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األمين العام لـ »األطلسي« يحث تركيا على احترام مبادئ الديمقراطية

أردوغان: الشرطة نفذت »ملحمة بطولية« في مواجهة المتظاهرين
 §أنقرة، لوكسمبورغ - 

أ ف ب، د ب أ
الوزراء  رئيس  اعتبر   [
التركي رجب طيب أردوغان 
يونيو/   24( اإلثنين  أمس 
شرطة  أن   )2013 حزيران 
تتعرض  ــي  ــت ال بـــاده 
حول  واسعة  النتقادات 
تدخلها  عنف  بسبب  العالم 
المتظاهرين  لمواجهة 
مؤخراً  للحكومة  المناهضة 

نفذت »ملحمة بطولية«.
أردوغـــان في  ــرح  وص
في  الشهادات  لتوزيع  حفل 
أنقرة  في  الشرطة  مدرسة 
كتبت  التركية  »الشرطة  أن 
قوات   )...( بطولية  ملحمة 
بنجاح  اجتازت  شرطتنا 

امتحان ديموقراطية«.
انتقد  كلمته  أثناء  في 
عدداً  مجدداً  الوزراء  رئيس 
األوروبي  االتحاد  دول  من 
التي نددت بقمع الشرطة في 

تركيا وال سيما ألمانيا.
وقال »إن شرطتنا ضحية 
بالغاز  وترد  النار  إلطاق 
وخراطيم  للدموع  المسيل 
تشريعات  راجعوا  إذا  الماء. 
االتحاد االوروبي فسيجدون 
الحقوق  أكــثــر  ــن  م ــه  أن
الطبيعية الممنوحة للشرطة 
قدر  بأكبر  التي تحركت   )...(

من ضبط النفس والهدوء«.
االحتجاجات  حركة  وأدت 

النظام  ضد  المسبوقة  غير 
انطلقت  والتي   2002 منذ 
مقتل  إلــى  مــارس   31 في 
متظاهرين  ثاثة  هم  أربعة 
نحو  وإصــابــة  وشــرطــي 
8000 شخص من بينهم 60 

إصاباتهم خطرة.
للشرطة  تقرير  وأشــار 
»ملييت«  صحيفة  نقلته 
 2,5 أن  األحــد  الليبرالية 
في  شاركوا  شخص  مايين 
أنحاء  جميع  في  التظاهرات 
تركيا منذ مايو. وتم توقيف 
بحسب  منهم   5000 نحو 

التقرير.
األمين  حــث  جهته  مــن 
العام لحلف شمال األطلسي 

فوغ  ـــدرس  أن ــو(،  ــات ــن )ال
أحد   - تركيا  راسموسن، 
أعضاء الحلف - على احترام 

القيم الديمقراطية.
وصول  لــدى  ذلــك  جــاء 
راسموسن إلى لوكسمبورغ 
لــوزراء  اجتماع  لحضور 

خارجية االتحاد األوروبي.
وقال راسموسن »نعتبره 
ترتقي  أن  به  مسلماً  أمراً 
حلف  أعضاء  الدول  جميع 
شمال األطلسي إلى المبادئ 
األساسية  الديمقراطية 
بالمظاهرات  وتسمح 
التعبير  وحــق  السلمية 
النظر  وجهات  عن  بحرية 

السياسية ».

يعتزم  آخــر،  جانب  من 
في  الكبرى  الكتل  رؤســاء 
)الثلثاء(  األوروبي  البرلمان 
مفاوضات  إجــراء  إقــرار 
االتحاد  حكومات  مع  جديدة 
الخطة  بشأن  ـــي  األوروب
الفترة  في  للتكتل  المالية 
 .2020 حتى   2014 بين 
لمعلومات  وفقاً  ذلك  جاء 
األنــبــاء  لــوكــالــة  وردت 
اليوم  )د.ب.أ(  األلمانية 
وقال  بروكسل.  في  االثنين 
للشئون  التركي  الوزير 
باجيس،  إيجمين  األوروبية، 
لصحيفة  تصريحات  في 
تسايتونغ«  دويتشه  »زود 
األلمانية: »تركيا لديها أيضاً 

موضحاً  أخــرى«،  خيارات 
متبادل  احتياج  هناك  أن 
األوروبـــي  ــحــاد  االت بين 
باجيس:  وأضاف  وتركيا. 
عرقلة  العدل  من  »ليس 
فتح فصل مفاوضات جديد، 
بسبب  فني،  فصل  وهــو 
يذكر  سياسية«.  معوقات 
التي  باجيس  أن تصريحات 
الماضي  الخميس  بها  أدلى 
أدت إلى استياء في  ألمانيا، 
السفير  إثرها  على  استدعي 

التركي في برلين.
المتحدث  قال  جهته،  من 
األلمانية،  الحكومة  باسم 
برلين:  في  زايبرت  شتيفن 
جداً  وثيقة  عاقة  »هناك 
وودية بين ألمانيا وتركيا«، 
من  مايين  دور  على  مؤكداً 
من  المنحدرين  المواطنين 
تركيا في ألمانيا كجسر بين 

البلدين.
في  مــصــادر  أن  يذكر 
شككت  األلمانية  الحكومة 
في إمكانية فتح فصل جديد 
تركيا  بين  المفاوضات  من 
بسبب  األوروبي  واالتحاد 
للشرطة  العنيف  التصدي 
التركية ضد المتظاهرين في 

تركيا.
بأن  زايبرت  واعترف 
في  صعباً  وضعاً  »هناك 
أكد  أنه  إال  حالياً«،  تركيا 
من  شيئاً  يغير  لن  هذا  أن 
العاقات الثنائية اإليجابية.

أردوغان خالل حفل أعد لتكريم منتسبي الشرطة

رئيس الوزراء الباكستاني: سنحاكم 
برويز مشرف بتهمة الخيانة

§إسالم آباد - د ب أ
نواز  الباكستاني  الوزراء  رئيس  أعلن   [
حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  شريف 
2013( أن حكومته ستحاكم الحاكم العسكري 
السابق للباد برويز مشرف بتهمة الخيانة.

»ستفي  الحكومة  إن  شريف  ــال  وق
بالتزاماتها الدستورية« فيما بتعلق بمحاكمة 

مشرف بتعطيل الدستور.
اإلقامة  تحت  الموضوع  مشرف،  ويواجه 
ضواحي  في  الريفي  منزله  في  الجبرية 
العليا  بالمحكمة  التماسات  عدة  آباد،  إسام 
لمحاكمته  رسمية  دعوى  بإقامة  تطالب 
بالدستور  العمل  لتعليقه  الخيانة  بتهمة 

العام 2007.
رئيس  يؤديه  الذي  »القسم  شريف:  وقال 
الوزراء يتضمن أن الحكومة تضمن إخضاع 

المتهمين، وفق المادة السادسة، للعدالة«.
شخص  أي  أن  على  المادة  هذه  وتنص 
بتهمة  يحاكم  الدستور  بتعطيل  يقوم 
اإلعدام.  إلى  عقوبته  يصل  ما  وهو  الخيانة، 
إقامة  بسلطة  االتحادية  الحكومة  وتتمتع 

دعوى بتهمة الخيانة.
المحكمة  مالك  منير  العام  المحامي  وأبلغ 
ضد  دعــوى  ستقيم  شريف  حكومة  بأن 
السادسة. وكان مشرف  المادة  مشرف وفق 
وصل إلى الحكم بعد اإلطاحة بشريف العام 

1999، وظل في السلطة حتى العام 2008 .

 برويز مشرف

الرئيس اإليراني المنتخب: السالم واالستقرار 
يعود للمنطقة بجهود السعودية وإيران

§طهران - د ب أ
] أعرب الرئيس اإليراني المنتخب، حسن 
واالستقرار  السام  بأن  ثقته  عن  روحاني 
من  شعوبها  لصالح  المنطقة  إلى  سيعود 
خال جهود زعماء دول المنطقة خاصة إيران 

والسعودية.
التي  التهنئة  برقية  على  رداً  ذلك  جاء   
أرسلها إليه العاهل السعودي الملك عبد اهلل 
بن عبد العزيز بمناسبة انتخابه، بحسب ما 
أمس  )إيرنا(  اإليرانية  األنباء  وكالة  ذكرت 

اإلثنين )24 يونيو / حزيران 2013(.
 وأکد روحاني أن من أولويات السياسة 
اإليرانية  اإلسامية  للجمهورية  الخارجية 
والدول  بالمنطقة  االهتمام  دومــاً  کانت 

الحکومة  في  السياسة  هذه  وأن  الجارة 
الجديدة لها أهمية خاصة. 

السعودية  الخارجية  وزارة  وكيل  كان 
محمد  بن  تركي  األطراف  متعددة  للعاقات 
بن سعود الكبير قد صرح الخميس الماضي 
بأن »المملكة مستعدة لدعم الرئيس اإليراني 
صدقت  حال  في  روحاني  حسن  الجديد 
اإلعام  لوسائل  بها  أدلى  التي  تصريحاته 
بعد انتخابه رئيساً جديداً سواء فيما يتعلق  
بالعاقات مع دول الجوار الخليجي أو األزمة 

السورية«.
بانتخابات  فوزه  فور  كرر  روحاني  كان 
الرئاسة اإليرانية التصريحات بشأن رغبته 

في تطوير العاقات مع السعودية.

رئيسة البرازيل تلتقي قادة المتظاهرين
ورؤساء البلديات والحكام

§برازيليا - أ ف ب

روسيف  ديلما  البرازيلية  الرئيسة  تلتقي   [
البلديات  ورؤساء  الحكام  ثم  المتظاهرين  قادة 
إلى  تهدف  تدابير  سلسلة  شأن  في  قرار  التخاذ 
تحسين الخدمات العامة، وذلك تلبية للمطالب التي 
على  الباد  في  الحاشدة  التظاهرات  خال  رفعت 
مدى 15 يوماً. وأكدت الرئاسة لـ »فرانس برس« 
 16:30(  13:30 الساعة  في  سيعقد  اجتماعاً  أن 

بتوقيت غرينتش( مع قادة حركة »بطاقة مجانية« 
البرازيل،  هزت  التي  التظاهرات  وراء  تقف  التي 

يليه اجتماع مع رؤساء البلديات والحكام.
غداة  الجمعة  مساء  لامة  متلفز  خطاب  وفي 
مليون   1,2 حشدت  التي  التاريخية  التظاهرات 
اكدت  أحياناً،  عنف  أعمال  من  تخُل  ولم  شخص 
بـ  واعدة  الشارع«  إلى  »تنصت  أنها  روسيف 
)النقل  العامة  الخدمات  لتحسين  كبير  »ميثاق 
والصحة والتربية( وبمكافحة اكثر فاعلية للفساد.

القدم،  لكرة  الدولي  لاتحاد  العام  األمين  أكد 
حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  فالك  جيروم 
أي دولة  أي عرض من  يتلَق  لم  الفيفا  أن   )2013

لتحل محل البرازيل الستضافة مونديال 2014.
وقال فالك في مؤتمر صحافي في ملعب ماراكانا 
دولة  اي  من  رسمي  عرض  أي  أتلَق  »لم  الشهير 
من  بدالً   »2014 مونديال  الستضافة  العالم  في 
احتجاجية  تظاهرات  بها  تعصف  التي  البرازيل 

منذ نحو أسبوعين.

كيري يهدد الصين وروسيا بـ »عواقب« 

تضارب األنباء بشأن رحيل سنودن إلى هافانا
 §موسكو، نيودلهي -

 يو بي آي، أ ف ب
األن��ب��اء  ت��ض��ارب��ت   [
الموظف  رح��ي��ل  ب��ش��أن 
االستخبارات  في  السابق 
سنودن  أدوارد  األميركية 
وكالة  ونقلت  كوبا،  إلى 
مصادر  عن  »إنترفاكس« 
شيريميتيفو  مطار  ف��ي 
لم  سنودن  إن  بموسكو 
الطائرة  متن  على  يصعد 

المتوجهة إلى هافانا.   
وأقلعت الطائرة الروسية 
أن  المقرر  من  كان  التي 
يكون  أن  دون  من  تنقله  

على متنها. 
ف��ي��م��ا أك����د م��ص��در 
لوكالة  الملف  من  قريب 
بال  غادر  أنه  »انترفاكس« 
موجود  وهو  روسيا  شك 

في الخارج.
إن  ال��م��ص��در  وق����ال 
غادر  سنودن  »إدوارد 
يكون  أن  ويمكن  روسيا. 
أقلع على متن رحلة أخرى. 
يكون  أن  المرجح  غير  من 
ص��ح��اف��ي��ون ش��اه��دوه 
يغادر« في حين أن الشاب 
األميركي لم يكن على متن 
رحلة ورد اسمه على قائمة 
كانت  عليها،  المسافرين 

الى  موسكو  من  متوجهة 
هافانا.

رفضت  روسيا  وكانت 
اعتقال  واشنطن  طلب 
بتسريب  المتهم  سنودن 
استخباراتية،  معلومات 
الواليات  إل��ى  وترحيله 
مصدر  وق��ال  المتحدة. 
لم  »س��ن��ودن  إن  روس��ي 
يرتكب جرائم في األراضي 
أجهزة  تتلَق  ولم  الروسية، 
مطالب  الروسية  األم��ن 
مستوى  على  بتوقيفه 
ليس  وبالتالي  اإلنتربول 
مسافر  لتوقيف  مبرر  لدينا 
سنودان  وكان  الترانزيت«. 
ال��والي��ات  اتهمته  ال��ذي 

قد  بالتجسس  المتحدة 
وصل إلى موسكو آتيًا من 
وأكد  األح��د.  كونغ  هونغ 
اإلكوادور  خارجية  وزير 
على  باتينو  ري��ك��اردو 
صفحته على ال�«تويتر«، أن 
تلقت  االك��وادور  »حكومة 
من  السياسي  اللجوء  طلب 

إدوارد سنودن«. 
إل��ى ذل��ك، ه��دد وزي��ر 
جون  األميركي،  الخارجية 
 24( اإلثنين  أمس  كيري 
 )2013 حزيران  يونيو/ 
بعواقب  وروسيا  الصين 
معهما،  ال��ع��الق��ات  على 
المخيب  »من  أنه  معتبراً 
المستشار  يسافر  أن  جداً« 

ال��س��اب��ق ل��ل��م��خ��اب��رات 
إدوارد  األميركية  المركزية 
عبر  موسكو  إلى  سنودن 

هونغ كونغ.
الذي تطالب  وقال كيري 
سنودن  باستعادة  بالده 
أثناء  التجسس  بتهمة 
سنودن  إن  للهند،  زي��ارة 

»خان بالده«.
وصرح كيري في مؤتمر 
رداً  نيودلهي  في  صحافي 
دور  بشأن  س��ؤال  على 
سنودن  سفر  في  الصين 
من هونغ كونغ »إذا حصل 
كي  مقصود  ترخيص  على 
يستقل طائرة فذلك سيكون 

مخيبًا لآلمال«.

 انفجار قنبلة بدائية الصنع 
قرب مسجد في بريطانيا

 االئتالف الحاكم والمعارضة في ألبانيا 
يعلنان فوزهما في االنتخابات

§لندن - أ ف ب، د ب أ
البريطانية  الشرطة  أعلنت   [
حزيران  يونيو/   24( األحد  األول  أمس 
2013( ان قنبلة صغيرة بدائية الصنع 
في  مسجد  قــرب  الجمعة  انفجرت 
أن  دون  من  إنجلترا  بوسط  برمنغهام 
مشيرة  أضرار،  أو  إصابات  عن  تسفر 

إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.
على  العثور  األحد  تم  أنه  وأضافت 
شظايا لهذه القنبلة مما دفعها في إجراء 
شخصاً   150 نحو  إخاء  إلى  احترازي 

من مساكنهم لبضع ساعات.
أن  ميدالندز  ويست  شرطة  وأكدت 
سكان المنطقة المحيطة بمسجد عائشة 
برمنغهام  بشمال  والسال  مدينة  في 
أفادوا بأنهم سمعوا الجمعة دوياً يشبه 

دوي انفجار قنبلة.
الشرطة  أعلنت  آخر،  صعيد  وعلى 
اعتقال شخص )54 عاماً( في  لندن  في 
صلة  على  )االثنين(  أمس  بريطانيا 
ناء  طريق  على  أشخاص  أربعة  بقتل 

باأللب في فرنسا العام الماضي.
الحلي  سعد  األصل  العراقي  وكان 

العاف  سهيلة  وأمها  إقبال  وزوجته 
سيارتهم  في  نار  إطاق  في  قتلوا  قد 
أنيسي في سبتمبر  بالقرب من بحرية 

الماضي.
الفرنسي  الدراج  جثة  على  عثر  كما 
الموقع.وقالت  في  مولييه  سيلفان 
على  القبض  إلقاء  تم  إنه  الشرطة 
المشتبه، الذي لم تذكر اسمه، في منطقة 
في  لاشتباه  لندن  من  بالقرب  سوري 
الجريمة،  ارتكاب  على  بالتآمر  قيامه 

وأنه سيجري استجوابه.

§تيرانا - أ ف ب
االئتاف  من  كل  أعلن   [
بزعامة  البانيا  في  الحاكم 
المنتهية  ــوزراء  ال رئيس 
بيريشا  صالح  واليــتــه 
بزعامة  المعارضة  وائتاف 
ليل  راما  إيدي  االشتراكي 
في  فوزهما  اإلثنين  األحد/ 
التي  التشريعية  االنتخابات 
زعيم  ــال  وق ــد.  األح جــرت 
اليسار إيدي راما في مؤتمر 

أمام  تيرانا  في  صحافي 
الذين  مؤيديه  من  كبير  عدد 
النصر  هتافات  يــرددون 
ائتاف  )اسم  »النهضة  أن 

المعارضة( فاز«.
رئيس  ــد  أك جهته،  من 
واليته  المنتهية  ــوزراء  ال
وزعيم تحالف اليمين صالح 
من  واثــق  »إنني  بيريشا 

فوزنا العظيم«.
وجرى االقتراع في ألبانيا 
األحد النتخاب برلمان جديد 

اللجنة  تنعقد  لم  بينما 
الغالبية  لغياب  االنتخابية 
صاحية  لتأكيد  الازمة 
أن  يمكن  مما  االنتخابات 
يؤدي إلى أزمة سياسية في 
الباد ويؤخر تقرب هذا البلد 
الواقع في منطقة البلقان من 

االتحاد األوروبي.
وقتل ناشط في المعارضة 
مراكز  أحد  قرب  اليسارية 
االقتراع. فقد أعلنت الشرطة 
شخص  مقتل  األلبانية 

في  آخرين  ثاثة  ــرح  وج
مراكز  أحد  قرب  نار  إطاق 
وقالت  ألبانيا.  في  االقتراع 
ألما  الشرطة،  باسم  الناطقة 
كاتراكجيني لوكالة »فرانس 
برس« إن الحادث الذي وقع 
يكون  »قد  الش  مدينة  في 
وقال  باالقتراع«.  مرتبطاً 
التحالف  من  قريب  مصدر 
الذي يقوده االشتراكي إيدي 
إلى  ينتمي  القتيل  إن  راما 

المعارضة.

الطائرة التي نقلت سنودن إلى موسكو


