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آدم داغن امللقب بعزام األميركي

صورة أرشيفية مأخوذة عن شريط مسجل من قبـل السلطـات اإليـرانية يظـهر عبدامللك ريغي بعـد القبـض عليه في طهران 
فبراير املاضي                                                                                                                            )أ.ف.پ(

)أ.ف.پ( أطفال فلسطينيون يتظاهرون للمطالبة بفتح املعابر ورفع احلصار عن غزة 

باراك يضغط على واشنطن لمنع تحقيق دولي في االعتداء على أسطول الحرية

إسرائيل تشترط إطالق شاليط وتخلي حماس عن »اإلرهاب« لرفع حصار غزة
عواصمـ  كوناـ   يو بي آي: رغم 
الضغوط الدولية املتنامية عليها 
رفضت اسرائيل رفع احلصار عن 
قطاع غزة، ووضعت لذلك شروطا 
حددها الرئيس اإلسرائيلي شمعون 
بيريز بتخلي حكامها عما أسماه 
»اإلرهاب« وإطالق سراح اجلندي 

األسير جلعاد شاليط.
وأكــــد بيريز فــــي تصريحات 
نقلتها اإلذاعة اإلســــرائيلية أمس 
خــــالل افتتــــاح مؤمتــــر الوكالة 
اليهودية في مدينة القدس احملتلة 
عدم إدراك اإلسرائيليني سبب إطالق 
الفلسطينيني الصواريخ من قطاع 

غزة نحو جنوب إسرائيل.
انســــحاب  وأضاف »ان هدف 
اســــرائيل مــــن قطاع غــــزة هو 
تطبيق حل الدولتني )الفلسطينية 
الــــى  واإلســــرائيلية(« مشــــيرا 
قرار حكام هــــذه املنطقة بإطالق 
آالف الصواريــــخ نحو املواطنني 
اإلسرائيليني، في إشارة الى حركة 

املقاومة اإلسالمية حماس. 
وتســــاءل بيريز عــــن إجابة 
السؤال »هل توافق غزة على السالم 
واملفاوضات وإطالق سراح اجلندي 
األسير جلعاد شاليط إضافة الى 
تخليها عن اإلرهاب ضد اسرائيل؟« 

مشددا على انه »اذا مت حتقيق ذلك 
فال حاجة لفرض احلصار واإلغالق 

على هذه املنطقة«.
من جانب آخــــر، توجه وزير 
اجليش اإلســــرائيلي ايهود باراك 
العاصمــــة األميركية  الــــى  أمس 
واشــــنطن للقاء كبار املسؤولني 
السياســــيني واألمنيني في اإلدارة 

األميركية.
وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية 
أمس ان باراك سيبحث خالل لقاءاته 
عالقات التعاون بني البلدين وآخر 
التطورات في املنطقة وسبل دفع 

املسيرة السياسية.
وبينت ان باراك سيلتقي نظيره 
روبرت غيتس ووزيرة اخلارجية 
هيــــالري كلينتون ومستشــــار 
اوباما لشــــؤون األمن  الرئيــــس 
القومي جيمس جونس ورئيس 
هيئة األركان املشــــتركة للجيش 

األميركي مايكل مولن.
كما سيجتمع باراك في نيويورك 
بالسكرتير العام لألمم املتحدة بان 
كي مون وبزعماء بعض الدول الذين 
سيشاركون في مؤمتر االشتراكية 
الدولية موضحة انه سيعود الى 

إسرائيل اخلميس القادم.
وذكــــرت تقاريــــر صحافيــــة 

إسرائيلية ان باراك سيضغط على 
اإلدارة األميركية إلحباط عمل أي 
جلنة حتقيــــق دولية في الهجوم 
اإلسرائيلي على قافلة سفن اسطول 

احلرية نهاية مايو املاضي.
وأوضحــــت إذاعــــة اجليــــش 
اإلسرائيلي ان لزيارة باراك أهمية 
قصوى اذ »ستليها بعد أسبوعني 
زيــــارة رئيس الــــوزراء بنيامني 
نتنياهــــو للبيت األبيــــض للقاء 
اوباما«،  الرئيس األميركي باراك 
والتي أعلن أمس انها ستجري في 

6 الشهر املقبل.
في ســــياق آخر، نــــدد كل من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس احلكومة املقالة إسماعيل 
هنية أمس بقرار إســــرائيل إبعاد 
نواب فلســــطينيني عــــن القدس 
احملتلة وطالبا بإلغاء هذا القرار.

وطالب الرئيس الفلســــطيني 
بشكل رسمي من إسرائيل واإلدارة 
األميركية عبــــر اتصاالت أجراها 
كبيــــر املفاوضني الفلســــطينيني 
صائب عريقات العمل على إلغاء 
قرار إبعاد النواب الفلســــطينيني 
الثالثة إضافة إلى وزير سابق من 

العاصمة املقدسة.
املطالبات الفلسطينية جاءت مع 

اقتراب الثالث من يوليو القادم آخر 
مهلة لبقاء النائب محمد أبووطير 
والنائب أحمد عطون والنائب محمد 
طوطح ووزير القدس األسبق خالد 
أبو عرفة في مدينة القدس بحسب 
القرارات اإلسرائيلية التي اتخذت 

بإبعادهم عن مدينتهم تباعا.
قــــرار  إن  عريقــــات  وقــــال 
اإلبعــــاد »ميثــــل خرقــــا فاضحا 
لالتفاقــــات الدوليــــة املوقعة مع 
اإلسرائيليني وخاصة تلك املتعلقة 
الرئاســــية  بإجــــراء االنتخابات 

والتشريعية«.
من جهته أكد هنيــــة أن قرار 
اإلبعاد اإلســــرائيلي بحق النواب 
الثالثة والوزير األســــبق يعكس 
مأزقا كبيــــرا يعيشــــه االحتالل 
اإلســــرائيلي وأنه سيأتي بنتائج 

عكسية.
وقال في كلمة له خالل اجللسة 
التي عقدهــــا املجلس  اخلاصــــة 
التشريعي بحضور نواب »حماس« 
في غزة أمس لبحــــث قرار إبعاد 
النواب إن »االحتالل لم يعد يحتمل 
وجود قيــــادات ثابتة في القدس 
احملتلة« موضحا أن قرار اإلبعاد 
ينطــــوي على مخاطر سياســــية 

ووطنية كبيرة.

لندن منحته إقامة مؤقتة.. والبابا يوجه »نداء ملحًا« إلحالل السالم

قرغيزستان: الحكومة المؤقتة تقايض
إبقاء القاعدة األميركية بتسليم نجل باكييڤ

ـ يو.بي.آي:منحت  لنـــدن 
البريطانيـــة  الســـلطات 
مكســـيم باكييڤ جنل رئيس 
قرغيزســـتان املخلوع كرمان 
بيك باكييڤ إقامة مؤقتة بعد 
وصوله األسبوع املاضي إلى 
اململكة املتحدة لطلب اللجوء 

السياسي.
وقالت صحيفة »إندبندنت 
أون صنداي« أمس إن مكسيم 
البالغ من العمر 32 عاما، متهم 
باختالس ماليني الدوالرات من 
أموال احلكومـــة واتهم أيضا 
بالتحريض على أعمال العنف 
العرقي في قرغيزستان والتي 
تردد أنها أودت بحياة ما يصل 
إلى 2000 شـــخص وأجبرت 
اآلالف على الفرار من ديارهم 
في االشـــتباكات بني العرقني 

االوزبكي والقرغيزي.
وأضافـــت الصحيفـــة أن 
التهم املوجهة  مكســـيم نفى 
ضده وأعلـــن في بيـــان أنه 
»أجبر على الرحيل إلى املنفى 
خوفا على حياته ألن احلكومة 
املؤقتة في قرغيزستان تتهمه 
بجرائم جديدة كل يوم وهي 
اتهامات زائفة لصرف األنظار 
عن اجلرائم التي ترتكبها وتريد 

أن جتعله كبش فداء للفوضى 
التي تشهدها البالد«.

إال أن الصحيفـــة قالت إن 
احلكومة املؤقتة في قرغيزستان 
ســـتمارس ضغوطـــا علـــى 
البريطانية لرفض  احلكومة 
منح مكسيم اللجوء السياسي 
وتسليمه لها، وهددت باغالق 
القاعـــدة اجلويـــة األميركية 
والتي تشكل جزءا حيويا في 
االمداد اللوجســـتي لعمليات 
حلف شمال األطلسي )ناتو( 
في افغانستان ما لم تتم اعادة 

مكسيم إلى قرغيزستان.
وأشارت إلى أن مسؤولني في 
احلكومة املؤقتة في قرغيزستان 
يتهمون مكسيم باختالس جزء 
من قرض روسي مقداره 204 
ماليني جنيه اســـترليني إلى 
بشـــكيك وممارسة جتاوزات 
فـــي إدارته للقاعـــدة اجلوية 

األميركية.
بابا  مـــن جهتـــه، وجـــه 
الڤاتيكان بنديكتوس السادس 
عشر أمس »نداء ملحا من اجل 
إحالل السالم واألمن سريعا« 

في جنوب قرغيزستان.
وقـــال البابـــا في ســـاحة 
القديـــس بطـــرس »ألولياء 

الضحايا والذين يعانون من 
هذه املأساة، اعرب عن تعاطفي 
معهم بتأثر وأؤكد لهم صلواتي 

من اجلهم«.
وحث البابا »كافة املجموعات 
االتنية في البالد على االمتناع 
عـــن اي اســـتفزاز او عنف«، 
بينما بـــدا اجليش القرغيزي 
أمـــس ازالة املتاريـــس التي 
متنع دخول االحياء االوزبكية 
املدمرة في اوش، ثاني أكبر مدن 

قرغيزستان.
مـــن جهـــة اخـــرى، دعا 
الســـادس عشر  بنديكتوس 
»املجتمع الدولـــي الى العمل 
علـــى وصـــول املســـاعدات 
اإلنسانية سريعا الى السكان 

املتضررين«.
واعتبر البابا ان »الالجئني 
يتطلعـــون الـــى احلصـــول 
على االســـتقبال واالعتراف 
بكرامتهم وحقوقهم األساسية، 
ويريدون في آن واحد عرض 
مساهمتهم على املجتمعات التي 

تستضيفهم«.
وأعرب عن األمل في »معاملة 
عادلة باملثل« واحترام متبادل 
بني الدول املستضيفة والذين 

يلجأون اليها.

وصفه بـ »المتعطش للدماء«

عزام األميركي يدعو أوباما لالنسحاب من األراضي اإلسالمية 
ويهدد األميركيين بهجمات أكبر من 11 سبتمبر

دبـــي ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: دعـــا 
األميركي آدم داغن الذي يقدم على 
انه املتحدث باسم تنظيم القاعدة 
واملعروف بعزام األميركي، الرئيس 
باراك اوباما الى ســـحب جنود 
الواليات املتحدة ومستشاريها 
وجواسيسها ومقاوليها من كل 
أراضي العالم اإلسالمي، وذلك في 
شريط مصور نشر على االنترنت 

أمس.
وفي الشـــريط الـــذي وزعه 
الـــذي يرصد  مركز »ســـايت« 
املواقع اإلســـالمية والذي مدته 
24 دقيقة ويحمل عنوان »املطالب 
املشـــروعة«، طالب داغن اوباما 
»بسحب كل جندي وجاسوس 
ومستشار ومعلم وملحق ومقاول 
ورجل وطائرة مـــن دون طيار 
وكل موظف اميركي وســـفينة 
وطائرة من كل الدول اإلسالمية 

من افغانستان الى زجنبار«.
كما طالب اوباما بوضع حد 
للدعم »املعنوي واملادي« إلسرائيل 
ومبقاطعتهـــا، وبالكف عن دعم 
األنظمة اإلســـالمية »الكريهة« 
التدخالت« في  والكف عن »كل 

وغير املباشر في مناهج العالم 
التعليمية ووسائل  اإلســـالمي 
إعالمه، وقـــال »عليك أن متنع 
جميـــع أنـــواع البـــث اإلذاعي 
الذي يســـتهدف  والتلفزيوني 

املنطقة اإلسالمية«.
وأكد عزام على ضرورة حترير 
جميع األســـرى املســـلمني من 
السجون واملعتقالت واملعسكرات 

األميركية ودون أي محاكمات.
وحذر عزام األميركي من أن 
عدم استجابة الرئيس األميركي 
لهذه املطالب ســـيجعل الشعب 
األميركي يصاب بخسائر ضخمة 
ويواجه معانـــاة كبيرة تفوق 
هجمات 11 سبتمبر على واشنطن 

ونيويورك.
الذي  وكان عـــزام األميركي 
اعتنق اإلســـالم في تسعينيات 
القرن املاضي، وجه هذه املطالب 
الرئيس األميركي  الى  نفســـها 
السابق جورج بوش في 2007.

وترصد السلطات األميركية 
مكافـــأة قدرها مليون دوالر ملن 
يدلي مبعلومات تؤدي الى القبض 

على داغن.

شؤون املسلمني واإلفراج عن كل 
املعتقلني املسلمني لدى الواليات 

املتحدة.
كما هاجـــم »عزام األميركي« 
أوبامـــا، ووصفه بأنه  الرئيس 
»غدار وضيق التفكير ومتعطش 

للدماء كسابقيه«.
مطالبا إياه بوقف جميع اشكال 
التدخل في شؤون العالم اإلسالمي 
الدينية واالجتماعية والسياسية 
واالقتصادية واحلكومية، وكذلك 
املباشر  التدخل األميركي  وقف 

الرياض: 20 % من مسجوني غوانتانامو 
السعوديين عادوا إلى التشدد

الرياضـ  رويترز: قال مصدر أمني سعودي أمس األول إن حوالي 
25 معتقال سابقا في سجن غوانتانامو عادوا مرة أخرى إلى صفوف 
املتشـــددين بعد أن انضموا إلى برنامج »املناصحة« إلعادة تأهيل 

ألعضاء القاعدة في السعودية.
وقـــال عبدالرحمن الهدلق مدير عام اإلدارة العامة لألمن الفكري 
بوزارة الداخلية والتي تشـــرف على إعـــادة التأهيل، إن حوالي 11 
سعوديا من السجناء العائدين من غوانتانامو ذهبوا إلى اليمن حيث 
تركز القاعدة عملها بينما أودع آخرون السجن مرة أخرى او قتلوا 

بعد مشاركتهم في البرنامج.
وأشـــار الهدلق إلى أن الروابط الشـــخصية القوية بني السجناء 
السابقني وأيضا أساليب الواليات املتحدة القاسية هي السبب في أن 
حوالي 20% من السعوديني العائدين من غوانتانامو عادوا إلى التطرف 

مقارنة بـ 9.5% هم مجمل املشاركني في برنامج إعادة التأهيل.
وقال الهدلق في مؤمتر صحافي نادر بشـــأن اجلهود السعودية 
ملكافحة اإلرهاب إن األفراد مـــن اجلماعات األخرى لم يعانوا نفس 
التعذيب الذي عاناه ســـجناء غوانتانامو وإن التعذيب هو الشيء 
األخطر في صناعـــة األصولية ألن املزيد مـــن التعذيب يؤدي إلى 

املزيد من التطرف.
وقال الهدلق إنه ال شك أن البرنامج كان له أثر.

وأضاف أن السعودية تخطط لبناء خمسة مراكز جديدة إلعادة 
التأهيل يسع كل منها 250 شخصا.

كروبي: سأواصل النضال حتى النهاية أمام فضيحة إعادة انتخاب نجاد

إيران تعدم عبدالملك ريغي زعيم جند اهلل إلدانته بـ »79 جريمة«
طهرانـ  أ.ف.پ: نفذت السلطات اإليرانية 
حكـــم أصدرته محكمة الثـــورة في طهران 
واعدمت فجر امـــس زعيم حركة جند اهلل 
السنية عبدامللك ريغي شنقا في سجن ايوين 
في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق 
ايران. وأعلنت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
ان »محكمـــة ثورية في طهران حكمت على 
ريغي باإلعدام شنقا باتهامه باحلرابة واإلفساد 

في األرض الرتكابه 79 عمال إجراميا«.
وقالت النيابة العامة الثورية في طهران في 
بيان نقلته الوكالة ان ريغي »زعيم مجموعة 

إرهابية معادية للثورة في شرق البالد«.
وتابعت انه »مسؤول عن عمليات قطع 
طرق وسرقات مسلحة وزرع قنابل وعبوات 
في اماكن عامة وهجمات مسلحة على القوات 
العسكرية واألمنية وأبرياء وعمليات قتل 
وجرح وإثارة الرعب واخلوف وخطف رهائن«. 
وقال رجل دين سني ميثل احملافظة في مجلس 
اخلبراء الهيئة التي تشـــرف على نشاطات 
القائد األعلى للجمهورية اإلسالمية ان أهل 
سيستان بلوشستان »سعداء جدا« بإعدام 
ريغي. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية نذير 
احمد سالمي قوله ان »اعدام عبد امللك ريغي 
جاء نتيجة أعماله املشينة ويجب ان يدرك 
املجرمون اآلخرون انهم اذا واصلوا اعمالهم 

الشنيعة فسيلقون املصير نفسه«.
وقالت الوكالة نقال عن بيان النيابة ان 

وقالت الوكالة ان ريغـــي ادين »بإقامة 
عالقات مع عناصر األجهزة االستخباراتية 
األجنبية مبن فيهم ضباط االســـتخبارات 
الناتو  األميركية والصهيونية حتت غطاء 
)حلف شمال االطلســـي( وبعض الضباط 
االستخباراتيني في بعض الدول العربية مبا 
فيها زمرة املنافقني«، في اشارة الى مجاهدي 
خلق كبرى حركات املعارضة املسلحة إليران. 
ودانت احملكمـــة ريغي الذي قال البيان انه 

حركة جند اهلل »اإلرهابية قامت منذ 2003 
بـــــ 35 عملية خطف الرهائــــن من الرعايا 
اإليرانيــــني واألجانــــب و25 عملية ابتزاز 
وأكثر من أربعني عملية مســــلحة في قطع 
الطرق بحيث استشهد نتيجة هذه األعمال 
الشريرة 154 من قوى األمن واألبرياء وأصيب 
320 شــــخصا بجروح«. كمــــا ادين ريغي 
»بالتعاون مع األجانب وتلقي مســــاعدات 

مالية واستخباراتية منهم«. 

تقدم بطلب اســـترحام، ايضا »بتشـــكيل 
وادارة مجموعة إرهابية بهدف مواجهة نظام 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وإثارة انعدام 
األمن في املنطقة والبالد«. وأضاف البيان انه 
شارك او اصدر اوامر في »15 عملية مسلحة 
خلطف رهائن«. الى ذلك، أكد زعيم املعارضة 
اإلصالحي اإليراني مهدي كروبي ان إعادة 
انتخاب محمود احمدي جناد في يونيو 2009 
والقمع الذي تالها يشــــكالن »فضيحة لن 
متحى أبدا« وتعهد مبواصلة النضال »حتى 
النهاية« من اجل حقوق الشعب اإليراني. 
وقال رئيس البرملان الســــابق في »رسالة 
الى الشــــعب اإليراني« نشرت على موقعه 
االلكتروني ان »التصويت الذي ســــرقوه 
منكم واحلق الذي ســــلبوه منكم يشكالن 

فضيحة لن متحى أبدا«.
وتســــاءل كروبي في هذه الرسالة التي 
نشــــرت في ذكرى اليوم االكثر دموية في 
التظاهرات التي تلت إعالن إعادة انتخاب 
احمدي جناد »كيف ميكن حرمان الناس من 
حقهم في االعتراض بإرسالهم الى كهريزاك 
)مركز االحتجاز الذي اقفل بعد موت ثالثة 
معتقلني( ومبلء املدافن؟«، مؤكدا »لقد مت 
توسيع الســــلطة ومجال والية الفقيه الى 
حد بدا انه مــــن غير املرجح ان يكون اهلل 
قد منح هذا القدر من الســــلطات لألنبياء 

واألئمة«.

دمشق ـ هدى العبود
يبدأ الرئيس السوري بشار األسد مطلع األسبوع املقبل جولة 

التينية تشمل األرجنتني والبرازيل وڤنزويال وكوبا.
ويجري األسد خالل اجلولة مباحثات مع رؤساء وكبار 
مسؤولي هذه الدول حول العالقات الثنائية وتطورات األوضاع 
في منطقتي الشرق األوسط وأميركا الالتينية، كما سيتم توقيع 
عدد من االتفاقيات لتعزيز التعاون السياسي واالقتصادي 

بني سورية ودول أميركا الالتينية.
ولدمشق عالقات وطيدة مع معظم دول أميركا الالتينية 
وفـــي مقدمتها كوبـــا وڤنزويال والبرازيـــل، واألوروغواي 
واألرجنتني، حيث ترتبط ســـورية مع هذه الدول بعالقات 
اقتصادية إضافة إلى التنســـيق السياسي املشترك، كما أن 
هذه الدول حتتضن أعدادا كبيرة من اجلاليات العربية خاصة 

من سورية ولبنان.

األسد في جولة التينية األسبوع المقبل

بعد تهديدها الدول الغربية بتفتيش سفنها في »الخليج«

تعيينات إيرانية جديدة في قيادة 
القوات البحرية للحرس الثوري

طهـــرانـ  وكاالت: اعلنت ايران امس عن تعيينات جديدة في قيادة القوات 
البحرية التابعة للحرس الثوري االيراني وسط تصاعد في التوترات بينها وبني 
الغرب بقيادة الواليات املتحدة وحتذيرات من تفتيش اي سفن ايرانية في ظل 
العقوبات اجلديدة والرد عليها بتفتيش السفن الغربية في »اخلليج«. ووفقا ملا 
ذكرته وكالة االنباء االيرانية »ارنا« فقد مت تعيني االدميرال علي رضا تنسيري 
نائبا لقائد القوة البحرية للحرس الثوري، وذلك بناء على قرار اصدره القائد 
العام لقوات حرس الثورة االسالمية. وفي قرار اخر مت تعيني البريجادير رضا 

ترابي قائدا للمنطقة البحرية االولى حلرس الثورة االسالمية.


