
بن الدن حاول في أسابيعه األخيرة توحيد متمردي باكستان وأفغانستان
كشفت مصادر اميركية وباكستانية وافغانية لصحيفة »الغارديان« البريطانية أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن أمضى 
األسابيع األخيرة من حياته محاوال توحيد متمردي باكستان وأفغانستان حتت مظلة تنظيمه. وأشارت الصحيفة الى أن 
بن الدن كان حتى مستعدا ملغادرة مجمع أبوت أباد، حيث كان يختبئ، من أجل بناء حتالف عبر لقاءات مع قادة طالبان في 
أفغانستان وباكستان. وقالت مصادر في أجهزة استخبارات غربية ورئيس جلنة األمم املتحدة للعقوبات على القاعدة وطالبان 
ريتشارد باريت ان التقارير عن محاولة بن الدن تشكيل حتالف واسع صحيحة. 

لندن ـ عاصم علي  ٭

55
االربعاء 1 يونيو 2011

آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
الصني حتذر عناصر خارجية

من إثارة اضطرابات في منغوليا الداخلية

بكني ـ رويترز: حذرت الصني امس متآمرين 
أجانب لم حتددهــــم مــــن أن محاوالتهم إلذكاء 
االضطرابات في منغوليا الداخلية محكوم عليها 
بالفشل ووعدت باالستماع إلى مطالب احملتجني بعد 
احتجاجات نادرة قام بها املنغوليون الصينيون 
اثر مقتل راع صدمته شاحنة والذت بالفرار. وقالت 
جيانغ يو املتحدثة باســــم اخلارجية الصينية 
في إفادة صحافية إن عناصر في اخلارج حتاول 
استغالل »هذه الواقعة إلحداث اضطرابات... لديهم 
أغراض دنيئة«، وأضافت »بالنســــبة ملن هم في 
اخلــــارج ممن يحاولون تضخيم هذه القضية... 
أعتقد أن محاوالتهم لن تنجح«، وقتلت شاحنة 
فحم راعيا منغواليا والذت بالفرار مما أثار غضب 
سكان منغوليا الداخلية وانطلقوا إلى الشوارع 

عواصمـ  وكاالت: اعلن االحتاد االفريقي امس 
ان شمال السودان وجنوبه توافقا على تعزيز 
االمن على طول احلدود املتنازع عليها بينهما 
وعلى انشاء منطقة حدودية منزوعة السالح 
يتم فيها تسيير دوريات مشتركة رغم استمرار 
اخلالف حول منطقة ابيي. وقال االحتاد ان االتفاق 
الذي وقع مساء امس االول في اديس ابابا يلحظ 
آلية سياســـية وامنية مشتركة، يشرف عليها 
وزيرا الدفاع »لضمان متكن اجلانبني من احلفاظ 
على عالقات مستقرة وآمنة«، واضاف االحتاد 
الذي يضطلع بدور الوسيط في املفاوضات بني 
اجلانبني حتى اعالن استقالل جنوب السودان في 
التاسع من يوليو ان »االتفاق ينص على انشاء 
منطقة حدودية مشـــتركة بني شمال السودان 

خالل األيام القليلة املاضية. وقالت احلكومة الحقا 
إنها ألقت القبض على اثنني من الصينيني الهان 
بتهمة القتل لكن مطالب املتظاهرين زادت وطالبوا 
باحترام أكبر حلقوق وعادات املنغوليني في الصني. 
ومضت جيانغ تقول إن حكومة منغوليا الداخلية 
ستتعامل مع شكاوى املنغوليني، ومضت تقول 
»أعلم أن السلطات احمللية تولي أهمية كبيرة لهذا 
احلادث وستتعامل معه طبقا للقانون.. اما بالنسبة 
للمطالب املعقولة للناس، فإن استجابة السلطات 
احمللية ستكون إيجابية«. وتابعت جيانغ »ستسعى 
احلكومة احمللية جاهدة للتعامل مع العالقة بني 
حماية البيئة والتنمية االقتصادية وستتخذ كل 
اإلجــــراءات الالزمة لضمان املصالح األساســــية 

للمنتمني للجماعات العرقية املختلفة«.

وجنوبه ينبغي ان تكون منزوعة السالح وتسير 
فيها دوريات مشـــتركة«. ويأتـــي هذا االتفاق 
بعد عشرة ايام من ســـيطرة قوات اخلرطوم 
علـــى مدينة ابيي املتنازع عليها وانتشـــارها 
لكيلومترات عدة جنوبا، منتهكة اتفاق السالم 
الشامل الذي انهى العام 2005 حربا اهلية بني 

الشمال واجلنوب.
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة سودانية أن 
احلركة الشـــعبية شرعت بالتعاون مع حركة 
العدل واملساواة وحركات حترير السودان »آركو 
مناوي - عبدالواحد نور - أبو القاسم إمام« في 
الترتيب والتخطيط الجتياح اخلرطوم بالتزامن 
مع احتفاالت البالد بأعياد ثورة اإلنقاذ الوطني 

في 30 يونيو املقبل. 






 


 

 








































 معلومات عن إقامة وزير الدفاع الفرنسي
 في تونس عام 2006 على نفقة نظام بن علي

استئناف محاكمة برلسكوني 
والڤاتيكان يعتبر خسارته االنتخابات عقابًا له

شمال السودان وجنوبه يتوافقان
  على إنشاء منطقة حدودية منزوعة السالح

 تونسـ  أ.ف.پ: قال مسؤول للمكتب الوطني 
للسياحة التونسية لوكالة فرانس برس امس ان 
وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه اقام في قصر 
في تونس على نفقة نظام الرئيس زين العابدين 
بن علي في 2006، عندما كان نائبا في البرملان.

وقال امني هاجـــري »لقد دفعنا نفقات اقامته 
واملطعـــم ودفع هو النفقـــات االضافية«، مؤكدا 
معلومات كشـــفتها مجلة تونسية تصدر اليوم. 
ويومها، كان لونغيه مستشارا سياسيا لرئيس 
حزب االحتاد من اجل حركة شـــعبية، الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي.
وقالت كرمية بن موسى املسؤولة في القسم 
التجاري لفنـــدق »ذي ريزيدنس« في الضاحية 
الشـــمالية لتونس امس االول لـ »فرانس برس« 
»اؤكد انـــه اقام في الفنـــدق« و»املكتب الوطني 
للسياحة التونسية هو الذي تولى احلجز«، واكدت 
اوساط لونغيه االثنني لـ »فرانس برس« ان االخير 
اقام فعال في الفندق، اما بالنسبة للنفقات فصرح 
لونغيه للمجلة التونسية بأنه ال يذكر انه »متت 

دعوته«.

روماـ  وكاالت: اســــتؤنفت محاكمة رئيس 
الوزراء االيطالي سلفيو برلسكوني امس في 
قضية الفضيحة اجلنسية احملرجة »روبي غيت« 
غداة هزمية كبرى الئتالفه الوسط ـ اليميني 

في انتخابات محلية، السيما في ميالنو.
وبحسب االتهام، فإن رئيس الوزراء دفع 
للمومس املغربية كرمية احملروق، الشــــهيرة 
باســــم روبي مبالغ مالية لقــــاء اقامة عالقة 
جنســــية معه وذلك في عشــــر مناسبات بني 
فبراير ومايو 2010 وكانت في حينه قاصرا، 
وهي جرميــــة يعاقب عليها القانون االيطالي 
بالسجن حتى ثالث سنوات. لكن برلسكوني 
نفى كل االتهامات املوجهة اليه متهما االدعاء 
بالتآمر ضده. وتأتي احملاكمة في فترة حساسة 

لرئيس الوزراء االيطالي غداة هزمية ائتالفه 
في الدورة الثانية من االنتخابات البلدية. فقد 
خســــر حزبه بلدية ميالنو، معقله االنتخابي 
منذ 18 عاما، كما فشــــل في انتزاع نابولي من 
ايدي اخصامه حيث حقق فيها مرشح اليسار 

فوزا كبيرا. 
واضافة الــــى هاتني املدينتــــني الكبريني، 
فقد خسر اليمني ايضا مدنا اخرى مهمة مثل 

ترييستي وكاغلياري ونوفاري. 
هذا ووصفت اذاعة الڤاتيكان النتائج اإليطالية 
مبنزلة عقاب لرئيس الوزراء برلسكوني وذلك 
بعد ثمانية عشر سنة من تولي أحزاب اليمني 
ملقعد عمدة مدينة ميالنو التي تعتبر العاصمة 

االقتصادية واملالية إليطاليا.

الثوار يطلقون على قواتهم اسم جيش التحرير الوطني

رئيس جنوب أفريقيا: القذافي »ليس مستعدًا« ملغادرة ليبيا
وفراتيني من بنغازي: »نظام العقيد انتهى«

ظـــن  وكاالت:  ـ  عواصـــم 
الكثيـــرون ان مســـاعي رئيس 
جنوب الســـودان جاكوب زوما 
مع العقيد معمر القذافي النهاء 
الليبية ســـتثمر، ولكن  االزمة 
النتيجة كانت عكسية والعقيد 
اصر على البقاء في ليبيا او اقله 

هذا ما اعلن عنه. 
فغداة زيارة قام بها زوما الى 
طرابلس، اعلنت رئاسة جنوب 
الليبي  الزعيم  ان  افريقيا امس 
معمـــر القذافي »غير مســـتعد 
ملغادرة بالده«، رغم الصعوبات، 
بدورها دعت وزيـــرة خارجية 
افريقيـــا مايتي نكوانا  جنوب 
ماشـــاباني ان بالدها تدعو الى 
وقف »فوري« الطالق النار يسمح 

لالطراف بالتحاور.
وقالت وزيرة اخلارجية امام 
البرملان في الكاب »مبوجب قرار 
االحتاد االفريقـــي حول ليبيا، 
نكـــرر دعوتنا الى وقف فوري 
وميكن التحقق منه الطالق النار 
لتشـــجيع االطراف املتحاربة 
على بدء حوار من اجل انتقال 

دميوقراطي«.
واضافت »نحن على قناعة بان 
حل املشكلة الليبية ال ميكن ان 
يكون عسكريا بل يجب ان مير 
بحوار سياسي«، في هذا الوقت، 
صرح وزير اخلارجية االيطالي 
فرانكو فراتيني امام الصحافيني 
امس بأن »نظام القذافي انتهى«، 
وذلك خالل زيارة لبنغازي بهدف 
تدشني قنصلية لبالده في هذه 
املدينة التي تشكل معقل الثوار 

الليبيني.
وقـــال فراتيني خالل مؤمتر 
صحافـــي مع املكلف الشـــؤون 

رســـميا على القوات التابعة له 
التي تقاتل قوات الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وقال املجلـــس االنتقالي في 
بيان »اتخذ املجلس القرار رقم 
67 باطالق اسم جيش التحرير 
الوطني رســـميا علـــى القوات 
ان  البيان  املســـلحة«، واضاف 
املجلس االنتقالي يأمل ان يعبر 
االســـم املؤقت بصـــورة افضل 
عن »املهنيـــة املتنامية« للثوار 
و»انضباطهم العسكري« وصوال 
الى »قلب نظام القذافي«، وتتألف 
قوات الثوار الضعيفة التجهيز 
من شـــبان متطوعني ليســـت 
لديهم خبرة عسكرية حتت امرة 
عسكريني انشـــقوا عن اجليش 

الليبي.

الوطني  اخلارجية في املجلس 
االنتقالي الذي ميثل الثوار علي 
العيسوي ان »نظام القذافي انتهى، 
عليه ان يتنحى، عليه ان يغادر 
البالد«، واضاف ان »مساعديه 
القريبني تركوه، لم يعد لديه دعم 
دولي، قادة دول مجموعة الثماني 
يرفضونـــه: عليـــه ان يرحل«، 
واعتبر الوزير االيطالي انه الجبار 
القذافي على الرحيل »علينا ان 
نواصل ضغطنا العسكري ونشدد 
العقوبات االقتصادية لضمان عدم 
تراجع التحرك ملصلحة الشعب 

الليبي«.
في غضون ذلك، اعلن املجلس 
الذي ميثل  الوطني االنتقالـــي 
الثوار الليبيني في بنغازي اطالق 
الوطني«  التحرير  اسم »جيش 

)رويترز( القذافي مستقبال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في طرابلس مساء أمس األول  

أشاد بـ »الربيع العربي« و»مناهضة عنف السلطة«

أوكامبو: اغتصاب بأوامر عليا في ليبيا والبشير سيحاكَم
دبيـ  سي.إن.إن: قال املدعي العام 
حملكمة اجلنايات الدولية، لويس 
أدلة  إنه يجمع  مورينو أوكامبو، 
تشير إلى صدور أوامر عن القيادة 
الليبية لعناصرها مبمارسة عمليات 
النساء،  املمنهجة ضد  االغتصاب 
القضية ضد  وتعهد بضمها مللف 
العقيد معمر القذافي، كما شدد على 
أن »املناورات السياسية« للرئيس 
السوداني، عمر البشير، لن حتول 

دون مثوله أمام العدالة.
وأشاد أوكامبو، في حديث خاص 
ملوقع »ســـي.إن. إن« بالعربية بـ 
»الربيع العربي« الذي قام أساسا 
برأيه لـ »مناهضة عنف السلطة«، 

واعتبـــر أن التغيـــرات احلاصلة 
ستشجع دول املنطقة على االنضمام 

إلى اتفاقية احملكمة.
ورفض أوكامبو التعليق على 
الوضع في سورية باعتباره خارج 
صالحياته حاليا، كما لفت إلى أن 
احملكمـــة اجلنائية الدولية التزال 
تدرس املوقف من الطلب الفلسطيني 

بإحالة ملف أحداث غزة إليها.
وشـــرح أوكامبو الوضع في 
ليبيا واختالفه عن السودان، قائال: 
»العالم يتطـــور، وقد اتضح أمام 
الناس أكثر فأكثر أن الهجمات في 
املدنيني،  ليبيا كانت موجهة ضد 
وقد توحد العرب وروسيا والهند 

والصني خلف فكرة أساسية وهي 
أنه ال ميكن قبول أن تقوم الدولة 
مبهاجمة شعبها، وطالبوا بتدخل 

احملكمة اجلنائية الدولية«.
وأضاف: »الوضع في السودان 
مماثل، لكن األمور لم تكن واضحة 
فـــي ذلك الوقـــت كما هـــي عليه 

اآلن«.
وعّلق أوكامبو على ما أدلى به 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، في افتتاح املؤمتر اإلقليمي 
للمحكمـــة في الدوحة األســـبوع 
املاضي، مـــن أن تدخـــل مجلس 
األمن في عمل احملكمة يتنافى مع 
استقالليتها، بالقول »إن احلل يتمثل 

في انضمام الدول العربية التفاقية 
فـــي بروتوكول  املتمثلة  احملكمة 

روما«.
وبـــرر أوكامبـــو وجهة نظره 
بالقول إن املشكلة متمثلة في أن 
صالحيات احملكمة في الدول التي 
ليســـت جزءا من اتفاقية إنشائها 

مرتبطة مبجلس األمن.
وذكر مبا جـــرى قبل أيام من 
إلقاء القبض على القائد العسكري 
الصربي، راتكو مالديتش، بعد 15 
ســـنة من تاريخ ارتكابه اجلرائم 
في حرب البوسنة وقال: »بالنسبة 
لنا فنحن نعتقد أن البشير ارتكب 
جرائم ويجب أن يصار إلى القبض 

عليه، وأظن أنه سيعتقل في نهاية 
املطاف ألنه ميكنه القيام مبناورات 
سياســـية وعقد اتفاقيات لكسب 
الوقـــت، ولكنه الحقا ســـيواجه 

العدالة.. فالقضية مسألة وقت«.
الدولي  العام  املدعـــي  واعتبر 
أن املهـــم بالنســـبة له فـــي هذه 
البشير فحسب،  املوضوع »ليس 
بل اجلرائم التي التزال ترتكب في 
إقليم درافـــور«، وقال إن القصف 
مستمر على املدنيني، كما تتواصل 
عمليات االغتصاب والترهيب، في 
حني يعيش النازحون في املخيمات 
»ظـــروف إبادة جماعية« على حد 

تعبيره.

مكتب محاماة 
في جنوب أفريقيا 

يدافع عن القذافي
جوهانسبرغ ـ د.ب.أ: توصل 
مكتب محاماة جنوب أفريقي 

التفاق مع ليبيا للدفاع عن الزعيم 
الليبي معمر القذافي في حال 

مثل أمام محكمة دولية.
وذكرت صحيفة تاميز في عددها 

الصادر أمس ان كبير ممثلي 
االدعاء باحملكمة اجلنائية الدولية 
يريد محاكمة القذافي واثنني من 

أفراد نظامه في الهاي بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

ويتهم املسؤولون الليبيون 
بإصدار األوامر مبهاجمة 

املدنيني وذلك من بني اتهامات 
أخرى بانتهاك حقوق اإلنسان، 
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
لم تذكر هويتها ان مسؤولني 

ليبيني بارزين توصلوا »التفاق 
تفويض« مع مكتب الجنا اتورنيز 
للمحاماة منذ ثالثة أسابيع لتقدمي 

املشورة واخلدمات القانونية 
للقذافي ومسؤولني آخرين في 

ليبيا، وكان رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما قد زار طرابلس 

أمس االثنني في إطار جهود 
االحتاد األفريقي للتفاوض بشأن 

وقف إطالق النار بني القذافي 
والثوار. 

 املنامة حتذر من أي نشاط يهدد األمن واحلريات.. وتنفي حصول انتهاكات بحق طبيبات شيعيات

ملك البحرين يدعو إلى حوار وطني من »دون شروط مسبقة« 
عواصـــم ـ وكاالت: دعا عاهل 
البحريـــن امللك حمد بن عيســـى 
آل خليفة أمس عشـــية رفع حالة 
الى حوار  اململكـــة،  الطوارئ في 
وطني »من دون شروط مسبقة« 
للبحث في »الوضع األمثل ململكة 
البحرين«، حســـبما أفادت وكالة 

األنباء الرسمية.
وقـــال امللك في كلمة امام كبار 
البحرين »نوجه  فـــي  اإلعالميني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
للدعوة حلـــوار للتوافق الوطني 
بشأن الوضع األمثل ململكة البحرين 
واتخاذ جميـــع اإلجراءات الالزمة 
للتحضيـــر لهـــذا احلـــوار اجلاد 
والشامل ودون شـــروط مسبقة 
ليبـــدأ مع بداية شـــهر يوليو من 
هذا العام ليبادر اجلميع باالشتراك 
فيه بدورهم من خالل استشراف 
املرئيات«.  املستقبل واستخالص 
وقال امللك ان احلوار هو »من اجل 
دفع عجلة اإلصالح ملزيد من التطور 
في جميع املجاالت،  واملساهمة في 
ترسيخ قواعد املشروع اإلصالحي، 
وحتقيق آمال شعب البحرين الكرمي 
في السلم والعدالة واستمرار عجلة 
التنمية والتقـــدم«. وذكر العاهل 
البحرينـــي ان »مرئيات احلوار« 
سترفع له ليعرضها على املؤسسات 

الدستورية.
وأكد امللك حمد ان دعوته للحوار 
تأتي استكماال لدعوة احلوار التي 
اطلقها ولي العهد األمير سلمان بن 

باألمن واإلضرار بالســـلم األهلي، 
مســـتنكرة ما صـــدر عن البعض 
مؤخرا من تصريحات تؤكد اإلصرار 
باملضي على النهج غير املسؤول 
الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب 
االســـتقرار وتهديد حياة اآلمنني 
وسالمة املواطنني خالل األحداث 

املاضية التي شهدتها اململكة.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية 
البحرينية أمس ما أفادت به طبيبات 
شيعيات لوكالة فرانس برس حول 
تعرضهن للتعذيب خالل اعتقالهن 
بتهمة دعم احملتجني املناوئني للنظام 

في اململكة.
 وقالت الوزارة في بيان ارسل 
بالبريد االلكترونـــي الى الوكالة 
ان »املزاعم واالدعاءات التي ادلت 
بهـــا طبيبـــات في تقريـــر وكالة 
فرانس برس ليست فقط من دون 
اي اســـاس، بل حاقدة«، واضاف 
البيان ان »الســـلطات البحرينية 
تؤكد ان اعلى معايير احترام حقوق 
االنسان يتم اتباعها في جميع مراكز 
التوقيف واالستجواب في البالد«. 
وذلك ردا على ما نقلته الوكالة عن 
طبيبات افرج عنهن مؤخرا أنهن 
تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من 
قبل محققني في االعتقال وبحسب 
البيـــان، فان »البحريـــن تعهدت 
بالتحرك بجدية ضد اي شكل من 
اشكال التعذيب او سوء املعاملة من 
قبل قوات االمن بحق موقوفني او 

من يخضعون للتحقيق«. 

من تاريخـــه«. وأكد ان »االصالح 
هو املشـــروع الذي لم ولن نحيد 

عنه«.
وأضاف »من الذي ال يريد أداء 
حكوميـــا أكثر كفـــاءة؟ او متثيال 
تشريعيا أكثر فعالية؟ او جمعيات 
سياسية ومؤسسات مجتمع مدني 
تعمل في إطـــار الوحدة الوطنية 
والتزام حكم القانون؟ من ال يريد 
ذلك فهو ال يؤمن بالتطور كما أنه لن 
يستطيع أن يوقف السير الطبيعي 

الصحيح لتقدم حياة الشعوب«.
من جهتها، أعلنت القيادة العامة 
لقوة دفاع البحرين أمس ان القوات 
املســـلحة للمملكـــة أكملت املهمة 
اليها بنجاح في احملافظة  املوكلة 
على األمن والنظام العام وسالمة 
املواطنني واملقيمـــني وانها نفذت 
واجباتها علـــى أكمل وجه. وذكر 
بيـــان تلفزيوني للقيـــادة العامة 
مبناسبة رفع حالة السالمة الوطنية 
التـــي تنتهي غـــدا ان حفظ األمن 
الى قوات األمن  والنظام سيؤول 
الوطني موضحة  العام واحلرس 
ان جميـــع التدابيـــر واإلجراءات 
الضرورية الالزمة ستســـتمر من 
اجل احلفاظ على ســـالمة الوطن 
واملواطنني وحماية السلم األهلي 

وسيادة القانون.
العدل  بدورها حـــذرت وزارة 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
البحرينية من كل أشكال الدعوات 
والنشاطات التي من شأنها املساس 

حمد آل خليفة بعد اندالع احلركة 
االحتجاجية التي قادها الشيعة في 
منتصف 14 فبراير. وقال امللك في 
كلمة »ان ما مر بنا من احداث خالل 
الفترة املاضية يجب أال نتوقف عنده 
إال من اجل اســـتخالص الدروس 
والعبر فعجلة االصالح قد حتركت 
منذ بداية االجماع التاريخي على 
ميثاق العمل الوطني )2001( الذي 
قـــرر من خالله شـــعب البحرين 
الكرمي االنتقال الـــى فصل جديد 

عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة


