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الدوحة ـ أ.ف.پ: اصدر امير قطر الشيخ 
حمد بـــن خليفة آل ثاني عفوا عن عدد غير 
محدد من احملكومني في قضية محاولة االنقالب 

التي احبطتها قطر في فبراير 1996.
وقـــال بيان لـــوزارة اخلارجية القطرية 
اوردتـــه وكالة االنباء القطرية ان امير قطر 
اصدر قرارا »بالعفو عن عدد من احملكوم عليهم 

على ذمة قضية احملاولة االنقالبية الفاشلة 
لزعزعة االمن واالستقرار في دولة قطر«.

وقال بيان اخلارجية ان املفرج عنهم غادروا 
قطر بعد ظهر الثالثاء برفقة االمير متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز نائب رئيس احلرس 

الوطني السعودي للشؤون التنفيذية.
واضاف ان قرار الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني جاء »اســـتجابة لرغبة من اخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل ســـعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة«.
ولم يشـــر البيان الى عدد الذين شملهم 
العفـــو وما اذا كانـــوا محكومني باإلعدام او 

بالسجن املؤبد، او الى جنسياتهم.

أمير قطر يعفو عن عدد غير محدد من المحكومين في انقالب 1996

 عواصمـ  وكاالت: سعيا ملنع املزيد من التوتر في 
شــــبه اجلزيرة الكورية بعد ان صنف رئيس كوريا 
اجلنوبية لي ميونغ باك كوريا الشمالية بأنها عدو 
رئيســــي لبالده، أعلنت الصــــني وأميركا أمس انهما 
متفقتان على أهمية احلفاظ على االستقرار وتفادي 
التصعيد في شبه اجلزيرة الكورية، وذلك حسبما أعلنه 
داي بينغ قوه عضو مجلس الدولة الصيني خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون بعد اختتام حوار استراتيجي واقتصادي 

صيني ـ أميركي دام يومني.
 بدورهــــا، قالت كلينتــــون ان »الواليات املتحدة 
والصني تتشــــاركان هدف السالم واالستقرار لشبه 
اجلزيرة الكورية«، واضافت ان بالدها ســــتعمل مع 
الصني للتوصل الى رد فعال ومناســــب فيما يتعلق 
بالســــفينة تشيونان التي تتهم سيئول بيونغ يانع 

باغراقها وبالتسبب في مقتل 46 من بحارتها.
ولم تنضم الصني حليفة كوريا الشمالية الى حملة 
التنديد الدولي بكوريا الشــــمالية، مفضلة القيام بـ 
»تقييمها« اخلاص لغرق البارجة الكورية اجلنوبية، 
ولم تنجح وزيرة اخلارجية األميركية التي تزور بكني 
حاليا في حمــــل الصني على ضم صوتها الى صوت 

األسرة الدولية في هذه املسالة.

 روسيا تدعو لضبط النفس

 من جهتها دعت روسيا الكوريتني لضبط النفس 
ومنع اندالع حرب، وذكر الكرملني في بيان: »أعرب 
مدڤيديڤ عــــن أمله في أنه علــــى الرغم من املوقف 
العصيب فمن املمكن إظهار ضبط النفس ومنع مزيد 
من التصعيد في املوقف في شبه اجلزيرة الكورية«، 
كما حذرت وزارة اخلارجية الروســــية من أنه يجب 

على الكوريتني منع وقوع حرب.
 ونســــبت وكالة »إنترفاكس« الروســــية لألنباء 
إلى متحدث باســــم وزارة اخلارجية الروسية قوله 
»الشيء الرئيسي هو منع التوتر من التصاعد ليصير 

صراعا مسلحا«.

 استعداد للقتال

 جاءت تلك املواقف الداعية للتهدئة، بعد التصعيد 
الكوري اجلنوبي الذي قابله الرد الكوري الشــــمالي 
الذي لم يكن أقل عنفا، إذ أعلنت بيونغ يانغ أمس قطع 
كل عالقاتها مع كوريا اجلنوبية وكذلك قطع جميع 
وسائل االتصاالت بني البلدين، حسب ما اوردت وكالة 

األنباء الرسمية امللتقط بثها في سيئول.
ولم تكتف بيونغ يانغ بهذا بل أضافت أنها ستطرد 
كافة املوظفني الكوريني اجلنوبيني من منطقة »كايسونغ« 
الصناعية الواقعة شمال احلدود والتي يديرها البلدان، 
كما ستحظر حتليق الطائرات الكورية اجلنوبية في 

اجوائها ومرور السفن في مياهها االقليمية.
في ســــياق مماثل، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم 
يونــــغ إيل جيش بالده كي يســــتعد حلرب محتملة 
مع كوريا اجلنوبية اذا بادرت هي بالهجوم، بحسب 

تقرير ملجموعة منشقني عن الشمال. 
 وذكــــرت املجموعة، التي تتخذ من اجلنوب مقرا 
لها، على موقعها االلكتروني ان أمر االستعداد للقتال 

اذيع في العشرين من مايو اجلاري.
 ونقلت املجموعة عن إذاعة اجليش الشمالي القول 
»نحن ال نريد احلرب لكن إذا حاولت كوريا اجلنوبية 
مبساندة من الواليات املتحدة واليابان مهاجمتنا فإن 
كيم يونغ إيل أصدر إلينا األمر إلمتام مهمة التوحيد 

التي لم يتم إجنازها أثناء احلرب الكورية«.

الصين وأميركا وروسيا تدعو للحفاظ على االستقرار وضبط النفس

بيونغ يانغ تقطع كل العالقات مع سيئول: مستعدون ألي حرب محتملة

نائب زعيم القاعدة أمين الظواهري كما ظهر في صورة التسجيل  )أ.ف.پ(

)أ.پ( رئيس الوزراء اإلثيوبي ميليس زيناوي يحيي انصاره بعد الفوز 

)رويترز( دبابات كورية جنوبية تطلق قذائف حية خالل مناوراتها قرب احلدود مع جارتها الشمالية أمس 

أديس أبابا ـ وكاالت: فيما أظهرت 
النتائج األولية لالنتخابات العامة في 
الثورية  إثيوبيا فوز حــــزب اجلبهة 
الدميوقراطية لشعوب إثيوبيا احلاكم 
وحلفائه بالغالبية العظمى من األصوات، 
الوزراء اإلثيوبي ميليس  دعا رئيس 
زيناوي املجتمع الدولي امس إلى احترام 
فوزه الكاسح في االنتخابات وقال إن 
القوى األجنبية ال ميكنها قلب النتيجة 
وإنه ال ينبغي إراقة دماء. وقال ميليس 
وهو يقف وراء زجاج واق من الرصاص 
في ميدان ميسكل وهو يرتدي سترة 
جلدية ومعتمرا قبعة رياضية »القوى 
اخلارجية لن تقلــــب نتيجة أصوات 
الشعب، بعض أصدقائنا األجانب خيبوا 
أملنا ولكن هذا كان في املاضي، ندعوهم 
اآلن إلى االعتراف بتصويت الشعب، 
انتهت سياســــة الكراهيــــة، ال ينبغي 
إزهاق روح واحدة في أعمال شــــغب 

عقب االنتخابات«.
بدورهــــا أكدت جلنــــة االنتخابات 
الوطنية في إثيوبيا، حســــبما ذكرت 
شبكة »بي.بي.سي« البريطانية امس، 
ان اللجنة تسلمت نتائج 75% من مراكز 
االقتراع حتى اآلن، فاز احلزب احلاكم 

بنحو 90% منها.

القاهـــرة ـ د.ب.أ: دعا الرجل 
الثاني فـــي تنظيم القاعدة أمين 
الظواهري في تســـجيل صوتي 
منســـوب إليه، »املجاهدين« في 
العراق إلى »املضي على الطريق«، 
وذلك بعد مقتل أمير تنظيم »دولة 
املرتبطة  العـــراق اإلســـالمية« 
بالقاعدة أبو عمر البغدادي، ووزير 

حربه أبو حمزة املهاجر.
وحث الظواهري في التسجيل 
الذي تناقلتـــه املواقع اجلهادية 
امـــس »املجاهدين فـــي العراق، 
وعلى رأسهم أسود دولة العراق 
اإلســـالمية، قائال: »امضوا على 
طريقكم.. واعلموا أنكم تقدمون 

ثمن النصر الوشيك«.
وأكد الظواهري في تسجيله 
الذي حمل عنوان »رثاء القائدين« 
أن مقتل البغدادي واملهاجر يكشف 
حقيقـــة تعـــاون »الصليبيـــني 
األميـــركان واخلونة الصفويني 
الذين يواصلون سيرة أسالفهم 
في التحالف مع الغزاة وينشرون 
اخلرافات بني العامة للســـيطرة 

عليهم«.
التســـجيل ألكثر من  امتـــد 
26 دقيقـــة، وتضمـــن قصيدة 
شـــعرية لرثاء القتيلني ومقاطع 
العراق  توضح عمليـــات لدولة 

اإلسالمية.
وأرجع الظواهري السبب في 
تعـــاون احلكومة مـــع االحتالل 

التيار الصدري علـــى ان التيار 
ال يفرض وال يرفض مسبقا أي 

مرشح لرئاسة احلكومة.
وقال املالكي في مؤمتر صحافي 
عقب لقائه بوفد من التيار الصدري 
ضم رئيس الهيئة السياسية للتيار 
امـــس االول: ان  كرار اخلفاجي 
هناك حاجة الى مراجعة وجتاوز 
لألزمات التي تؤثر على العالقة 
بني اجلانبني والعمل على توطيد 

الشراكة.
الطرفني تبادال  ان  واوضـــح 
وجهـــات النظر حول املســـاعي 
اجلارية لتشـــكيل احلكومة الى 
جانب بحث العالقة الثنائية بني 
الدعوة االسالمية والتيار  حزب 
الصدري »اللذيـــن ينتميان الى 

مدرسة واحدة«.
ومن جهته قال عضو الهيئة 
السياسية للتيار الصدري قصي 
عبدالوهاب ان اللقاء يأتي في اطار 
احلوارات والنقاشـــات لتشكيل 
احلكومـــة وضمـــن الســـياقات 
التيار  التـــي يجريها  الطبيعية 
الكتل السياســـية  الصدري مع 

وضمن التحالف بني االئتالفني.
واضـــاف انـــه جـــرى بحث 
املرشحني ملنصب رئاسة الوزراء 
موضحا ان موقف التيار يتلخص 
في انه ال فرض وال رفض مسبق 
ألي مرشـــح وكل االمور تخضع 

للنقاش.

والواضح واظهـــار اجلناة على 
التلفزيون. انها خسارة للعراقيني 
فهو انسان محب للخير في مجتمع 

املوصل«.
وكان رئيس جلنة االمن والدفاع 
في مجلس محافظة نينوى عبد 
الرحيم الشمري اعلن ان »قوة من 
اجليش قبضت« على احد املشتبه 

بتورطهم في اغتيال العكيدي.
من جانبه، وصف فتاح الشيخ 
العضو في القائمة العراقية اغتيال 
النائب العكيدي بأنه »عمل همجي 
يستهدف املجد الوطني والقومي 

للعراق«.
وقال لوكالة األنباء األملانية 
إن »هذه األعمال لن تثني القائمة 
العراقية عن مواصلة الدفاع عن 
مصالح الشعب العراقي.. وستبقى 
محافظة على ثوابتها ولن نتزعزع 
عن مواقفنا في تشكيل حكومة 
عراقيـــة تضم جميع شـــرائح 

املجتمع«.
واضاف: »نحن متمســـكون 
مبا أفرزته االنتخابات وسنعمل 
العراقية  على تشكيل احلكومة 
املقبلة بالتعاون مع القوائم الفائزة 

األخرى«.
في غضـــون ذلك، أكد رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي انه 
يسعى لتجاوز االزمات مع التيار 
الصدري وانه يعمل لبناء شراكة 
قوية معه فيما شـــدد عضو في 

بالعشـــرات بينما حماية بشار 
شخصان اصيب احدهما باحلادث 
ويحملون هويات سالح ال تعترف 
بها قوات اجليش في نينوى فهل 

يجوز هذا االمر«؟
واضاف »نحن عشيرة كبيرة 
الدستوري  يجب ان ناخذ حقنا 
يجب ان يحل ابن عمه برزان ميسر 
حامد مكانه الن بشار حقق جناحا 

كبيرا ولدينا البديل«.
من جهته، قال محمد العكيدي 
ابن عم النائب القتيل »هذا عمل 
ارهابي جبان اين االمن واحلكومة؟ 
الكل يعلم ان هذه منطقة ساخنة 
كان يجب توفير احلماية.. نطالب 
الشـــفاف  احلكومـــة بالتحقيق 

النائب.
وفاز العكيدي بالنيابة بترشحه 
على لوائـــح »القائمة العراقية« 
ذات االجتاه الليبرالي والتي حلت 
باملرتبة االولـــى في االنتخابات 
بحصولها على 91 مقعدا من اصل 

325 في البرملان املقبل.
وتضم القائمة التي يتزعمها 
رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي 
العديد من الشخصيات واالحزاب 
الســـنية خصوصا، بينها قائمة 
النجيفي  »احلدبـــاء« بزعامـــة 
البالغ النفوذ في محافظة نينوى 

الشمالية.
وتابـــع العكيـــدي قائـــال ان 
»عناصر حماية النجيفي يعدون 

األميركي إلى أن »الصليب األميركي 
هو الذي جاء بهم من إيران على 
دباباته وفي حماية طياراته بعد 

أن تواطأ معهم..
وصدرت مـــن عمائم العمالء 
فتاوى بعـــدم جواز قتال احملتل 

الصليبي«.
واتهم الظواهري إيران بالتعاون 
مع الواليات املتحدة، وقال: يذهب 
)الرئيس اإليراني محمود( أحمدي 
جناد ضيفا علـــى األميركان في 
منطقتهم اخلضراء، ويسافر إلى 
كابول أثنـــاء زيارة وزير الدفاع 
األميركي ليعرض خدماته على 

أميركا رأس الصليبية.
ولم يتســـن التأكد من صحة 

الشريط من مصدر مستقل.
في غضون ذلك شيع جثمان 
النائـــب العراقـــي بشـــار حامد 
العكيدي، الذي اغتاله مسلحون 
في املوصل امس االول، من قبل 
الذين وجهوا  اقاربه وانصـــاره 
اتهامات بالتقصير للقوى االمنية 
ولقوى سياسية كان ينتمي اليها 

النائب. 
وقال ناظم محمود العكيدي، 
)60 عاما(، وهو عم القتيل »نحمل 
املسؤولية كاملة لالجهزة االمنية 
ومحافظ نينوى )آثيل النجيفي( 
العراقية وخصوصا  والقائمـــة 
اســـامة النجيفـــي« زعيم قائمة 
احلدباء التـــي كان ينتمي اليها 

طهران ـ وكاالت: أعلن نائب رئيس منظمة صناعة 
املنظومات الفضائية االيرانية مهدي موسوي بادجاني 
امس ان »ثالثة اقمار اصطناعية محلية تطوي مراحل 

اختبارها املشترك واالعداد الطالقها الى الفضاء«.
وقال بادجاني لوكالة انباء »مهر« االيرانية ان »اقمار 
طلوع ونويد ومصبــــاح 2 االصطناعية تطوي حاليا 
مراحل االختبارات املشــــتركة واالعــــداد الطالقها الى 
الفضاء«، مشيرا في هذا الصدد الى انه مت خالل العام 
املاضي ازاحة الستار عن مناذج لهذه االقمار االصطناعية 

احمللية الصنع.
واشاد باحتمال اطالق هذه االقمار االصطناعية الى 
مدارتها في الفضاء بواسطة صواريخ محلية الصنع او 
ان االستعانة بصواريخ اجنبية الطالقها الى الفضاء، 
مرجحا في ان يتم اطالق القمر االصطناعي طلوع عبر 

صاروخ سيمرغ االيراني.
واشار الى ان »هذه االقمار تستخدم في مجال االبحاث 

اجلامعية والعلمية والفضائية واالتصاالت«.
الى ذلك، اعتبر السفير االيراني في موسكو امس ان 
ســــمعة روسيا كشريك موثوق ستتضرر اذا لم تسلم 
طهــــران صواريخ ارض ـ جو من طراز اس ـ 300 عمال 

بعقد موقع بني البلدين بهذا الصدد.
وقال محمود رضا سجادي ان »رفض تسليم صواريخ 
اسـ  300 سيسدد ضربة لسمعة روسيا كمزود للسالح ذي 

مصداقية«، حسبما نقلت عنه وكالة »انترفاكس«.
وتابع ان »هذا يجعلنا نتســــاءل بشــــأن مصداقية 

روسيا في وقت حساس كهذا«.
وقال سجادي »نأمل فعال ان تفي احلكومة الروسية 
بتعهداتها«، واضاف »لن يكــــون من املنطقي من قبل 

روسيا عدم االلتزام بواجباتها«.
وجاءت هذه التصريحات بينما يدرس مجلس االمن 
الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات جديدة 
على ايران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الدول 
الغربية بأنه يتضمن شــــقا عسكريا، االمر الذي تنفيه 

ايران.
واكد بعض املسؤولني الروس ان العقوبات لن تشمل 
صواريخ اسـ  300 التي تصنف في فئة االسلحة الدفاعية، 
في حني كان ديبلوماسيون غربيون افادوا بان مشروع 
القرار الدولي يشــــمل ايضا بيع ايران »عدة انواع من 

االسلحة الدفاعية« ومنها الصواريخ اس ـ 300.
في سياق آخر، اعلنت وكالة االنباء الطالبية االيرانية 

امس ان الشرطة ســــتقمع اي تظاهرة غير مأذونة في 
الذكرى االولى العادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 
جناد في 12 يونيو، في وقت جدد قادة املعارضة عزمهم 

على التظاهر.
وقال قائد شرطة طهران حسني ساجدي نيا بحسب 
الوكالة ان »الشــــرطة ستتعاون في تنظيم التظاهرات 
املأذونة، لكنها ستتدخل ضد اي جتمع غير قانوني«.

واعرب زعيما املعارضة االصالحية مير حسني موسوي 
ومهدي كروبي مجــــددا اول من امس عن عزمهما على 
تنظيم تظاهرات في 12 يونيو احتجاجا على االنتخابات 
املثيرة للجدل التي تضمنت بحسبهما عمليات تزوير 

كثيفة.
واوضح موسوي وكروبي انهما ينتظران اذن احلكومة 
قبل توجيه دعوة وطنية الى التظاهر، بحســــبما افاد 

موقع »سهامنيوز« التابع لكروبي.
ولم يوضــــح الزعيمان االصالحيان اخلطوات التي 
يعتزمــــان القيام بها في حال عــــدم احلصول على اذن 
بالتظاهر، واكتفيا بالقول انه »سيكون في وسع الشبكات 
االقتصادية ان تبث اخلبر بطريقة سلمية لزيادة الوعي« 

لدى االيرانيني.

شككت في »مصداقية« روسيا بشأن الصواريخ »إس ـ 300«

إيران: 3 أقمار اصطناعية تستعد لالنطالق
وتهديد بقمع أي تظاهرة في ذكرى انتخاب نجاد

إثيوبيا: فوز ساحق للحزب الحاكم
وزيناوي يدعو لالعتراف بانتصاره

»العراقية« تشّيع نائبها القتيل وتتهم الحكومة بالتقصير

الظواهري يرثي البغدادي والمهاجر ويحث »القاعدة« على مواصلة »الجهاد«
اليمن: اإلفراج عن الرهينتين 

األميركيتين وتسليمهما للجنة وساطة
صنعاءـ  وكاالت: قال مسؤول حكومي ميني ان الرهينتني األميركيني 
اللذين خطفهما رجال قبائل مينيون أفرج عنهما أمس بعد يوم من 

خطفهما بالقرب من العاصمة صنعاء.
وأضاف املســـؤول لـ »رويترز«: »أطلق سراح األميركيني وسلما 

للجنة وساطة«.
الى ذلك، فجر أفراد قبيلة الشـــبواني في محافظة مأرب اليمنية 
أنبوبا نفطيا واشـــتبكوا مع اجليش ثأرا ملقتل املسؤول احمللي في 
احملافظة جابر الشبواني في غارة جوية خالل وساطة كان يقوم بها 

مع اعضاء في تنظيم القاعدة، بحسب ما أفاد به مسؤول محلي.
وقتل الوســـيط وثالثة أشـــخاص آخرون على الفور في الغارة 
التي شنت قبل فجر امس على سيارته في محافظة مأرب اجلبلية.

وقال املسؤول، وهو عضو في مجلس محلي في مأرب طلب عدم 
نشر اسمه، »قتل جابر الشـــبواني نائب محافظ مأرب مع عدد من 
أقاربه ومرافقيه في الســـفر في غارة جوية تستهدف منطقة وادي 

عبيدة، حيث تتواجد عناصر من القاعدة«.
وأضاف »كان نائب احملافظ يقوم مبهمة وساطة إلقناع عناصر 
القاعدة بتســـليم أنفسهم للســـلطات، لكن يبدو أن الغارة أخطأت 
هدفها وأصابت سيارته مما أسفر عن مقتله على الفور مع ثالثة من 

مرافقيه«. كما أصيب اثنان آخران بجروح.
وتابع املسؤول إن الغارة أثارت اشتباكات بني اجليش وأعضاء 
قبيلة الشـــبواني، وان رجال القبيلة هاجموا خـــط األنابيب الذي 
ينقل النفط اخلام من مأرب شـــرقي العاصمة صنعاء إلى ســـاحل 

البحر األحمر.
وقـــال مصدر قبلـــي لوكالة فرانس برس ان النفط تســـرب من 
االنبـــوب، الذي يبلغ طوله 480 كيلومترا، الى املزارع املجاورة وأن 

اعمدة اللهب تصاعدت في الهواء جراء االنفجار.
وتابع املســـؤول احمللي قائال ان »رجـــال القبائل فتحوا النيران 
على اجليش ومراكز أمنية«. وذكر شهود عيان ان املسلحني القبليني 
حاولوا اقتحام مبنى مركز احملافظة في مأرب، اال ان عناصر اجليش 
منعوهم من احتالل املبنى. وبحسب الشهود، فقد مت نشر تعزيزات 
أمنية مشـــددة حول املبنى واالجواء كانت متوترة، اذ سمع تبادل 

للنيران في املنطقة.
وقد أقرت السلطات اليمنية مبقتل الشبواني على سبيل اخلطأ. 
وأعربت اللجنة االمنية العليا عن األسف ملقتله فيما وجه الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح امرا بتشكيل جلنة حتقيق في احلادث.


