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مقديشوـ  رويترز: حث الرئيس الصومالي 
القوى اإلقليمية على تصعيد تصديها للعدد 
املتزايد من املقاتلني األجانب، الذي قال إنهم 
املتمردين اإلسالميني  إلى صفوف  ينضمون 
في الصومال. وقال الرئيس الصومالي شيخ 
شــــريف أحمد بعد أيام فقط من تعهد الدول 
املجاورة بنشر ألفي جندي إضافي حلفظ السالم 

في الصومال قال إن العدد املتزايد للمتشددين 
ميثل تهديدا متناميا لألمن اإلقليمي. واضاف 
ان »الصومال في خطر بسبب العدد املتزايد 
للمتشددين األجانب، ال ميكننا أن نتغافل، لقد 
مضت األمور إلى مستوى ال ميكننا احتماله 
لذا فهناك حاجة ملحة للمساعدة الدولية أو 
اإلقليمية«. وأشار أحمد الى ان حكومته التي 

تسيطر فقط على بضعة أحياء في العاصمة 
الصومالية مقديشو وتعتمد بشدة على قوة 
حفظ الســــالم التابعة لالحتاد اإلفريقي في 
ضمان أمن ظاهري ليست قادرة على القيام 
مبهامها، وقال »حكومتي ال متلك الكثير حيال 
قيامها مبهامها املؤسســــية بسبب الهجمات 

املستمرة«.

الرئيس الصومالي يحذر من خطر تزايد المقاتلين الجهاديين في بالده

جوالنيون يحتجزون 3 جنود إسرائيليين اقتحموا بيتًا بمجدل شمس
دمشق ـ وكاالت: فيما كانت تقوم بجباية 
الضرائب في بلدة مجدل شـــمس في اجلوالن 
الســـوري احملتل، داهمت القوات اإلسرائيلية 
مساء امس منزل املواطن السوري محمد الشاعر، 
ما أدى الى احتجاز ثالثة من جنود االحتالل 
على أيدي أهل الشاعر املدافعني عن أنفسهم، 
وعاجال حتول اإلشكال إلى اشتباكات واسعة 

مع أهالي البلدة.
وبعد إعالن التلفزيون الســـوري ان مئات 
من اجلنود اإلسرائيليني حاصروا البلدة وسط 
حتليق كثيف للطيران احلربي وإطالق القنابل 
املسيلة للدموع بني البيوت، أكد شهود عيان 
ان مفاوضات جرت بني اجليش اإلســـرائيلي 
وشيوخ اجلوالن احملتل وعائلة الشاعر لإلفراج 

عن اجلنود.
بدورها أعلنت اإلذاعة اإلســـرائيلية ان 12 
ســـوريا أصيبوا بجراح جـــراء اعتداء قوات 
االحتالل على سكان البلدة اجلوالنية، مشيرة 
الى ان أفراد القوة اإلسرائيلية شرعوا بتفتيش 
منشأة في القرية ما دفع األهالي الى محاصرة 
القوة ومهاجمتها باحلجارة قبل ان يتم استدعاء 
تعزيزات عسكرية أخرى فتحت نيرانها وقنابل 
الغاز املسيل للدموع باجتاه املواطنني ما أدى 
الى إصابة 12 منهم، ومنع طواقم اإلســـعاف 
من الوصول الى اجلرحى بدعوى وجود خطر 

على حياتهم.
في شأن سوري آخر يبدأ الرئيس السوري 
د.بشار األسد اليوم زيارة رسمية إلى تونس 
تستمر يومني يلتقي خاللها نظيره التونسي 
زين العابدين بن علي، يبحث خاللها العالقات 
الثنائية وتطورات األوضاع على الســـاحتني 

العربية والدولية.

ل باألسلحة الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع المئات من قوات االحتالل طوقوا البلدة.. واشتبكوا مع األهالي العزَّ

عشرات اآلالف أحيوا الذكرى الـ 15 لمذبحة سربرنيتشا
سراييڤوـ  د.ب.أ: أحيا عشرات اآلالف في 
الذكرى  البوسنية امس  بلدة سربرنيتشا 
الـ 15 للمذبحة التي اســـتولت فيها القوات 
الصربية على البلدة وقتلت الرجال والصبية 

املسلمني.
ومتثل اجلزء الرئيسي في مراسم إحياء 
ذكرى املذبحة في دفن رفات 775 شـــخصا 
774 مسلما وكرواتيا عند مركز بوتوكاري 
التذكاري وبذلـــك بلغ عدد الضحايا الذين 
جرى دفنهم أكثر من 4500 شخص من بني 

نحو 8000 قتيل.
وقال املنظمون ان نحو 40 ألف شخص 
وصلـــوا إلـــى البلدة مـــن بينهـــم الكثير 
مـــن السياســـيني البارزين مـــن املنطقة 

وخارجها.
وقد حضر رئيـــس وزراء بلجيكا ايف 
ليترمي الذي تتولى بالده حاليا الرئاســـة 
الدورية لالحتاد األوروبي مراسم االحتفال 
باالضافة لرئيس وزراء تركيا رجب طيب 
أردوغان ووزير اخلارجية الفرنسي بيرنارد 

كوشنير.
كما أن الرئيس الصربي بوريس تاديتش 
من بني الزائرين على الرغم من اعتراضات من 
جانب منظمة خاصة بأقارب الضحايا. وقال 
تاديتش انه أراد أن يكون في سربرنيتشا 

لتعزيز املصاحلة.

وقامت القوات الصربية في نهاية احلرب 
البوســـنية 1992ـ 1995 بإبعاد 850 جنديا 
هولنديـــا من قوات حفظ الســـالم التابعة 
لألمم املتحدة كانوا يحمون سربرنيتشـــا 
التي كانت تعد رسميا مالذا آمنا للمسلمني 

واستولوا على البلدة.
واستولى القائد الصربي اجلنرال راتكو 
مالديتش على البلدة التي كانت تضم أغلبية 
مســـلمة حني ذاك ولكنها محاطة مبنطقة 
صربية وأعلن أنها سوف تعاد ملواطنيها.

وقام جنوده بقتل نحو 8000 رجل وصبي 
على مدار 10 أيام وطردوا النساء واألطفال 

وكبار السن إلى أراض بها مسلمون.
واتهمـــت محكمة جرائم احلرب التابعة 
لألمم املتحدة مالديتـــش بارتكاب مذبحة 
جماعيـــة ولكنه مازال هاربـــا ويعتقد أنه 

مختبئ في صربيا.
وقد جرى اعتقال قائد صرب البوسنة 
وقت ارتكاب املذبحة رادوڤان كرادجيتش 
منذ عامني في بلغاريا وجتري محاكمته اآلن 

بتهمة ارتكاب مذبحة جماعية.
وحمل املتظاهرون املسلمون الفتات تقول 
»صربيا = إبادة جماعية« في سربرنيتشا 
قبل بدء مراســـم االحتفال. وذكرت وكالة 
سرنا التابعة لصرب البوسنة لألنباء إنه 

جرى احتجاز أحد املتظاهرين.
رئيس احلكومة التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة والرئيس البوسني مارن 

سيالدزيتش يقرأون الفاحتة على أرواح ضحايا سربرنيتشا
ــنة وأملانيا مصطفى أفندي وعدد من ذوي ضحايا مجزرة سربرنيتشا يحيون ذكراها الـ 15 ويبدو خلفهم  ــالمية في البوس .. ورئيس املنظمة اإلس
)رويترز( »نصب العار« التذكاري أمام بوابة براندينبرغ في برلني 

استطالعات: الحكومة اليابانية
خسرت الغالبية في مجلس الشيوخ

وعجزه عن احلكم.
وقـــال هيروكو اوشـــياما 
املتقاعد بعدمـــا اقترع: »ادليت 
بصوتي مع انني اشعر بأن االمر 
قد يكون غير مفيد اذا تبني ان 
تغيير احلكومة مؤخرا لم يؤد 

الى شيء«.

اصواتهم على االحزاب الثمانية 
التي تتنافس في هذه  االخرى 

االنتخابات.
وتولى كان رئاسة احلكومة 
الذي  خلفا ليوكيـــو هاتوياما 
استقال بعد تســـعة اشهر من 
احلكم بســـبب انهيار شعبيته 

افـــادت  أ.ف.پ:  ـ  طوكيـــو 
اســـتطالعات لدى اخلروج من 
بـــأن االئتالف  مراكز االقتراع 
احلكومـــي اليابانـــي )يســـار 
الوسط( خســـر امس الغالبية 
التي كان يتمتع بها في مجلس 

الشيوخ.
واظهرت االســـتطالعات ان 
احلزب الدميوقراطي في اليابان 
الوزراء  الذي يترأســـه رئيس 
ناوتو كان سيحصل على ما بني 

44 و51 معقدا من اصل 121.
وللحفـــاظ علـــى الغالبية، 
علـــى االئتـــالف الـــذي يضم 
الدميوقراطيني وحزب الشعب 
اجلديد )حزب قومي صغير( ان 

يفوز على االقل بـ 56 مقعدا.
لكن هذه الهزمية لن تؤثر في 
بقاء كان في احلكم الن احلزب 
الدميوقراطـــي يتمتع بغالبية 
كبيرة في مجلس النواب، رغم 
انها ســـتعقد مهمته وستجبره 
على البحث عن حتالفات جديدة 

سعيا الى اقرار اصالحاته.
وقال كان للصحافيني بعدما 
ادلـــى بصوته في احـــد مراكز 
االقتـــراع في طوكيو »اشـــعر 
باالمل وبالقلق مما ســـيقرره 

الشعب«.
وعلى نفس اخلط، اظهرت 
اســـتطالعات الرأي التي جرت 
قبـــل التصويـــت ان الناخبني 
املســـتائني من تصريحات كان 
حول زيادة الضريبة، قد يوزعوا 

)أ.پ( رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان وزوجته نوبوكو يدليان بصوتيهما 

كروبي: نجاد سبب
»الوضع المزعج« في إيران

ــم  الزعي ــال  ــني ـ د.ب.أ: ق برل
ــدي كروبي  ــي املعارض مه اإليران
ــات الرئيس محمود  امس ان سياس
أحمدي جناد اخلارجية »الالعقالنية« 
ــج« في  ــي »وضع مزع ــببت ف تس

إيران.
ونقلت مواقع املعارضة اإليرانية 
على االنترنت عن كروبي القول ان 
الالعقالنية  اخلارجية  ــات  »السياس
ــببا  وقمع املنتقدين في الداخل تس

في وضع مزعج للغاية في البالد«.
ــك ملوقف  ــي بذل ــار كروب وأش
ــد إزاء النزاع  ــاد العني ــدي جن أحم
بشأن األنشطة النووية الذي تسبب 
ــي اتخاذ مجلس األمن قرارا رابعا  ف
ــد اجلمهورية  ــع عقوبات ض بتوقي
ــن تعليقاته  ــال ع ــالمية، فض اإلس

املسيئة ضد األمم املتحدة.
ــالل اجتماع  ــي خ ــال كروب وق
ــيني »بدال  ــر معتقلني سياس مع أس
ــر  ــؤول ونش من اخلطاب غير املس
األكاذيب، يتعني على السادة )أعضاء 
احلكومة( التماس الصفح من األعداء 

وتفادي عقوبات جديدة«.
ــس  ــن ورئي ــل الدي ــال رج وق
ــه ينبغي أوال  ــابق إن ــان الس البرمل
على أحمدي جناد وقف قمع شعبه 
وتسوية اخلالفات الداخلية باإلفراج 
عن كافة املعتقلني السياسيني ورفع 
ــى  ــة عل ــر املفروض ــكال احلظ أش
األحزاب السياسية والسماح بحرية 
ــن الرئيس  ــة. الى ذلك، ش الصحاف
االيراني هجوما عنيفا ضد الواليات 
ــي طريقها  ــدة واعتبر انها ف املتح
ــتكبار  ــا ان »االس ــزوال، مضيف لل
ــد بأميركا يشكل أكبر  الذي يتجس
ــه قافلة  ــي يقف بوج ــق تاريخ عائ

التوحيد«.

تأييد الحكم بإعدام 4 »قاعديين« باليمن
 صنعاءـ  وكاالت: أيدت الشعبة االستئنافية 
بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء في جلستها 
امس برئاسة القاضي محمد احلكيمي احلكم 
االبتدائي بإعدام 4 مدانني باالنتماء لتنظيم 
القاعدة في اليمن والتخفيف من اإلعدام إلى 

احلبس الثنني آخرين.
كما أيدت الشعبة تخفيف أحكام احلبس 
ضد آخرين، ورفض قبول االستئناف الذي 
قدمه متهم آخر، وقد أيدت الشعبة ما جاء في 
احلكم االبتدائي الصادر من احملكمة اجلزائية 
املتخصصة بحق خلية )ترمي( اإلرهابية التي 
تنتمي إلى تنظيم القاعدة بإعدام ثالثة متهمني 
)حدا( وهم )راوي أحمد سالم بن سعدون 
الصيعري وسلطان علي سليمان الصيعري 
وسعيد نايف سعيد سنكر(، وعدلت ما كان 

قد قضى بـــه احلكم االبتدائي بإعدام املتهم 
علي محسن صالح سعيد العكبرى )حدا( 

إلى إعدامه )تعزيرا(.
وخففت الشعبة عقوبة إعدام اثنني هما 
)هيثم سعيد مبارك بن سعيد وخالد مسلم 
سالم باتيس( إلى احلبس 12 سنة، كما خففت 
حبس أربعة متهمني ســـوريني في اخللية 
من 15 ســـنة إلى 10 ســـنوات وهم )محمد 
عطية أحمد الوهيبي ومحمود أحمد محمد 
درويش ومحمد خليل إســـماعيل الشطي 
وعدنان خليل إسماعيل الشطي(، وخففت 
عقوبة حبس املتهمني )أحمد مطهر أبوبكر 
باغزوان وحســـام محمد حسني العمودي 
من 12 سنة إلى 8 سنوات(، ورفضت قبول 
استئناف املتهم عبداهلل علي صالح باوزير 

والذي كانت احملكمة اجلزائية االبتدائية قد 
قضت بحبسه 15 سنة.

الى ذلك، فككت قـــوات االمن اليمنية 
خلية لتنظيـــم القاعدة في جنوب اليمن 
تضم عشرة اشخاص كانوا يعدون لهجمات 
ضد مواقع للقوى االمنية وضد منشآت 
حيوية، بحسب ما افاد امس موقع وزارة 

الدفاع اليمنية.
وذكر موقع »26 ســـبتمبر.نت« ان القاء 
القبض على عنصرين مفترضني من القاعدة 
في اخلامس من يوليو في منزل في ضواحي 
املكال عاصمـــة حضرموت، ادى الى اعتقال 
ثمانية مشـــتبه بهم آخرين، وكان جنديان 
قتال في االشتباكات التي ترافقت مع القبض 

على الرجلني في حضرموت.

تفكيك خلية للتنظيم في الجنوب تضم عشرة أعضاء

كايسي: أميركا قد تبقى في العراق 10 سنوات إضافية
عواصم ـ وكاالت: قال قائد قوات التحالف 
في العراق اجلنرال جورج كايسي ان الواليات 
املتحدة قد تبقى في أفغانستان والعراق لـ 10 

سنوات إضافية.
ونقلت شبكة »سي ان ان« امس عن كايسي 
قوله في مهرجان األفكار مبعهد أسبني ان »أمناط 
النزاعات التي نخوضها في العراق وأفغانستان 
والتي أعتقد أننا ســــنواصل خوضها حلوالي 

عقد من الزمن تركز على الشعب«.
وأضاف »لن ننجح بالوســــائل العسكرية 

وحدها. سننجح فقط عندما يرى الشعب ان 
هناك حكومة متثل مصاحلهم وعندما يكون 
هناك اقتصاد ميكنه منحهم عمال إلعالة أسرهم 
وعندما يكون هناك أنظمة تعليمية ميكن أن 
تقدم العلم لعائالتهم. كل هذه األمور أساسية 

للنجاح الطويل األمد للعملية العسكرية«.
الى ذلك، أكد رئيس مجلس القضاء االعلى في 
العراق القاضي مدحت احملمود موقف مجلس 
القضاء في أن تفســــيرات احملكمة االحتادية 
لنصوص ومضامني الدســــتور والتي تصدر 

على شكل قرارات تعد ملزمة لالطراف املعنية 
كافة.

وقال القاضي احملمود لصحيفة »الصباح« 
العراقية امس »إن املادة 76 من الدستور نصت 
على أن يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة 
األكثر عددا بتشــــكيل مجلــــس الوزراء خالل 
خمســــة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس 
اجلمهورية وان النص الدستوري صريح في 
االشارة الى مرشــــح الكتلة النيابية الكبرى 

وليس مرشح الكتلة الفائزة«.

المحكمة االتحادية العراقية تؤكد: الكتلة النيابية الكبرى تشكل الحكومة

تركيا مصّرة على معاقبة إسرائيل..ومون رفض التعهد لنتنياهو بمنع تحقيق دولي
اللجنة الشعبية الفلسطينية تنفي تحويل وجهة »أمل«من غزة إلى العريش: تصل القطاع في غضون ثالثة أيام 

عواصمـ  وكاالت: على وقع الغموض 
الذي يكتنف وجهة سفينة »أمل« الليبية، 
ما بني تأكيد إسرائيلي أنها ستتجه ملصر، 
واصرار فلسطيني على انها ستصل الى 
غزة في غضــــون 3 أيام، جتددت ازمة 
اسطول احلرية الذي هاجمته القرصنة 
االســــرائيلية وعاثت فيه فسادا، حيث 
رفض األمني العام لــــألمم املتحدة بان 
كــــي مون التعهد أمــــام رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مبنع حتقيق 
دولي فــــي األحداث الدامية التي رافقت 
أسطول، فيما أكد وزير اخلارجية التركي 
أحمد داود أوغلو أمس أن إسرائيل تعرف 
العقوبات التي ستتعرض لها من جانب 
تركيا ما لم تنفذ املطالب التركية اخلاصة 
بالهجوم اإلسرائيلي على سفن االسطول 
فــــي 31 مايو املاضــــي. وجدد أوغلو - 
في حديث ملجلــــة »نيوزويك« التركية 
األســــبوعية - تأكيده علــــى ضرورة 
تنفيذ إســــرائيل املطالب التركية حتى 
تتجنب قطــــع العالقات معها، قائال إذا 
لم تكن احلكومة اإلسرائيلية ترغب في 
تشــــكيل جلنة حتقيق دولية محايدة، 
فعليهــــا أن تقدم اعتذارا رســــميا وأن 
تدفع تعويضات ألسر ضحايا الهجوم 

على سفن األســــطول.  وأكد أنه بدون 
تنفيذ أى من هذين الشــــرطني ال ميكن 
التركية  الديبلوماسية  العالقات  عودة 
- اإلســــرائيلية إلى مجراها الســــابق، 
قائال إنه إذا لم يساءل املجتمع الدولي 
والقوانني الدولية إسرائيل عن أسباب 
القتل فإن حلكومة اجلمهورية التركية 
احلق القانوني في االستفسار وال ميكن 
عودة العالقات التركية - اإلسرائيلية 
لوضعها الســــابق حتى احلصول على 
جواب من اجلانب اإلسرائيلي. وأوضح 
أن تركيا متلك حق فرض عقوبات على 
إسرائيل من جانب واحد وأن إسرائيل 
تعلم جيدا تلك العقوبات، قائال إنه لن 
يكشف عما حتدث به خلف االبواب املغلقة 
»في لقائه مع وزير التجارة والصناعة 
والعمل اإلسرائيلي بنيامني بن أليعازر 
خــــالل لقائهما في بروكســــل مؤخرا«. 
وأضاف أنه إذا استمرت إسرائيل على 
عدم اتخاذ اخلطوات السليمة املطلوبة، 
فإن اجتاه العالقات الثنائية ســــيدخل 
مرحلة االنقطاع، موضحا أنه من املمكن 
عودة العالقات إلى وضعها السابق إذا 
اتبعت إسرائيل سياسة موالية للسالم 
كما كانت عليه فى عام 2008 حيث وصلت 

العالقات بتلك الفترة إلى ذروتها بسبب 
اتباع إســــرائيل سياســــة السالم ومن 
خالل اتباعها خطوات إلحالل الســــالم 
مع فلسطني من جانب ومن جانب آخر 
وعن طريقنا اتخذت خطوات أخرى مع 
ســــورية إلحالل السالم. وأشار أوغلو 
إلى أن أميركا لعبت دورا مهما في إعادة 
مواطنينا من إسرائيل، ونحن نعلم أنها 
مستمرة في جهودها باملوضوع، لكن ال 
ميكن إغالق هذا امللف، ويجب أن يعلم 

اجلميع قبل كل شــــيء أن دولة عضوا 
في حلف شمال األطلسي )الناتو(، هي 
تركيا، تعرض مواطنوها لعدوان متعمد 
من قبل دولة أخرى، لذا يجب على جميع 
الدول األعضاء باحللف حتمل املسؤولية 
والتضامن مع تركيــــا ومن حق تركيا 
املطالبة بهذا. من جانبه، رفض األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون التعهد 
أمام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو مبنع حتقيق دولي في األحداث 

الداميــــة التي رافقت أســــطول احلرية 
التركي. ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس 
عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن بان 
لم يعط جوابا واضحا على طلب نتنياهو 
مبنع إجراء حتقيق دولي خالل لقائهما 
في نيويورك يوم األربعاء املاضي كما أنه 
رفض التعهد بذلك. ومتحور اللقاء بني 
بان ونتنياهو حول محاولة األخير إقناع 
األمني العام لألمم املتحدة مبنع صدور 
قرار عن الهيئــــة العامة لألمم املتحدة 
بشأن إجراء حتقيق دولي ألحداث أسطول 
احلرية. وأفادت »هآرتس« بأنه ساد توتر 
كبير في مكتب نتنياهــــو قبيل اللقاء 
مع بان وأن قسما كبيرا من االستعداد 
للقــــاء جرى مع مســــؤولني في اإلدارة 
األميركية وتبني أن ســــفيرة الواليات 
املتحدة في األمم املتحدة سوزان رايس 
شاركت في مداوالت الوفد اإلسرائيلي 
وفي غداء عمل في البيت األبيض أعقب 
لقاء نتنياهو مع الرئيس األميركي باراك 
أوباما يوم الثالثاء املاضي. ومت االتفاق 
بعد املشاورات مع رايس على أن يتوجه 
مستشارون لنتنياهو إلى نيويورك قبله 
بساعات كي يلتقوا مع رايس وينسقوا 
املواقف معها. وأولــــى نتنياهو أهمية 

كبيرة للقائه مع بان ولذلك فإن نصف 
مدة اللقاء جرى على انفراد بينهما وشرح 
نتنياهو طبيعة التحقيق الذي ستجريه 
»جلنة تيركل« التي شــــكلتها حكومة 
إســــرائيل وأنه يتوقع أن تقدم اللجنة 

تقريرا نهائيا في غضون شهور.
وعبر نتنياهو عن قلق إسرائيل من 
تشكيل جلنة حتقيق في أحداث األسطول 
من جانب مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة والتي سترأســــها وزيرة 

خارجية أيسلندا السابقة.
وليس ببعيــــد عن »احلرية«، نفت 
اللجنة الشعبية الفلسطينية تأكيدات 
إسرائيل بتحويل وجهة سفينة »امل« 
الليبيــــة من غزة الى مينــــاء العريش 
املصــــري، معلنة أن »األمل« ســــتصل 
قطاع غزة فــــي غضون ثالثة أيام بعد 
انطالقها من أحد موانئ اليونان الليلة 
قبل املاضية.وقال النائب جمال اخلضري 
رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار، 
في بيان صحافي، إن السفينة لن تتجه 
إلى أي ميناء آخــــر، محذرا في الوقت 
ذاته من تكرار »مجزرة« أسطول احلرية 
بحقها بعد التهديدات اإلسرائيلية مبنعها 

بالقوة.

فلسطيني يعبر حتت إحدى أشجاره التي اقتلعتها البلدوزرات اإلسرائيلية في قرية الوجلة بالضفة الغربية )أ.ف.پ( 


