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بيالي تنتقد وحشية 
القمع وتطالب 

بالسماح بإرسال بعثة 
تقصي حقائق

سيلينهوتـ  أ.ف.پ: شددت السلطات الصينية االجراءات 
االمنية في منطقة منغوليا الداخلية حتســـبا الي تظاهرات 
جديدة ميكن ان ينظمها املتحدرون من اتنية منغولية، حسبما 

ذكر صحافيو وكالة فرانس برس ومنظمة حقوقية.
وشهدت املنطقة الشـــمالية احملاذية ملنغوليا موجة من 
التظاهرات اندلعت في اعقاب مقتل عشرة من الرعاة املنغوليني، 
مما كشـــف عن خالفات خفية يقول البعض ان سببها قمع 

السلطات الصينية.
ومت اغالق جامعات وســـاحات عامة فـــي عدد من املدن، 
في مؤشـــر على تزايد مخاوف السلطات بعد الدعوات على 
االنترنت بتنظيم مظاهرات شبيهة بالتحركات التي يشهدها 

العالم العربي.
وتخشى السلطات كذلك اندالع اضطرابات اتنية كبيرة 
اخرى تشبه االضطرابات الدامية التي شهدتها منطقة التيبت 

في 2008 واقليم سيجيانغ الشمالي الغربي في 2009.
واقر مسؤول في احلزب الشيوعي في منطقة سيلينغول 
مركز االضطرابات، بأن السلطات تواجه »حتديا كبيرا للغاية« 
يهدد االستقرار، اال انه حّذر من انه لن يتم السماح بـ »التالعب 

باحلكومة«.

الصني تشدد اإلجراءات األمنية 
لقمع تظاهرات املنغوليني 

مخاوف من اندالع أعمال العنف
في صربيا عقب اعتقال ميالدتش

االدعاء اإلندونيسي يؤكد 
اتهام باعشير بتأسيس
 ومتويل خلية إرهابية

فضيحة فساد قد تضعف أجندة 
اإلصالح للرئيس الكوري اجلنوبي

لنـــدن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »فاينانشـــيال تاميز« 
البريطانية امس أن مظاهرات االحتجاج املقرر أن ينظمها 
اآلالف مـــن الراديكاليني القوميني املؤيدين ملجرم احلرب 
املوقوف اجلنرال راتكو ميالدتش ـ أحد املتهمني بارتكاب 
جرائم إبادة خالل حرب البوســـنة ـ يثير اخلوف من أن 
تؤدى إلى تقويض جهود احلكومة الصربية التي تسعى 

إلى قيادة البالد صوب االحتاد األوروبي.
وأشارت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها اإللكتروني 
مســـاء امس أن املئات من رجال الشرطة انتشروا داخل 
بلغراد مســـاء امس في محاولة لتجنب وقوع اشتباكات 
عنيفة مع شـــباب القوميني مماثلة لتلك التي اندلعت في 
أعقاب اعتقال رادوڤان كاراديتش الزعيم السياسي السابق 
في صرب البوســـنة في عام 2008 الذي ميثل حاليا أمام 

محكمة األمم املتحدة جلرائم احلرب في الهاي.

جاكرتاـ  د.ب.أ: أصر ممثلو االدعاء اإلندونيسي امس على 
اتهام رجل الدين املسلم أبوبكر باعشير بتأسيس ومتويل 

خلية إرهابية، مطالبني مبعاقبته بالسجن مدى احلياة.
وقال املدعي العــــام أندي محمد توفيــــق لهيئة قضاة 
محكمة جنوب جاكرتا اجلزئية »نرفض جميع احلجج التي 
جاءت في مذكرة فريق الدفاع واملدعى عليه في اجللســــة 

السابقة«.
وأنكر باعشير )72 عاما( التهم اإلرهابية املوجهة ضده، 
قائال إن القضية ال ترتكز على أدلة واتهم الواليات املتحدة 

وحلفائها مبحاولة تلفيق التهم له.
ولم ينكر باعشير جمع األموال من خالل منظمة »جماعة 
أنصــــار التوحيد«، ولكنه قال إنه لم يكن يعلم أن األموال 
ستستغل لتعزيز معسكر تدريب على األسلحة في إقليم 

أتشيه.
ونقلت قناة »مترو تي.ڤي« التلفزيونية عن توفيق القول 
»املتهم شارك في التخطيط وإعداد ومتويل تدريب مسلح«، 
وذلك نقال عن أقوال أحد الشهود ان باعشير شاهد شرائط 
ڤيديو لتدريبات عسكرية في أتشيه في أوائل شهر فبراير 

2010 في مقر »جماعة أنصار التوحيد« في جاكرتا.

سولـ  رويترز: القي القبض على احد املساعدين املقربني 
من رئيس كوريا اجلنوبية لي ميوجن باك امس بتهمة قبول 
رشى من بنك انشطته معلقة حاليا في قضية يصفها محللون 
بأنها تشير لبداية فضائح انتخابية قد تؤدي لتعثر عملية 

صنع القرار.
ويرجحون ان تتبع فضيحة الفساد سلسلة من القضايا 
املماثلة قبل انتخابات الرئاسة التي جتري العام املقبل كما كان 
احلال في املراحل االخيرة من الفترتني الرئاسيتني السابقتني 

مما يقيد جدول اعمال لي من اجل االصالح.
وقال هاهم سوجن ديوك اســـتاذ االقتصاد السياسي في 
جامعة كوريا »هذا يرمز لرئاسة عاجزة في كوريا. ففي العام 
الرابع من الرئاسة يواجهون بفضائح الرشى هذه.. يتكرر 
هذا دائما، انها مأســـاة حتديد فترة الرئاسة الكورية بفترة 

واحدة مدتها خمسة اعوام«.
وجتري انتخابات الرئاسة في كوريا اجلنوبية رابع أكبر 
اقتصاد في آسيا في نهاية العام املقبل وجتري االنتخابات 
البرملانية في ابريل املقبل. وتشير استطالعات الرأي ملنافسة 
شـــديدة بني احملافظني الذين يحكمون البالد وحزب كوريا 

الدميوقراطي املعارض الرئيسي.

مصادر ديبلوماسية تركية: لهجة أنقرة جتاه دمشق تنتقل إلى التحذير الشديد

ارتفاع قتلى تلبيسة والرسنت إلى 14.. ودمشق تتهم الغرب بـ»إعادة االستعمار«
بها استجابة ملطالب الشعب.

وقالت املصادر بحسب وكالة 
انباء الشرق األوسط، إن رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان أكد 
خالل اتصال هاتفي مع األسد 
يوم اجلمعة املاضي، استغرق 
ســـاعة كاملة، أن تركيا تولي 
اهتماما بالغا بوضع املواطنني 
الســـوريني مثـــل اهتمامهـــا 
مبواطنيها األتـــراك، وطالبه 
باتخـــاذ خطـــوات إصالحية 
تفاجئ وتدهش اجلميع، وإال 
فإن تركيا لن تقف صامتة بعد 
القمـــع والضغوط  اآلن جتاه 
والهجمات املسلحة ضد الشعب 

السوري.
وأضافت أن أردوغان طالب 
األســـد بتحديد جـــدول زمني 
لتنفيذ اإلصالحات املطلوبة، 
مشيرة إلى أن األسد تعهد مجددا 

بإجراء اإلصالحات املطلوبة.
أنه من  وتابعت املصـــادر 
الصعوبـــة أن يتمكن الرئيس 
الســـيطرة على  السوري من 
حركـــة العصيان بالشـــوارع 
السورية بعد اآلن وكان عليه 
أن يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ 
اإلصالحات، منذ األيام األولى 
للعصيان وليـــس بعد مرور 

عشرة أسابيع.
وحذرت املصادر أنه في حال 
عدم اتخاذ إدارة األسد خطوات 
راديكالية خالل األســـبوعني 
املقبلني سيتحول غضب الشعب 
الى اشتباكات مذهبية وعرقية، 
الفتة إلـــى أن هذا اكبر مصدر 

قلق ألنقرة.
وأوضحت املصادر أن الشيء 
الوحيد الذي يبعث على بعض 
أنقـــرة هو عدم  التفاؤل لدى 
امتداد االحتجاجات الى شوارع 
حلب والالذقية، مشـــيرة إلى 
ان انتقال العصيان الى هاتني 
الى  احملافظتني سيحول األمر 
مجازر جماعية، كما ان تركيا 
ستتدخل حلماية أكراد سورية 
الذين ميثلون 7% من عدد سكان 
ســـورية إذا هاجمتهم القوات 

السورية.
وأضافت املصادر أن تركيا 
تتوقع أن يبلغ عدد السوريني 
الذين ســـيفكرون في النزوح 
اجلماعي إلى تركيا ما بني 500 
ألف ومليون ســـوري، ولهذا 
اتخذت أنقـــرة جميع التدابير 
على احلدود مع سورية حتسبا 
ألن تشـــهد املناطق احلدودية 
حتركات مفاجئة خالل 15 يوما 
في حال استمرار القمع من جانب 

النظام السوري.

سافر حلقوق اإلنسان األساسية 
ويفضـــي الى تفاقـــم مصادر 
التوتر وإشاعة ثقافة العنف«. 
فـــي املقابل، انتقدت ســـورية 

موقف بيالي منها.
وأعرب مندوب دمشق الدائم 
لـــدى األمم املتحدة في جنيڤ 
السفير فيصل احلموي في كلمة 
بالده أمام املجلس عن استغراب 
بالده وأسفها للعبارات القاسية 
التـــي اســـتخدمتها املفوضة 
السامية في بيانها حول األوضاع 

في سورية.
واعتبر استخدام مثل تلك 
العبارات خروجا وجتاوزا من 
الســـامية لوالياتها  املفوضة 
احملددة لها وهي تقدمي النصح 
والعون والتعاون واحلوار البناء 
مع الدول، مضيفا ان اللجوء الى 
توجيه النقد وإبراز السلبيات 
فقط ال يشـــجع علـــى احلوار 
االيجابي مع مكتب املفوضية 
بل يضعف الثقة بني الدول وهذا 

املكتب.
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
ديبلوماســـية تركية أمس أن 
التعامل مع  فـــي  أنقرة  لهجة 
الرئيس السوري بشار األسد 
وإدارته بـــدأت تتغير باجتاه 
اللهجة بسبب  التحذير شديد 
عـــدم اتخاذه خطـــوات جادة 
لتنفيـــذ اإلصالحات التي وعد 

ان ترقـــى الـــى جرائـــم ضد 
اإلنسانية«.

وفي اإلطار نفســـه، نددت 
مفوضة األمم املتحدة حلقوق 
اإلنســـان نافي بيالي االثنني 
بـ »وحشية« قمع املتظاهرين 
من قبل القوات احلكومية في 
ليبيا وسورية معتبرة ان هذا 
»يثير الصدمة« الزدرائه بحقوق 

اإلنسان.
وجاء كالم بيالي في افتتاح 
الدورة السابعة عشرة ملجلس 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة، 
وقالت بيالي امام الدول الـ 47 
أعضاء املجلس ان »وحشـــية 
اإلجراءات التي اتخذتها حكومتا 
ليبيا وسورية وحجمها يثيران 
صدمة كبيرة من حيث ازدرائهما 
املطلـــق بحقـــوق اإلنســـان 

األساسية«.
وقد دعت املفوضة السامية 
احلكومة السورية الى املوافقة 
على إرسال بعثة تقصي حقائق 
الى البالد وفق مقررات اجللسة 
االستثنائية للمجلس املعنية 

بالشأن السوري.
وأكـــدت ان »زيـــارة بعثة 
تقصي احلقائق الى ســـورية 
بالغـــة األهميـــة لتأمني عمل 
املفوضيـــة« مشـــددة على ان 
»اســـتخدام مثل تلك األسلحة 
الفتاكة ضد املتظاهرين انتهاك 

يهتفون »اهلل اكبر«.
سياسيا، أعلن مصدر رسمي 
ان نائب وزير اخلارجية السوري 
فيصل املقداد اتهم خالل لقاء مع 
نظيره الصيني، القوى الغربية 
الكبرى وعلى رأسها الواليات 
املتحدة وفرنسا بالسعي »إلعادة 

االستعمار« الى سورية.
وقالت وكالة األنباء السورية 
)سانا( ان املقداد أدان خالل اللقاء 
احملاوالت التي تقوم بها الواليات 
املتحدة وفرنسا وبريطانيا في 
مجلس األمن الدولي إلدانة القمع 

في سورية.
وأكد املقـــداد ان »ما يجري 
من محاوالت في مجلس األمن 
الدولي وســـيلة إلعادة عهود 
االستعمار واالنتداب وتبرير 
الداخلية  التدخل في الشؤون 

للدول«.
ويندد مشروع القرار الذي 
أشار اليه مقداد وصاغته فرنسا 
وبريطانيا وأملانيا والبرتغال 
ومت توزيعه االربعاء بالعنف 
الذي ميارسه النظام السوري 
لفـــرق  ويطالـــب بالســـماح 
املساعدات اإلنسانية بالدخول 

الى املدن السورية.
ان  القرار  ويعتبر مشروع 
»الهجمات الواسعة واملنهجية 
التي ترتكبها الســـلطات اآلن 
في سورية ضد الشعب ميكن 

ـ وكاالت: لليوم  عواصـــم 
الثاني علـــى التوالي واصلت 
قوات األمن واجليش السوري 
الرســـن  عملياتها في بلدتي 
وتلبيســـة وأسفرت عن مقتل 
ثالثة مدنيني علـــى األقل كما 
ذكر ناشط، بينما اتهمت دمشق 
الواليات املتحـــدة وبريطانيا 
وفرنسا بالعمل إلعادة االستعمار 
عبر الســـعي إلدانتها في األمم 

املتحدة.
الثالثة  املدنيـــون  وقتـــل 
برصاص قوات األمن في تلبيسة 
الواقعة شـــمال حمص والتي 
يطوقها اجليش منذ يومني، كما 
ذكر ناشـــط طالبا عدم كشف 

هويته.
وكان احد عشر شخصا قتلوا 
وجرح نحو مائة آخرين أمس 
األول في منطقة حمص حيث 
مازال اجليش يطوق عددا من 
مدنها، كما قال ناشط في حقوق 

اإلنسان أمس.
وقال الناشط لوكالة فرانس 
برس ان »عـــدد املدنيني الذين 
قتلوا االحد في مدن الرســـن 
وتلبيســـة وحمص برصاص 
قـــوات األمن ارتفـــع الى احد 
عشر«، مشيرا الى ان لديه الئحة 
بأسماء القتلى بينهم فتاة تدعى 

هاجر اخلطيب.
الناشـــط نفســـه ان  وأكد 
»عمليات الدهم مســـتمرة في 
املنطقـــة وخصوصا في  هذه 

تلبيسة«.
وقال انه »مت إدخال جرحى 
الى املستشفى في حماة« الن 
قـــوات األمن قطعـــت الطرق 

املؤدية الى حمص.
وقال الناشط انه »عثر على 
جثتني فجر أمس في حي بابا 
عمرو في حمص« حيث تنتشر 
نقاط مراقبة امنية عديدة بينما 
كان التوتر في اوجه بســـبب 

احلوادث في املدن املجاورة.
من جانـــب آخـــر، حتدث 
ناشطون عن تظاهرات ليلية في 
حماة تدعو إلى إسقاط النظام 

وكذلك في سراقب وادلب.
وجـــرت عمليـــات دهم في 
الزبدانـــي، البلـــدة التي تبعد 
حوالـــي 50 كلم شـــمال غرب 
دمشق بسبب شعارات معادية 

للنظام كتبت على اجلدران.
وقال رئيس الرابطة السورية 
الكرمي  حلقوق اإلنســـان عبد 
ريحاوي ان مئات املتظاهرين 
خرجوا مســـاء أمس االول في 
بلدتني في ضواحي دمشق هما 
دومـــا وجديـــدة عرطوز وهم 

صورة مأخوذة عن االنترنت ألحد قتلى املظاهرات في دير الزور أمس األول  )أ.ف.پ(

السلطات السورية تلقي القبض
 على قتلة الضابط »نضال جنود«  

نشطاء سوريون يدرجون جورج وسوف
 بقائمة العار بعد غنائه »يا غالي يا ابن الغالي«

ألقت السلطات السورية املختصة 
القبض على قتلة الضابط 

»نضال جنود« الذين أقدموا على 
قتله بوحشية ومثلوا بجثته في 

بانياس.
واعترف عمر عيروط أحد 
أعضاء املجموعة اإلرهابية 

املسلحة مبشاركته في قتل 
جنود وقال: قمت بطعن جنود 

طعنتني بالسكني عندما كان 
يحتجزه أشخاص كثر امام 

سوبرماركت في مدينة بانياس 
وكان بيدي مسدس وسكني 

وعبوة متفجرات ديناميت كاشفا 
أن املدعو يحيى الريس طعن 

الشهيد جنود ثالث طعنات بعد 

قتله بالشنتيانات والسكاكني 
من األشخاص الذين كانوا قد 

احتجزوه.
واعترف يحيى الريس مبشاركته 

بقتل الشهيد جنود وقال إنه 
سمع إطالق نار فتوجه إلى حيث 

كانوا يحتجزون جنود وأخذ 
سكينا من املدعو طه الضايع 
وطعن جنود في كتفه اليمنى 
بينما تكاثر عليه املجتمعون 

وقاموا بطعنه والتمثيل بجثته.
من جهة أخرى، قال مصدر 

عسكري سوري مسؤول ان 
عمليات املالحقة والتعقب 

لعناصر املجموعات اإلرهابية 
املسلحة في بلدة تلبيسة بحمص 

أسفرت عن استشهاد أربعة 
عناصر بينهم ضابط وجرح 

أربعة عشر آخرين.
وأضاف املصدر أن عمليات 

املالحقة والتعقب أدت إلى سقوط 
عدد من القتلى واجلرحى في 
صفوف املجموعات اإلرهابية 
وإلقاء القبض على عدد منهم 
ومصادرة كميات كبيرة من 
األسلحة والذخائر املتنوعة.

وأشار املصدر إلى أن وحدات 
اجليش والقوى األمنية تواصل 

مالحقة فلول العناصر اإلرهابية 
املسلحة إللقاء القبض عليهم 

وتقدميهم إلى العدالة.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

جولياني يتصدر قائمة املرشحني اجلمهوريني في الواليات املتحدة

سارة بالني تبدأ حملتها بدخول واشنطن على منت دراجة نارية
تفوز فـــي االنتخابات التمهيدية 

اجلمهورية.
وقـــال ماكني »لم يســـبق لي 
ان رأيـــت مرشـــحا هوجم بقدر 
ما هوجمت بالني ولكنني اعتقد 
على الرغم من ذلك ان بإمكانها ان 
الذي  السيناتور  تنجح«. وعلق 
اســـتبعد احتمال دخوله احللبة 
االنتخابية على األنباء التي تشير 
الى دخول جوليانـــي قائال »لم 
اسمع شيئا رســـميا بعد ولكنه 

مرشح جيد«.
وأشــــار ماكني الى ان نقطة 
الضعــــف فــــي حملــــة رومني 
تتلخص في انه طرح مشروعا 
للرعاية الصحية حني كان حاكما 
ملاستشوســــتس يشــــبه كثيرا 
مشروع الرئيس باراك اوباما الذي 
استقطب حملة عنيفة من اليمني 
األميركي ضــــد البيت االبيض، 
وقال الســــيناتور في ذلك »هذا 
هو املأخذ األساسي ضد رومني 
وهو يعالج املوقف اآلن ورمبا 

ينجح في ذلك«.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

من شاركوا في االستطالع الذي 
اقتصر على اجلمهوريني وحدهم. 
وتبـــع جولياني حاكـــم والية 
ماستشوســـتس األســـبق ميت 
رومني بحصوله على 15% ثم بالني 

بحصولها على أصوات %13.
من جهتـــه يبـــدأ جولياني 
فـــي والية  جولة اســـتطالعية 
نيوهامبشاير هذا االسبوع فيما 
يواصل رومني الذي يعد املرشح 
الوحيد الذي اعلن رسميا اعتزامه 
خوض االنتخابات التمهيدية عن 
اجلمهوريني جوالته في الواليات 
األميركية بداية من والية ايوا بعد 
ان قرر تخصيص مبلغ غير معلن 
حتى اآلن من ثروته الشخصية 

إلطالق حملته.
وقال السيناتور جون ماكني 
الرئاسة اجلمهوري عام  مرشح 
2008 الـــذي اختار حاكمة والية 
آالســـكا آنذاك بالني ملوقع نائب 
الرئيس على بطاقتـــه ومن ثم 
وضعهـــا في دائـــرة الضوء في 
حديث حملطة »فوكـــس نيوز« 
مســـاء األحد ان بوسع بالني ان 

الرئاسة  استقلت مرشـــحة 
اجلمهورية األميركية سارة بالني 
دراجة بخارية تقودها ابنتها ويلو 
لتدخل بها العاصمة واشنطن اول 
من امس وسط مئات من راكبي 
السابقني  الدراجات من اجلنود 
الذيـــن توجهوا الـــى العاصمة 
لزيارة مقابـــر ضحايا احلروب 
األميركية في شمال فيرجينيا في 
يوم الذكرى السنوي بالواليات 

املتحدة.
وجاءت مشاركة بالني على هذا 
النحو الدرامي في ركب الدراجات 
البخارية لتبدأ جولتها االنتخابية 
التي يبدو انها تفتقد الى الزخم 
قبـــل ان تبـــدأ، فقـــد أوضحت 
استطالعات الرأي العام ان بالني 
تأتي بعد مرشحني آخرين ظهر 
احتمال دخولهما حلبة السباق 

خالل األيام األخيرة.
ويتصـــدر عمـــدة نيويورك 
األســـبق رودي جولياني قائمة 
املرشـــحني احملتملني من احلزب 
اجلمهـــوري في الوقـــت احلالي 
سارة بالني تركب الدراجة خلف ابنتهافقد حصل على 16% من اصوات 

جورج وسوف

القاهرة ـ ام بي سي.نت: أدرج نشطاء سوريون على »الفيس 
بوك« املطرب جورج وسوف على صفحة »قائمة العار السورية«، 
بعد غنائه »يا غالي يا ابن الغالي« للرئيس بشار األسد، فضال عن 

موقفه الرافض لالحتجاجات في سورية.
ودشنت الصفحة على »الفيس بوك« ـ التي ترصد الفنانني 

املؤيدين للنظام السوري ـ بعد االنتفاضة الشعبية.
وأدرج النشطاء على صفحتهم »ڤيديو« لوسوف في مقابلة 

مع التلفزيون السوري، وقال فيها: »أقدم التعازي لكل الشعب 
السوري ولشهدائنا من اجليش واألمن والشرطة والشعب، 

فشعبنا شعب طيب، وسورية بلد أمن وأمان وبهجة، وبهجتنا 
هو رئيسنا.

وأضاف: »في سورية ال توجد لدينا معارضة، لكن هناك شيئا 
يحدث وهناك من يندس بني الناس ويتسبب في كل ذلك«.

وتوجه جورج وسوف الى جمهوره قائال: »كل واحد يحبني او ال 
يحبني.. أقول سورية حافظة كرامة كل واحد اينما راح، ويجب 

ان نكون ممتنني لرئيسنا«.


