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كرزاي يوجه »التحذير األخير« لواشنطن حول قتل املدنينيعربية وعالمية
كابول ـ وكاالت: وجه الرئيس االفغاني حميد كرزاي ما اسماه التحذير االخير لواشنطن واجليش 
االميركي لتجنب العمليات التي تؤدي الى مقتل مدنيني افغان، بحسب بيان اصدره مكتبه.وفي رد فعل 
على مقتل 14 شخصا من بينهم عشرة اطفال وامرأتان ورجالن في غارة جوية شنتها القوات التي 
تقودها الواليات املتحدة افغانستان امس االول على والية هلمند اجلنوبية، قال كرزاي ان مثل هذه 
الهجمات »تقتل االطفال والنساء االفغان«.وقال كرزاي بحسب البيان »مت ابالغ الواليات املتحدة واحللف 
االطلسي تكرارا ان عملياتهما االحادية اجلانب وغير املفيدة تتسبب في مقتل افغان ابرياء وان هذه 
العمليات تنتهك القيم االنسانية واالخالقية، ولكن يبدو انهما ال يصغيان«.

أدلة على »حملة تطهير عرقي« في املدينة املتنازع عليها

البرملان السوداني: قيام دولة »أبيي« يحولها إلى كشمير

احلكومة التونسية تعلن رغبتها في التوصل
التفاق مع األحزاب على موعد االنتخابات

الى حملة تطهير عرقية  تشير 
ترعاها احلكومة في معظم مناطق 

ابيي املتنازع عليها«.
الى ذلك، ابلغ السودان بعثة 
حفظ السالم الدولية بني شمال 
وجنوب الب���الد بانتهاء مهمتها 
رس���ميا في التاسع من يوليو، 
موعد اعالن اجلنوب دولة مستقلة 
بشكل تام، حسبما اوردت وكالة 
االنباء الس���ودانية الرس���مية. 
وقالت الوكالة في بيان نشرته 
في وقت متأخر من يوم السبت 
املاضي ان الس���ودان ابلغ االمم 
املتحدة رسميا بانهاء مهمة االمم 
املتحدة في السودان في التاسع 

من يوليو.
وبع���ث وزي���ر اخلارجي���ة 
الس���وداني علي احم���د كارتي 
برس���الة الى االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون شكره وفيها 
اشار الى ان السودان اظهر اقصى 
التعاون والش���فافية  درج���ات 

وااللتزام باالتفاق.

السالم بني الشمال واجلنوب، فإن 
ذلك سيحدث من خالل ابيي«.

واضاف »اصب���ح لدينا اآلن 
دليل مؤك���د على جرائم احلرب 
التي ارتكبها نظام اخلرطوم في 

ابيي«.
واش���ار الى انه يت���م حاليا 
ارس���ال االدلة الى مجلس االمن 
الدولي واحملكمة اجلنائية الدولية 
التي اصدرت في السابق مذكرة 
اعتقال بحق الرئيس السوداني 
عمر البشير بتهم ارتكاب اعمال 

ابادة في اقليم دارفور.
وقالت املجموعة التي مقرها 
الوالي���ات املتحدة ف���ي بيان ان 
»حكوم���ة الس���ودان ارتكب���ت 
انتهاكات خطيرة مليثاق جنيڤ 
وغيرها من جرائم احلرب ميكن 
ان يش���كل بعضها جرائم ضد 

االنسانية«.
واضافت ان »مجموع االدلة 
الت���ي مت جمعه���ا م���ن االقمار 
االصطناعية واملصادر االرضية 

عواصم � وكاالت: اعلن نائب 
رئيس البرملان السوداني هجو 
قسم السيد رفض البرملان القاطع 
لتحويل منطقة »ابيي« الى دولة 
محايدة، بناء على مقترح الوسيط 
الكيني، واصفا املقترح بأنه غير 

عملي وغير سياسي.
ونقلت صحيفة »االنتباهة« 
السودانية الصادرة امس عن قسم 
السيد ان مقترح سمبويا سيحول 
الى كشمير، مؤكدا »لن  »ابيي« 
نقيم كشمير اخرى في خاصرة 

البلد«.
في هذا الوقت، اظهرت صور 
جديدة التقطتها اقمار اصطناعية 
في منطقة ابيي ادلة على ارتكاب 
جيش شمال السودان جرائم حرب 
من بينه���ا »حملة تطهير عرقي 
برعاية حكومية«، حسبما اوردت 

مجموعة مراقبة امس.
وقالت مجموعة »س���تاليت 
سنتينال بروجكت« التي حصلت 
على الص���ور وقامت بتحليلها، 
ان تلك الص���ور تظهر »تدميرا 
واسعا ومتعمدا واستيالء على 
ممتل���كات دون تبري���ر وجود 
ضرورة عسكرية لذلك«، وتظهر 
مجموعة الصور احلديثة الول 

مرة حجم الدمار.
وقال���ت املجموع���ة ان ثلث 
املدنية« في  املنازل »واملبان���ي 
مدينة ابيي دمرت متاما، كما مت 
تفجير جسر رئيسي يصل ابيي 
باجلنوب. واضافت اجلماعة التي 
اسسها جنم هوليوود وناشط 
حقوق االنس���ان جورج كلوني 
العام املاضي ان ذلك »سيصعب 
على عشرات اآلالف من املشردين 

العودة الى املنطقة«.
وقال كلوني في بيان »سلطنا 
االقمار االصطناعية على منطقة 
ابي���ي الن كل املعنيني بالوضع 
هناك يعتق���دون انه اذا حاولت 
الس���ودانية تقويض  احلكومة 

صور وزعتها بعثه االمم املتحدة في السودان للحرائق التي التهمت منازل عديدة في »ابيي«               )أ.پ(

انقسام بني أبناء العقيد حول الرحيل أو استمرار املواجهة

أنباء عن استعداد القذافي مغادرة ليبيا حال تلقيه ضمانات

بدأ اول من امس، 110 من ممثلي 
العشيرة، وتس���يطر عشيرة 
الوفلي عل���ى مدينة بن وليد، 
الت���ي تعد ممرا يربط ش���رق 
ليبيا بغربها، ويعقد االجتماع 
بش���كل مغلق وفي أجواء من 
الس���رية بعيدا عن اإلعالم، إال 
أن أحد املشاركني في االجتماع 
حتدث لصحيفة »زمان« التركية 
دون ذكر اسمه، معربا عن أمل 
عش���يرته في أن يشارك أحد 
مس���ؤولي وزارة اخلارجي���ة 

التركية في اجتماعهم.
وقال ممثل العش���يرة »اننا 
متفقون على ض���رورة تنحي 
معمر القذافي ومغادرته وأفراد 
عائلته البالد في أس���رع وقت 
ممك���ن إلنقاذ ليبيا من س���فك 
الدم���اء، وإنهم يعتق���دون أن 
القبض على القذافي ومحاكمته 
سيلحق الضرر مبستقبل البالد 
وس���يضعها في موقف أش���د 

صعوبة من املوقف الراهن«.

املسؤول »ضمن عائلة القذافي 
هناك من يقول له دعنا نرحل 
وكف���ى، وإن ابنه األكبر محمد 
يتبنى هذا اخلط، لكن املعتصم 
وهانيبال والس���اعدي يقفون 
في اجله���ة املقابلة ويرفضون 
الرحيل، بينما موقف س���يف 
اإلس���الم االبن الثاني للقذافي 
يتراوح بني هذا وذاك«، الفتا إلى 
أن القذافي وعائلته مشغولون 
اآلن بالتفكير في ماذا سيقول 
عنه���م التاريخ، وأن القذافي ال 
يريد أن يكون مجرد صفحة في 
تاريخ الشعب الليبي مت طيها، 
ألنه معني بشكله وبنظرة الناس 

إليه طوال الوقت.
في هذا الوقت، عقدت عشيرة 
الوفلي أكبر العش���ائر الليبية 
اجتماعا في اسطنبول ملناقشة 
االعت���راف باملجل���س الوطني 
االنتقالي واالتفاق على موقف 

العشيرة في املرحلة املقبلة.
الذي  يشارك في االجتماع، 

عواصم � وكاالت: كش���فت 
مصادر ليبي���ة مطلعة النقاب 
عن محادثات س���رية يجريها 
ممثل���ون لنظام حك���م العقيد 
الليبي معمر القذافي مع حكومات 
من دول التحالف الغربي املؤيدة 
للث���وار املناهض���ني للقذافي، 
وقالت مصادر ليبية رس���مية 
ل� »الشرق األوسط« إن سيف 
الثاني للعقيد  النجل  اإلسالم، 
القذافي، يقود فريق عمل مكونا 
من عدة شخصيات ليبية رسمية 
وحكومية بهدف إيجاد مخرج 
لألزمة الليبية مبا يضمن خروجا 
مشرفا وآمنا للقذافي من السلطة، 

على حد ما وصفته املصادر.
وقالت املص���ادر ان »هناك 
قنوات حوار سرية وغير معلنة 
تتم في اخلفاء وبعيدا عن أعني 
وسائل اإلعالم بهدف التوصل 
إلى حل سياس���ي وس���لمي«، 
وكشفت أن القذافي معني عبر 
مبعوثيه وكبار مسؤولي نظام 
حكمه بالبحث عن خروج مشرف 
من السلطة يضمن عدم مالحقته 
هو وأي من أفراد أسرته وكبار 
مس���اعديه، إلى جان���ب تعهد 
املجتمع الدولي بعدم الس���عي 
إلى اعتقاله الحقا بأي شكل أو 

حتت أي ذريعة.
من جهته، أكد مسؤول ليبي 
وجود تفاوت في وجهات النظر 
داخ���ل عائلة القذاف���ي ودائرة 
املقرب���ني من���ه، وأن هناك من 
يدعوه إلى اس���تكمال املعركة 
حتى آخر طلق���ة وآخر نفس، 
وهناك من يقول إنه حان الوقت 

للرحيل.
ان  الليبي  وقال املس���ؤول 
»القذافي مييل إلى البقاء، لكن 
ما فهمته في األحاديث اجلانبية 
أنه مستعد للمغادرة إذا ما تلقى 
ضمان���ات كافية إلقناعه بأمنه 
وأمن أس���رته الحق���ا«، وتابع 

)أ.پ( ليبي يتدرب على القتال في إحدى معسكرات الثوار     

اخلرطوم تبلغ 
البعثة الدولية 

بضرورة مغادرتها 
البالد عند استقالل 

اجلنوب

ممثلو أكبر عشيرة 
ليبية يجتمعون 
في إسطنبول 

لبحث االعتراف 
باملجلس
االنتقالي

تونس � وكاالت: أعلن املتحدث باسم احلكومة 
التونسية االنتقالية معز سيناوي أن احلكومة 
لديها رغبة في أن تتوصل الهيئة االنتخابية إلى 
إجماع مع األحزاب السياسية بخصوص موعد 
انتخابات اجلمعية التأسيس����ية قبل املوافقة 
على تأجيلها. ونقلت اإلذاعة »التونسية« امس 
عن سيناوي قوله إن »احلكومة تترك للقادة 
األساس����يني الوقت ملشاورة األحزاب الختيار 
جدول زمني وموعد االنتخابات«، مشددا على 
أن احلكومة ال متل����ك موقفا جامدا لكن يجب 

حدوث إجماع.
وكانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
ف����ي تونس قد أعلنت ي����وم اخلميس املاضي 
إرجاء انتخابات املجلس الوطني التأسيس����ي 
إلى 16 أكتوبر املقبل إلفساح املجال أمام مزيد 

من الوقت لتحضير االستحقاق.
من جانبها، أبقت احلكومة على توصيتها 

بإجراء االنتخابات في 24 يوليو القادم، إال أن 
رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي 
أملح ي����وم اجلمعة املاضي إلى إمكانية تأجيل 
االنتخابات، مؤكدا أن احلكومة س����تقبل بذلك 
إذا كانت الهيئة العليا املس����تقلة لالنتخابات 

ترى ذلك ضروريا.
ومن املقرر ان يجتمع مجلس الوزراء غدا 
ملناقشة املوضوع، في وقت تؤيد فيه غالبية 
األحزاب السياس����ية من بينها حزب النهضة 
اإلس����المي إجراء االنتخابات في يوليو املقبل 
حفاظا برأيهم على استقرار البالد التي تفتقد 
للمؤسس����ات الشرعية منذ سقوط نظام زين 

العابدين بن علي في يناير املاضي.
إال أن أحزابا أخرى من بينها حزب العمال 
الشيوعي التونسي تطالب بتأجيل االنتخابات 
إلعطاء مزيد من الوقت للحمالت االنتخابية، 
محذرة من عدم التحضي����ر لهذه االنتخابات 

بشكل جيد. في هذا الوقت، قالت وزارة الدفاع 
التونسية امس االول انها متمسكة مبقاضاة 
فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق بعد ان 
رفض املجلس االعلى للقضاء رفع احلصانة عن 
الراجحي مما قد يشعل فتيل ازمة بني املؤسسة 

العسكرية واملؤسسة القضائية في البالد.
وقالت وزارة الدف����اع في بيان ان القضاء 
العسكري يعتزم مواصلة البت في هذه القضية 
»تكريسا ملبدأ إعالء القانون، ومساواة اجلميع 
امامه، ومتاشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس«. 
وتقدم الراجحي الذي اثارت تصريحاته جدال 
كبيرا في البالد باعتذار للجيش وقال ان كالمه 
كان مجرد تخمينات ش����خصية مت توظيفها. 
ويحظى الراجحي بش����عبية واسعة لدى عدد 
كبير من التونسيني. ويقول انصاره على ال� 
»فيس بوك« ان محاكمته قد تثير احتجاجات 

كبيرة في البالد.

أويحيى: اجلزائر في مأمن عما يحدث
في املنطقة العربية من ثورات

اجلزائر � أ.ش.أ: أكد الوزير األول 
اجلزائري أحمد أويحيى أن بالده في 
مأمن عما يحدث في املنطقة العربية 
من ثورات، وقال »إن أوضاع اجلزائر 
ليست نفس أوضاع الدول التي عرفت 

اضطرابات في األشهر األخيرة«.
وأضاف اويحيى � في مؤمتر صحافي 
ام���س عقب اختتام اجللس���ة  عقده 
اخلتامية لقم���ة الثالثية االقتصادية 
العام  التي تضم »احلكومة واالحتاد 
للعم���ال اجلزائريني ومنظمات أرباب 
العمل � ان اجلزائر قطعت مسارا مهما 
في الدميوقراطية حيث يوجد بها 04 
حزبا و08 صحيفة و06 نقابة كما أن 
قوات االمن لم تلج���أ في يوم ما إلى 
العنف حيث لم تستعمل حتى القنابل 

املسيلة للدموع.

وأوضح أن حالة الطوارئ التي ألغت 
في شهر فبراير املاضي بعد فرضها ملدة 
91 عاما لم تكن سببا لتعطيل املسار 

الدميوقراطي والتنموي.
على صعي���د متصل، قال اويحيى 
أن األوضاع األمني���ة في بالده حتت 
السيطرة بفضل األوامر الصارمة من 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتحكم 
في األم���ن العام وك���ذا بفضل العمل 
التي  الناجحة  واملبادرة والسياسات 
تنتهجها األجهزة األمنية على الرغم من 

اندالع االضطرابات االجتماعية.
وأشار إلى ان االضطرابات االجتماعية 
الت���ي اندلعت في الش���هور األخيرة 
املاضية تعود ازمة االسكان والبطالة 
و »اضطرابات مصالح لوبيات االقتصاد 
املزيف الذي يح���ارب من اجل الدفاع 

عن مصاحله« على حس���اب مصلحة 
االقتصاد الوطني.

وقال داركو مالديتش نقال عن والده 
انه ال عالقة له بأي ش���يء حصل في 
سربرينتشا وأضاف انه انقذ العديد 
من النساء واالطفال واملقاتلني واصدر 
امرا بإخالء اجلرحى والنساء واالطفال 

اوال ثم املقاتلني.
 وال عالقة له مبا ميكن ان يكون قد 
فعله اي شخص آخر من وراء ظهره، في 
اشارة الى املجزرة التي راح ضحيتها 

8 آالف مسلم.
وحول األزمة االسكانية املتصاعدة 
بشكل كبير قال أويحي أن والية اجلزائر 
س���جلت إيداع 120 الف طلب س���كن 
اجتماعي كما ان طلبات العمل مسجله 

باألالف خاصة من فئات الشباب.

تقرير أخباري

وارسو ـ أ.ف.پ: رأى الرئيس االميركي باراك اوباما الذي 
اختتم جولته االوروبية اول من امس في پولندا ان »الربيع 

العربي« سيسلك طريقا متعرجا نحو الدميوقراطية لكن بامكانه 
ان يستلهم من نهضة البلدان الشيوعية السابقة في اوروبا 

الشرقية.
ولعل املقارنة بني املنطقتني ميكن ان تسمح برسم طريق املرحلة 
االنتقالية الدميوقراطية املقبلة لدول مثل تونس ومصر، والفكرة 

التي ترددت كثيرا اثناء جولة الرئيس االميركي في ايرلندا 
وبريطانيا وفرنسا وپولندا اعطت زخما جديدا للعالقات بني 

ضفتي االطلسي.
لكن ان كان منوذج اوروبا الشرقية يوّفر آفاقا مستقبلية لدول 
افريقيا الشمالية والشرق االوسط، فإن املقارنة يجب اال تذهب 

بعيدا جدا برأي بعض املسؤولني واحملللني. وفي هذا الصدد، 
قال الرئيس االميركي في مؤمتر صحافي عقده في ختام جولته 
االوروبية في وارسو »هناك مسار غير منتظم دائما، فستكون 

هناك دورات وانعطافات«.
واضاف »سيكون هناك اوقات نقوم بها بخطوة الى االمام 

وخطوتني الى الوراء، واحيانا خطوتني الى االمام وخطوة الى 
الوراء«، مؤكدا ان »ما يتوجب القيام به برأيي هو اوال ان ندرك 

انه يتعني مأسسة هذا التحول«.
ويرى بعض املسؤولني االميركيني ان التحوالت الدميوقراطية 
واالقتصادية التي قامت بها دول عديدة كانت في بوتقة حلف 

وارسو سابقا منذ سقوط جدار برلني، ميكن ان تشكل منوذجا 
بالنسبة للعالم العربي.

وقد تتدخل منظمات متعددة اجلنسيات دعمت التغيير في اوروبا 
مثل البنك االوروبي العادة االعمار والتنمية من اجل تشجيع 

تطور مماثل في العالم العربي.
ولفت بن رودز احد مستشاري الرئيس االميركي الى »ان بعضا 
من هذه املؤسسات التي وضعت لدعم االنتقال الدميوقراطي في 

اوروبا، وفي اوروبا الشرقية بوجه اخلصوص، اعيد توجيهها 

اآلن نحو اجلنوب«، إال ان املقارنة بني هاتني املنطقتني لها 
حدودها.

فبعض البلدان العربية على سبيل املثال تفتقر الى الهوية الوطنية 
التي استطاعت دول شيوعية ان حتافظ عليها رغم سنوات من 

الهيمنة السوفييتية، بينما تشهد دول اخرى انقسامات اثنية 
وقبلية متت تسويتها في بعض دول اوروبا الشرقية.

ففي بلدان اوروبا حيث ادت هذه النزاعات الى القطيعة 
وخصوصا في يوغوسالفيا السابقة، تشكل احلروب الشراسة 

شهادة على الطرق الشائكة التي تؤدي الى الدميوقراطية، 
واالعالن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة 

راتكو مالديتش في الوقت الذي يزور فيه باراك اوباما اوروبا، 
ذكر املجتمع الدولي مبخاطر وضع من هذا النوع.

ويبقى االثبات ان الدين في منطقة ينتشر فيها االسالم املتشدد 
ميكن ان يشكل قوة للسعي الى استقرار العالم العربي، لكن 

اليوم متلك الدول العربية مع االنترنت والشبكات االجتماعية 
اوراقا مهمة لم تكن متوافرة لدى البلدان الشيوعية االوروبية 

السابقة.
ولفت مايك فورمن، وهو مستشار آخر الدارة اوباما، الى »ان 
هناك فوارق كبيرة مع اوروبا الوسطى والشرقية، يجب عدم 

املبالغة في املقارنة«.
لكنه رأى انه »بالنسبة للوقت الذي تبدأ فيه مراحل انتقالية 

دميوقراطية واقتصادية مهمة، هناك مجال للمقارنة«، وقد حملت 
املقارنة بطريقة ما ثمارها من خالل حث الدول الغربية املشاركة 
في قمة مجموعة الثماني في فرنسا على ان تعد العالم العربي 

بأربعني مليار دوالر ملساعدته على عبور العملية االنتقالية 
بنجاح. في هذا االطار، قال مدير الفرع االوروبي ملؤسسة 

كارنيغي من اجل السالم الدولي جان تيشو محذرا، انه ميكن 
استخالص العبر من جتربة دول اوروبا الشرقية، لكن يجب 

عدم الذهاب بعيدا جدا. واضاف »ان احلاالت مختلفة جدا جدا، 
واوضاع انطالقة هذه الدول مختلفة جدا جدا«.

هل أوروبا الشرقية منوذج »للربيع العربي«؟
مذكرات مالديتش تنقلب وبااًل عليه 

وجنله ينفي مسؤولية والده عن مجزرة  سربرنيتشا
خصيصا ألغ���راض التمويه في 
منزل مالديتش في إحدى ضواحي 
العث���ور على مخبأ  بلغراد.ومت 
الوثائق بعد أن تعرض املنزل إلى 
حملة تفتيشية استخدمت خاللها 

معدات مسح أملانية متطورة.
 الى ذلك، اكد كبير احملققني في 
فرع احملكمة الدولية ملجرمي حرب 
يوغسالفيا اخلبير القانوني برونو 
فيكاريتش امسان ان وزارة العدل 
في صربيا قررت تس���ليم مجرم 
احلرب اجلنرال راتكو مالديتش 
حملكمة جرائم احلرب الدولية في 
الهاي خالل ال� 48 ساعة القادمه. 
واوضح فيكاريتش في تصريح 
بالهاتف ل� »كونا« ان مجرم احلرب 
السابقه  االكبر في يوغس���الفيا 
اجلنرال مالديتش خضع للتحقيق 
امام جلنة قضائية واخرى طبية 
لغرض تسليمه نسخة من الئحة 
االتهام ضده والتأكد من س���المة 
وضع���ه الصحي ال���ذي قيل إنه 
تدهور اثر اعتقاله املفاجئ فجر 
اخلميس املاضي.واضاف أنه حضر 
كممثل للمحكمة الدولية التحقيقات 
االولية مع اجلنرال مالديتش وتأكد 
له أن وضعه الصحي »عادي جدا« 
معترضا بذل���ك على تصريحات 

محامي مالديتش.

بن���د اإلبادة اجلماعية، بحس���ب 
ما نقله موق���ع اجلزيرة.نت عن 
الصحيفة. وق���د مت العثور على 
18 دفتر مالحظات و120 تسجيال 
صوتيا ملالديتش، وعدد من أصابع 
الذاكرة السريعة )فالش ميموري( 
عائدة ملالديتش. ووصف املدعي 
العام للمحكم���ة اجلنائية املواد 
التي عث���ر عليها بأنه���ا »إحدى 
الوثائق أهمية«  أكثر مجموعات 
في تاريخ احملكمة.يذكر أن مجموع 
الوثائق التي عثر عليها يصل إلى 
3500 صفحة. وكانت الوثائق قد 
خبئت خلف ج���دار ثانوي بني 

عواص���م � وكاالت: في وقت 
البوس���نة  نفى جنل »س���فاح« 
راتكو مالديتش مسؤولية والده 
عن مجزرة سربرنيتش���ا قالت 
صحيفة ل���وس اجنيليس تاميز 
األميركية إن كوادر دائرة املدعي 
العام في احملكمة اجلنائية الدولية 
في الهاي، ينكبون على دراسة كم 
هائل من األدلة الورقية والصوتية 
التي تضم تصريحات ومالحظات 
اجلنرال الصربي وقائد جيش صرب 
البوسنة السابق مالديتش الذي 
عرف عنه تدوين مالحظات عن كل 

صغيرة وكبيرة في حياته.
وقال داركو مالديتش نقال عن 
والده انه ال عالقة له بأي ش���يء 
حصل في سربرينتشا وأضاف انه 
انقذ العديد من النساء واالطفال 
واملقاتل���ني واصدر ام���را بإخالء 
اجلرحى والنساء واالطفال اوال 
ث���م املقاتل���ني. وال عالقة له مبا 
ميكن ان يكون قد فعله اي شخص 
آخر من وراء ظهره، في اش���ارة 
الى املجزرة التي راح ضحيتها 8 

آالف مسلم.
ويأمل محققو االدعاء العام أن 
توف���ر لهم املواد التي بني أيديهم 
أدلة تساعد على اتهام مالديتش 
بارتكاب جرائم حرب تندرج حتت 

بوزيلكيا زوجة مالديتش تتوسط ولديهما لدى خروجهم من احملكمة أمس      )أ.پ(

صربيا ترحل قائد 
جيش صرب 

البوسنة السابق 
خالل ساعات


