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ليبرفيل ـ أ.ف.پ: اعتبر االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون امس االول في ليبرفيل ان 
افريقيا ال حتتاج الى صدقة بل الى استثمارات 
مع اإلعراب عن امله في ان تكون االنتخابات 
التشريعية التي ستجري في الغابون في 2011 
»حرة ونزيهة«. وقال في كلمة امام اجلمعية 
الوطنية الغابونية ان »التضخم اصاب تقريبا 

كل افريقيا وان قطاعا خاصا على وشك الظهور. 
نالحظ استقرارا سياسيا جديدا. انه تغير كبير 
واوجزه على الشكل التالي: افريقيا ال حتتاج 
الى صدقة، افريقيا حتتاج الى اســـتثمارات 
وشـــراكة«. واضاف »حان الوقت لنعتبر ان 
افريقيا شبه الصحراوية هي احد االقتصادات 
الكبرى الناشـــئة في العالم«. وبعد اشادته 

بالرئيس عمر بونغو الذي توفي قبل عام بعد 
41 عاما فـــي احلكم، تطرق االمني العام لالمم 
املتحدة الى الوضع السياســـي في الغابون 
وقال »انتم على طريق ترسيخ دميوقراطيتكم 
الفتية، انا مقتنع بأنكم ستعطون دفعا لهذه 
االنطالقة مع اقتراب االنتخابات التشريعية 

العام املقبل«.

بان كي مون: »أفريقيا ال تحتاج إلى صدقة بل إلى استثمارات«

الرياض ـ ســــي ان ان: نفت السعودية أمس تصريحا منسوبا 
خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قال فيه إن 

»دولتني في املنطقة ال تستحقان الوجود: إسرائيل وإيران«.
ونقلت وكالة األنباء الســــعودية عن مصدر مســــؤول نفيه ملا 
نشرته صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية على موقعها على اإلنترنت 
في الثالثني من يونيو املاضي، حول تصريح منســــوب إلى امللك 
عبــــداهلل من أنه قال إن دولتني في املنطقة ال تســــتحقان الوجود 

إسرائيل وإيران.

عار عن الصحة

وأكد املصدر املسؤول في تصريح للوكالة »ان هذا الكالم عار عن 
الصحة جملة وتفصيال«، معبرا عن استغرابه من قيام الصحيفة بنشر 

مثل هذه املعلومات املغلوطة دون التأكد منها من مصادرها.
وأشار املصدر إلى أن »مواقف اململكة العربية السعودية واضحة 
ومعلنة دون مواربة، وفقا للوكالة السعودية، مشيرا إلى أنه »عبر 

عن أمله في أن تقوم الصحيفة املعروفة بثقلها بنفي اخلبر بنفسها 
لتأكيد مصداقيتها«.

أسطول الحرية

وكانت صحيفة القدس الفلسطينية قد نقلت عن »لوفيغارو« 
الفرنســــية قولهــــا إن خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز »صرح بكالم عنيف حني استقبل وزير الدفاع الفرنسي 
هيرفي موران في الرياض في اخلامس من شــــهر يونيو املاضي، 
ونصه حرفيا: »هناك دولتان في العالم ال تستحقان الوجود، هما 

إيران وإسرائيل «.
وقــــال الصحافي في »لوفيغارو«، جــــورج مالبرونو املعروف 
بسمعته احلسنة واملختص في شؤون الشرق األوسط والذي كان 
محتجزا كرهينة لدى »جيش اإلسالم« في العراق ملدة 4 شهور، »إن 

مصادر عسكرية وديبلوماسية أكدت اخلبر«، وفقا للصحيفة.
وأضاف مالبرونو أن هذا التصريح الغاضب للعاهل السعودي 

جاء بعد أيام من هجوم إسرائيل على سفينة املساعدات إلى غزة، 
أسطول احلرية. ويأتي النفي السعودي الرسمي هذا بعد أيام من 
لقاء خادم احلرمني بالرئيس األميركي في واشــــنطن الثالثاء بعد 

حضورهما قمة مجموعة العشرين في كندا.
وكان امللك عبداهلل وأوباما قد اتفقا الثالثاء، بعد اجتماعهما في 
البيت األبيض، على املضي قدما في محادثات الســــالم في الشرق 
األوسط »بخطى ملموسة وجريئة« تتضمن إقامة دولة فلسطينية 

جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وقال أوباما عقب اللقاء إن مباحثاته مع العاهل السعودي تناولت 
اجلهود املشتركة في مكافحة التشدد العنيف، والقضايا اإلستراتيجية 
ومنها قضايا ذات صلة بأفغانستان وباكستان وإيران ومحاوالتها 
للسعي إلى تطوير سالح وقدرات نووية، وفق قناة »اإلخبارية« 
السعودية. وأضاف قائال: حتدثنا عن مسار السالم وضرورة املضي 
قدما مبســــار ذي مغزى ومبسار صلب يحقق دولة للفلسطينيني 

تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل آمنة ومستقرة«.

الرياض تنفي تصريحاً نشرته »لوفيغارو« لخادم الحرمين بعدم استحقاق إسرائيل وإيران الوجود

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

تستهدف قدرة طهران على تمويل برنامجها النووي.. وتزيد من عزلتها

أوباما يوقّع أقسى عقوبات في تاريخ الواليات المتحدة على إيران
واشــــنطن ـ أ.ف.پ: وّقــــع الرئيس 
أوباما سلسلة جديدة  األميركي باراك 
من العقوبات ضد ايران هي األقســــى 
في تاريخ الواليات املتحدة ستستهدف 
قــــدرة ايــــران على متويــــل برنامجها 
النووي وســــتزيد من عزلتها. وتهدف 
الى عقوبات  التي ستضاف  العقوبات 
جديدة صدرت عن مجلس األمن الدولي 
واالحتــــاد األوروبي الى منع إيران من 
استيراد منتجات النفط املكرر مثل وقود 
السيارات والطائرات واحلد من وصولها 

الى النظام املصرفي العاملي.
وقال أوباما خالل مراسم في البيت 
األبيض قبل التوقيــــع على العقوبات 
امس االول »عبر هذه العقوبات وغيرها، 
نحن نضرب في الصميم قدرة احلكومة 
اإليرانية على متويل ومواصلة برامجها 
النووية«. واضاف »اننا نظهر للحكومة 
االيرانية ان ألعمالهــــا تداعيات وانها 
اذا واصلت )انشــــطتها النووية( فإن 
الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها«. 

وتابع »يجب أال يكون هناك شــــك في 
الدولي  الواليات املتحدة واملجتمع  ان 
مصممان على منع ايــــران من حيازة 

أسلحة نووية«. 
الشــــيوخ والنواب  ووافق مجلسا 
على املشروع الذي وصفه مؤيدوه بأنه 
أقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها 
الواليات املتحدة على ايران بتأييد كاسح 
بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 
مقابل 8 في مجلس النواب األســــبوع 
املاضي. وأمضت الواليات املتحدة أشهرا 
حلشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات 
إضافية على ايــــران في مجلس األمن 
الدولي صدرت في التاســــع من يونيو 

املاضي.
وتهدف العقوبــــات وهي املجموعة 
الرابعــــة التي تفرض علــــى ايران الى 
معاقبــــة طهــــران علــــى رفضها وقف 

برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وردا على القرار الدولي اعلن الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد انه سيرجئ 

احملادثات النووية مع القوى الكبرى.
وتهدف العقوبات االميركية اجلديدة 
الى إرغــــام الشــــركات األجنبية على 
االختيار بــــني التعامل مع ايران او مع 

الواليات املتحدة.
ويغلق القانون االسواق االميركية 
أمام الشركات التي تزود ايران مبنتجات 
النفــــط املكرر التي حتتــــاج إليها هذه 
االخيرة ألنها ال متلــــك عددا كافيا من 

املصافي لتكرير النفط.
كما يســــتهدف القانون الشــــركات 
التي تســــتثمر في قطــــاع الطاقة في 
ايران مبا فيها الشركات غير االميركية 
التــــي تؤمن خدمات مالية او في قطاع 
التأمني والنقل. كما ميكن ان يؤدي الى 
منع مصارف غير أميركية تتعامل مع 
هيئات إيرانية مدرجــــة على الالئحة 
السوداء )اكرر السوداء( مثل احلرس 
الثوري وعدد من املصارف من التعامل 
مع القطاع املالي األميركي. وبدأت بعض 
الشركات األجنبية بقطع عالقاتها مع 

ايران نتيجة للقانــــون اجلديد. إال ان 
املراقبني شككوا في مدى فاعلية القانون 
اجلديــــد والتدابير املماثلة املطبقة من 
قبل االحتاد األوروبي والدول األخرى 
احلليفة للواليات املتحدة، خصوصا ان 
ايران كانــــت تبحث عن مصادر اخرى 
لإلمدادات. واعتبر أوباما ان إيران رفضت 
حتى اآلن عرض احلوار الذي قدم إليها 

العام املاضي.
وقال أيضا »حتى اآلن، اختارت ايران 

طريق التحدي«.
واضاف »لهذا السبب يجب ان نبني 
حتالف دول موسعا ملمارسة الضغط 

على احلكومة اإليرانية«.
وأوضح ان »اخليــــار اليزال« قائما 
امام ايران، وتابع: الباب الديبلوماسي 
اليزال مفتوحا في إمكان إيران ان تثبت 
ان نواياها سلمية. في إمكانها ان تفي 
بالتزاماتها )حيال معاهدة احلد من نشر 
األسلحة النووية( والتوصل الى مستوى 

من األمن واالزدهار يليق ببلد كبير.

.. ومع زوجته بيتينا يلوحان للجماهير أمام البرملان أمس  )أ.پ(

الرئيس األملاني كريستيان ڤولڤ يلقي كلمته أمام البرملان بعد أدائه القسم وتتابعه املستشارة أجنيال ميركل  )أ.ف.پ(

إسرائيل: قمر التجسس »أوفيك 9« 
قادر على رصد نجاد وهو يحتسي قهوة تركية 

غزةـ  أ.ش.أ: أكد رئيس وكالة 
الفضاء اإلسرائيلية البروفيسور 
وامليجر جنرال احتياط يتسحاق 
ــرائيل أن قمر التجسس  بن يس
)أوفيك 9(  الصناعي اإلسرائيلي 
والذي مت إطالقه مؤخرا قادر على 
ــس اإليراني محمود  رصد الرئي
أحمدي جناد جالسا في منزله أو 
مكتبه وهو يحتسي قهوة تركية. 
ــرائيل«  ونقل راديو »صوت إس
ــرائيل قوله إن  امس عن بن يس

إيران لن تستطيع أن تقوم بنقل مواد ممنوعة من 
دون أن يتم تصوير ذلك، كاشفا عن نية إسرائيل 
ــام املقبل يكون  ــالق قمر صناعي آخر في الع إط

ــأن  قادرا على توفير أجوبة بش
املفاعل النووي اإليراني في بوشهر 
بواسطة كاميرا متطورة. وأضاف 
ــتطيع  »أنه ال توجد أي دولة تس
ــرية عقب  ــوم بعمليات س أن تق
ــس الصناعي  إطالق قمر التجس
ــك 9( إال وميكن تصويره  )أوفي
ــرائيليا، مضيفا أن أوفيك 9  إس
يتركز أساسا في الشرق األوسط 
وفى النصف اجلنوبي من الكرة 
األرضية«. وأشار بن يسرائيل إلى 
أن البيانات الرسمية تتحدث عن إمكانية تصوير 
أجسام بطول 70 سنتيمترا، ولكن على أرض الواقع 

فإن قدرات أوفيك 9 أعلى بكثير.

باكستان: 3 انتحاريين يقتلون ويصيبون أكثر من 250 في الهور

كلينتون: أبواب حلف األطلسي ستبقى مفتوحة أمام أوكرانيا الرئيس األلماني العاشر يقسم اليمين
كييڤـ  أ.ف.پ: اكدت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيـــالري كلينتون امس ان ابواب عضوية حلف 
شمال االطلسي ســـتبقى مفتوحة امام اوكرانيا 
التي تخلى برملانها عن طموح االدارة الســـابقة 
في االنضمام الى احللف. واضافت كلينتون خالل 
اجتماع مع نظيرها االوكراني قسطنطني غريشنكو 
ان »اوكرانيا دولة سيدة ومستقلة ولها احلق في 
اختيار حلفائها«. واكدت ان »ابواب احللف االطلسي 
ستبقى مفتوحة لكنه يعود الى اوكرانيا ان تقرر 
ما اذا كانت تريد مواصلة املضي في هذا الدرب او 

اختيار درب آخر«.
وتخلت السلطات االوكرانية برئاسة فيكتور 
يانوكوڤيتش عن خطة االدارة الســـابقة املوالية 
للغرب لالنضمام الى حلف شمال االطلسي. واعلن 

يانوكوڤيتش انه سينتهج سياسة محايدة.
واقر البرملان االوكراني في وقت متأخر امس 

االول فـــي قراءة اخيرة قانونا مينع اوكرانيا من 
االنضمام حللف االطلســـي ويحدد وضعها بانها 
بلد غير منحاز. وحدد القانون »مبادئ اساسية« 
للسياســـة القومية خصوصا »انتهاج اوكرانيا 
سياســـة عدم االنحياز ما يعني عدم مشاركتها 
في اجتماعات عسكرية سياسية« ومن بينها مع 

احللف االطلسي.
وحيـــت كلينتون التي وصلت في وقت مبكر 
امس الى العاصمة االوكرانية مشاريع اإلصالح 
االقتصادي التي اعلنتها الســـلطات االوكرانية، 
مشيرة في هذا االطار الى اهمية معاودة التعاون 

بني كييڤ وصندوق النقد الدولي.
وقالت »لدينا علم بتوليكم القيام مبشـــاريع 
اصالحات اقتصادية وهو ما نرحب به. ونأمل ان 
تبرم اوكرانيا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 
وقت قريب ملا من شأنه الدفع قدما بهذا املسار«.

الهور ـ أ.ف.ب ـ د.ب.أ: غداة 
اعتداء قام بـــه ثالثة انتحاريني 
استهدف ضريح احد شيوخ الطرق 
الصوفية »داتا داربار« في مدينة 
البنجاب  إقليـــم  الهور عاصمة 
شرقي باكستان، واسفر عن مقتل 
50 شخصا واصابة 200 بجروح 
مساء امس االول، اعلنت باكستان 
امس حالة الطوارئ القصوى في 
الهور، في وقت لم تعلن اي جهة 
مسؤوليتها عن االعتداءات، لكن 
الباكســـتانية املرتبطة  طالبان 
بالقاعـــدة اضافة الـــى جماعات 
اسالمية على صلة بها سبق ان 
نفذت مجموعة غير مسبوقة من 
االعتداءات االنتحارية في غالبيتها 
اسفرت عن نحو 3450 قتيال في 
كل انحاء باكســـتان خالل ثالثة 

اعوام.
من جانبها، نفت حركة طالبان 
باكستان اي عالقة لها باالعتداء، 
وقال عزام طارق املتحدث باسم 
احلركة »لســـنا مســـؤولني عن 
هذه الهجمـــات، انها مؤامرة من 

برلـــني ـ وكاالت: بعد انتخابه مبشـــقة خالل 
عملية اقتراع استغرقت 3 دورات مما شكل إهانة 
للمستشارة اجنيال ميركل، اقسم اصغر رئيس أملاني 
كريســـتيان ڤولڤ اليمني امس، قائال في البرملان 
»مرة اخرى، حصل انتخاب فعلي ملنصب الرئيس 
الفيدرالي األملاني«. واضاف ان »كل منافسة شريفة 

أمر جيد لدميوقراطيتنا«.
وكان ڤولـــڤ الذي يعد ثاني رئيس كاثوليكي 
ألملانيا وأصغر رئيس حيث يبلغ من العمر 51 عاما 
قد فاز برئاسة أملانيا يوم األربعاء املاضي وأصبح 

الرئيس العاشـــر ألملانيا خلفا للرئيس هورست 
كولر الذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ على خلفية 
انتقادات وجهت إليه بسبب تصريحات حول مهمة 

اجليش األملاني في أفغانستان.
وكان ڤولڤ ســـارع فور اإلعالن عن فوزه في 
الدورة الثالثة بعدد 625 صوتا على منافسه يواخيم 
غاوك الذي نال 494 صوتا إلى االستقالة من منصبه 
كرئيـــس حلكومة والية ساكســـن املنخفضة ألن 
الدستور مينع اجلمع بني منصب الرئيس ومنصب 

آخر مهما كان.

نفسه في باحة املجمع عندما كان 
احلشد من رجال ونساء واطفال 
يحاول الفرار وقد متلكهم الذعر، 
وفجر الثالث نفسه خارج املجمع 

بحسب شهود عيان.
الهجوم مرقد داتا  واستهدف 
الذي يضم ضريح الشيخ  دربر 
الصوفي ســـيد علي بن عثمان 
حجـــوري املعروف باســـم داتا 

غنج بخش.
ونقلت قناة »جيو« االخبارية 
الباكستانية عن ساجد بوتا وهو 
مســـؤول محلي بارز ومفوض 
شـــرطة الهور خوسرو بيرويز 
خان قولهما ان مهاجمني اثنني فجرا 
نفسيهما داخل املزار بينما فجر 

انتحاري ثالث نفسه خارجه.
وباشرت فرق االغاثة واإلنقاذ 
عملها فـــي موقـــع التفجيرات، 
وجرى العثور على قنبلة يدوية 
في املوقع، بينما فرضت الشرطة 
طوقا أمنيا على املنطقة، ومت نقل 
اجلرحى إلى مستشـــفى محلي، 

وبعضهم في حالة حرجة.

وكاالت االستخبارات االجنبية، 
انتم تعلمون اننا ال نهاجم االماكن 
العامة«، واضاف »نحن نندد بهذا 
العمل الوحشـــي. هدفنا واضح 

الشـــرطة  للغاية ونحن نهاجم 
واجليـــش وغيرها مـــن اجهزة 

االمن فقط«.
وفجر انتحاري سترته احملشوة 

باملتفجرات في طابق حتت االرض 
للمجمع الضخم في وسط املدينة 
العديـــد من احلجاج  حيث كان 
يتوضأون، ثم فجر انتحاري ثان 

باكستانيون يقفون بجوار جثث ضحايا االنفجار في الهور أمس األول  )أ.ف.پ(

محمود أحمدي جناد

أوليڤر ستون يتمنى رؤية رئيس شبيه بتشاڤيز في أميركا
لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: قال املخرج االميركي 
اوليڤر ستون، الذي سيطلق فيلمه الوثائقي عن 
اليسار الالتيني االميركي »ساوث اوف ذا بوردر« 
امس في الواليات املتحدة، انه يتمنى رؤية »رئيس 
شبيه بهوغو تشاڤيز في الواليات املتحدة« وانه 
يعتبره قدوة ألميركا الالتينية. وبرأي املخرج، 
فإن احلقيقة هي ان هوغو تشـــاڤيز وحكومته 
»يعيدان توزيع األموال للشعب ويساعدان الناس 
وال يهمهمـــا اثراء الشـــركات الكبرى، وهذا هو 

األهم«. ويريد ســـتون من خالل فيلمه اجلديد 
التنديد بـ »التضليل اإلعالمي« السائد في الواليات 
املتحدة فيما يتعلق بهوغو تشاڤيز. ويقول »أود 
ان اظهر الوجـــه اخلفي للتاريخ لبلد )الواليات 
املتحدة( تضلله األكاذيب«. وندد اوليڤر ستون 
بـ »مجموعـــة احلماقات« التي تكتب عن هوغو 
تشاڤيز »أسبوعيا« في صحيفتي »نيويورك تاميز« 
و»واشنطن بوست«، ورأى ان حرية الصحافة في 

ڤنزويال اكبر منها في الواليات املتحدة.

مثول رفاييل ديكتاتور أميركا الجنوبية أمام القضاء
اجلنرال يورچي رفاييل ڤيديال 
الذي يعد واحدا من أكثر حكام أميركا 
اجلنوبية دموي�ة حلظة وصوله الى 
احملكمة في بوين�س ايرس أمس 
ملواجهة اتهام�ات بجرائم ارتكبها 
خالل احلكم الديكتاتوري العسكري 
بني اع�وام 1976 و1983، حيث 
خضع للمحاكمة مرة ثانية بعد إدانته 
قبل 25 عاما بجرائم ضد اإلنسانية 
ومث�ل أم�ام احملاكمة أم�س وهو 
في س�ن ال� 84  ليواجه تهما بقتل 
31 سجينا سياس�يا بعد االنقالب 
العس�كري 1976.  وف��ي االطار 

ص�ورة ارشيفي�ة له .                 )أ.پ(


