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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 طوكيو ـ كونا: اكد متحدث باســــم وزارة الدفاع في ســــيئول ان ضباطا عسكريني من 
الكوريتني اجلنوبية والشمالية عقدوا محادثات متهيدية امس استعدادا لعقد اجتماع على 
مستوى أعلى. ونقلت وكالة انباء «يونهاب» عن املتحدث كيم مني سوك قوله ان االجتماع هو 
األول من نوعه منذ الهجوم الكوري الشمالي على جزيرة يونبيونغ احلدودية في اجلنوب 
فــــي نوفمبر املاضي، اال أن وزارة الدفاع في كوريا اجلنوبية قالت انها لن توافق على عقد 
محادثات على املستوى الوزاري ما لم تقدم كوريا الشمالية اعتذارها عن هجومها املدفعي 

على اجلزيرة وهجومها على سفينة حربية كورية جنوبية في مارس املاضي. 

 أنقرة ـ وكاالت: استنكر اجليش التركي محاوالت جره إلى 
املشاحنات السياسية بني األحزاب مع اقتراب موعد االنتخابات 

البرملانية املقرر لها ١٢ يونيو املقبل.
  وأصدرت رئاسة هيئة أركان اجليش التركي بيانا امس االول، 
دعت فيه األحزاب السياسية الى تفادي جر اجليش الى مجاالت 
سياسية تقع خارج نطاق مسؤولياته»، معربا عن أسفه ملثل 

هذه املساعي التي تقوم بها بعض األطراف. 

 الجيش التركي يستنكر محاوالت استغالله ألغراض حزبية أول محادثات بين الكوريتين منذ اعتداء يونبيونغ

 صورة عن شريط مسجل وغير مؤرخ لـ دوكو عمروف   (رويترز) 

 واشنطن تعترف بجنوب السودان في يوليو المقبل
  وتكافئ الخرطوم بشطبها من الئحة اإلرهاب 

 دعت إلى وقف الهجمات على مدنيي دارفور وانهاء النزاع نهائياً 

 دوكو عمروف يتبنى هجوم مطار موسكو 
  ويهدد روسيا بـ ٦ آالف انتحاري 

 طهران تعلن استعدادها للتعاون النووي مع الدول العربية
 أهالي أميركيين يحاكمون بإيران يأملون في «العدالة»

 طهرانـ  وكاالت: أعلن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
رامني مهمانبرست أمس ان بالده 
على استعداد للتعاون مع دول 
العربية  الدول  املنطقة وخاصة 

في املجال النووي.
  ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية «ارنا» عن مهمانبرست 
فـــي مؤمتـــره الصحافي  قوله 
األسبوعي ان إيران تعتبر األنشطة 
النووية السلمية «جزءا من حقوق 
الشعب اإليراني وانها لن تتفاوض 

مع اآلخرين بشأن ذلك».
  وأضـــاف «إيران مســـتعدة 
للتعاون مع دول املنطقة وخاصة 

الدول العربية في هذا الصدد».
  وجدد استعداد طهران للتحاور 
مع دول مجموعة (٥ + ١) حول 
النشـــاطات النووية العامة في 

العالم.
  وقـــال: «ميكن لنـــا في هذا 
الصـــدد التحاور مـــع اآلخرين 
حول ٣ قضايا رئيسية هي نزع 
األسلحة النووية، وعدم انتشار 
هذه األسلحة الفتاكة، وإمكانية 
استفادة جميع البلدان من التقنية 

النووية السلمية».
  ودعا مهمانبرســـت املجتمع 
اتخـــاذ موقف  الدولـــي «الـــى 
حازم حيال الترســـانة النووية 

اإلسرائيلية».
  في غضون ذلك، أعرب ذوو 
شاين باور وجوش فتال اللذين 
ايران  يحاكمان منذ األحـــد في 
التجسس والدخول غير  بتهمة 
املشـــروع الى ايـــران، في بيان 
االثنني عن أملهما بأن يتمكنا من 
«إثبات براءتهما» وأن «تســـود 

العدالة».
  وجاء في البيان «نحن سعداء 
بكون شاين وجوش قد أتيحت 
لهما الفرصة لشرح براءتهما أمام 
احملكمة ونأمل ان حتل السلطات 
اإليرانيـــة قضيتهما كي يتمكنا 
أخيرا من العودة الى منزلهما بعد 

١٨ شهرا من االعتقال واحلبس 
االنفرادي».

  مـــن ناحيته، دعـــا املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
فيليب كراولي إيران إلى إطالق 
سراحهما. وقال «نواصل دعوة 
الى إطالق  احلكومة اإليرانيـــة 
ســـراح األميركيني. لقد احتجزا 

لفترة طويلة».
إيران  فـــي  بـــدأت    وكانـــت 
األحـــد محاكمة ٣ أميركيني أمام 
احملكمة الثورية في طهران بتهمة 
التجسس بعد أكثر من ١٨ شهرا 
علـــى اعتقالهم على احلدود مع 

كردستان العراق.

الرســـمية  الوكالة    وأعلنت 
اإليرانيـــة ان «احملاكمـــة بدأت 
برئاســـة القاضي عبدالقاســـم 
صلواتـــي وجتري في جلســـة 

مغلقة».
  ومثل أمام احملكمة اثنان من 
املتهمني هما شاين باور وجوش 
فتال البالغان من العمر ٢٨ عاما 

واملعتقالن في طهران.
  أما رفيقتهما سارة شورد (٣٢ 
عاما) فلم حتضر وقد عادت الى 
الواليات املتحدة في ســـبتمبر 
بعدمـــا أطلق ســـراحها بكفالة 
قدرها ٥٠٠ ألف دوالر ألســـباب 

صحية. 

 موسكوـ  وكاالت: أعلن أمير احلرب الشيشانى دوكو عمروف 
انه هو من أصدر االوامر بتنفيذ الهجوم الدامي الذي استهدف 

مطار «دوموديدوفو» الروسي الشهر املاضي.
  وأكد عمروف - حســــبما ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي بي ســــي) أمس - أن الهجوم يعد ردا على اجلرائم التي 
ارتكبتها الســــلطات الروسية في القوقاز، متوعدا بشن مزيد 

من الهجمات بشكل منتظم وأكثر حدة وعمق.
  وتلقى موقع «قوقاز سنتر» شريطا لعمروف أمير القوقاز 
سجل يوم التفجير قال فيه إنه أمر بشن الهجوم في موسكو 

وقال إن العمليات املماثلة ستستمر في املستقبل.
  وشدد على أن املسلمني في القوقاز في حالة حرب باسم اهللا 
مع االحتالل الروسي للدفاع عن اإلسالم وحق الشعب بالكرامة 
وحترير أراضي املسلمني القوقازيني وتطبيق القانون والعدالة. 
وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن عمروف حذر من أن يكون عام 
٢٠١١ عام «الدم والدموع» في روســــيا متعهدا بتنظيم هجمات 

انتحارية تستهدف املواطنني الروس شهريا أو أسبوعيا.
  وأضاف انه يوجد نحو ٦٠٥٠ شــــخصا يستعدون لتفجير 
أنفسهم في مدن روسية. وأكد أن هذه الهجمات تأتي ردا على 
السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني 

في شــــمال القوقاز. يذكر أن عمروف أصبح في يونيو ٢٠٠٦ 
«رئيس» الشيشــــان االنفصالي، متوليــــا زعامة حركة مترد 
مناهضة لروســــيا خلفا لعبد اخلالد سعيد الالييف الذي قتل 

في عملية عسكرية.
  وكان عمروف يعتبر مقربا من تيار زعيم احلرب شــــامل 
باساييف الذي عينه في منصب نائب الرئيس قبيل مقتله في 

يوليو ٢٠٠٦ وكبير جنراالته بعد وفاته.
  لكن في أكتوبر ٢٠٠٧ نشــــبت عداوة بني عمروف والقادة 
التاريخيني في الصراع من اجل استقالل جمهورية الشيشان، 
مثل «وزير اخلارجية» الالجئ في لندن احمد زكاييف، وذلك 
بعد اعالن عمروف قيام «امارة القوقاز» التي تعتبر الشيشان 
إحدى والياتها، شــــأنها في ذلك شأن باقي جمهوريات القوقاز 
الروسي. وبناء عليه أقاله «البرملان» الشيشاني في املنفى من 
الرئاسة، في حني أعلن نفســــه «امير القوقاز» وقرر توسيع 
املعركة الى كافة جمهوريات املنطقة مثل انغوشيا وداغستان 

اللتني توسعت فيهما حركة التمرد شيئا فشيئا.
  وبحسب سيرة ذاتية رسمية نشرت في ٢٠٠٦ فإن عمروف 
وهو أب لســــتة أطفال، أصيب «مرارا بجروح في املعارك مع 

احملتل الروسي»، بينما قتل اثنان من أشقائه في املعارك. 

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: قالت الواليــــات املتحدة أمس انها 
ستعترف بجنوب السودان كدولة جديدة في العالم كما انها 
ستكافئ الشمال على تعاونه بشطبه من الئحة الدول املتهمة 
باإلرهاب. وبعد ســــاعات على اعالن نتائج االستفتاء التي 
اكدت ان ٩٨٫٩٣٪ في جنوب السودان يؤيدون االستقالل عن 
الشمال، اعلن الرئيس باراك اوباما ان واشنطن ستعترف 
باجلنوب «كدولة مستقلة وذات سيادة» في يوليو، التاريخ 

املقرر الستقالله.
  واضاف «باسم االميركيني، اهنئ سكان جنوب السودان 
باستفتاء تكلل بالنجاح، اختارت فيه الغالبية الساحقة من 

الناخبني االستقالل».
  وتابع في بيان انه «بعد عقود من النزاع، حتولت صور 
املاليني من الناخبني في جنوب السودان وهم يقررون مصيرهم 
الى مصدر إلهام للعالم وخطوة اخرى على طريق مسيرة 

افريقيا الطويلة باجتاه احلرية والدميوقراطية».
  ونبه الرئيس االميركي الى «مسؤولية كل االطراف في 
حتويل هذه اللحظة التاريخية احلافلة بالوعود الى حلظة 
تقدم دائم»، داعيا الى تطبيق اتفاق الســــالم الشــــامل بني 

اخلرطوم واجلنوب.

  وتعهد اوباما ان «تعمل (الواليات املتحدة) مع حكومتي 
الســــودان وجنوب السودان من اجل عملية انتقال سلمية 

نحو االستقالل».
  ولم يغفــــل اوباما النزاع في دارفور، مجددا دعوته الى 
السالم في االقليم الواقع في غرب السودان. وقال «يجب وقف 

الهجمات على املدنيني في دارفور وانهاء النزاع نهائيا».
  واضاف «بالنســــبة الى من يفون بالتزاماتهم، ستكون 
هنــــاك فرصة ملزيد من االزدهــــار والعالقات الطبيعية مع 

الواليات املتحدة».
  من جهتها، قالت وزيــــرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون في بيان منفصل ان الواليات املتحدة «بصدد البدء 

بعملية» شطب السودان عن الالئحة.
  واضافت ان «شــــطب السودان من الئحة الدول الراعية 
لالرهاب سيتم عندما يحقق السودان كل املعايير التي ينص 

عليها القانون االميركي».
  وكان وزير اخلارجية السوداني علي كرتي سعى خالل 
لقاء مع كلينتون الشــــهر املاضي الى شــــطب السودان من 

الالئحة بعد تعاونه في مسألة اجلنوب.
  بدوره قال الناطق باســــم اخلارجيــــة األميركية فيليب 

كراولي للصحافيني ان «الســــودان قال بوضوح انه يريد 
عالقات طبيعية مع الواليات املتحدة».

  وأكد الســــيناتور جون كيري الذي زار السودان ثالث 
مرات في االشهر االخيرة للمساعدة على التمهيد لالستفتاء 
التاريخي انه وعد السودان بشطبه من الئحة الدول املتهمة 

بدعم االرهاب اذا اعترف بنتائج االقتراع.
  وقال السيناتور الدميوقراطي الذي يرأس جلنة العالقات 
اخلارجية والقريب من البيت االبيض «مبا ان السودان قام 

بهذه اخلطوة املهمة فسنبدأ هذه املراجعة».
  من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء الســــعودي عن 
االمل في ان تسهم نتائج االستفتاء السوداني التي اظهرت 
اختيار غالبية ساحقة من اجلنوبيني االنفصال، في إرساء 

السالم والصداقة بني شمال وجنوب البالد.
  وقال وزير االعالم السعودي عبدالعزيز خوجة لوكالة 
االنباء السعودية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء 
أمس األول ان املجلس «اعرب عن امله في ان تسهم نتائج 
االستفتاء في السودان في ارساء السالم بني الشمال واجلنوب 
وان تبنى العالقات بني اجلانبني على حسن اجلوار والصداقة». 

ومتنى املجلس «للشعب السوداني كل تقدم وازدهار». 

 ٣٠ ألفًا يقبعون في السجون العراقية السرية ويعانون التعذيب
 بغــــداد ـ وكاالت: قالت منظمة 
العفو الدولية في تقرير نشــــرته 
أمــــس ان العراق يدير ســــجونا 
ســــرية يتعرض فيها الســــجناء 
لعمليات تعذيب روتينية من اجل 
انتزاع اعترافات يتم استخدامها 

إلدانتهم.
  وقالت املنظمة احلقوقية ومقرها 
لندن في التقريــــر الذي عنونته 
«اجساد محطمة، عقول محطمة» ان 
نحو ثالثني الفا من الرجال والنساء 
مازالوا رهن االحتجاز في العراق، 
يقطن بعضهم في سجون سرية 
تديرها وزارتا الدفاع والداخلية.

  وأضافــــت ان «قــــوات األمن 
العراقيــــة تســــتخدم التعذيــــب 
وغيره من ضروب وسوء معاملة 
النتزاع اعترافــــات من املعتقلني 
الذين يحتجزون مبعزل عن العالم 

اخلارجي، والســــيما فــــي مرافق 
االحتجاز التي بعضها سري يدار 
من قبل وزارتي الداخلية والدفاع». 
رغم أن رئيس الــــوزراء العراقي 
نوري املالكي أكــــد في مقابلة مع 
وكالة األنباء الفرنسية انه ال توجد 
سجون ســــرية في العراق، نافيا 
التي نشــــرتها  التقارير األخيرة 

منظمة هيومن رايتس ووتش.
  لكــــن منظمة العفــــو أكدت ان 
احملكمــــة اجلنائيــــة املركزية في 
العراق غالبا ما تدين املتهمني على 
أساس «اعترافات» انتزعت حتت 

وطأة التعذيب بشكل واضح.
التقرير شــــهادات    وأحصــــى 
مت جمعهــــا على مدى الســــنوات 
املاضية تشــــير الــــى ان عمليات 
التعذيــــب شــــملت «االغتصاب 
والتهديــــد باالغتصاب والضرب 

باألسالك الكهربائية وخراطيم املياه 
الكهربائية والتعليق  والصدمات 
من االطراف وثقب اجلسم واخلنق 
بحقائب بالستيكية ونزع اظافر 

بكماشة وكسر أطراف».
  وأشــــار التقرير الى ان اطفاال 
ونســــاء ورجاال عانوا جميعا من 

هذه االنتهاكات.
  وأضاف انــــه «منذ عام ٢٠٠٤، 
تعرض مشتبه بهم محتجزون في 
السجون العراقية للتعذيب بصورة 
منهجية وقتل على اثر ذلك عشرات 

منهم نتيجة لذلك».
الوثيقــــة ان منظمة    وتابعت 
العفو الحظت في تقريرها في ٢٠٠٩ 
ان وزارة حقوق اإلنسان العراقية 
ســــجلت ٥٠٩ ادعاءات بالتعذيب 
على أيــــدي قوات األمن العراقية. 
لكنها قالــــت ان «العدد اقل بكثير 

من املســــتوى احلقيقي إلجمالي 
اإلساءات».

  فــــي غضون ذلك، قــــال وزير 
الدفاع األميركي الســــابق دونالد 
رامسفيلد ان أكثر ما يأسف عليه 
هو عدم متكنه من إقناع الرئيس 
جورج بوش بقبول استقالته يوم 
تكشفت فضائح التعذيب في سجن 
«أبو غريب» بالعراق مرجحا انه 
كان على اإلدارة األميركية السابقة 
إرسال عدد أكبر من اجلنود لغزو 

ذاك البلد.
  وتطرق رامسفيلد في مقابلة 
ضمن برنامــــج «نايتالين» على 
شبكة «إيه بي ســــي» األميركية 
حاورته خاللهــــا اإلعالمية ديان 
سوير، إلى الفترة التي قضاها في 
وزارة الدفاع فرجح ان الپنتاغون 
كان «ســــيكون أفضل» لو غادرت 

منصبي في العام ٢٠٠٤.
  وأكد ان أكثر ما يشعره بالندم 
هــــو البقاء فــــي منصبه خالل ما 
وصفها فترة «التشــــتيت املضر» 
العالم صور  فيما نشــــرت حول 
معتقلني في ســــجن «أبو غريب» 
يتعرضون للتعذيب. وأوضح انه 
تقدم باستقالته مرتني لكنه أقنع 

بالبقاء في منصبه.
  وقال «كانــــت تلك لطخة على 
بالدنا التفكير بأن أشــــخاصا في 
عهدتنــــا يعاملون بطريقة مقرفة 

ومنحرفة وغير مقبولة».
  وأضــــاف «لــــذا تقدمت وقلت 
للرئيس ان علي أن أستقيل وأظن 
انه واجليش والپنتاغون والبلد 
كانوا سيكونون أفضل لو غادرت». 
من جهة أخرى حكم على ضابط 
برتبة كابنت في مشــــاة البحرية 

االميركية (املارينز) بالسجن ست 
سنوات الدانته باختالس نحو ١٫٧ 
مليون دوالر بالتعاون مع زوجته 
من عقود شــــراء مــــواد متوينية 

للقوات االميركية في العراق.
  وقال مصدر قضائي اميركي ان 
اريك شميت الذي مازال يخدم في 
الفرقة االولى للمارينز في كامب 
فــــي كاليفورنيا، اعترف  بندلنت 
باالحتيال وبتقدمي معلومات خاطئة 
الى مصلحة الضرائب ليخفي دخال 

غير قانوني.
  كما اعترفــــت زوجته جانيت 
مبخالفة قانون الضرائب المتناعها 
عن اعــــالن الدخل الذي تلقته من 
العقود غير القانونية، وقد يحكم 
عليها بالســــجن ثالث ســــنوات 
ويفتــــرض ان يصــــدر احلكم في 

السابع من مارس.

 تونس تستدعي قوات االحتياط السجن ست سنوات لضابط أميركي بتهمة اختالس ١٫٧ مليون دوالر
  وملفات الفساد تقارب األلف 

 تونسـ  وكاالت: قررت وزارة الدفاع التونسية أمس األول استدعاء 
أفراد في االحتياط تقاعدوا منذ خمس سنوات ومجندين، في مؤشر 

الى التوتر املستمر في البالد.
  ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة االنباء التونســــية الرسمية 
العسكريني الذين تقاعدوا بني ٢٠٠٦ و٢٠١٠ ومجندي نهاية ٢٠٠٨ وسنة 
٢٠٠٩ بكاملها الى التقدم الى «اقرب مراكز جهوية للتجنيد والتعبئة 

الى منازلهم اعتبارا من ١٦ فبراير».
  ويضم اجليش التونسي حوالي ٤٥ ألف عنصر، وهو عدد اقل من 
قوات األمن والشرطة في عهد زين العابدين بن علي، التي يقدر عددها 
مبائــــة ألف رجل على االقل. من جهته، قــــال رئيس اللجنة الوطنية 
لتقصي احلقائق حول الرشــــوة والفساد عبد الفتاح عمر ان اللجنة 
تلقت حتى اآلن أكثر من ألف ملف لقضايا فساد ورشوة حدثت في عهد 
حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وأضاف عمر في 
حديث لصحيفة الصباح التونسية أمس ان معظم هذه امللفات تتعلق 
بالفساد املالي والتالعب واغتصاب ألمالك وعقارات الناس لكنه رفض 

اإلدالء بأسماء املعنيني بهذه امللفات التي وصفها بـ «اخلطيرة».
  وذكــــر ان االمر يتعلق في هذه امللفــــات بـ «أموال طائلة وعقارات 
ضخمة وأشــــخاص مقربون من الرئيس املخلــــوع زين العابدين بن 
علي، معنيون مبلفات مفزعة وخطيرة» مؤكدا انه مت في هذه احلاالت 
من الفساد والرشوة واالستحواذ على أمالك الغير استخدام إجراءات 
ســــليمة من حيث الشــــكل «لكنها من الناحية العملية تغطي مظاهر 

عديدة من حاالت الفساد».

 ليبرمان: العرب يضعفون والدول القوية 
في الشرق األوسط ليست عربية

 عواصم ـ يو.بـــي.آي: اعتبر وزير اخلارجية 
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خالل خطاب ألقاه أمام 
اجتماع لديبلوماسيني أوروبيني مؤيدين إلسرائيل 
امس االول أن العالم العربي أخذ يضعف مشيرا 
إلى وجود ثالث دول قوية في الشرق األوسط وهي 
ليست عربية. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 
ليبرمان قوله للديبلوماســـيني األوروبيني «إننا 
نرى اليوم أن العالم العربي أخذ يضعف والسبب 
الكبير ملشكلة انعدام االستقرار اإلقليمي هو التوتر 

الداخلي ومشاكل داخلية في البلدان العربية».
  واضاف أنه «يوجد اليوم ثالثة العبني مركزيني 
في الشرق األوسط وليس بينهم أي دولة عربية 

وهم إيران وتركيا وإسرائيل».

  وتابع أنه «بسبب املشاكل الداخلية في البلدان 
العربية فإننا نرى الكثير من املواجهات في املجتمع 

اإلسالمي».
  واســـتنتج ليبرمـــان من ذلـــك أن «الصراع 
اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ليس الصراع املركزي 
في املنطقة فأنا أتابع األحداث في تونس واجلزائر 
وأتســـاءل ما العالقة بينهما وبني الصراع أو ما 
العالقة بني مشـــاكلنا مع الفلسطينيني والتوتر 

في لبنان أو الوضع احلالي في مصر».
  واســـتطرد «إني أعتقـــد أن ثمة ســـوء فهم 
فالصراع مع الفلســـطينيني هـــو أقل من ١٪ من 
مجمل املشاكل في الشرق األوسط وعلينا أن نأخذ 

األمور بنسبيتها 


