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اسطنبولـ  أ.ش.أ: فتح املدعي العام اجلمهوري ملدينة اسطنبول 
حتقيقا مع السكرتير العام األسبق ملجلس األمن القومي التركي 
اجلنــــرال املتقاعد صبري يرميبيش أوغلو التهامه بالتورط في 
محاولة اغتيــــال الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال. وجاء 
التحقيق بناء على ادعاء مــــن أحمد اوزال جنل الرئيس التركي 
الراحل بشأن تورط اجلنرال يرميبيش أوغلو في محاولة اغتيال 
والده، التي جرت بتاريخ 18 يوليو 1988، والتي كان قد جنا منها 

في اللحظات األخيرة. وطالب أوزال بفتح أرشيفي جهاز املخابرات 
ومديرية األمــــن العام للتوصل حلقيقة املوضوع، حول ادعائه، 
الذي جاء بعد مرور 22 عاما على محاولة االغتيال الفاشلة. وقد 
رفض اجلنــــرال يرميبيش االتهام املوجه اليه..فيما أكد كوكوت 
أوزال شقيق الرئيس الراحل تورجوت أوزال أنه مت تسميم شقيقه 
في القصر اجلمهوري وفقد حياته هناك بسبب عدم وجود أطباء 

في القصر اجلمهوري حلظة وفاته في 17 أبريل 1993.

أنقرة: التحقيق مع مسؤول كبير التهامه بمحاولة اغتيال رئيس تركيا الراحل أوزال

محمود عباس التقى إيهود باراك في نيويورك أمس األول               )أ.ف.پ( 

عباس: سنعترف بإسرائيل »دولة يهودية« إذا أقرها الكنيست
ولن نوقف بالضرورة المفاوضات إذا لم يتم تمديد تجميد االستيطان

أوباما: التوصل إلى اتفاق لقيام دولة فلسطين خالل سنة ممكن

اليهودية في الواليات املتحدة »نحن 
ال نطلب سوى وقف االستيطان 
ليعطونا فرصة وإال سيكون صعبا 
جدا استكمال املفاوضات دون وقف 

االستيطان«.
إلى ذلك وفي مســـعى جديد 
لدفع عملية الســـام في الشرق 
األوسط، أعلن الرئيس األميركي 
باراك أوباما أمس في األمم املتحدة 
انه من املمكن التوصل الى اتفاق 
خال ســـنة لقبول دولة عضو 
جديدة فـــي املنظمة الدولية هي 

فلسطني.
وقال أوباما »يجدر بنا ان نتبع 
تعاليم التسامح التي تشكل جوهر 
الديانات الكبرى الثاث التي تعتبر 

القدس مدينة مقدسة«.
وأضـــاف »علينا هـــذه املرة 
ان نســـعى الى أفضل ما لدينا، 
وان فعلنا، فســـوف يكون لدينا 
حني نعود الـــى هنا العام املقبل 
اتفاق يؤدي الى استقبال عضو 
جديد في األمم املتحدة هو دولة 
فلسطني مستقلة تعيش بسام 

مع اسرائيل«.
ودعا الرئيس األميركي الدول 
العربية الى تقدمي مزيد من الدعم 
لعملية السام في الشرق األوسط، 
الفلسطينيني  طالبا من أصدقاء 
التحرك قدمـــا لتطبيع عاقاتهم 
مع إســـرائيل بحسب مقاطع من 
خطابه في األمم املتحدة نشرها 

البيت األبيض قبيل إلقائها.
وأكـــد أوباما فـــي خطابه ان 
»كثيرين في هذه القاعة يعتبرون 
أنفســـهم أصدقاء للفلسطينيني 
لكن هذه املواقف يجب ان تدعمها 

أفعال«.

العربية فهل  أو جمهورية مصر 
يعترف الفلسطينيون بإسرائيل 

بهذه الصفة، كان رده نعم«.
واعتبر كريجر هذا التصريح 
لعباس مبثابة تطور وصفه باملثير 
فـــي موقفه أو توضيـــح ملوقفه 
بشـــأن االعتراف بإسرائيل دولة 

يهودية.
وأشـــار كريجر إلـــى أن أكثر 

ماحظـــات عبـــاس طمأنـــة في 
اللقاء كانت عندما ســـئل »إذا لم 
يقم اإلسرائيليون بتمديد جتميد 
االستيطان وهو ما صرح به رئيس 
الوزراء نتنياهو حتى اآلن، فإن 
عباس قال إنه لن يقوم بالضرورة 
مبغادرة الطاولة )املفاوضات(«.

ووصف نائـــب رئيس مركز 
ابراهام عباس بأنه »قام  دانييل 

بعمل رائع في شرح ملاذا قضية 
املستوطنات قضية مهمة بالنسبة 
له وقام باملوازنة بني األمل الذي 
نود أن نستمع إليه، وكذلك شرحه 
للقادة اليهود سبب تبنيه للمواقف 

التي يتبناها«.
وفي اإلطار نفسه ذكرت وكالة 
الفرنســـية أن عباس  الصحافة 
قال خال لقاء مع ممثلي اجلالية 

عواصمـ  وكاالت: نقلت منظمة 
يهوديـــة أميركية عـــن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس إقراره 
بالتعاون األمني مع إسرائيل ملنع 
وقوع هجمات ضدها تنطلق من 
الضفة الغربية، وقال عباسـ  وفق 
بيان للمنظمةـ  في لقائه مع قادة 
خمسني منظمة يهودية أميركية 
على هامش أعمال اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة إن »أمن إســـرائيل 

هو أمننا«.
وأضاف عبـــاس وفقا لبيان 
ابراهام  أصدره مركـــز دانييـــل 
للسام في الشرق األوسط الذي 
استضاف اللقاء، »إذا سألتموني 
ملاذا لم تقع حتى اآلن على مدى 
ثاث أو أربع سنوات أي هجمات 
من الضفة الغربية؟ فإنني سأقول 
لكم إن السبب هو قرارنا التعاون 
مع اجلانب اإلســـرائيلي، ونحن 
مننع أي طرف من القيام بأي شيء 
ضد إســـرائيل ألن أمن إسرائيل 

هو أمننا«.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما 
إذا كان عبـــاس على اســـتعداد 
لاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، 
الفلسطيني -طبقا  الرئيس  قال 
أراد  إذا  إنه  اليهودية-  للمنظمة 
الشعب اإلسرائيلي أن يسمى نفسه 

مبا يشاء فهو حر في ذلك.
وفي هذا الســـياق قال زفيكا 
كريجر نائب رئيس مركز دانييل 
ابراهام للسام في الشرق األوسط 
لـ »اجلزيرة« إن »أحد احلضور 
سأل عباس عن موقفه إذا ما قام 
الكنيست اإلسرائيلي بتبني تسمية 
اليهودية كما هو  دولة إسرائيل 
احلال مع دولة إيران اإلســـامية 

ليبيا تدعو لتعويض الدول  عن عهود االستعمار »مستقبل السودان« محور قمة »قوية«
 في نيويورك اليوم

الديلي تلغراف: أوباما وضع بنفسه خطة االنسحاب 
من أفغانستان بسبب خالفات داخل إدارته

 األمم املتحدةـ  أ.ش.أ: جددت اجلماهيرية العظمى، تأكيدها 
على ضرورة إرســـاء قاعدة جديدة فـــي العاقات الدولية 
لتعويض الدول التي عانت من ويات االستعمار وما حلقها 
من أضرار بالغة نتيجة مآســـي العبودية ونهب الثروات. 
وحثـــت في كلمتها باجتماع األمم املتحـــدة ملراجعة تنفيذ 
أهداف التنمية األلفية التي ألقاها امس االول، موسى كوسا 
أمني اللجنة الشعبية العامة لاتصال اخلارجي والتعاون 
الدولي)وزيـــر اخلارجية(، حكومات الـــدول املتقدمة على 
اإليفاء بالتزاماتها من خال تخصيص نســـبة من ناجتها 
القومي اإلجمالي ملســـاعدة الدول الفقيرة في وضع برامج 
إمنائية توفر لها االستقرار االجتماعي واالقتصادي.كما حثت 
الدول املتقدمة، على خفض ديون الدول الفقيرة والعمل على 
إلغائهـــا،  وتكثيف التعاون التقني وتعبئة املوارد الازمة 
لتمويل البرامج التنموية سعيا لتحقيق األهداف املنشودة 

في موعدها.

نيويورك ـ أ.ف.پ: ستكون املخاوف من احتمال انفصال 
جنوب السودان مبوجب نتيجة االستفتاء املرتقب في يناير 
واملخاطر التي ميكن ان يخلفها ذلك على الســــام في افريقيا 
محور قمة تعقد اليوم في نيويورك برئاسة الرئيس األميركي 
باراك اوباما. وكان الرئيس االميركي اعلن انه سيوجه رسالة 
»قوية« حول ضرورة تنظيم االســــتفتاء احلاسم في يناير 
2011 في موعده احملدد. وأعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية فيليب كراولي امس االول ان »اهمية االجتماع هي 

تشجيع الشمال واجلنوب على العمل معا بشكل بناء«.
وسيشارك في هذه القمة الرؤســــاء الرواندي واالثيوبي 
والكيني واالوغندي والغابوني ونائبا الرئيس الســــوداني 
ورئيس الوزراء الهولندي ونائب رئيس الوزراء البريطاني 
ووزراء خارجية فرنســــا وأملانيــــا والنرويج والهند ومصر 
والبرازيل واليابان وكندا. ولفت مصدر ديبلوماســــي غربي 
الى ان املوضوع يستدعي »إدارة حقيقية من املجتمع الدولي 

والدول املجاورة« وخصوصا في األشهر الثاثة املتبقية.
وسيتعني على أبناء جنوب السودان ان يختاروا في التاسع 
من يناير استقالهم عن الشمال او البقاء ضمن دولة السودان 
احلالية. وبحسب كل املراقبني، فان خيار االستقال سيفوز 
في هذه املنطقة ذات الغالبية املســــيحية التي عانت الكثير 

خال حرب دامت عشرين سنة ضد اخلرطوم.
وقضى مليونا شخص في هذا النزاع الذي أججته انقسامات 
اتنية وايديولوجية ودينيــــة وعلى عاقة مبوارد في مجال 

الطاقة، وخصوصا النفط.
وحذر وزير خارجية النروج يوناس غار ستوير الذي كان 
رعى مع الواليات املتحدة وبريطانيا اتفاق السام للعام 2005 
بني اخلرطوم وحركة التمرد اجلنوبية السابقة، من انه »اذا 

ساءت األمور فان العواقب ستتجاوز السودان بكثير«.
وقد تأخرت االستعدادات لتنظيم عملية التصويت، وتهدد 
الواليات املتحدة بفرض عقوبات إضافية على اخلرطوم إضافة 
الى تلك التي فرضتها بسبب دارفور، اذا لم تضمن اخلرطوم 
حسن سير االستفتاء، وتلوح مبغريات استثمارات ضخمة 

اذا امتثل هذا البلد.

لندنـ  أ.ش.أ: نشرت صحيفة »الديلي تلغراف« مقاال امس 
حتت عنــــوان »باراك أوباما حانق بســــبب الصراع الداخلي 
بشأن ملف أفغانســــتان« أوضحت فيه أن الرئيس األميركي 
كتب استراتيجية وضع القوات األميركية في أفغانستان بعد 
أن استشــــاط غضبا من الصراع بني السياسيني األميركيني 
بشــــأن مستقبل احلرب هناك حســــبما جاء في كتاب جديد. 
وأشارت الصحيفة الى أن مؤلف الكتاب بوب وودوارد هو أحد 
الصحافيني البارزين الذين ساهموا في الكشف عن فضيحة 
»ووترغيت« في عام 1974 حيث كان يعمل مراسا لصحيفة 

واشنطن بوست آنذاك. 
ويتناول الكتاب اجلديد الذي يحمل اسم »حروب أوباما« 
ملف أفغانستان ويكشف اخلافات التي نشأت بني املسؤولني 
الرئيســــيني عن السياسة اخلارجية األميركية خال مناقشة 

وضع ومستقبل القوات األميركية في أفغانستان. 

وثائق أميركية تكشف: إدارة بوش ركزت
على اإلطاحة بنظام صدام منذ توليها مهامها 

العراق: 686 حالة اغتيال خالل عام 2010
ــداد ـ أ.ش.أ ـ د.ب.أ: قالت منظمة عراقية غير حكومية إن عدد ضحايا  بغ
ــام احلالي بلغ 686 ضحية،  ــات كامتة للصوت خالل الع االغتياالت مبسدس

مسجال ارتفاعا ملحوظا باملقارنة مع عدد الضحايا خالل العامني املاضيني.
ــان أورده راديو  ــتورية في بي ــوق واحلريات الدس ــار مرصد احلق وأش
ــوا« األميركي امس األول إلى تنامي ظاهرة االغتياالت املنظمة باستخدام  »س
ــداد ومعظم احملافظات. وأضاف  ــات الكامتة للصوت في العاصمة بغ املسدس
املرصد أن العام احلالي سجل هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد ضحايا االغتياالت 
ــية التي  ــيرا إلى تفاقم الظاهرة بالتزامن مع األزمات السياس من املدنيني، مش
متر بها البالد. وكان مرصد احلقوق واحلريات الصحافية قد أعلن في يناير 
املاضي أن عام 2009 شهد سقوط أكثر من 34 ألف عراقي بني قتيل وجريح 

جراء أعمال العنف التي حدثت في البالد.

املنطقة وأماكن أخرى«،  مشــــيرا 
الى ان »حتقيق جناح في العراق 
سيعزز مصداقية الواليات املتحدة 

وتأثيرها في املنطقة«.
وأظهــــرت وثيقة اخــــرى ان 
رامسفيلد بحث مخططات للعراق 
بعد شــــهرين فقط على االجتياح 
الدولي بقيادة أميركية الفغانستان 
في العــــام 2001. وخال لقاء مع 
رئيس القيادة األميركية الوسطى 
آنذاك اجلنرال تومي فرانكس ابلغه 
وزير الدفــــاع بان يحضر القوات 
»لقطــــع رأس« النظــــام العراقي. 
وفي احاديث تعود الى 27 نوفمبر 
الذرائع احملتملة  يعدد رامسفيلد 
التي ميكن ان تســــتخدمها ادارة 
بوش لبدء حرب مبا يشمل عمل 
عسكري عراقي ضد شمال العراق 
الذي يحظى  العراق(  )كردستان 
بحماية اميركية او الربط بني صدام 
واعتداءات 11 سبتمبر او هجمات 
باجلمرة اخلبيثة وخافات حول 
التي يقوم بها  التفتيش  عمليات 

مفتشو األمم املتحدة.
وفي مذكرة حتمــــل تاريخ 18 
ديسمبر 2001، حذرت وحدة التحليل 
في وزارة اخلارجية األميركية من 
ان فرنسا واملانيا ستعارضان على 
األرجح اجتياح العراق دون دليل 
ملموس علــــى وقوف بغداد وراء 

اعتداءات 11 سبتمبر.

كدليل على ان العراق يسعى المتاك 
اســــلحة نووية حتى قبل اجراء 
تقييم اولي لطبيعة هذه األنابيب 
كما ورد في مذكرتني وجهتهما وزارة 
اخلارجية الى وزير اخلارجية آنذاك 
كولن باول. وتشدد إحدى املذكرتني 
على مصلحة احلكومة األميركية 
في »تركيز الدعاية على احلظر لكي 
تكون فــــي مصلحتها« وتوضيح 
قضيــــة األنابيب التي تبني الحقا 
انه ال رابط بينها وبني األســــلحة 
النوويــــة. وموضوع العراق كان 
ايضا محور مذكرة وجهت في يوليو 
2001 الى مستشارة األمن القومي 
األميركي آنذاك كوندوليزا رايس 
فيما كان رامسفيلد يحث على عقد 

لقاء رفيع املستوى حول السياسة 
الواجب اعتمادها جتاه بغداد.

وبعدمــــا عبر عــــن القلق الن 
العقوبات ال تاتــــي بنتائج وألن 
دفاعات العراق اجلوية تتحسن، 
حذر رامسفيلد من انه »في غضون 
سنوات قليلة ستضطر الواليات 
املتحدة من دون شك ملواجهة نظام 

)صدام( مجهز بأسلحة نووية«.
وتوقع رامسفيلد نتيجة ايجابية 
مغايرة لتلك التي أسفرت عنها حرب 
العراق قائا ان صورة واشنطن 
في املنطقة والعالم ستستفيد من 

اإلطاحة باملقبور.
وكتب »اذا متت اإلطاحة بنظام 
صدام فسنكون في وضع أقوى في 

واشنطنـ  أ.ف.پ: كشفت وثائق 
رسمية امس االول ان مستشاري 
الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش ركزوا على اإلطاحة بنظام 
املقبور صدام حســــني فور تولي 
بوش مهامه وبحثوا كيفية تبرير 
حرب في العراق بعد فترة قصيرة 
من اجتياح افغانستان في 2001.

وأظهرت وثائق رفعت السرية 
عنها مؤخرا مبوجب طلب باسم 
حرية اإلعام انه بعد ساعات على 
11 سبتمبر 2001  وقوع اعتداءات 
حتدث وزير الدفاع األميركي انذاك 
دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق 
وكذلك اســــامة بن الدن بحســــب 
محضر لقــــاء عقد في ذلك اليوم. 
وبحسب الوثائق التي نشرها مركز 
»محفوظات االمن القومي«، معهد 
األبحاث املســــتقل الذي يتخذ من 
واشــــنطن مقرا له فان رامسفيلد 
طلب من محــــام في وزارة الدفاع 
األميركية )الپنتاغون( احلصول 
من نائبه على حجج تظهر عاقة 
مفترضة بني النظام العراقي وزعيم 
شــــبكة القاعدة. وأقرت الواليات 
املتحدة منذ ذلك احلني بان نظام 
املقبور صدام حسني لم يكن له أي 

عاقة باعتداءات 11 سبتمبر.
وفــــي يونيو ويوليــــو 2001 
أشار مســــؤولون كبار في اإلدارة 
ألومنيوم مت ضبطها  انابيب  الى 

هآرتس: أميركا وإيران تحاوالن إقامة قناة حوار سرية.. وواشنطن تنفي
عواصــــم ـ وكاالت: ذكــــرت صحيفــــة 
»هآرتس« اإلســــرائيلية ان ديبلوماسيني 
أميركيني وإيرانيني في نيويورك ضالعون 
في عملية استشراف مواقف بهدف البحث 
في إمكانية إقامة قناة حوار سرية ودائمة 

بني الدولتني.
املوقــــع االلكترونــــي للصحيفة  ونقل 
امس عن مصادر في نيويورك وصفتها بـ 
»املوثوقة« قولها إن الواليات املتحدة وإيران 
استغلتا أجواء النشاط الديبلوماسي اليقظ 
السائد في أروقة األمم املتحدة عشية افتتاح 
أعمال دورة اجلمعية العامة وأجرتا محادثات 
بالسر ملعرفة املواقف لدى بعضهما حيال 

فتح قناة احلوار.
وأضافــــت الصحيفة أنــــه في إطار هذه 
احملادثات مت البحث في مبــــادرة أميركية 
لتأسيس بنية حتتية لعاقة ديبلوماسية 

غير رسمية بني الواليات املتحدة وإيران.
ووفقــــا للصحيفة فقد شــــارك في هذه 
االتصاالت األولية ديبلوماسيون إيرانيون 
من حاشــــية الرئيس محمود أحمدي جناد 
الذي يشارك في افتتاح أعمال دورة اجلمعية 

العامة.
ونقلــــت »هآرتس« عن مصادرها قولها 
إن اإليرانيني يدعون بأنهم يستحقون بادرة 
نوايا حسنة أميركية مقابل حترير السائحة 
األميركية األســــبوع املاضي وعودتها إلى 

الواليات املتحدة.
يشار الى ان العاقات الديبلوماسية بني 
البلدين مقطوعة منذ أكثر من 30 عاما اثر قيام 
الثورة اإلسامية في العام 1979. من جانبه، 
اعلن املتحدث باسم اخلارجية األميركية انه 
ليس على علم باتصاالت إيرانية ـ أميركية 
في األمم املتحدة قائا: »لست على علم باي 

اتصاالت بني مسؤولني أميركيني وإيرانيني 
في نيويورك«.

وأضاف كراولــــي »نحن معنيون حاليا 
باملفاوضات السداسية« مضيفا »هدفنا اآلني 
هو ان تســــتأنف إيران املفاوضات« حول 

برنامجها النووي املثير للجدل.
ورد كراولــــي ايضا على ســــؤال حول 
املعلومات التي حتدثت عن ان ايران عينت 
ديبلوماسيا خاصا الفغانستان وقال »نحن 
على علم بهذا التعيني وبكون االمر يتعلق 

مبجال مهم للحوار«.
الى ذلك، أصدر الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ مرســــوما يحظر فيه دخول عدد 
من الشخصيات اإليرانية املرتبطة بالنشاط 
النــــووي إليــــران إلــــى روســــيا أو عبور 

أراضيها.
وذكرت الدائرة الصحافية للكرملني أن 

هذا احلظر يأتي تطبيقا للمرسوم الذي وقعه 
التدابير الواجبة  الرئيس الروســــي حول 
لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 1929 

الصادر في التاسع من يونيو املاضي.
يذكر ان قرار مجلس األمن الذي ينص 
على فرض حزمة من العقوبات ضد إيران 

على خلفية برنامجها النووي.
وذكرت وكالة ريا نوفوستي ان املرسوم 
إيرانيني، من  يتضمن علمــــاء وموظفــــني 
بينهم عباس رضائي آشتياني الذي يشغل 
منصبا قياديا بارزا في إدارة االستكشــــاف 
اجليولوجي والتنقيب التابعة لهيئة الطاقة 
الذرية اإليرانية،  ود.محمد إسامي رئيس 
املعهد العلمي البحثي للصناعات الدفاعية،  
والعميد محمد رضا جندي النائب السابق 
لرئيس هيئة أركان القوات املسلحة اإليرانية 
للشؤون اللوجستية واألبحاث الصناعية.

مصر تتهم إسرائيل بـ »الوقاحة«
خالل الجمعية العامة للوكالة الذرية

نجاد: نتنياهو »قاتل محترف« 
ويجب محاكمته لقتله النساء واألطفال

األمم المتحدة: هناك »أدلة تدعم إجراء مالحقات«
ضد إسرائيل لهجومها على أسطول الحرية

ڤيينا ـ أ.ف.پ: اعلــــن ممثل مصر في االجتماع 
السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في 
ڤيينا امس ان التصريحات التي أدلت بها إسرائيل 
امام اجلمعية العامة للوكالة تظهر »وقاحة« هذا البلد 
حيال مســــائل نزع األسلحة النووية وخلو الشرق 

األوسط من الساح النووي.
وقال علي عمر ســــري امام 151 دولة عضوا في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان »املاحظات التي 
أدلى بها ممثل إسرائيل لم تخدم سوى شيء واحد 
وهو ان تظهر في هذا االجتماع حقيقة معنى كلمة 

)شوتزباح( العبرية التي تعني وقاحة«.
ومارس املندوب املصري »حقه بالرد« على كام 
رئيس اللجنة اإلســــرائيلية للطاقة الذرية شاوول 
شوريف الذي شكك الثاثاء بالتزام مصر في جعل 

الشرق األوسط خاليا من األسلحة النووية.
وتريد الدول العربية داخل الوكالة الذرية ان تتبنى 
قرارا رمزيا غير ملزم يدعو اســــرائيل التي تعتبر 
الدولة النووية الوحيدة في الشــــرق األوسط، الى 
توقيع معاهدة حظر االنتشار النووي. لكن إسرائيل 

لم تنف ولم تؤكد انها قوة نووية حتى اآلن.

واشــــنطن ـ كونا: قال الرئيس اإليراني محمود 
احمدي جناد ان إيران ال تســــعى الى امتاك اسلحة 
نووية، داعيا إســــرائيل والواليات املتحدة الى نزع 
ترســــانتهما النووية. وأضاف جناد في مقابلة مع 
الري كينغ بشبكة )سي ان ان( اإلخبارية األميركية 
الليلة قبل املاضية »على كل من الكيان الصهيوني 

وحكومة الواليات املتحدة نزع أسلحتهما«.
وقال »ان التهديد املوجه للعالم هي القنابل التي 
متتلكها احلكومة األميركيــــة والكيان الصهيوني« 
مشيرا الى إســــرائيل بالكيان الصهيوني وواصفا 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بـ »القاتل 
احملترف ويجب ان يخضع للمحاكمة لقتله النساء 
واألطفال«. وأكد جناد الذي يشارك في اعمال الدورة 
الـ 65 للجمعية العامة لألمم املتحدة ان إيران »ليست 
لها مصلحة« في امتاك قنبلة نووية وانه ليست هناك 

دول أخرى مهتمة بالنوايا اإليرانية سوى »الكيان 
الصهيوني وبعض السلطات األميركية«.

وتابع »نحن ال نسعى الى امتاك القنبلة«، مشددا 
على ان إيران »ليســــت مهتمة بالقنبلة النووية وال 
نعتقد انها مفيدة«. وحتدى الرئيس اإليراني نظيره 
األميركي باراك اوباما فــــي مناظرته أمام اجلمعية 
العامة. وردا على ســــؤال حول مصيري األميركيني 
شني بوير وجوش فتال احملتجزين لدى طهران منذ 
شهر يوليو عام 2009 لعبورهما احلدود عبر العراق 
املح جناد الــــى إمكانية تعجيل قضيتهما »لكن هذا 

األمر يعود الى جلسة استماع القضاة«.
وقال انه طلب »الرأفة« لسارة شورد التي عادت 
الى الواليــــات املتحدة بعد احتجازها اكثر من عام. 
وينتظــــر بوير وفتال املثول امــــام احملاكمة بتهمة 

التجسس.

جنيڤـ  أ.ف.پ: اعتبرت بعثة التحقيق التابعة 
ملجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة في تقرير 
نشر امس األول ان هناك »أدلة واضحة« تسمح 
بـ »دعم إجراء ماحقات« ضد إسرائيل على عاقة 
بالصعود الى منت سفن في االسطول الذي كان ينقل 

مساعدات إنسانية لقطاع غزة بنهاية مايو.
وكتب اخلبراء في التقرير »هناك أدلة واضحة 
تسمح بدعم إجراء ماحقات بشان اجلرائم التالية: 
قتل متعمد وتعذيب او معامات غير إنســـانية 
والتســـبب املتعمد في آالم شـــديدة او إصابات 

بالغة«.
وأضافـــوا »ان منفذي اجلرائم األكثر خطورة 

الذيـــن كانوا ملثمني ال ميكن حتديد هوياتهم من 
دون مساعدة السلطات اإلسرائيلية«.

ويطلبون بذلك من حكومة إسرائيل التعاون 
للســـماح بـ »حتديـــد هوياتهم بهـــدف ماحقة 

املذنبني«.
وصـــوت مجلس حقوق اإلنســـان في الثاني 
من يونيو على قرار يقر بتشـــكيل بعثة دولية 
مستقلة ترمي الى دراســـة »الهجمات اخلطيرة 
التي شـــنتها القوات اإلسرائيلية على األسطول 
اإلنساني« في 31 مايو والتي أوقعت تسعة قتلى 
في صفوف الركاب األتراك وأثارت موجة استنكار 

وشجب دولية.


