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واشــــنطن ـ أ.ف.پ: في ثالث حادث من 
نوعه في والية أالسكا حتطمت طائرة امس 
كانت تقل ثمانية اشخاص يعتقد أن بينهم 
سيناتور سابق ومسؤول كبير في مجموعة 

ايرباص في أالسكا.
واوضح احلرس الوطني لوالية أالســــكا 
في بيان أن احلادث وقع مســــاء أمس األول 

على بعــــد نحو 500 كلم الــــى جنوب غرب 
انكوراج كبرى مدن هذه الوالية وعزاه إلى 
رداءة الطقس. وذكرت صحيفة انكوراج ديلي 
نيوز ان سيناتور أالسكا السابق تيد ستيفنز 
كان على منت هذه الطائرة عندما وقع احلادث. 
وأضاف مصدر قريب من العائلة للصحيفة 
أن أصدقاءه يقومون مبواســــاة زوجته في 

منزله. من جانبها قالت املجموعة األوروبية 
للصناعات اجلوية والدفاعية امس إن رئيس 
عملياتها في اميركا الشمالية املسؤول السابق 
في وكالة الفضاء االميركية )ناســــا( شون 
اوكيفــــي كان ايضا على منت الطائرة لكن لم 
يعرف بعد مــــا اذا كان قضى في احلادث أم 

مازال حيا.

تحطم طائرة في أالسكا على متنها 8 أشخاص بينهم سيناتور سابق ومسؤول كبير في »إيرباص«

)أ.ف.پ( صورة الزورق »بليدرانر 51« الذي زودته البحرية اإليرانية بصواريخ لنشره في اخلليج 

محللون: بإمكان طهران صنع سالح نووي خالل أشهر

إيران تجّهز أسرع زورق في العالم بقاذفة صواريخ وطوربيدات لنشره في الخليج
طهران: الدوالر واليورو قذران وسنوقف بيع النفط بهما

طهران ـ أ.ف.پ: نقلت الصحف االيرانية امس 
ــن نائب الرئيس االيراني محمد رضا رحيمي ان  ع
ايران تريد الكف عن اي جتارة بالدوالر واليورو مبا 
في ذلك صادراتها النفطية وذلك ردا على العقوبات 

االقتصادية الغربية.
ــاه امس االول  ــي خطاب الق ــن رحيمي ف واعل
امام مسؤولني تربـــويني ايرانيــني »سنتخــلى 
ــلتنا للعمالت االجنبية  عن الدوالر واليورو في س
ونعتمد بدال منهما الريال وعملة اي بلد يقبل التعاون 

معنا«.
ــدوالر واليورو(  ــاف ان »تلك العملتني )ال واض
قذرتان ولن نبيع نفطنا مقابل الدوالر او اليورو«.

ولم يوضح كيف ستفعل ايران لتحقيق هذا الهدف 
السيما لصادراتها او ايراداتها النفطية، حيث تعتبر 
ايران ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول املصدرة 

)أوپيك( في سوق يهيمن عليه الدوالر.
من جهة اخرى اكد رحيمي ان ايران ستحد من 
املنتجات التي تشتريها من االحتاد االوروبي والتي 

بلغت قيمتها 11.4 مليار يورو خالل 2009 اي %27 
ــب احصائيات االحتاد  من االيرادات االيرانية حس

االوروبي الرسمية.
واضاف ان ايران ستتوقف خصوصا عن استيراد 
مواد غذائية مثل القمح والصويا من اوروبا وستبدأ 
ــع قطع الغيار املعقدة«  برنامج انتاج محليا »جلمي

التي تشتريها ايران حاليا من اوروبا.
ــيأخذ وقتا« لكن بعد  وأقر رحيمي بأن »ذلك س

ذلك »لن نظل نعاني من تبعية للغربيني«.
وأقرت الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي في 
يوليو عقوبات اقتصادية جديدة صارمة بحق ايران 
التي تشتبه في انها، رغم نفيها، تبحث عن امتالك 

السالح الذري.
وتهدف تلك العقوبات التي اتخذت في سياق ادانة 
ــع من  مجلس االمن الدولي ايران مجددا في التاس
يونيو، الى شل النظام املصرفي االيراني ومنع اي 
جتارة واستثمار او نقل تكنولوجيا الى قطاع النفط 

والغاز الذي يعتبر حيويا بالنسبة لطهران.

عن تشغيل إيران مجموعة جديدة 
من أجهزة الطرد املركزي«.

وكان مهمانبرست يرد بذلك 
على ما أعلنتـــه الوكالة الدولية 
التابعة لألمم  الذريـــة  للطاقـــة 
املتحـــدة أمس األول بـــأن إيران 
بدأت في استخدام معدات إضافية 
مت تركيبها هذا العام لتخصيب 
مواد نووية الى مستويات أعلى 
بكفاءة أكبر في انتهاك لعقوبات 

األمم املتحدة.
وقالت الوكالة ان ايران تستخدم 
مجموعة ثانية من أجهزة الطرد 
املركزي في منشآتها النووية في 
نطنز لتخصيب اليورانيوم الى 

درجة نقاء %20.
إزاء ذلك نقلت إذاعة »بي بي 
سي« عن محللني قولهم إنه بعد 
أن وصلت إيران اآلن الى مستوى 
تخصيب 20% فإنها ميكنها ان تتقدم 
الى مستوى صنع األسلحة خالل 
أشـــهر الن تخصيب اليورانيوم 
ملستوى أعلى هو األكثر استهالكا 
للوقت واملرحلة الصعبة فنيا في 
العملية. كما نقلت عن مسؤولني 
غربيني تشـــكيكهم في احتمال 
إجراء محادثات جديدة االن بعد 
ان بدأت ايران تخصيب اليورانيوم 
ملستوى 20% ومع استمرار زيادة 
مخزونها من اليورانيوم منخفض 

التخصيب.

طهرانـ  وكاالت: صرح مسؤول 
ايران  ايراني كبير بأن  عسكري 
ستنتج سلسلة من زوارق بليدرانر 
51 التي تقدم على انها اسرع زوارق 
في العالم بعد تزويدها بصواريخ 
وطوربيـــدات لتتســـتخدم في 
اخلليج. وقال اجلنرال علي فدوي 
قائد البحرية في احلرس الثوري 
في تصريحات نقلتها وكالة االنباء 
االيرانية فارس ان »بليدرانر زورق 
بريطاني يتسم بسرعة قياسية 
في العالم. وحصلنا على منوذج 
منه )...( واجرينا عليه تعديالت 
ليصبح قادرا على اطالق صواريخ 

وطوربيدات«.
واضاف ان »احلرس الثوري 
ســـيزود باعداد كبيـــرة من هذا 
الـــزورق« خـــالل عـــام واحد. 
وبليدرانر 51 زورق سريع يزن 
16 طنا وطوله 15.5 مترا وميكن 
ان تبلـــغ ســـرعته القصوى 65 
عقدة )120 كلم في الساعة( حسب 
الشركة املنتجة البريطانية »آي 

سي اي مارين«.
ولم يوضح اجلنرال فدوي كيف 
حصلت ايران على الزورق لكنه قال 

انه نقل »عبر جنوب افريقيا«.
اميركية  وأكـــد ان ســـفينة 
حاولت اعتـــراض الزورق قبل 
دخوله املياه االيرانية في احمليط 
الهندي قبل 18 شهرا لكن ايران 

ارسلت قوات حلمايته. الى ذلك، 
رفضت طهران الدعوة األميركية 
التي أطلقتها وزيرة اخلارجية 
هيالري كلينتون عندما أعلنت 
أخيرا أن الواليات املتحدة تبقى 
»منفتحة على احلوار« مع ايران 

بشأن برنامجها النووي.

»هو الســـبب في والدة األزمات 
وان املنطق اإليراني حلل األزمات 
واملشاكل ميكن ان يطرح في اي 
مناسبة امام الرأي العام العاملي«. 
لكن مهمانبرست أعلن في املقابل 
استعداد بالده لعقد محادثات مع 
مجموعة ڤيينا بشأن تبادل الوقود 

اليورانيوم بنســـبة 20% ليس 
العملية  باألمر اجلديد وان هذه 
بدأت منذ عدة اشهر. وفي إشارة 
الى إعالن الرئيس محمود احمدي 
جناد في فبراير املاضي أن بالده 
تخصب اليورانيوم بدرجة %20 
بســـبب عدم تزويدها بالوقود 

وأكد املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية رامني مهمانبرســـت ان 
الدخول في  طهـــران ال تنـــوي 
مباحثات ثنائية مع واشـــنطن، 
»وان أحدا لم يتحدث حتى اآلن 
عن ذلـــك«. واعتبـــر أن منطق 
األميركيني وبعض الدول الغربية 

وفقا إلعالن طهران النووي. وفي 
حديثـــه في مؤمتـــره الصحافي 
األسبوعي في موضوع تخصيب 
اليورانيوم الذي يشكل لب اخلالف 
اإليراني الغربي، اعتبر املتحدث أن 
تشغيل بالده سلسلة جديدة من 
أجهزة الطرد املركزي لتخصيب 

النووي لتشغيل مفاعل طهران، 
أضاف ان »هذه األنشـــطة بدأت 
منذ ذلك الوقت وحتت اشـــراف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم 
يحدث اي شيء جديد لكنهم سعوا 
عبر وسائل اعالمهم إلثارة موجة 
جديدة من األخبار التي تتحدث 

ارتفاع الضحايا المدنيين في أفغانستان 
بنسبة الثلث في النصف األول من 2010

كابــــولـ  رويترز: قالــــت بعثة األمم 
املتحدة في أفغانســــتان أمس إن أعداد 
الضحايا املدنيني زادت بنســــبة 31% في 
النصف األول من عام 2010 وهي نسبة 
أكبر بكثير من تلك الواردة في تقديرات 
منظمة افغانية مستقلة مدافعة عن حقوق 

اإلنسان.
وقالت بعثة األمم املتحدة ملســــاعدة 
أفغانستان في تقريرها نصف السنوي 
إن 1271 مدنيــــا قتلوا في أحداث متصلة 
بالصراع الدائر في البالد في األشهر الستة 
األولى من عام 2010 واتهمت املتمردين 

بالوقوف وراء سقوط أغلبهم.
هذا وقال ستافان دي ميستورا املمثل 
اخلــــاص لألمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون في مؤمتر صحافي »نحن قلقون 
للغاية بشأن املستقبل ألن املدنيني األفغان 
يتحملون قدرا كبيرا من التكلفة اإلنسانية 
لهذا الصراع لذلك ميثل هذا التقرير جرس 
إنذار«. وقال إن 3268 مدنيا سقطوا إجماال 

بني قتيل وجريح خالل هذه الفترة.
ونقل دي ميســــتورا عن التقرير أن 
أعداد األطفال الذين قتلوا أو جرحوا على 
يد عناصــــر مناهضة للحكومة ارتفعت 
بنسبة 55% باملقارنة بعام 2009 مشيرا 
إلى أن اســــتخدام عبوات ناســــفة أكثر 
تعقيدا وزيادة بنسبة 95% في عمليات 
االغتيال ستثني املواطنني عن التعاون 

على األرجح.

عواصمـ  وكاالت: ملواجهة األزمة األسوأ 
التي تضرب باكستان منذ اكثر من 80 عاما، 
الدوليني  املانحني  ناشدت األمم املتحدة 
بدعم باكستان في جهودها للتعامل مع 
الفيضانات التي تشهدها البالد وخلفت 
وراءها نحو 15 مليــــون منكوب. حيث 
أطلق السكرتير العام لألمم املتحدة بان 
كي مون نداء جديدا لتوفير مئات املاليني 
من الدوالرات كمساعدات لباكستان لكي 
تتمكــــن من التغلب علــــى الكارثة التي 

ستعيش تبعاتها لشهور مقبلة.
في غضــــون ذلك، اختتــــم الرئيس 
الباكســــتاني آصف علي زرداري أمس 
جولة قادته الى أوروبا وسورية وسط 
انتقادات شــــديدة لتزامنهــــا مع كارثة 
الفيضانات. وانتقل زرداري من دمشق 
فورا إلى كراتشي في طريقه لزيارة املناطق 
املنكوبة المتصاص النقمة الشعبية على 
زيارته األوروبيــــة.  وأبدت قناة »جيو 
نيوز« التلفزيونية الباكستانية شكوكها 
في سبب توقف زرداري في سورية على 
طريق عودته من لندن، مرجحة أن يكون 
هذا التوقف ألسباب روحية نظرا ملا يضمه 
هذا البلد من أماكن مقدسة أشهرها ضريح 

السيدة زينب في دمشق.
لكن اخلبراء اإلعالميني في الرئاسة 
الباكســــتانية قالــــوا إن زرداري التقى 
مع الرئيس الســــوري بشار األسد، ولم 
يقم بزيارة أي من األماكن املقدســــة في 

سورية.

األمم المتحدة تناشد دول العالم دعم باكستان لمواجهة كارثة الفيضانات

زرداري يتفقد المنكوبين المتصاص الغضب
اليابان تعتذر عن استعمارها

كوريا الجنوبية 35 عامًا 
طوكيوـ  د.ب.أ: اعتذر رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان 
امس لكوريا اجلنوبية على حكم بالده االستعماري لكوريا 

قبيل الذكرى الـ 100 لضم شبه اجلزيرة الكورية.
وأعرب ناوتو كان عن أسفه وندم بالده العميق على ما 
سببه احلكم االستعماري الياباني الذي دام 35 عاما من معاناة 
خالل الفترة )1910ـ  1945( في بيان أصدره قبل خمسة أيام 
من احتفال الكوريني باستقاللهم في 15 أغسطس اجلاري. 
وقال إن اليابان تشعر »بندم عميق« وتقدم »اعتذارها احلار 
على األضرار واملعاناة املروعة« إبان احلكم االســــتعماري. 
وأضاف أن احلكم االستعماري الياباني »حرم شعب كوريا 

من دولته وثقافته وأضر بكبريائه العرقي بشدة«.
وأعلن كان أن طوكيو ســــتعيد »في املستقبل القريب« 
أيضا قطعا أثرية ثقافية مت االستيالء عليها من شبه اجلزيرة 
الكوريــــة. وأفاد البيان بأن هذه القطع األثرية تضم بعض 
السجالت امللكية ألسرة جوسيون والتي حتتفظ بها حاليا 

وكالة رعاية القصر اإلمبراطوري في اليابان.
وأعــــرب عن أمله في تعزيز عالقــــات اليابان مع كوريا 

اجلنوبية في هذه الفترة التاريخية.
ونقلت وكالة »يونهاب« لألنباء الكورية اجلنوبية عن 
كيم هي جانغ املتحدثة باســــم الرئيس الكوري اجلنوبي 
قولها إن الرئيس لــــي ميونغ باك »الحظ صدق البيان في 
هذا التوقيت وقال إن املسألة املهمة هي كيف ستنفذه اليابان 

من اآلن فصاعدا«.
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية 
كيم يونغ ســــون إن سيئول »انتبهت« إلى اعتراف اليابان 

بأن االستعمار كان ضد إرادة الشعب الكوري.
وأضاف في بيان: »نتوقع أن يتبنى كل أفراد الشــــعب 
الياباني هذه الرؤية.. إننا نرحب ببيان رئيس الوزراء وكذا 
عزم احلكومة اليابانية على جتاوز املاضي املشــــؤوم بني 
كوريا اجلنوبية واليابان، وخلق عالقة مشرقة بني كوريا 

اجلنوبية واليابان في املستقبل«.

محادثات »عميقة« بين ميتشل وعباس دون االتفاق على بدء المفاوضات المباشرة

إسرائيل تهدد بوقف التعاون مع اللجنة الدولية 
للتحقيق في هجوم »الحرية« حال استجوابها جنودها

تل أبيبـ  رام اهللـ  وكاالت: رفضت احلكومة 
االسرائيلية التعاون مع اللجنة الدولية التي 
شــــكلتها األمم املتحدة للتحقيق في الهجوم 
اإلسرائيلي على اسطول املساعدات الذي كان 
متجها الى قطاع غــــزة احملاصر أواخر مايو 
املاضي في حــــال طلبت اللجنة اســــتجواب 
ضباط او جنود اســــرائيليني، في حني برزت 
مؤشرات على قرب إطالق املفاوضات املباشرة 
بني اسرائيل والســــلطة الفلسطينية برعاية 

الواليات املتحدة.
ونقلــــت اإلذاعة االســــرائيلية عن رئيس 
احلكومة بنيامني نتنياهو تأكيده »ان اسرائيل 
لن تتعــــاون مع اي جلنة تطلب التحقيق مع 
جنود اســــرائيليني حول أحداث قافلة السفن 

التي كانت متوجهة الى قطاع غزة«.
وبدأت اللجنة األممية عملها في نيويورك 
امس لتقصي حقائق هذه األحداث التي استهدفت 
سفنا تركية ودولية في املياه الدولية أسفرت 

عن مقتل 9 مدنيني أتراك.
وكان األمني العام لــــألمم املتحدة بان كي 
مون قد نفى امس االول ما ذكرته اسرائيل عن 
توصلها الى تفاهم مع املنظمة الدولية خلف 
الكواليس متتنع اللجنة مبوجبه عن التحقيق 

مع ضباط وجنود اسرائيليني.
ويرأس اللجنة األممية رئيس وزراء نيوزيلندا 

الســــابق جيفري باملر وتضم ديبلوماسيني 
مخضرمني من تركيا واسرائيل.

وأوضــــح مون ان عمل اللجنة الرئيســــي 
»سيكون مراجعة وفحص تقارير التحقيقات 
الوطنية )التركية واإلســــرائيلية( واالتصال 
بالســــلطات احمللية«. مبــــوازاة ذلك واصلت 
إســــرائيل حتقيقها اخلــــاص باحلادث امس 
واستجوبت جلنة ميركل التي شكلتها وزير 
الدفاع ايهود باراك بعد ان اســــتجوبت امس 
االول نتانياهــــو، حيث أعلن باراك امام جلنة 
التحقيق االســــرائيلية أنه يتحمل املسؤولية 
كاملة عن األحداث التي رافقت اعتراض إسرائيل 
قافلة الســــفن الدولية. وقــــال إنه يأخذ على 
عاتقه املسؤولية الكاملة عما يجري في اجليش 
االســــرائيلي وعن التعليمــــات التي أصدرها 

املستوى العسكري خالل احلادث.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن باراك قوله 
إن قرار اعتراض قافلة السفن الدولية، الذي 
اتخذه املنتدى الوزاري الســــباعي، قد اعتمد 

»بعد إمعان دقيق«.
واعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي أن طريقة 
اتخاذ القرارات في هذا املوضوع كانت سليمة 
ومعقولة، لكن نتنياهو وصف »هذا األسطول 
الذي أرسل في 31 مايو  بانه يشكل استفزازا 
مخططا له«، مؤكدا ان »اسرائيل تأسف لفقدان 

أرواح بشــــرية لكن احلصيلة كانت ستصبح 
اكبر لو تصرفنا بشكل مختلف«.

من جهــــة اخرى، قــــال رئيس الســــلطة 
الفلســــطينية محمود عباس امس االول انه 
قد ينهي مأزق محادثات الســــالم مع اسرائيل 
ويســــتأنف املفاوضات املباشــــرة مع الدولة 

اليهودية للمرة األولى في نحو عامني.
وصرح عباس للصحافيني بأن ادارة الرئيس 
األميركي باراك اوباما وكثيرا من زعماء العالم 
ميارســــون ضغوطا عليه ليوافق على اجراء 
مفاوضات مباشرة مع نتنياهو الذي كان قد قال 

انه مستعد لبدء املفاوضات على الفور.
وحتدث عباس قبيل وصول مبعوث اوباما 
للشرق األوسط جورج ميتشل الى اسرائيل 
واالراضي الفلســــطينية إلجراء محادثات مع 
عبــــاس ونتانياهو امس بعــــد 5 جوالت من 
احملادثات غير املباشرة بني الرجلني ومعاونيهما 
منذ مايو. لكن كبير املفاوضني الفلسطينيني 
صائب عريقات قال ان »موعد انطالق املفاوضات 
ســــيتحقق عندما يجري االتفاق مع اسرائيل 
بشأن مرجعية عملية السالم اضافة إلى التزامها 

بوقف االستيطان«.
واعلن ان مفاوضات عباس وميتشل كانت 
عميقة لكنها لم تفضــــي الى اتفاق حول بدء 

املفاوضات املباشرة.

صورة مرسومة لعمر خضر خالل حضوره جلسة االستماع في غوانتانامو       )أ.پ(

ـ رويترز: عبر  واشـــنطن 
محامـــو الدفاع عن الســـجني 
الكندي عمر خضر عن غضبهم 
العسكرية  جتاه قرار احملكمة 
استخدام اعترافاته للمحققني 
ضده، وقالوا ان هذه االعترافات 
انتزعت منه بشكل غير قانوني 
من خالل التعذيب والقســـوة 
وطالبـــوا القاضي بعدم األخذ 

بها.
وقال دنيـــس ادني محامي 
الدفـــاع عن خضـــر ردا على 
أســـئلة الصحافيني »رد فعلي 
)على احلكم( هـــو انه يتعني 
على القاضـــي باريش العودة 
الى املدرسة وتعلم بعض مبادئ 

القانون األساسية.
أعتقـــد ان ما قـــاله هو انه 
ميكن أن تأخذ صبيا عمره 15 عاما 
من ميدان املعـــركة وفي بيئة 
معـــادية ومن املمــكن أن تهدده 
باالغتصاب واالنتهاك اجلنسي«. 
تعليقات ادني جاءت على حكم 
القاضي العســـكري األميركي 

اخلامســـة عشـــرة في ميدان 
قتال في افغانستان. وستكون 
محاكمته أولى محاكمات جرائم 
العاملية  احلرب منذ احلـــرب 
الثانية التي يحاكم فيها شخص 
عن جرائم يقـــال انه ارتكبها 

عندما كان حدثا.
ويبلغ خضر من العمر اآلن 
23 عاما حيــث قضى اكثر من 
ثلث عمره في معتقل غوانتانامو 
ويشـــار إليه غالبا بـ»اجلندي 
الطفل«. وهـــو يواجه خمس 
تهم قد تؤدي الى احلكم عليه 

بالسجن مدى احلياة.
وهـــو متهم أيضـــا بصنع 
تـــزرع على جانب  متفجرات 
الطريـــق الســـتـــخدامها في 
مهاجمة القــوات التــي تقـــودها 
الواليات املتحدة والتجــسس 
على القوافل األميركية وتقدمي 
دعـــم مــــــادي لإلرهــــــاب 
والتآمر مـــع تنظيم القـــاعدة 
الرتكاب أعمال إرهابية في حق 

مدنيني.

منها قتل جنـــدي والتآمر من 
اجل االرهاب بجلسة استماع 
أمس االول في القاعدة البحرية 
األميركية بخليج غوانتانامو 

في كوبا.
وكان خضـــر املولـــود في 
تورونتو قد اعتقل في ســـن 

أمـــس األول بـــأن االعترافات 
التي ادلى بها خضر للمحققني 
ميكن ان تستخدم كدليل يدينه 
في محاكمته بغوانتانامو بتهم 

القتل واإلرهاب. 
وقد بـــدأت محاكمة خضر 
أصغر معتقلي غوانتانامو بتهم 

»الجندي الطفل« أمضى ثلث عمره في االعتقال ويواجه السجن مدى الحياة

محامو خضر »أصغر معتقلي« غوانتانامو ينتقدون 
استخدام اعترافاته »المنتزعة بالقوة« ضده


