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 مجلس الشورى اإليراني يدرس خفض مستوى العالقات مع اإلمارات
 طهرانـ  وكاالت: أعلن رئيس جلنة العالقات اخلارجية في مجلس 
الشوري اإلسالمي حشمت اهللا فالحت بيشه أمس ان املجلس يدرس 
موضوع خفض مستوى العالقات مع اإلمارات، وأكد «فالحت بيشه» 
لوكالة أنباء «فارس» تسلم جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشورى 
اإلســـالمي اقتراحا يطالب بإعـــادة النظر في العالقـــات بني كل من 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واإلمارات.
  وقال «ان جلنة العالقات اخلارجية التابعة للجنة السياسة اخلارجية 
مبجلس الشورى اإلســـالمي عقدت عدة اجتماعات إلعادة النظر في 
العالقـــات بني إيران ودولـــة اإلمارات ومت إرســـال نتيجة عقد هذه 

االجتماعات الى الهيئة الرئاسية للجنة السياسة اخلارجية».
  وكان النائب «فالحت بيشـــه» قد أعلن في وقت ســـابق أن دور 
اإلمارات في املواضيع السياســـية اخلاصة باجلمهورية اإلســـالمية 
اإليرانية سلبي وذلك لطرحها بني فترة وأخرى مزاعم باطلة أساسا 

تؤدي إلى توتر سياسي.
  واعتبر سوء معاملة الرعايا اإليرانيني أحد األسباب التي جعلت 
جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الشـــورى اإلسالمي تتابع هذا 

املوضوع مبنتهى السرعة.
  في شأن سياســـي آخر، أفاد املوقع االلكتروني التابع للمعارض 
اإليراني مهدي كروبي أمس بأن عائلة الزعيم اإلصالحي لم تتمكن من 

رؤيته في منزله على رغم نفي القضاء املعلومات حول سجنه.
  وقـــال احد أفراد العائلة لم يعرف عنه املوقع «بهدف إثبات كذب 
مدعي عام طهران الذي قال ان كروبي و«الزعيم اإلصالحي مير حسني 
موسوي» موجودان في منزلهما، قمنا مرات عدة، بزيارة منزل كروبي 

وقرعنا الباب مرارا لكن احدا لم يفتح».
  وأضاف «لقد سألنا اجليران وقالوا لنا ان األنوار مطفأة منذ مدة 
وباألخص ان أحدا ال يســـكن هذا املكان»، وعشـــية ذلك، قالت بنات 
املعارض مير حسني موسوي ان قوات األمن منعتهن من لقاء أهلهن 

لدى توجههن إلى منزل موسوي في طهران.
  وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي قال األربعاء 
ان «اإلشاعات حول سجن كروبي وموسى مغلوطة بالكامل موسوي 
وكروبي وزوجتاهمـــا موجودون في منزلهم»، وأكـــد املدعي العام 
اإليراني غالم حســـني محسني ايجائي أيضا ان الزعيمني املعارضني 

«في منزلهما».

  وأضاف «مت فقط فرض قيود على اتصاالتهما»، في ســـياق آخر، 
أفادت وكالة أنباء «فارس» نقال عن قائد سالح البحر باجليش اإليراني 
االميرال حبيب اهللا سياري ان البحرية اإلسرائيلية اعترضت السفينتني 
اإليرانيتني اللتني توجهتا إلى سورية األسبوع املاضي وطلبت منهما 
التعريف عنهما فرفضتا وأعلن سياري في مؤمتر صحافي عقده أمس 
في معرض إشارته إلى «الرد القوي لألسطول البحري اإليراني على 
جيش الكيان الصهيوني بالبحر األبيض املتوسط أن األخير طلب من 

أسطولنا تقدمي نفسه لكنه واجه ردا قاسيا من أفراد أسطولنا».
  وقال املسؤول «ان الكيان الصهيوني واصل ضغوطه على مصر 

وحتى على ســـورية للحيلولة دون تنفيذ مهمة أســـطولنا البحري 
حيث سألت قواته رجالنا لتقدمي أفرادها فتلقى ردا قاسيا من أبنائنا 

الذين قالوا ال يعنيكم هذا املوضوع واسكتوا».
  وأضاف قائال «ان مهمة األســـطول اإليرانـــي الى البحر األبيض 
املتوســـط أثبتت أن احلظر الذي يواجهه أبناء الشعب اإليراني منذ 

٣٢ عاما بات غير مجد خالفا ملا كان يتصوره األعداء».
  وأشار األميرال سياري الى مواجهة األسطول اإليراني لقراصنة 
البحر الذين تعرضوا لسفينة جتارية من هونغ كونغ طلبت النجدة 
من األسطول، مؤكدا أن مدمرة الوند انتدبت ملساعدة مالحي السفينة 

ورافقتها الى خليج عدن بعد أن هزمت القراصنة.
  وقال قائد ســـالح البحر باجليش «ان أعضاء األسطول اإليراني 
استطاعوا التشرف بحج بيت اهللا احلرام وزيارة قبر النبي األكرم محمد 
ژ في املدينة املنورة بعد وصول أســـطولهم الى جدة باإلضافة الى 

اللقاءات التي جرت مع كبار املسؤولني العسكريني السعوديني».
  وشدد االميرال سياري على أن األسطول العسكري اإليراني حمل 
رســـالة احملبة واإلخوة الى الدول اإلســـالمية في املنطقة، مؤكدا أن 
الهدف من إرســـال هذا األســـطول كان إيصال هذا النداء الى األشقاء 

املسلمني مبناسبة مولد نبي الرحمة املصطفى محمد ژ.  

 كلينتون ترحب بأي مساعدة إيرانية لتحديد 
مكان المواطن األميركي ليفينسون

 واشنطن ـ كونا: رحبت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
امس االول بأي مساعدة تستطيع 
احلكومة االيرانية تقدميها لتحديد 
ــي روبرت  ــكان املواطن االميرك م
ليفينسون الذي اختفى عام ٢٠٠٧ 

في جزيرة كيش االيرانية.
ــي تصريح  ــت كلينتون ف   وقال
ــب اجتماعها مع  ــني عق للصحافي
ــتريكا رينيه  ــر خارجية كوس وزي
ــي لقضية  ــع احترام ــترو «م كاس
ــمحوا لي  ــون اس روبرت ليفينس
بأن اقول ان التحقيق اليزال جاريا 
وال استطيع التعليق اكثر من ذلك»، 
ــيرة الى ان «املهم االن هو ان  مش
ــون ساملا الى  نعمل العادة ليفينس
دياره والى عائلته التي تفتقده بشدة 

في فلوريدا».

ــا نرحب بأي  ــت «مازلن   واضاف
مساعدة تستطيع احلكومة االيرانية 
ــد مكانه واوضاعه  تقدميها لتحدي
لنتمكن من لم شمله مع عائلته في 

اقرب وقت ممكن».
ــون قد اعلنت ان    وكانت كلينت
الواليات املتحدة تلقت مؤشرات تفيد 
بان ليفينسون محتجز في جنوب 

غرب آسيا.
  يذكر ان ليفينسون الذي اختفى 
ــام ٢٠٠٧ خالل  ــي مارس من الع ف
زيارته للجزيرة االيرانية كيش يعمل 
ــابقا  محققا خاصا وكان عميال س

ملكتب التحقيقات الفيدرالية.
االيرانية قد  ــة    وكانت احلكوم
ذكرت انه ليس لديها معلومات عن 
هذه القضية اال ان وزارة اخلارجية 

االميركية شككت بذلك. 

  عائلة كروبي تتهم القضاء بالكذب وتؤكد اختفاءه من منزله.. والبحرية اإلسرائيلية تعترض السفينتين اإليرانيتين في البحر المتوسط

 جاك شيراك 

 إحدى السفينتني اإليرانيتني لدى عبورها قناة السويس  

 رجب طيب اردوغان 

 انطالق محاكمة الرئيس الفرنسي السابق 
شيراك غدًا بتهمة االختالس 

 الرئيس األلماني يؤكد حق العرب 
 «هيومان رايتس ووتش» تدين تعذيب عشرات المتظاهرين في السودان  في المطالبة بالعدل ومحاربة الفساد

 أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه 
شبه فارغة غداة فرار عشرات اآلالف 

 عواصم ـ أ.ف.پ: أعلنت منظمة اطباء بال حدود 
أمس األول ان منطقة ابيي الســــودانية باتت «شبه 
فارغة» بعدما فر منها عشرات االالف اخلميس اثر 
معارك دامية اندلعت في هذه املنطقة الغنية بالنفط 

واملتنازع عليها بني شمال السودان وجنوبه.
  وقالت املنظمة في بيان «فر عشــــرات االالف من 

املدينة ما جعلها شبه فارغة».
  واضافت املنظمة «القلق االكبر الطباء بال حدود 
هو التمكن من الوصول الى جميع املرضى ومعاجلتهم 

جميعا من دون اي تفرقة».
  وقال فيل هومفريس مسؤول برنامج اطباء بال 
حدود في السودان لوكالة فرانس برس انه يبدو ان 

معظم النازحني يتجهون جنوبا.
  وأضاف: «حتدثت هاتفيا الى منسق ميداني حني 

كان يغادر املدينة وقال لي انها بدت شبه فارغة».
  من جهته قال كوال اروب كوال زعيم قبيلة الدينكا 
نوك االفريقية التي تتنازع مع قبيلة املسيرية العربية 
ملكية املنطقة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي 
معه من اخلرطوم «الكثيرون غادروا املنطقة يومي 
اخلميس واجلمعــــة تخوفا من انفجار الوضع بعد 
القتال الذي شهدته املنطقة في االيام الفائتة كما ان 
احلكومة لم تبذل جهودا لتأمني املواطنني لذا انتشرت 

بينهم حالة من اخلوف».
  واضاف «وصل للمدينة وفدان واحد من احلكومة 
املركزية واخر من حكومة اجلنوب وضم وفد احلكومة 
املركزية مستشار الرئيس البشير صالح قوش ومعه 
وزير الداخلية ابراهيم محمود ووالي جنوب كردفان 
ومن حكومة اجلنوب جاء وزير اجليش الشــــعبي 
نيال دينق نيال ووزيــــر التعاون الدولي بحكومة 

اجلنوب دينق الور».
  ويتبادل كل من الشمال واجلنوب االتهامات بدعم 
الهجمات التي حتصل في ابيي. وقالت منظمة اطباء 
بال حدود ان مستشفى يتبعها في اغوك على بعد ٤٠ 
كلم جنوبي ابيي، تلقى ٢١ جريحا اخلميس املاضي، 
واوضحت ان «جميعهم مصاب بالرصاص وثالثة 

منهم خضعوا لعمليات جراحية».
  وقدمت املنظمة ادوية وجتهيزات ملستشفى ابيي 
اخلاضع الدارة وزارة الصحة، واضافت املنظمة ان 
الوضع اجلمعة كان «هادئا نســــبيا» غير ان فرقها 
امليدانية اشــــارت الى توتر «شديد في مدينة ابيي 

ومحيطها».
  في سياق آخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
االميركية املدافعة عن حقوق االنسان ان «عشرات» 
املتظاهرين السودانيني الذين طالبوا مبزيد من احلرية 
السياسية تعرضوا للتعذيب في االسابيع االخيرة 

وحتدثت حتى عن عمليات اغتصاب.
  وقالت املنظمة غيــــر احلكومية ان هذه املعاملة 
السيئة سجلت اعتقاالت واسعة في نهاية يناير في 
اخلرطوم وام درمان، كما ورد في شهادات جمعتها 
هيومن رايتس ووتش. وادى االســــتياء السياسي 
والشعبي الى تظاهرات متفرقة في شمال السودان 
منــــذ يناير لكن قوات االمن حتكم ســــيطرتها على 
العاصمة. وقالت هيومن رايتس ووتش ان «عناصر 
في قوات االمن احتجزوا عشرات االشخاص السابيع» 
في مبنى «وبعضهم في اقفاص»، موضحة ان بعض 
املوقوفني لم تكن اعمارهم تتجاوز ١٨ عاما. واضافت 
ان املعتقلني «ضربوا وحرموا من النوم واخضعوا 

لصدمات كهربائية وواجهوا تهديدات بالقتل». 

 باحث بريطاني: األنظمة العربية 
  تواجه التطور أو االنقراض 

 لندنـ  سي ان ان: قال الباحث يوجني روغن، املتخصص في االقتصاد 
والدراسات الشرقية في جامعة أوكسفورد، إن منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لن تهدأ خالل ٢٠١١، متوقعا أن جتد معظم أنظمة املنطقة 
نفسها أمام خيارين، التطور أو مواجهة ثورات الشعوب، ورأى أن الشق 

السياسي من املطالب يحمل نفس أهمية الشق االقتصادي.
  وقال روغن إن األمر ال يتعلــــق بتوفير الوظائف ومعاجلة األزمات 
االقتصادية فحســــب، بل بوضح حلول سياسية تضمن الدميوقراطية 
الدائمة، متوقعا أن تكون األحداث اجلارية في املنطقة حاليا مقدمة إلطالق 
شرارة عصر نهضة عربية عامة. وأضاف روغن: الدميوقراطية يجب أن 
تؤخذ ال أن تعطى، وقد أخذها املصريون والتونسيون بثورات شعبية، 
ولكنه حذر من أن الثورات دائما ما جتلب معها الفوضى، مشــــيرا إلى 
أن عودة لالستقرار في أسواق مصر وتونس لن تبدأ قبل تلمس العالم 
النطالق املرحلة االنتقالية وظهور مؤسســــات املجتمع الدميوقراطي. 
ونفى روغن، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق األوسط سي .ان .ان» 
إمكانية أن تؤثر األحداث اجلارية في قدرة الدول العربية على االنخراط 
في العوملة، رغم املطالب االقتصادية التي تســــير بعكس اجتاه املسار 
االقتصادي العاملي عبر املطالبة بتحسني الرواتب وبعقود عمل جديدة، 
رغم األزمة املالية الراهنة. وتابع: «وبكالم آخر، ميكن أن نشهد ثورات 
شعبية تطيح بالديكتاتوريات، كما حصل مبصر وتونس، ولكن األنظمة 
اجلديدة سيكون عليها مواجهة املشاكل نفسها، وهي توفير وظائف في 
بيئة اقتصادية عاملية صعبة». وحول القلق حيال إمكانية وصول أحزاب 
إسالمية أو معارضة للسلطة وليس لديها رؤية اقتصادية أو سياسية 
واضحــــة قال روغن: «من املهم رؤيــــة كيف خاض تنظيم مثل اإلخوان 
املسلمني خضم األحداث املصرية والطريقة التي عرض من خاللها قوته، 
فقد قرر أال يرشح أحدا للرئاســــة أو يرشح ما يكفي من النواب للفوز 
باألغلبية في البرملان». وتابع: هذا رمبا يعكس في جانب منه حقيقة أن 
التنظيــــم يدرك عدم قدرته على حل جميع املعضالت احلالية، والفكرة 
املوجودة اليوم في مصر هي الســــماح للجميع باحلصول على فرصة 
سياسية متساوية بحيث ال يتعرض أحد لإلقصاء السياسي. وأضاف: 
«ما سنراه الحقا هو إما مرحلة من التطور، حتاول خاللها بعض األنظمة 
إجراء إصالحات سياسية واقتصادية قبل أن تطيح بها ثورات شعبية، 

أو استمرار للثورات». 

  موسكو تصنع ثالث مقاتلة 
  من نوع «القرن الحادي والعشرين»

 موسكوـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة «كراسنايا زفيزدا» 
الروسية أنه مت حتى اآلن تصنيع ثالث من الطائرات 
التي تسمى بـ «مقاتلة اجليل اخلامس» (مقاتلة القرن 
احلادي والعشرين) حتى اآلن، وقامت الطائرة األولى 
برحلتهــــا اجلوية التجريبية األولــــى في ٢٩ يناير 
املاضي. وأوضحت الصحيفة التي تعتبر لسان حال 
وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة األولى من الطراز 
الذي اصطلح على تسميته بـ «ت-٥٠» قامت بنحو 

٣٦ رحلة جتريبية حتى اآلن.
  وقامت طائرة أخرى بالرحلة التجريبية األولى 
أخيرا في سماء مدينة كومسومولسك على نهر آمور 
(شرقي روســــيا) التي حتتضن املصنع الذي كلف 

بإنتاج مقاتلة اجليل اخلامس، واستغرقت الرحلة ٤٤ 
دقيقة. وقالت صحيفة «كراسنايا زفيزدا» إن الرحلة 
التجريبية كانت ناجحة وإن الطائرة اجلديدة اجتازت 

كل االمتحانات التي عقدت لها بنجاح.
  وأوضحت أن الطراز األخير من الطائرات املقاتلة 
الروسية يتصف بجملة مواصفات فريدة، وله نظام 
إلكترونيات الطيران اجلديد الذي يسهل مهمة قائد 
الطائرة ويتيح له أن يركز على تنفيذ املهام القتالية، 
ويتمتع بقدرة فائقة للتخفي عن الرادارات املضادة 
ومضادات الطائرات عامة، كما تستطيع ضرب األهداف 
اجلوية واألرضية سواء في النهار أو الليل وحتى 

في الظروف اجلوية غير املواتية للطيران.  

الواليات املتحدة، يستعد خلوض 
معركة االنتخابات على منصب 

الرئاسة.
  ويتهم شـــيراك بضخ أموال 
في خزانة حزب التجمع من أجل 
اجلمهورية احلزب احلاكم السابق 
حلزب االحتاد مـــن أجل حركة 
شعبية الذي يحكم البالد حاليا، 
عبر توظيف ٢٨ من أعضاء احلزب 

في املدينة بشكل صوري.
املدعي    كانت مدينة باريس، 
الســـابق في القضية، ســـحبت 
شـــكواها بعد أن دفع شـــيراك 
واالحتاد من أجل حركة شعبية 
٢٫٢ مليون يورو (ثالثة ماليني 

دوالر) على سبيل التسوية.
  غير ان جمعية معنية مبكافحة 
الكســـب غير املشـــروع تدعى 
«أنتيكور» ترفض إغالق امللف.

  وفـــي حـــال أدين شـــيراك، 
فســـيواجه عقوبة السجن ملدة 
تصل إلى عشر سنوات، باالضافة 

الى غرامة ١٥٠ ألف يورو. 

 باريسـ  د.ب.أ: يقف الرئيس 
الفرنسي السابق جاك شيراك هذا 
األسبوع في قفص االتهام داخل 
احدى محاكـــم باريس ليصبح 
بذلـــك أول رئيس فرنســـي في 
العصر احلديث ميثل للمحاكمة 
في قضية اختالس طاردته لعقد 

من الزمان.
  حيث يواجه شيراك (٧٨ عاما) 
الذي شغل منصب رئيس البالد 
خالل الفترة من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٧، 
اتهاما بتحويل  وتسعة آخرون 
أمـــوال الدولة إلى خزائن حزبه 
خالل الفترة التي كان يشغل فيها 
منصب عمدة باريس على مدار 
١٨ عاما قبل أن يتولى رئاســـة 

البالد.
  ومن املقرر أن جترى احملاكمة 
خالل الفترة املمتدة من الغد إلى 
٨ أبريل املقبل، غير انه ال ينتظر 
أن يحضر شيراك، الذي اصابه 
الهرم والوهن بشكل متزايد والذي 
أنكرت زوجتـــه مؤخرا إصابته 

 القاهرة ـ د.ب.أ: أكد الرئيس األملاني كريستيان 
فولف على حق املواطنني فــــي الدول العربية التي 
شــــهدت احتجاجات في اآلونة األخيرة في املطالبة 
بالدميوقراطية والعدل ومحاربة الفساد، معربا عن 
استعداد بالده للمساهمة في بناء الهياكل الدميوقراطية 

في تلك البلدان.
  وفي مقابلة مع قناة «اجلزيــــرة» القطرية، أكد 
فولف انه يجب علــــى أوروبا أن تقدم الدعم للدول 
العربية كشريك وعلى أن متنح هذه الدول الفرصة 

حتى حتقق التنمية الدميوقراطية.
  وردا على سؤال عما إذا كانت الثورات التي اندلعت 
فــــي العالم العربي كانت مفاجأة ألملانيا، قال فولف 
اعتقدنا أن الوضع كان مستقرا بشكل أكبر مما كان 
عليه مؤكدا استعداد بالده للمساعدة في بناء الهياكل 

الدميوقراطية في تلك البلدان. وأضاف «اآلن أصبحنا 
نعرف بشكل أوضح وأعمق ويجب أن مند أيدينا في 
بناء الهياكل الدميوقراطية وإجراء االنتخابات وعلينا 
جميعا استغالل هذه الفرصة للنمو في العالم العربي 

وتشجيع املشاركة في الدميوقراطية».
  وفيما يتعلق، باالتهامات التي وجهت إلى أوروبا 
مبساندة األنظمة الفاســــدة في الدول العربية، أكد 
فولف أن معظم املشروعات األوروبية كانت تنصب 
على مساعدة املواطنني ولكن ذلك كان يجب أن يتم 

عبر حكومات تلك البلدان.
  وتابع: «املشروعات األوربية كانت متعلقة بالزراعة 
وتأمني املواد الغذائية واملساعدة املباشرة للمواطنني، 
كان التركيــــز منصبا على املواطنني ولكننا لم يكن 

بوسعنا منع الفاسدين». 

مبرض الزهامير، جميع اجللسات 
حيث يتوقع أن يظهر للمرة األولى 
في ثاني أيام احملاكمة، يوم بعد 

غد.
  وتعود تفاصيل القضية إلى 
تسعينيات القرن العشرين، عندما 
كان شيراك، الذي اعترض الحقا 
على اصـــدار تفويض من األمم 
املتحدة للحرب ضد العراق بقيادة 

 أردوغان يوقف العمل بقرارات انقالب ٢٨ فبراير ضد حكومة أربكان
 أنقرة ـ وكاالت: أصدر رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان تعليمات بوقف العمل نهائيا 
بقرارات اجتماع مجلـــس األمن القومي في ٢٨ 
فبراير ١٩٩٧، واملعروفة باالنقالب العســـكري 
األبيض ضد حكومة رئيس الوزراء الراحل جنم 

الدين أربكان.
  وكشفت وسائل اإلعالم التركية أمس أن تركيا 
تخلصت بذلك من جميع هذه القرارات والعمل 
بها في مختلف وزارات ودوائر العمل الرسمية 
واخلاصة بعد ١٤ عاما من العمل بها، والتخلص 
من جميع الوثائق واملعلومات السرية التي مت 
جمعها عن املواطنني، وأنشـــطتهم وتوجهاتهم 

الفكرية والدينية.
  وكان أردوغان قد بـــدأ حملته للتخلص من 
قـــرارات هذا االنقـــالب منذ ديســـمبر املاضي، 
بإصداره عددا من القرارات، ثم أتبعها في فبراير 
املاضي بقرارات أوسع تشمل التخلص نهائيا من 
إلى  املستندات واألرشيفات، وإرسال تعليمات 
مختلف اجلهـــات املعنية لوقف العمل بقرارات 

٢٨ فبراير ١٩٩٧.
  وكانت القوات املســـلحة التركية قد أجبرت 
رئيس الوزراء الذي توفي االسبوع املاضي جنم 
الدين أربكان على التوقيع على ١٨ مادة، عرفت 
باالنقالب العسكري األبيض، استهدفت في مجملها 
تصفية احلركة اإلســـالمية في تركيا، وجتميد 
جميع أنشطتها، ومواردها املالية، وكذلك مراقبة 

املواطنني وتوجهاتهم الفكرية والدينية.
  من جهة أخرى، رفضـــت احلكومة التركية 
طلبا من حزب الســـالم والدميوقراطية الكردي 
إلخراج زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية عبداهللا أوجالن من سجنه في جزيرة 
إميرالي بشمال غرب البالد، ووضعه رهن اإلقامة 

اجلبرية مبنزله.
  وقال وزير العدل التركي ســـعد اهللا أرجني 
ردا على طلب لنائب احلزب الكردي عن مدينة 
اسطنبول أفق أوراص إنه ال ميكن تطبيق إجراء 
كهذا ألن القانون التركي ال يســـمح به، كما أن 

الرأي العام غير مستعد لتقبل هذا األمر.
  وحول الطلب نفسه أكد نائب رئيس الوزراء 
وزير الدولة جميل شيشيك أنه ال ميكن اإلفراج 
عن اوجالن ووضعه رهن اإلقامة اجلبرية مبوجب 

القوانني الراهنة.
  وأحدث طلب احلزب الكردي جدال وانقساما 
داخل حزب الشعب اجلمهوري، املعارض، الذي 
أعلن نائبه شـــتني صويصال استعداد احلزب 
ملناقشة هذا األمر إذا عرض على البرملان في إطار 

انفتاحه على مناقشة جميع األمور.
  لكن رئيـــس احلزب كمال كليغـــدار اوغلو 
أبدى موقفا يتفق مع موقف احلكومة بقوله إن 
على تركيا االنصياع للقوانني التي مت مبوجبها 
محاكمة أوجالن، حسبما ذكرت صحيفة «ميلليت» 

اليومية. 

 الحكومة التركية ترفض طلبًا بإخراج أوجالن من السجن ووضعه رهن اإلقامة الجبرية

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: أوصى قائد عسكري أميركي مبحاكمة الرائد في 
اجليش األميركي نضال حسن الذي قتل ١٣ من زمالئه في قاعدة «فورت هود» 
العسكرية العام املاضي أمام محكمة عسكرية يحق لها إنزال عقوبة اإلعدام 
بحقه. ونقل موقع وزارة الدفاع األميركية عن مســــؤولني عسكريني ان قائد 
وحدة سالح اجلو ٢١ العقيد مورغان المب أوصى بإحالة التهم املوجهة إلى 

حسن إلى محكمة عسكرية عامة يحق لها بحث تطبيق اإلعدام.
  يشــــار إلى ان توصية العقيد ليست ملزمة وان قائد الوحدة الثالثة في 

اجليش األميركي اجلنرال روبرت كون هو من يتخذ القرار النهائي في قضية 
حسن. وكان حسن يعمل طبيبا نفسيا عسكريا في قاعدة «فورت هود» في 
تكساس قبل أن يقوم بإطالق النار على اجلنود داخل القاعدة ما أدى الى مقتل 
١٣ شخصا وإصابة ٣١ آخرين بجراح. وتعتقد األوساط األمنية األميركية أن 
حسن األميركي من أصل أردني طلب االستشارة القانونية والشرعية عبر 
البريــــد اإللكتروني من رجل الدين األميركــــي من أصل ميني أنور العولقي 

الذي وضعته واشنطن على قائمة املطلوبني. 

 قائد عسكري أميركي يوصي بإعدام نضال حسن  


