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أكد أن هذه األزمة رغم شرورها حملت في طياتها دروساً وعبراً

املعلم يعاتب العرب لعدم إظهار تضامنهم: سورية لديها »عشم« بأشقائها

220 منظمة مدنية 
عربية تدعو مجلس

األمن إلدانة قمع 
احملتجني

اإلقليمية السورية مقابل قرية 
اخلرابة جنوب املنطار ما أدى 
إلى إصابتهم بجروح مختلفة 

نقلوا على أثرها إلى املشفى.
ونقل���ت الوكال���ة عن قائد 
شرطة احملافظة العميد منيف 
حوراني قول���ه إن الصيادين 
الثالثة أصيبوا بجروح جراء 
استهدافهم أثناء توجههم للصيد 
مستخدمني لنشا بحريا برفقة 6 
لنشات أخرى من أبناء املنطقة. 
واضاف »أن هوي���ة املعتدين 

مازالت مجهولة«.
هدى العبود  ٭

ال���ى ذل���ك، أصي���ب ثالثة 
صيادين بجروح نتيجة اطالق 
النار عليهم مساء االثنني املاضي 
من قبل طراد مجهول في املياه 

السورية االقليمية.
وهذه املرة االولى منذ نشوب 
االضطرابات في سورية جتري 

عملية اطالق نار في البحر.
وقالت وكالة االنباء السورية 
الرس���مية )س���انا( ان ثالثة 
صيادين من منطقة املنطار في 
محافظة طرطوس الساحلية 
تعرضوا إلط���الق نار متعمد 
من قبل طراد بحري في املياه 

املب���ادرة مه���م ألن الكثير من 
وس���ائل اإلعالم واألوس�����اط 
األخرى تش���كك في متانة هذا 
العرب���ي«، مؤكدا  التضام���ن 
وه���و ي��تن�قل ب����ني وج���وه 
ال�حاضرين »ان امل�ص�ير مشترك 
واملستقبل مش���ترك بني الدول 

العربية«.
وقال املعلم أن »األحداث التي 
جتري عل���ى األرض لها دائما 
وجهتا نظر ولكني أقول بثقة 
إن هذه األزمة رغم ش���رورها 
فإنها أيضا حملت في طياتها 

دروسا وعبرا«.

للرئيس بشار األسد«.
وذكرت صحيفة »الوطن« 
الس���ورية اخلاص���ة أن كالم 
القطري وافق عليه  الس���فير 
املعلم حني وص�����ف اجتماع 
األمس بأن���ه »يعكس احلرص 
الثن��ائية  الع���الق���ات  عل���ى 
البلدين( والت���ض���امن  )بني 
الع��ربي املتم�����ثل من خاللك���م 
العربي  العمل  )السفراء( عبر 

املشترك«.
وأضاف الوزير السوري في 
قاعة االستقبال ملنزل السفير 
القطري في دمشق أن »توقيت 

في أن »تعدي األزمة في سورية 
بقيادة الرئيس بش���ار األسد« 
مكررا التذكير بالعالقة »اخلاصة 
التي جتمع قيادتي البلدين كما 

الشعبني«.
وبحسب صحيفة »الوطن« 
الس���ورية اخلاصة فقد اعتبر 
اخليارين أن استجابة الوزير 
املعلم لهذه الدعوة هي مبثابة 
»تأكيد ملتانة العالقة التي جتمع 
بني قطر وسورية« و»العالقة 
القوية واالخوية بني البلدين«، 
وختم بتمنى »األمن واالستقرار 
لسورية في ظل القيادة احلكيمة 

قضاياه«.
وأضاف املعلم »بكل صراحة 
أقول إننا عاتبون على أشقائنا 
العرب من باب احملبة واالخوة 
على األقل أن يظهروا تضامنهم 
م���ع س���ورية ف���ي مواجه���ة 
ال��عقوبات بش���كل يظهر أننا 
أصدق���اء خصوصا في أوقات 

الضيق«.
 م���ن جهته عبر الس���فير 
القطري في دمش���ق زايد بن 
سعيد اخليارين الذي جمع نحو 
20 من ممثلي الدول العربية في 
منزله عن متنياته »العميقة« 

قال وزير اخلارجية السوري 
ولي���د املعلم ان ب���الده قيادة 
وش���عبا لديها عشم بأشقائها 
العرب أال ينفردوا بها قطرا بعد 
قطر، وعاتبهم ألنهم لم يظهروا 
تضامنها مع دمش���ق في وجه 
الت���ي تفرض على  العقوبات 

مسؤولني سوريني.
وتساءل املعلم خالل لقائه 
أم���س األول الس���فراء العرب 
املعتمدين في دمشق بدار السفير 
القطري »أين األشقاء؟«، مضيفا 
بأن »سورية لم تتأخر إطالقا 
وليد املعلمفي مساندة أي قطر عربي في 

الصني وروسيا تتربصان بقرار مجلس األمن حول سورية.. و»العفو« تدعو إلحالة امللف لـ»اجلنائية الدولية«

مواجهات عنيفة في حي رأس العمود في القدس احملتلة

جمعة »حماة الديار« تناشد اجليش االنضمام للمظاهرات 

»عدم االنحياز« تشكل جلنة حلشد االعتراف الدولي بدولة فلسطني
عواصم � وكاالت: قررت اللجنة 
املعنية بفلسطني في حركة عدم 
االنحياز تشكيل جلنة لوضع خطة 
عمل تقوم بزيارات للدول التي لم 
تعترف بفلسطني في إطار حشد 
اجلهود الدولية من أجل االعتراف 
قبيل شهر سبتمبر املقبل. وتضم 
اللجن���ة وزراء خارجية مصر 
أفريقيا  واندونيس���يا وجنوب 
وسريالنكا والسنغال وماليزيا 

وكوبا والهند.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتماع 
اللجن���ة املعنية بفلس���طني في 
حركة ع���دم االنحياز في مدينة 
بالى اإلندونيسية حتت الرئاسة 
املشتركة ملصر وإندونيسيا، وذلك 

لبحث مشروع االعالن اخلاص 
بفلس���طني والذي سيصدر في 
ختام أعمال املؤمتر. وعقد اجتماع 
اللجنة عل���ى هامش اجتماعات 

وزراء خارجية عدم االنحياز.
وفي سياق مواز، عارض مائير 
داغان الرئيس الس���ابق جلهاز 
املخابرات اإلسرائيلية اخلارجي 
)املوس���اد( نية إسرائيل عرقلة 
حصول الفلسطينيني على اعتراف 
دولي بدولة فلسطينية وفق ما 
تتطلع إليه السلطة الفلسطينية 
خالل اجتماع اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في سبتمبر املقبل.
وأوضح داغ���ان خالل ندوة 
مغلقة في املركز متعدد املجاالت 

في مدينة هرتس���ليا بإسرائيل 
ان عل���ى إس���رائيل أال تقع في 
اخلطأ من خالل محاولتها وقف 
اخلطوات الفلسطينية واالعتراف 
املتوقع ل���ألمم املتحدة بالدولة 

الفلسطينية.
وأضاف أن خطوات كهذه من 
املمكن أن جتلب نتائج سلبية على 
إسرائيل، مشيرا إلى أن حصول 
أمر  الفلسطينيني على اعتراف 
وارد وأن محاولة إسرائيل وقف 
هذه اخلطوة س���يفرض عليها 
وقائع وفق الشروط الفلسطينية 

وليس بالشروط التي تريدها.
وإزاء ذل���ك، ذكرت صحيفة 
»يديعوت احرونوت« أن حالة 

من الغضب س���ادت في أجواء 
املستوطنني اإلسرائيليني القاطنني 
ف���ي مناط���ق الضف���ة الغربية 
بع���د خطاب رئي���س احلكومة 
اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو 
أمام الكونغرس األميركي والذي 
عبر فيه عن إمكانية التنازل عن 
بعض املس���توطنات في منطقة 
الضف���ة الغربية الى الس���لطة 
الفلس���طينية مقابل البقاء على 

حدود عام 1967.
عل���ى صعي���د آخ���ر، دارت 
مواجه���ات عنيف���ة الليلة قبل 
املاضية بني فلسطينيني وقوات 
إسرائيلية في بلدة سلوان جنوب 
مدينة القدس احتجاجا وردا على 

افتتاح مستوطنة جديدة بحي 
»راس العمود« بسلوان.

األنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
واملعلومات الفلسطينية الرسمية 
»وفا« صباح أمس أن املواجهات 
اندلعت تزامنا مع عملية تدشني 
جزء من مستوطنة »هار هزيتيم« 
بقلب حي رأس العمود مبشاركة 
واسعة من قادة االحتالل يتقدمهم 
البرملان )الكنيس���ت(  رئي���س 
اإلس���رائيلي ورئي���س بلدي���ة 
االحتالل املتط���رف نير بركات 
الكنيست من  وعدد من أعضاء 
اليمني املتطرف وعدد من وزراء 
حكومة االحتالل ورؤساء جمعيات 

استيطانية يهودية متطرفة.

وأضاف���ت الوكالة أن »قوات 
االحتالل حولت املنطقة ملا يشبه 
الثكنة العسكرية من خالل تعزيز 
وتكثي���ف التواجد العس���كري 
والشرطي ونشر مئات من عناصر 
الوح���دات اخلاصة والش���رطة 
وحرس احلدود في محيط وعلى 

مدخل املستوطنة«.
ومت خالل عملي���ة االفتتاح 
تدشني العمل بوحدات استيطانية 
جديدة باسم »هار ديڤيد« لربطها 
بنف���س املس���توطنة ليصب���ح 
الوحدات االستيطانية  مجموع 
فيها نحو مائتي وحدة تطل على 
البلدة القدمية واملسجد األقصى 

املبارك.

اجلنود وهم يحتفلون بعمليات 
القتل ملا يبدو أنه سياس����ة أطلق 

النار للقتل«.
وأضاف لوثر »تش����كل صور 
الڤيدي����و هذه إضاف����ة إلى جملة 
األس����باب املدين����ة التي تفس����ر 
األس����باب التي متلي على مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة أن يتخذ 
إجراء حاسما ويحيل سورية إلى 
الدولية بسبب  احملكمة اجلنائية 
قمعها الوحشي للمحتجني املؤيدين 

لإلصالح«.
مبوازة ذلك، حثت مجموعة من 
املنظم����ات العربية مجلس األمن 
الدولي على إدانة استخدام سورية 
لألسلحة العس����كرية الثقيلة في 
»قمع« املتظاهرين، وأرسلت منظمة 
»كرايسيس أكشن«، التي تتخذ من 
نيويورك مق����را لها وتضم حتت 
مظلتها 220 منظمة مجتمع مدني، 
التماسا إلى أعضاء مجلس األمن ال� 
15 تطالبهم فيه ب� »كسر صمتهم 
إزاء قتل س����ورية للمتظاهرين«، 
وجاء في االلتماس أن ما يقدر بألف 
مدني قتلوا منذ وقوع االضطرابات 
في مارس ف����ي أكثر من 12 مدينة 
سورية، مضيفة أن أكثر من عشرة 
آالف مدني أصيبوا كذلك في تلك 
احلملة، ودعت املجلس إلى تبني 
قرار يصف تلك احلملة بأنها »غير 
مقبولة«. وقال زياد عبد التواب، 
من معهد القاهرة لدراسات حقوق 
اإلنس����ان: »نتقدم بهذا النداء ألن 
أصدقاءنا في س����ورية أس����كتوا 
بواسطة النظام«، وأضاف: »يتعني 
علينا أن نتحدث بالنيابة عنهم«.

على تسعة أصوات«.
من جهتها أعلنت منظمة العفو 
الدولية أم����س أنها حصلت على 
شريط ڤيديو عن سياسة »أطلق 
النار للقتل« التي تنتهجها قوات 
األمن السورية إلخماد االحتجاجات 

املطالبة باإلصالح.
وقالت املنظمة إن شريط الڤيديو 
»مت تهريبه إلى خارج سورية عن 
طريق من تتواصل معهم املنظمة 
ويظهر املتظاهرين وهم يتعرضون 
النار والض����رب على يد  إلطالق 
قوات أمن وجنود يداهمون املسجد 
العمري في درعا ليال ويظهر جنازة 

جماعية في بلدة ازرع.
وقال فيليب لوثر نائب مدير 
قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة العفو الدولية »يتعني 
على الرئيس بشار األسد أمام هذا 
الدليل وغيره من األدلة الدامغة عن 
االنتهاكات املتفشية أن يوقف قوات 
األمن السورية عن إطالق النار على 
املتظاهرين العزل وضمان محاسبة 
اجلناة على معاملتهم ملواطنيهم 

السوريني«.
واشارت منظمة العفو الدولية 
إلى أن لديها أسماء أكثر من 720 
شخصا يعتقد أنهم قتلوا على أيدي 
قوات األمن خالل الشهرين املاضيني 
من االضطرابات التي اندلعت بسبب 

االحتجاجات«.
وقال لوث����ر إن صور املدنيني 
العزل الذين أطلق النار عليهم في 
الرأس »تساعد في تفسير السبب 
وراء س����قوط هذا الع����دد الكبير 
جدا من القتلى وتوثق مع صور 

التي س����تطالب بإنهاء  للمسودة 
العنف وستدعو حكومة الرئيس 
الوفاء بتطلعات  إلى  بشار األسد 

الشعب السوري.
وقال السفير البرتغالي، جوزيه 
مورايس كابرال، للصحافيني إن 
املسودة طرحت على مجلس األمن 
»ألن األوضاع في سورية تتطلب 
ذلك«، وأضاف: »ال أريد أن أقلل من 
شأن القضايا املعقدة التي ينطوي 
عليها مشروع القرار هذا«، مشيرا 
إلى إمكانية أن يلقى معارضة قوية، 
وقال مورايس: »من األهمية مبكان 
أن نظهر أن مجلس األمن متحد على 
توجيه رسالة واضحة إلى سورية 
… أنا واثق إلى حد ما من احلصول 

املنظمة الدولي����ة أمس األول إلى 
إدانة احلملة العسكرية السورية 

ضد املتظاهرين. 
وطرحت كل من أملانيا وبريطانيا 
وفرنسا والبرتغال مسودة مشروع 
قرار يطالب بتلك اإلدانة، رغم علمها 
بأن هذه اخلطوة رمبا تلقى معارضة 
من جانب قوتان لديهما حق النقض 
)الڤيتو( في مجلس األمن املؤلف من 
15 دولة وهما روسيا والصني، حيث 
الدولتني  دافع ديبلوماسيون من 
خالل جلسة نقاشية سابقة بشأن 
االنتفاضة الشعبية في سورية عن 
دمشق ل� »دورها املهم في عملية 
السالم بالش����رق األوسط«، وقد 
أكدت بكني مج����ددا أمس رفضها 

عواصم � وكاالت: في وقت دعت 
مجموع����ة دول الثماني احلكومة 
السورية، إلى إنهاء القمع العنيف 
للمحتجني املناوئني للنظام وتطبيق 
اصالحات سياسية واسعة، جتددت 
الدعوة للتظاهر اليوم حتت شعار 
»جمعة حماة الديار«، وحث منظمو 
االحتجاجات في سورية اجليش 
الس����وري على االنضمام لثورة 
الشعب »السلمية« اليوم اجلمعة 
التي اطلقوا عليها اس����م »جمعة 

حماة الديار«.
 وطلب املعارضون على صفحة 
ف����ي موقع  الس����ورية«  »الثورة 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
من املتظاهرين بث رسالة يدعون 
فيها الى انضمام اجليش »يدا بيد 
لنضم حماة الديار لثورتنا السلمية 

املباركة«.
 ونشر املنظمون على صفحتهم 
صورة البطل القومي يوسف العظمة 
كتب عليها »جمعة حماة الديار 27 
مايو يوسف العظمة يناديكم«. في 
اشارة الى الزعيم يوسف العظمة 
الذي  الس����وري  وزي����ر احلربية 
استشهد في معركة اليرموك عام 
1920 اثناء مواجهته جيش االحتالل 
الفرنسي بقيادة غوابيه غورو في 

منطقة ميسلون.
 كما نش����رت الصفحة صورة 
لقبض����ة تربط كلمت����ي اجليش 
والش����عب كتب حتتها »اجليش 
والشعب يدا واحدة..يدا بيد نصنع 

الغد...كرامة وانتصار«.
من جهة أخرى، دعا األعضاء 
األوروبيون في مجلس األمن الدولي 

)أ.پ( أحد أسواق دمشق القدمية بدا شبه فارغ أمس بعد أن كان يعج بالسياح في مثل هذا الوقت  

برلسكوني يتهم ناخبي اليسار 
بأنهم بال عقل

ارتفاع كبير في شعبية نتنياهو
بعد زيارته للواليات املتحدة

داود أوغلو يدعو األسد إلى إجراء 
إصالحات تشكل »عالجًا بالصدمة«

جومانا مراد: لست مسّيسة ولكنني
مع أمن وراحة املواطن السوري

رفضت الفنانة السورية جومانا مراد اعالن موقف صريح من 
الثورة اجلارية في بالدها حيث قالت انها غير مسيسة وتكره 
املزايدات في مثل هذه املواقف العصيبة، ولكنها فقط تتمنى ان 
متر االحداث التي جتري في بالدها بسالم، وان يشعر املواطن 
السوري باالمن والراحة احلقيقية، وان توقف دماء الشهداء التي 
تراق يوميا النها اغلى من اي شيء. ولم تستبعد جومانا � في 
تصريح للمصري اليوم � وجود شرارة خارجية الشعال االحداث 
في سورية، ولكنها استطردت بان هذه الشرارة بالتأكيد وجدت 
لها تربة خصبة بداخل الب����الد، واوضحت الكثير من الغضب 
والكبت الذي يعاني منه الس����وريون وأدى في النهاية الى تلك 

االحداث واالحتجاجات العنيفة، فالثورة ال تأتي من فراغ.

القدس � أ.ف.پ: سجلت شعبية رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ارتفاعا كبيرا بعد زيارته للواليات املتحدة حيث 
رفض اقتراحات الرئيس األميركي باراك اوباما حول املفاوضات 

مع الفلسطينيني كما اظهر استطالع للرأي نشر اخلميس.
ورد 51% من الذين اس����تطلعت آراؤهم باإليجاب على سؤال 
»هل انت����م راضون عن بنيامني نتنياه����و« مقابل 36% اجابوا 
»ال« ولم يعط الباقون رأيا. وقبل ش����هرين عبر 38% فقط عن 

رضاهم عن نتنياهو.
وعزا البروفيسور كاميل فوكس وهو خبير في االحصاء في 
جامعة تل ابيب اشرف على االستطالع هذه الشعبية الى تأثير 

اخلطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء امام الكونغرس.
وقال فوكس إلذاعة اجليش اإلس����رائيلي ان »رؤية أعضاء 
الكونغرس يصفقون لرئيس الوزراء خلق شعورا بالفخر لدى 
اإلس����رائيليني والس����ؤال الوحيد هو لكم من الوقت سيستمر 
ذلك؟«. وبحس����ب نفس االستطالع، قال 46% من اإلسرائيليني 
انهم شعروا »بالفخر« بعد رؤية اخلطاب على التلفزيون مقابل 
5% يعتقدون انه مثل »فرص����ة ضائعة« مقابل 20% دون راي 

و19% لم يشاهدوا خطابه.

عواصم � يو.بي.آي � أ.ش.أ: دعا وزير اخلارجية التركي 
أحمد داود أوغلو الرئيس الس���وري بشار األسد إلى إجراء 
إصالحات تشكل »عالجا بالصدمة« في حال كان يأمل بإنهاء 
األزمة التي تشهدها سورية. وقال داود أوغلو في مقابلة مع 
صحيفة »نيويورك تاميز« نشرت أمس إن »ما يحتاجه األسد 
اآلن هو عالج بالصدمة لكس���ب قلوب ش���عبه بأسرع وقت 
ممكن«، وردا على سؤال حول ما سيحصل في حال لم يجر 
الرئيس الس���وري إصالحا دراماتيكيا قال داوود أوغلو »ال 
ندري ولهذا السبب نقول عالجا بالصدمة«. وقال إنه يعتقد 
أن األسد اليزال قادرا على إجراء إصالحات ولكن »سنرى ما 
ميكن أن يقدم«، وكانت العالقات بني سورية وتركيا تعمقت 
خالل الس���نوات املاضية ووصفه���ا داوود أوغلو ب�� »قصة 
جناح بالنس���بة لنا« غير أن األتراك دعوا باس���تمرار نظام 
األس���د إلجراء إصالحات منذ اندالع االضطرابات السياسية 
في البالد واقترحوا إطالق حملة ملكافحة الفس���اد قد تطال 
مقربني من األسد. وحذر داود أوغلو من أن احلكومة السورية 
تواجه »دورة من العنف ونرى في كل أسبوع وفي كل يوم 

جمعة املزيد من األشخاص الذين يقتلون«. 

روما � أ.ش.أ: قال رئيس الوزراء اإليطالي سيلڤيو برلسكوني 
إن »من ينتخب اليسار ال عقل له«، متهما مرشح اليسار ملنصب 
عمدة ميالنو بأنه يريد »سن قوانني لصالح اإلرهابيني«، وقال 
برلسكوني، في لقاء مع أحد البرامج احلوارية الشهيرة مساء 
امس األول متحدثا بعد اجلدل الذي أثاره تصريحه بأن اليسار 

يريد أس����لمة ميالنو، ان »حزبي 
)شعب احلرية( هو أفضل حزب 
ميكن أن يحكم البلد«، وأضاف أن 
اليسار في بلدنا هو أكثر اليسار 
غي����ر الصالح للتق����دم في العالم 
ويجتمعون ضدي في االنتخابات 
وعندما ينبغي ان يقرروا شيئا مهما 

ينقسمون« على أنفسهم.
ودعا برلسكوني القنوات التي 
حكم عليها بالغرامة الستضافتها 
املتكررة له كونها لم تراع املساواة 
ب����ني املرش����حني إلى »ع����دم دفع 
الغرامات كونها سخيفة«، وتعتبر 

االنتخابات البلدية التي جرت مؤخرا اختبارا أساسيا لشعبية 
احلكومة االئتالفية التي يقودها برلس����كوني قبل س����نتني من 

انتهاء واليتها عام 2013.
وأظهرت نتائج اجلولة األولى في ميالنو، التي تعتبر عاصمة 
األعمال في إيطاليا، نيل مرشح يسار الوسط ملنصب عمدة ميالنو 
جوليانو بيسابيا حوالي 48% من األصوات، مقارنة ب�42% لعمدة 
املدينة احملافظة ليتيسيا موراتي، ومن املقرر أن جترى اجلولة 

الثانية من االنتخابات 29 و30 من الشهر اجلاري.

سيلڤيو برلسكوني

اتهامه بجرائم حرب لدوره في مجزرة سربرنيتسا وقتل 8 آالف من املسلمني وفي حصار سراييڤو

القبض على سفاح البوسنة راتكو مالديتش بعد سنوات من املطاردة
بخب���ر القب���ض عل���ى اجلنرال 
الصربي باعتباره »حتوال يقرب 
صربيا من االلتحاق بقطار االحتاد 

األوروبي«.
وقال فراتيني في أول تعقيب 
رس���مي عل���ى إع���الن احلكومة 
القبض على مالديتش  الصربية 
انه ميثل »بالفعل حتوال حقيقيا 
نحييه بعمي���ق الرضا« مضيفا 
ان بالده كانت »تتطلع وتنتظر 
هذا التحول منذ أكثر من 15 عاما 
بع���د أن دانت احملكم���ة الدولية 
اخلاصة بيوغوس���الفيا السابقة 
مالديتش على جرائمه البش���عة 

في سربرينتسا«.
حيث تطال���ب محكمة اجلزاء 
الدولي���ة منذ س���نوات باعتقال 
راتك���و مالديتش بس���بب دوره 
خالل احلرب االهلية في البوسنة 

.)1995-1992(
 ويواج���ه مالديتش اتهامات 
بارتكاب ابادة بس���بب دوره في 
مجزرة سريبرينيتسا )البوسنة( 
التي قضى فيها حوالى ثمانية أالف 
رجل وشاب من املسلمني البوسنيني 

وفي حصار سراييڤو.

من إع���الن األمم املتحدة للمدينة 
آمنة وإخضاعها حلماية  منطقة 

قوات حفظ السالم الهولندية.
التلفزي���ون الصربي  وأعلن 
أن اعتقال مالديتش مت  الرسمي 
ف���ي منزل أحد أقارب���ه في قرية 

الزاريفو شمال صربيا.
ولم تكشف السلطات عن أي 
تفاصيل خاصة باعتقال مالديتش، 
إال أن ش���هودا قالوا للتلفزيون 
الصربي إن الشرطة داهمت منزال 

ألحد أقارب مالديتش صباحا.
وكان بحوزة مالديتش بطاقة 
هوية باسم ميلوراد كوماديتش. 
وأك���د أهل القرية أنه���م لم يروا 

مالديتش أبدا.
وقد أشاد مسؤولون أوروبيون 
بالعملية ونقلت ش���بكة »بي بي 
البريطانية عن  سي« االخبارية 
أندريس فوغ راسموس���ن األمني 
العام حللف ش���مال االطلس���ي 
)النات���و( اش���ادته باالعتقال.. 
واصفا اياه بأنه »فرصة لتحقيق 

العدالة«.
كم���ا رحب وزي���ر اخلارجية 
االيطالي فرانك���و فراتيني امس 

بلغراد � رويترز: أكد الرئيس 
إلقاء  الصربي بوري���س تاديش 
القبض على مجرم احلرب اجلنرال 
الصرب���ي راتكو مالديتش املتهم 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية في 

البوسنة.
 واضاف تاديتش في مؤمتر 
صحافي عقده في بلغراد بشكل 
عاجل ان ق���وات األمن الصربية 
ألق���ت القبض على مالديتش في 
قرية الزاروفو الواقعة على بعد 
60 كيلومترا شمالي غرب بلغراد 
واقتادت���ه الى الس���جن وعملية 
التسليم جارية«. في إشارة الى 
تسليم مالديتش الى محكمة اجلزاء 
الدولية للنظر في جرائم احلرب في 
يوغوسالفيا السابقة في الهاي.

 واوضح أن اجلنرال مالديتش 
املختفي عن األنظار منذ أكثر من 10 
أعوام كان يحمل وثائق شخصية 
حتت اسم مالدين كوماديتش، ولم 
يشأ تاديتش اعطاء اي تفاصيل 
إضافية عن عملية االعتقال مكتفيا 
بالقول ان اعتقال مالديتش كان 
مطلبا اوروبيا ودوليا رئيسيا وان 
االحتاد األوروبي اش���ترط قبول 

صورة أرشيفية لراتكو مالديتش

طلب صربيا لالنضمام الى االحتاد 
االوروبي ورفع بعض العقوبات 
عنها بض���رورة اعتقال اجلنرال 
مالديت���ش وتس���ليمه للمحكمة 

الدولية.
وقد هنأ الرئيس الصربي كل 
من شارك في تنفيذ عملية اعتقال 
البوسنة، والتي ساهمت  سفاح 
في إنهاء فصل صعب في تاريخ 

صربيا احلديث، وطالب كل دول 
العالم بالتحقيق في جميع اجلرائم 
التي ترتكب على أراضيها، ومعاقبة 
مرتكبيها، معربا عن اعتقاده بأنه 
بعد اعتقال مالديتش في صربيا 
باتت جميع األبواب مفتوحة أمامها 

لالنضمام لالحتاد األوروبي.
وأك���د الرئي���س الصربي أن 
التحقيقات جتري حاليا لتحديد 
هوي���ة كل من س���اعد مالديتش 
أثناء هروب���ه، وما إذا كان هناك 
أي مسؤولني حكوميني متورطني 

في األمر.
يشار إلى أن مالديتش كان قائد 
جيش صرب البوسنة، ويعد أحد 
املسؤولني الرئيسيني عن ارتكاب 
مذبحة سربرنيتسا التي تعد أبشع 
مذبحة في تاريخ أوروبا منذ انتهاء 

احلرب العاملية الثانية.
وقد وقعت املذبحة عندما قامت 
قوات صرب البوسنة خالل حرب 
البوسنة والهرسك في 11 يوليو 
1995 بقت���ل نح���و 8 آالف صبي 
ورجل مس���لم ودفنهم في مقابر 
جماعية، وطرد أكثر من 30 ألف 
امرأة وطفل ومس���ن، على الرغم 


