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»سفاح البوسنة« ميثل أمام محكمة اجلزاء الدولية للمرة األولى

أمهات سربرينتشا ينتظرن محاكمة مالديتش بعد 16 عامًا
الهــــاي ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: مثل 
السابق لصرب  العسكري  القائد 
املتهم  البوسنة راتكو مالديتش 
خصوصا بالتــــورط في مجزرة 
سربرنيتشــــا في 1995، اجلمعة 
للمرة األولى امام محكمة اجلزاء 
الدولية ليوغوسالفيا سابقا في 
الهــــاي أمس وقــــال انه »مريض 

جدا«.
وأضاف مالديتش الذي يعرف 
بـ »سفاح البوســــنة«: »أنا رجل 
مريض جدا وبحاجة لبعض الوقت 
للتفكير فيما قالته لي اآلن« مقررة 
احملكمة التــــي تلت عليه حقوقه 

بعيد افتتاح اجللسة.
وتابع: »كنت أعاني من توتر 
شديد ولم أفهم سوى القليل مما 
تلته علينا هذه املرأة«، مؤكدا ان 
»قسم التمريض بالسجن سلمني 
ثالثة سجالت لكنني لم اقرأ شيئا 
منها كما انني لم أوقع على شيء، 

كنت في حالة سيئة جدا«.
ومثل مالديتــــش مرتديا بدلة 
رمادية اللــــون وربطة عنق، امام 
القاضــــي وهو جالس وبدا نحيال 
وغلبت عليه عالمات التعب والتقدم 
بالسن، خالفا ملا كان عليه الرجل 
القوي الذي كان يرتدي بزة عسكرية 

خالل التسعينيات.
وحتدث مالديتش بأســــلوب 
غاضــــب، وقال إنه لم يقرأ وثائق 
القضية وأنه بحاجة لشهرين لفعل 
ذلك، كما اعترض على هوية محاميه 

قائال انه ال يعرفه.
ورد القاضــــي على مالديتش 
بالقول إنه لم يثر معه هذه القضايا 
بعد، وإمنا سأله عما إذا كان قد تلقى 
الوثائق وفهم ما فيها، ومن ثم سأله 
حول ما إذا كان يرغب في أن تقرأ 
احملكمة عليه الوثيقة، فرد مالديتش 
بالقول: »ال أريد أن يقرأ أحد علي 

وال حتى جملة واحدة«.

النســــاء اللواتي قتل أقاربهن في 
سربرنيتشا بينما ترفع إحداهن 
صــــورة للجنرال الســــابق »آمل 
أن تــــدرك احملكمــــة خطورة تلك 
اجلرائم وان حتاكمه باسم العدالة 
وضحاياه«. ولــــدى وصوله الى 
سجن احملكمة أودع مالديتش في 
عزلة طبقا لإلجراءات اخلاصة بهذا 
النوع من احلاالت وخضع لسلسلة 
من الفحوص الطبية ككل سجني 

جديد.
من جهتها، قالت سوباسيتش 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( قبل 
ظهور مالديتش في احملكمة أمس: 
اليه كي يبقي  »قابلته وتوسلت 

على حياة ابني«.
وأضافت: »املجرم وعدني، لكنه 
لم يكن آدميــــا مبا يكفي، احتجز 
ولدي واقتاده للموت، وطوال ستة 
عشر عاما ظل هو حيا بينما أبحث 

أنا عن رفات ولدي«.
من جهته، قال أكسيل هاجيدرون 
محامي »أمهات سربرنيتشا« ان ذلك 
اللقاء حــــدث في يوليو 1995 في 
قرية بوتــــوكاري، حيث مت جمع 
سكان سربرنيتشــــا قبل ان يتم 
فصل الرجال والصبية عن الباقني 

إلعدامهم.
وأضاف: »سوباسيتش نظرت 
مباشرة الى عينيه، وحتدثت معه« 
وبعد حلظات اقتاد زوجها وابنها 

بعيدا.
وقالت سوباسيتش انها فقدت 
21 شــــخصا من أفراد أسرتها في 
تلك املذبحــــة، حيث خططت هي 
ومجموعة من »أمهات سربرنيتشا« 
ممن سافرن الى الهاي للقاء املدعي 
العام للمحكمة اجلنائية اخلاصة 
بيوغوسالفيا السابقة، سيرغي 
براميرتز. وقالت: »سأكون سعيدة 
إذا أدليت بشهادتي )ضد مالديتش( 

إذا ما استدعتني احملكمة«.

وبعدها خلص القاضي الهولندي 
الفونس اوري الذي ترأس في 2008 
جلسة مثول مشابهة لزعيم صرب 
البوســــنة رادوفان كرادزيتش، 
خالل اجللسة التهم االحدى عشر 
باإلبادة وجرائــــم حرب وجرائم 
ضد اإلنسانية املوجهة الى راتكو 
مالديتش. وقــــام القاضي بقراءة 
البيان، بينمــــا أنصت مالديتش 
دون ظهــــور انطباعــــات محددة 

على وجهه.
ومبجرد انتهــــاء القاضي من 
قراءة الئحة االتهامات، توجه إلى 
مالديتش بالقــــول: »هل تريد أن 
تــــرد اآلن أم تختار تأجيل ذلك ـ 
وفق القواننيـ  ملدة 30 يوما؟« فرد 
مالديتش بالقول: »أريد أن أحصل 
على نسخة مما قرأته من اتهامات 
مهينة، أحتاج ملراجعتها مع احملامني 
وسيلزمني أكثر من شهر لقراءة 
هذه الكلمات الوحشية والقاسية«، 
فرد القاضي بأن القانون ال يسمح 
بأكثر من 30 يوما، وقام بتحديد 
جلسة ثانية في صباح الرابع من 

يوليو املقبل.
الناطقة باسم مجلس  وقالت 
محكمة الدائرة اجلنائية التمهيدية 
اخلاصة بجرائم احلرب في بلغراد، 
دوشيتسا ريستيتش، إن احملكمة 
»رفضت شــــكوى دفــــاع راتكو 
مالديتش كشكوى غير قائمة على 
أساس«، مؤكدة على قرار استيفاء 
الشروط لتســــليم مالديتش إلى 
محكمة الهاي، وفقا ملا ذكره موقع 

اإلذاعة الصربية على اإلنترنت.
وقالت كادا هوتيتش )69 سنة( 
قبل افتتاح اجللســــة لـ »فرانس 
برس« ان »مالديش مجرم كبير لقد 
قتل ابني وزوجي وشقيقاي« خالل 
مجزرة سربرنيتشا التي قتل فيها 

ثمانية آالف مسلم سنة 1995.
وأضافت الــــى جانب عدد من 

تقدير مـــدة كل منهما خمس 
سنوات فقط.

وقال راؤول كاسترو أمام 
الصحافيني ضاحـــكا »كيف 
تراني الفتيـــات هنا، كم هن 
الالئي بلغن الستني من العمر، 
لكنهن ال يقدرن على ممارسة 

احلياة مثلي؟«.
الكوبية  وكانت احلكومة 
بدأت العام املاضي »حتديث« 
منوذج اشتراكي للبالد، كما 

وصف ذلك رسميا.
التحديث  ويتمركز هـــذا 
حول إنقاذ االشتراكية الكوبية 
القطاع  من خالل إســـهامات 
اخلاص، حيث سيتم التخلي 
عن حوالي مليون وظيفة من 
وظائف الدولة، يتوجب على 
أصحابها تدبير دخولهم من 
القطاع اخلاص الذي لم ينشأ 

بعد.

الرئيس الكوبي بعد بلوغه الثمانني: 
فتيات في الستني ال ميلكن حيويتي

هافاناـ  د.ب.أ: أعلن الرئيس 
الكوبي راؤول كاسترو أنه ال 
يرى حتـــى اآلن مبررا لترك 
السلطة إلى جيل أكثر شبابا 
برغم املشـــاكل الصعبة التي 

متر بها كوبا.
وقال راؤول الذي بلغ أمس 
الثمانني من العمر أثناء وداعه 
الســـابق  البرازيلي  للرئيس 
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا 
مبطار هافانا أمس األول »إنها 
مأساة أال أمتكن من االستقالة، 
فعلي أن أمت ما اتفقت عليه مع 
مؤمتر احلزب، إال أنني لن أزيد 
عن تولي فترة رئاسية أخرى 
فقط )مدتها خمسة أعوام(«.

وكان راؤول كاسترو اقترح 
علـــى املؤمتر العـــام للحزب 
الشـــيوعي الكوبي قصر مدة 
تولي املناصـــب القيادية في 
راؤول كاستروالبالد على فترتني على أقصى 

تكلفة احلرب على »اإلرهاب« 
في باكستان 67.93 مليار دوالر

كوريا اجلنوبية تدشن مدمرة حربية 
ذات تقنية عالية

إسالم آباد ـ يو.بي.آي ـ رويترز: أظهر مسح 
اقتصـــادي باكســـتاني ان تكلفة »احلرب على 
اإلرهاب« في باكســـتان خالل السنوات العشر 
املاضية بلغت 67.93 مليار دوالر وقد ارتفعت 
خالل الســـنة املالية 2010/ 2011 إلى 17.8 مليار 
دوالر بعدما كانت 2.669 مليار دوالر بعد اعتداءات 

11 سبتمبر 2001.
الباكستانية أمس  وأشارت وسائل اإلعالم 
األول إلى ان »املســـح االقتصادي الباكستاني« 
أظهر وجود كلفة مباشرة وغير مباشرة »للحرب 
على اإلرهاب« في باكستان بلغت قيمتها خالل 
الســـنوات الـ 10 املاضية حوالي 67.93 مليار 

دوالر.
وأظهر املسح ان باكستان تقبع حتت ضغط 
كبير ناجم عن »احلرب على اإلرهاب« التي اشتدت 

كثيرا خالل السنوات الـ 4 املاضية.
وأشار إلى ان هذه احلرب لم تتسبب فقط في 
ضرر في االقتصاد وإمنا في النسيج االجتماعي 

الباكستاني أيضا.
ولفت إلى انـــه في بداية هذه احلرب قدرت 
تكلفتها بـ 2.669 مليار دوالر في السنة املالية 
2001ـ  2002 وقد تكبد االقتصاد تكاليف مباشرة 
وغير مباشرة استمرت في االرتفاع لتصل إلى 
13.6 مليار دوالر في السنة املالية 2009 ـ 2010 
ومن ثم 17.8 مليار دوالر في السنة املالية 2010 

ـ 2011 ويرجح أن تستمر في االرتفاع.
وتبني ان كلفـــة »احلرب على اإلرهاب« في 
السنة املالية الراهنة تركت تأثيرا على الصادرات 

بلغت 2.90 مليار دوالر والبنية التحتية )1.72 
مليار دوالر( واالستثمار اخلارجي )2.10 مليار 
دوالر( فيما بقي النـــاجت الصناعي 1.70 مليار 

دوالر.
وتكبد القطاع اخلاص أيضا خسائر تقدر بـ 1.10 

مليار دوالر بسبب »احلرب على اإلرهاب«.
وبقيت تكلفة »احلرب على اإلرهاب« بالنسبة 
جلمع الضرائب 2.10 مليار دوالر ودفع 0.80 مليار 
دوالر ألشخاص متضررين من هذه احلرب في 
السنة املالية احلالية، في حني بقي اإلنفاق 1.60 
مليار دوالر والنفقات األخرى 0.90 مليار دوالر 

وكلفة الغموض 2.90 مليار دوالر.
قالت وزارة اخلارجية الباكستانية امس إن 
باكستان والواليات املتحدة اتفقتا على استئناف 
عمليات مخابرات مشـــتركة ضد اإلســـالميني 
املتشددين كخطوة أولى إلعادة بناء الثقة بني 

البلدين.
وجاء هذا اإلعالن بعد أسبوع من ضغط وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون على زعماء 
باكستان املدنيني والعسكريني التخاذ خطوات 
حاسمة ضد اجلماعات، املتشددة التي تعمل في 
البالد وذلك بعد اكتشاف ان أسامة بن الدن زعيم 
تنظيم القاعدة الذي قتلته القوات األميركية كان 

يعيش في باكستان طوال سنوات.
وقالـــت تهمينـــا جاجنوا املتحدثة باســـم 
اخلارجية الباكستانية لـ »رويترز«: »ستكون 
هناك عمليات مشـــتركة. ميكن ان تكون تبادال 

للمعلومات املخابراتية«.

سيؤول ـ يو.بي.آي: دشنت القوات البحرية 
الكورية اجلنوبية امس مدمرتها البحرية الثانية 
املزودة بأحدث األجهزة والتقنيات في وقت يشهد 
فيه التوتر بني الكوريتني تصاعدا خصوصا بعد 
الهجوم العسكري الكوري الشمالي على اجلنوب 
في العام املاضي. ونقلت وكالة األنباء الكورية 
اجلنوبية »يونهاب« عن مســــؤولني عسكريني 
كوريــــني جنوبيني إعالنهم عن تدشــــني املدمرة 
البحرية التي تتميز بكونها حتتوي على أحدث 
األجهزة والتقنيات. وأشارت إلى ان سعة املدمرة 
»كاي دي إكس 3« 7600 طن وهي تدخل في اخلدمة 
بعد تشغيل جتريبي استمر 9 أشهر ومت إدراجها 

ضمن األسطول السابع في القوات البحرية.
وأطلق على املدمرة اجلديدة اســــم »يولكوك 
يي إي« أحد أشهر علماء الكونفوسوشية الذي 

عاش بني 1536 و1584.
وقال مســــؤول بالبحرية الكورية اجلنوبية 
»ســــتقوم املدمرة يولكوك يي إي مبهام دفاعية 
جوية وبحرية في اجلوانب الـ 3 من شبه اجلزيرة 
الكورية«. وأشار املسؤولون إلى انه بإمكان املدمرة 
التي يبلغ طولهــــا 166 مترا حمل 120 صاروخا 
وطوربيدا طبقا لنظام اإلطالق الرأســــي ويبلغ 
عدد طاقمها 300 فرد، كما ميكنها حمل طوافتني 
بحجم متوسط وتبلغ سرعتها 30 عقدة مبدى ألف 
كيلومتر. يشار إلى ان العالقات بني الكوريتني 
مازالت شديدة التوتر بعد حادثة إغراق السفينة 
احلربية »تشونان« في مارس 2010 ما أدى ملقتل 
46 بحارا ومن ثم القصف املدفعي الكوري الشمالي 
جلزيرة في اجلنوب ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص 

بينهم مدنيان.

لشبونة ـ د.ب.أ: اختتمت االحزاب البرتغالية 
أمس حمالتها قبل االنتخابات البرملانية التي 
جترى غدا االحد والتي يتوقع أن يطيح فيها 

احملافظون املعارضون باالشتراكيني في حكومة 
رئيس الوزراء املؤقت جوزيه سوكراتيس.

وقال الزعيم احملافظ من ميني الوسط بدرو 
باسوس كويلهو إنه يتوقع »نتيجة باهرة 

للبرتغال« وإنه »مستعد للحكم«.
وكان استطالع نشرته صحيفة »بابليكو« اليومية 

قد أعطت احلزب االجتماعي الدميوقراطي الذي 
ينتمي إليه باسوس كويلهو نسبة 36.5% من 

االصوات مقابل 31% لالشتراكيني.
ومن املتوقع على نطاق واسع أن يشكل احلزب 

االجتماعي الدميوقراطي حكومة ائتالفية مع 
حزب املركز االجتماعي الدميوقراطي القومي 
- الشعبي احملافظ القومي املعروف اختصارا 

باألحرف »سي.دي-إس-بي.بي« حيث ذكر 
استطالع الرأي أنه سيحصل على 11.6% من 

االصوات.
وهناك مخاوف من أن حكومة ضعيفة لن تتمكن 

من تطبيق السياسات التقشفية الصارمة التي 
طالب بها االحتاد االوروبي وصندوق النقد 

الدولي اللذان قدما للبرتغال خطة إنقاذ بقيمة 78 
مليار يورو )113 مليار دوالر(.

واضطرت البرتغال لقبول خطة االنقاذ بعد أن 
استقال سوكراتيس بسبب فرض البرملان خطته 

الرابعة التقشفية وارتفاع تكاليف االقتراض 
للشبونة إلى مستويات غير طبيعية.

وواجه سوكراتيس انتقادات متزايدة وموجة 

من الهجمات بسبب سياساته التقشفية التي 
ينظر إليها على إنها تهوى بأعداد متزايدة من 

االشخاص إلى دائرة الفقر.
ويدلي البرتغاليون بأصواتهم بعد شهرين من 
استقالة حكومة سوكراتيس ويحسمون بذلك 

ما إذا كان االشتراكيون املنتهية واليتهم او 
الليبراليون )وسط اليمني( سيتولون مهمة تنفيذ 
برنامج املساعدة الدولية الذي يفترض ان يخرج 

البالد من االزمة.
ومازال ربع الناخبني لم يحسموا خيارهم بعد 
مترددين بني رفضهم رئيس الوزراء الذي ال 

يحظى بشعبية واخلوف من وسط اليمني الذي 
وعد »بالذهاب الى ابعد« مما تقترحه »اللجنة 
الثالثية« )االحتاد االوروبي وصندوق النقد 

الدولي والبنك املركزي االوروبي( السيما في 
مجال اخلصخصة واصالحات سوق العمل 

واالجهزة العامة.
غير انه بعد عشرة أيام من انطالق احلملة 

االنتخابية بدا احلزب االجتماعي الدميوقراطي 
)وسط ميني( الذي ينتمي اليه بدرو باسوس 

كويلهو االوفر حظا للفوز مبعدل %35.8 
من االصوات احملتملة مقابل 32.2 للحزب 

االشتراكي جلوزيه سوكراتس كما افادت آخر 
االستطالعات.

وافادت ايضا بأن حزب الوسط الدميوقراطي 
اليميني الصغير الذي ايد هو ايضا »اهداف« 

برنامج املساعدة سيظل ثالث قوة سياسية في 
البالد سامحا ملجل اليمني بالتطلع الى تشكيل 

اغلبية برملانية.

البرتغاليون ينتخبون غدًا 
حكومة تنفيذ خطط التقشف

جوبيه متفائل باستئناف السالم والبابا يعتبر إقامة دولة فلسطينية  »حاجة ماسة«

إسرائيل تتأهب في ذكرى »النكسة« وتوجه رسائل حتذيرية للدول العربية 
عواصم ـ وكاالت: اختتم وزير 
اخلارجية الفرنســــي آالن جوبيه 
أمس زيارة إلســــرائيل واألراضي 
الفلسطينية استمرت 36 ساعة، 
مؤكدا على وجود »فرصة« لتحقيق 
مقترح باريس بعقد مؤمتر سالم 
فلسطينيـ  إسرائيلي، وكان جوبيه 
التقى قبــــل مغادرته في تل أبيب 
وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك 
وزعيمة املعارضة تسيبي ليڤني 
وبحث معهما االقتراح الفرنسي.

وقال متحدثا لوكالة »فرانس 
بــــرس« »قرأت فــــي الصحف ان 
احلكومــــة اإلســــرائيلية تدرس 
اقتراحنا، إذا ليست هناك عرقلة«، 
وكان جوبيه كشــــف عن مشروع 
تنظيم مؤمتر ســــالم فلسطيني ـ 
إسرائيلي قبل نهاية يوليو على 
أســــاس املرجعيات التــــي أعلنها 
الرئيس األميركي بــــاراك اوباما، 
ولم يصدر أي رد رســــمي سواء 
من إسرائيل أو من الفلسطينيني 

على املقترح الفرنسي.
فــــي احلكومة  وقال مصــــدر 
لـ »فرانس برس«  اإلســــرائيلية 
ان »احلكومة لم تشأ إغالق الباب 
بوجــــه االقتراح الفرنســــي بعقد 
مؤمتر وتنتظر لترى ما سيحصل، 

املعارضة اإلسرائيلية زعيمة حزب 
»كادميا« تســــيبي ليڤني بالفكرة 
التــــي طرحها وزيــــر اخلارجية 
الفرنســــي بعقــــد مؤمتر ســــالم 
إسرائيلي ـ فلسطيني في باريس 

الشهر املقبل.
ونقلت اإلذاعة اإلســــرائيلية 
العامة عن ليڤني قولها في مستهل 
اجتماعها بجوبيه مبدينة القدس 
احملتلة أمس انــــه »يتوجب على 
إســــرائيل إعادة حتريــــك عملية 
الفلســــطينيني  مــــع  التفــــاوض 
الطريق املســــدود  وإخراجها من 
الذي وصلت اليه«. في سياق مواز 
وضع اجليش اإلسرائيلي في حالة 
تأهب حتسبا لتظاهرات فلسطينية 
مرتقبة اليوم في الذكرى الرابعة 
واألربعني »للنكســــة« أي هزمية 
القوات العربية أمام إسرائيل خالل 
حرب يونيو 1967، كما أفادت إذاعة 

اجليش اإلسرائيلي.
وأرسلت تعزيزات إلى احلدود 
اللبنانية وهضبة اجلوالن احملتلة، 
حيث يقع خط إطــــالق النار مع 
ســــورية، وإلى حدود قطاع غزة 
والضفــــة الغربيــــة احملتلة، كما 
أضافت اإلذاعــــة، وألغى اجليش 
مأذونيات عطلة نهاية األســــبوع 

اجلمعة دخول املصلني املسلمني 
الذين تقــــل أعمارهم عن 45 عاما 
الى باحة األقصى«، وكان حضور 
الشرطة قويا بشكل خاص في أزقة 
املدينة القدمية وفي حي ســــلوان 
حيث تنشط وحدات خاصة ملنع 
أي تظاهرة، كما ذكر مصور وكالة 
»فرانس برس«، وكانت صفحات 
على مواقع التواصل االجتماعي على 
شبكة االنترنت دعت الفلسطينيني 
لتنظيــــم جتمعات حاشــــدة على 
احلدود اإلســــرائيلية مبناســــبة 
مــــرور 44 عاما على اندالع حرب 
األيام الستة في عام 1967 والتي 

يصفونها بالنكسة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن 
حافالت كانت تقل إسرائيليني عرب 
كانت في طريقها إلى مجدل شمس 
أوقفت في وسط إسرائيل وأمرت 
بالعودة بعد استجواب كشف أن 
الــــركاب يحتمل أنهم في طريقهم 
إلى مرتفعات اجلوالن للمشاركة 
فــــي مظاهرات مزمعــــة، وقال إن 
احلافالت تراجعــــت عن طريقها 
دون حوادث. وفي وقت ســــابق، 
ذكر تقرير إخباري أمس ان إسرائيل 
نقلت خالل الساعات األخيرة رسائل 
الى بعض الــــدول املجاورة والى 

مع ان فكرة مؤمتر كهذا يســــتند 
الى حدود يونيو 1967 ال تعجبها 

بالتأكيد«.
مــــن جهتــــه، التقــــى البابــــا 
بنديكتوس السادس عشر ورئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
أمس في الڤاتيكان حيث حتدثا عن 
»احلاجة املاسة« حلل دائم للصراع 
اإلسرائيليـ  الفلسطيني يؤدي إلى 

قيام دولة فلسطينية.
وقــــال بيان للڤاتيــــكان عقب 
احملادثــــات »مت التركيز باألخص 
على احلاجة املاســــة إليجاد حل 
عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي 
ـ الفلسطيني«، وأشار البيان إلى 
ضــــرورة ان حتترم اي تســــوية 
للصراع حقوق كل األطراف ومنها 
»حتقيق املطامح املشروعة للشعب 
الفلســــطيني في دولة مستقلة«، 
وتابــــع بالقول »من ثم مت التأكيد 
على انه قريبا ينبغي ان حتيا دولة 
إسرائيل والدولة الفلسطينية في 
امن وسالم مع جيرانهما وضمن 
حدود معترف بها دوليا«، وهذه هي 
املرة الرابعة التي يلتقي فيها البابا 
مع محمود عباس خالل مسيرته 

املستمرة منذ ست سنوات.
 مــــن جانبها رحبــــت رئيس 

وجهــــز وحــــدات منتشــــرة على 
احلدود بأسلحة مكافحة الشغب 
الســــيما القنابل املسيلة للدموع 
ملواجهة توغــــل محتمل من قبل 
متظاهرين كما أوضحت اإلذاعة، 
ورفض متحدث عســــكري إعطاء 

أي توضيحات.
أعلــــن رئيــــس أركان  وكان 
اجليش بينــــي غانتز أمس األول 
القوات ومراكز  انه سيتم تعزيز 
القيــــادة على احلدود ملواجهة أي 
احتمال، ومــــن اجلانب اللبناني، 
عمــــل اجليش اإلســــرائيلي على 
وضع شريط أسالك شائكة جديد، 
إضافــــة إلى املوجــــودة أصال في 
منطقة العديسة ـ كفركال املقابلة 
ملســــتوطنة املطلة اإلسرائيلية، 
الشــــرطة اإلســــرائيلية  وعززت 
ايضــــا انتشــــارها خصوصا في 
البالد  القدس الشرقية وشــــمال 
في حال اضطرت ملساندة القوات 
املنتشرة على احلدود، وفرضت 
قيــــودا على الوصــــول إلى باحة 
احلرم القدسي في املدينة القدمية 
بالقدس لصالة اجلمعة خشــــية 

حصول اضطرابات.
وقال ناطق باسم شرطة القدس 
لوكالة »فرانس برس« »ســــنمنع 

القيادة الفلسطينية أكدت فيها انها 
لن تسمح باختراق حدودها على أي 
جبهة خالل ذكرى النكسة. وذكرت 
اإلذاعة اإلســــرائيلية ان إسرائيل 
أوضحت في هذه الرسائل ان القادة 
العرب والفلسطينيني سيتحملون 
املسؤولية عن نتائج أي محاوالت 
النتهاك السيادة اإلسرائيلية وفي 
اخلامس عشر من الشهر املاضي، 
الـ  الذكــــرى  قام احملتجــــون في 
63 لتأسيس إســــرائيل باقتحام 
احلدود اإلســــرائيلية ـ اللبنانية 
واحلــــدود على طــــول مرتفعات 
التي تفصل بني  اجلوالن احملتلة 
إسرائيل وسورية، ولقى 13 شخصا 
حتفهم في املظاهرات. وبدوره حّذر 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو مساء أمس األول من ان 
إسرائيل ســــتتصرف »بتصميم« 
لتأمني حدودها خالل املظاهرات، 
فــــي مؤمتر حول  وقال نتنياهو 
التكنولوجيا في القدس »مثل أي 
العالم، فان إلســــرائيل  دولة في 
احلــــق فــــي حراســــة حدودهــــا 
بالدفاع عنها، ومن ثم،  وااللتزام 
فان توجيهاتي واضحة وهي العمل 
النفس ولكن  التحلي بضبط  مع 

بتصميم حلماية حدودنا«.

»أسطول احلرية الثاني« يضم مركبًا أميركيًا 
على متنه 34 شخصًا ربعهم يهود

واشنطن ـ يو.بي.آي: يضم أسطول احلرية الثاني الذي يخطط ارساله 
إلى غزة هذا الشهر مركبا أميركيا على متنه 34 شخصا ربعهم من 

اليهود بينهم ناجية من احملرقة النازية وضابط سابق في سالح اجلو 
اإلسرائيلي. وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية ان املركب 
األميركي يحمل اسم »قوة األمل« مقتبس من عنوان كتاب للرئيس 

األميركي باراك أوباما ونقلت عن منسقة املركب األميركي ليسلي كاغان 
أن اختيار االسم يحمل معنى معينا. وقالت كاغان إن القارب سيحمل 

رسائل من األميركيني إلى الفلسطينيني وليست مساعدات وأن ربع 
من سيكونون على متنه هم من اليهود. ومن بني طاقم املركب ضابط 
سابق في سالح اجلو اإلسرائيلي سبق أن رفض القيام بغارة جوية 

على غزة والكاتبة األميركية أليس ووكر. وأضافت »نحن نوجه رسالة 
إلى حكومتنا بأننا نعتقد أن املركب ميكن أن يلعب دورا أكثر إيجابية 

ليس في إنهاء احلصار على غزة فحسب بل في إنهاء االحتالل برمته. 
ميثل االسم ما نؤمن به وهو أن باإلمكان إحداث تغيير بطريقة ايجابية 

وهو موقف مفعم باألمل«. ويضم أسطول احلرية الثاني 15 مركبا 
بينها »مافي مرمرة« التي تعرضت للهجوم اإلسرائيلي العام املاضي في 

طريقها إلى غزة وقتل على متنها 9 أتراك.
لكن وزير اخلارجية التركي أحمد داوود أوغلو نفى أي عالقة للحكومة 

التركية باالسطول أو املشاركني األتراك فيه.


