليابانية عن آسو قوله »علي اآلن 
أن أتوقف عن متابعة جهودي 
وانا في منتصف الطريق فيما 
يخص التحديات التي نواجهها 
بس���بب األزمة املالية العاملية 
وقضاي���ا كوريا الش���مالية«، 
واضاف »بذلت ما في  وسعي 
من أج���ل بلدي وذلك في وقت 

قصير بأقل من سنة«.

 مدير االستخبارات األميركية:
العالم اليوم أقل تعرضًا ألخطار القاعدة

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال مدير االستخبارات الوطنية االميركية دينيس بلير ان العالم 
اليوم اقل تعرضا الخطار تنظي���م القاعدة مما كان عليه في عام 
2001. واوضح بلير في مؤمتر صحافي عقده بواش���نطن وعرض 
فيه تقرير اجهزة االس���تخبارات االميركي���ة املتعلق باولوياتها 
خالل االعوام االربعة املقبلة ان تلك االجهزة تتفق في ان مواجهة 
املنظمات االرهابية العاملة دولي���ا هي االولوية االهم على قائمة 

مهامها في املرحلة املقبلة.
وقال بلير »العنص���ر الذي جعل كل دول العالم اكثر امنا اآلن 
فيما يتصل بتهديدات القاعدة هو ان اجهزة االمن في العالم راكمت 
ق���درا كبيرا من املعلومات ومتكنت من بناء عالقات تعاون وثيقة 
حلماية امن املدنيني، لقد مكننا ذلك من رصد عمليات تلك املنظمات 

قبل وقوعها ومن ثم احباطها«.
وفهم من تصريحات بلير انه يلمح الى معارضته ملن يقولون 
ان وسائل االستجواب اخلشن او باالحرى التعذيب ميكن ان تؤدي 
ال���ى زيادة االمن او انها هي التي ادت ال���ى تراجع عدد العمليات 

االرهابية الكبيرة التي ترتكب في العالم.

البرلمان الياباني ينتخب هاتوياما رئيسًا للوزراء
والحكومة التباع ديبلوماسية أكثر استقالاًل عن واشنطن


