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القاهرة/ا ف ب
الفلسطيني  الرئيس  انتقد 
حركة  إدارة  أمس  عباس  محمود 
بإنهاء  وهدد  غزة  لقطاع  حماس 
"الرشاكة" معها يف حال استمرار 

الوضع عىل ما هو عليه.
وقال عباس املوجود يف القاهرة 
للصحافيني: "لن نقبل أن يستمر 
هو  كما  حماس  حركة  مع  الوضع 

اآلن وبهذا الشكل".
يستمر  أن  نقبل  :"لن  وأضاف 
الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون 
رشاكة  (حماس)  وبينهم  بيننا 
بهذا  غزة  يف  وضعهم  استمر  إذا 
الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة 
من 27 وكيل وزارة هي التي تقود 

الوطني ال  الوفاق  البلد، وحكومة 
تستطيع أن تفعل شيئا عىل ارض 

الواقع".
من جهتها، أدانت حركة املقاومة 
ترصيحات  (حماس)  اإلسالمية 
عباس ووصفتها بانها "غري مربرة".

وقال سامي أبو زهري املتحدث 
بيان:  يف  غــزة  يف  الحركة  باسم 
حماس  ضد  عباس  "ترصيحات 
واملعلومات  مــربرة  غري  واملقاومة 
واألرقام التي اعتمد عليها مغلوطة 
وفيها  الصحة  من  لها  أساس  وال 
التي  وللمقاومة  لشعبنا  ظلم 

صنعت هذا االنتصار الكبري".
حركتي  أن  زهــري  أبو  ــح  وأوض
عقد  عىل  اتفقتا  وفتح  حماس 

لقاء قريب بني الطرفني الستكمال 
بنود  بقية  تنفيذ  وبحث  الحوار 

املصالحة.
التحرير  منظمة  ــت  ــع ووق
الفلسطينية وحماس يف 23 ابريل 
اتفاقا جديدا لوضع حد لالنقسام 
الضفة  بني  نشأ  الذي  السيايس 

الغربية وغزة منذ 2007م.
الوطني  الوفاق  حكومة  وأدت 
يونيو   2 يف  اليمني  الفلسطينية 
أمام الرئيس عباس يف مقر الرئاسة 
الله  رام  مدينة  يف  الفلسطينية 
الحكومة  الغربية. وتضم  بالضفة 
مكلفة  وهي  مستقلة  شخصيات 
ستة  ــالل  خ انتخابات  تنظيم 

أشهر.

عباس يهدد بفض الشراكة مع حماس

واشنطن/ وكاالت 
غارات  املتحدة  الواليات  شنت 
جوية دعما للقوات التي تدافع عن 
سد حديثة يف غرب العراق وقصفت 
االسالمية"  "الدولة  لتنظيم  مواقع 
اىل  الجوية  حملتها  نطاق  موسعة 
الجيش  اعلن  كما  جديدة  جبهة 

االمريكي أمس.
وذكرت القيادة االمريكية الوسطى 
"بطلب من حكومة العراق، هاجمت 
ارهابيي  االمريكي  الجيش  قــوات 
يف  حديثة  قرب  االسالمية  الدولة 
للقوات  دعما  االنــبــار  محافظة 
السنية  والعشائر  العراقية  االمنية 

التي تقوم بحماية سد حديثة".
ووفقاً للمتحدث باسم البنتاجون 
هذه  تنفيذ  تم  قد  فإنه  كريبي  جون 
الرضبات ملنع االرهابيني من ممارسة 
الــذي  السد  ــن  الم ــايف  اض تهديد 
االمنية  القوات  سيطرة  تحت  يبقى 

العراقية بدعم من عشائر سنية".
فقدان  احتمال  إن  واضـــاف: 
انهياره  او  السد  عــىل  السيطرة 
الكارثي والفيضانات التي يمكن ان 
تنجم عن ذلك، كانا ليهددا املوظفني 
بغداد  يف  ومــنــشــآت  االمــريكــيــني 
ومحيطها اىل جانب آالف املواطنني 

العراقيني".
تشن  الــتــي  االوىل  املـــرة  ــي  وه
جوية  ـــات  رضب واشــنــطــن  فيها 
ان  منذ  السنية  للميليشيات  دعما 
يف  العراق  يف  الجوية  حملتها  بدأت 

اغسطس.
نفذت  السابقة  الرضبات  وكانت 

بشكل خاص دعما للقوات الكردية يف 
الشمال رغم ان واشنطن قدمت الشهر 
للجيش  محدودا  جويا  دعما  املايض 
واملليشيات الشيعية يف جنوب البالد 
اثناء محاولتها فك الحصار عن بلدة 

امريل الرتكمانية الشيعية.
رئيسيا  هدفا  كانت  والــســدود 
االخــرية.  االونــة  يف  لـ"الجهاديني" 
االمريكي  الجيش  شن  ان  وسبق 
مواقع  عىل  جديدة  جوية  ــارات  غ
االسالمية"  "الدولة  تنظيم  ملقاتيل 

يف  االسرتاتيجي  املوصل  سد  قرب 
شمال العراق.

الجوية  الــرضبــات  جانب  واىل 
ارسلت الواليات املتحدة مستشارين 
عسكريني اىل العراق فيما وعدت مع 
عدة دول بإرسال اسلحة اىل القوات 
الدولة  تنظيم  تقاتل  التي  الكردية 

االسالمية.
وكان العراق رحب بمساعي اوباما 
لتشكيل تحالف دويل ملواجهة خطر 

تنظيم الدولة االسالمية.

وزيــر  ــاري  ــب زي هوشيار  وقــال 
الخارجية العراقي أمس األول: "اننا 
ان  مضيفا  الخطة  بهذه  نرحب" 
بالده "دعت مرارا رشكاءها الدوليني 
الن  لها  والدعم  املساعدة  لتقديم 
هذا التهديد بالغ الخطورة ... ليس 
لشعب العراق او املنطقة فحسب بل 

الوروبا وامريكا والحلف االطليس".
واضاف: "انها معركتنا يف النهاية.. 
فقدراتنا  دعــم،  اىل  بحاجة  لكننا 
محدودة ونحن نحتاج اىل املساعدة 

لتعزيز هذه القدرات".
وتابع: "ال احد يتحدث عن ارسال 
هناك  املرحلة،  هذه  يف  برية  قوات 
دعوة لدعم جوي وتكتيكي وتسليح 
االكراد  املقاتلني  مثل  الربية  القوات 
العراقية  االمن  وقوات  (البشمركة) 
وايضا لتأمني معلومات استخباراتية 

واستطالعية".
من جهته، بحث وزير الخارجية 
االمريكي جون كريي أمس األول مع 
العربية  الدول  العام لجامعة  االمني 
يشكله  الذي  التهديد  العربي  نبيل 
وذلك  االسالمية"  "الدولة  تنظيم 
للجامعة  ــوزاري  ال االجتماع  قبيل 
لبحث  املخصص  أمس  القاهرة  يف 

التغريات يف املنطقة.
وزارة  يف  كبري  مــســؤول  وقـــال 
كريي  ان  االمــريكــيــة:  الخارجية 
تتخذ  ان  رضورة  "بحثا  والعربي 
واعــضــاؤهــا  العربية  الجامعة 
الــذي  التحالف  يف  قويا  موقفا 
الدولة  مواجهة  يف  تشكيله  يجري 

االسالمية.
ايضا  "بحثا  انهما  ـــاف:  واض
لوقف  حازم  بتحرك  القيام  اهمية 
والتصدي  االجانب  املقاتلني  تدفق 
ومحاربة  االسالمية  الدولة  لتمويل 

التحريض الذي تقوم به".
مقدمة  يف  العراق  ان  عىل  واتفقا 
املعركة ضد تنظيم الدولة االسالمية 
واملنطقة  املتحدة  الــواليــات  "وان 
واملجموعة الدولية يجب ان يتعاونوا 
هذا  مواجهة  يف  العراق  ملساعدة 

التهديد".

مقديشو/ (رويرتز) 
مقتل  الصومالية  الشباب  حركة  أكــدت   
أمريكية  جوية  غارة  يف  جودان  أحمد  زعيمها 
لها  جديدا  زعيما  وعينت  املــايض  األسبوع 

متوعدة أعداءها "بما يسوؤهم".
جودان  معسكر  أمريكية  قوات  رضبت  وقد 
هيلفاير  بصواريخ  الصومال  وسط  جنوب 
لكن  االثنني  يــوم  بالليزر  موجهة  ــرية  وذخ

البنتاجون لم يؤكد موته إال يوم الجمعة.
واختارت الحركة اإلسالمية املتمردة الشيخ 
أبي عبيدة أحمد عمر زعيما لها خلفا لجودان, 
جودان  بمقتل  يتأثر  لن  الجهاد  أن  مؤكدة 
بما  "أبرشوا  قائلة  أعداءها  بيان  يف  وتوعدت 
يسؤوكم وترقبوا عاقبة فعلكم األرعن وترصفكم 

الطائش."
جودان  مرافقي  من  اثنني  إن  البيان  وذكر 

األمريكية  الدفاع  وزارة  الهجوم.وأكدت  يف  قتال 
يف  قتل  جودان  أن  الجمعة  يوم  (البنتاجون) 
غارة جوية أمريكية يف الصومال ووصفت ذلك 
ملنظمة  كبرية"  وميدانية  رمزية  "خسارة  بأنه 

منبثقة عن تنظيم القاعدة.
السكرتري  كريبي  ــون  ج ـــريال  األم وقــال 
ان  "تأكدنا   : بيان  يف  للبنتاجون  الصحفي 
أحمد جودان الذي شارك يف تأسيس (حركة) 

الشباب قتل."
الشباب  حركة  تأسيس  يف  جــودان  شارك 
التي نفذت العديد من التفجريات والهجمات 
ومن  أخرى  وأماكن  الصومال  يف  االنتحارية 
بينها الهجوم عىل مركز ويستجيت التجاري 
يف نريوبي بكينيا يف سبتمرب 2013م الذي قتل 

فيه 67 شخصا.
وأعلن جودان املسؤولية عالنية عن هجوم 

ويستجيت قائال إنه كان انتقاما من تورط كيني 
وغربي يف الصومال واشار اىل انه تم قرب موعد 
الواليات  هجمات 11 من سبتمرب 2001م عىل 

املتحدة.
خلف  جودان  إن   : الشباب  جماعة  وقالت 
عىل  السري  ستواصل  الرجال  من  مجموعة 

طريق الجهاد.
خلف  الشيخ  أن  "نبرشكم   : البيان  واضاف 
وراءه رجاال ال ينامون عىل الضيم وال يعطون 
الدنية يف دينهم ولن يهنأ لهم بال أو يقر لهم قرار 
حتى يحكموا رشع الله يف األرض كلها. وينرشوا 
لتوحيد  ويسعوا  الشوري  ويبسطوا  العدل 
بالد  ويطهروا  التوحيد  كلمة  تحت  املسلمني 

املسلمني من رجس الصليبيني واملرتدين.

لندن/ وكاالت
 يحتل املؤيدون الستقالل اسكتلندا للمرة األوىل استطالعا للرأي ترشت نتائجه 

صحيفة صاندي الربيطانية أمس قبل 11 يوما من موعد اجراء االستفتاء.
ويشري هذا االستطالع ملوقع يوغوف وصاندي تايمز اىل حصول فريق املؤيدين 

لالستقالل عىل %51 من نوايا التصويت مقابل %49 لفريق املعارضني.
فإن  به يف االستطالع،  املعرتف  الخطأ  يندرج يف هامش  النقطتني  فارق  ان  ورغم 
النتائج تزيد بشكل كبري حالة الرتقب قبل موعد االستفتاء يف 18 سبتمرب املايض مع 
اعطاء فرص جدية للحزب الوطني بزعامة رئيس الوزراء االسكتلندي اليكس ساملوند.

كما ذكرت صحيفة صاندي تايمز ان امللكة اليزابيث الثانية تشعر "بقلق بالغ" حول 
االستفتاء عىل االستقالل وطلبت من الصحيفة اطالعها عىل املستجدات.

ويتوقع ان تكشف االحزاب الربيطانية الرئيسية، من بينها حزب املحافظني بزعامة 
رئيس الوزراء ديفيد كامريون، خطة لتسليم مزيد من السلطات اىل االسكتلنديني يف 

محاولة للمحافظة عىل وحدة اململكة التي عمرها 300 عام.

وسيثري اي تصويت مؤيد النفصال اسكتلندا عن بريطانيا تساؤالت حول وضع 
بريطانيا عىل الساحة العاملية، وقد يؤدي اىل ضغوط عىل كامريون تدفعه اىل االستقالة.
وتشكل اسكتلندا ثلث ارايض بريطانيا، وتضم نظام الردع النووي الربيطاني، الذي 
قال الحزب الوطني االسكتلندي انه يجب ان يخرج من اسكتلندا يف حال استقاللها 

بحلول العام 2020م.
وكان الوحدويون يف حملة "معا افضل" املؤيدون لبقاء اسكتلندا ضمن اململكة 
بينهم وبني دعاة  الفارق  لكن  اشهر،  الرأي طوال  يتقدمون يف استطالعات  املتحدة 

االستقالل تقلص اىل حد كبري يف استطالعات االيام االخرية.
وبحسب اليستري دارلينغ مدير حملة "معا افضل" فإن االستطالع االخري يظهر ان 

االستفتاء سيكون "محتدًما للغاية".
وقال دارلينغ "اننا مرتاحون لهذه املعركة"، مضيفا "انها ليست معركة انكلرتا - بل 
معركة اسكتلندا من اجل ابناء اسكتلندا واحفادها واالجيال املقبلة. وسنكسب هذه 

املعركة".

واظهر استطالع آخر اجراه معهد "بانلبيس" لحساب حملة "نعم" ونرش أمس 
ان حزب "ال" تفوق باربع نقاط، حيث بلغت نسبة املعارضني لالستقالل %52 ونسبة 

املؤيدين له 48%.
وطلب املدير التنفيذي لحملة "النعم" بلري جنكينز من فريقه ابقاء تركيزه عىل 
الهدف، وقال : "رغم ان هذا االستطالع يضعنا يف املقدمة بفارق ضئيل فإن استطالعات 
اخرى تظهر انه ما زال علينا احراز مزيد من التقدم للفوز". واكد "سنعمل بكل جد من 

اآلن حتى 18 سبتمرب لضمان حصولنا عىل التصويت بنعم".
وقبل شهر اعطى استطالع ليوغوف نرش يف 7 اغسطس %61 من نوايا التصويت 

ملعاريض االستقالل و%39 ملؤيديه، اي بفارق 22 نقطة بني الفريقني. 
تايمز  ذي  لصحيفة  يوغوف  اجراه  آخر  استطالع  اشار  املايض  الثالثاء  ويوم 
استعدادهم  شملهم  الذين  االشخاص  من   47% تأكيد  مع  للفارق  واضح  تقلص  اىل 

للتصويت مع االستقالل مقابل 53 % من الرافضني.

غارات أمريكية تستهدف مواقع داعش العراق قرب سد حديثة

الشباب الصومالية تعرتف بمقتل زعيمها وتختار خليفة له

مؤيدو استقالل اسكتلندا يتقدمون استطالعات الرأي للمرة األوىل

الرئيس يحثالرئيس يحث
صياغة  لجنة  وأعضاء  رئيس  استعرض  جهته  من 
رئاسة  مكتب  مدير  حــرضه  الــذي  اللقاء  يف  الدستور 
الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك جهود اللجنة 
وما أنجزته ضمن مهامها يف إعداد الدستور الجديد، وفقا 

لربنامجها الزمني املحدد.

الرئيس : البدالرئيس : البد
صحفياً  مؤتمراً  غداً  سيعقدون  أنهم  إىل  مشريين   
اتحاد  نظر  وجهة  لرشح  اإلعالم  وسائل  كافة  بحضور 
يف  واألعمال  املال  ورجال  والصناعية  التجارية  الغرف 
موضوع اإلصالحات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة .

الزياين  يف اتصالالزياين  يف اتصال
التنفيذية  وآليتها  الخليجية  املبادرة  عىل  املرتكزة   

املزمنة.
اليمن جزء ال  أمن  قائال: "إن  الزياني  الدكتور  وتابع 
ولهذا  العربية،  والجزيرة  الخليج  دول  أمن  من  يتجزأ 
ندين وال يمكن التغايض أو السكوت إزاء أي تحركات أو 
ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن 
وإعاقة مسار العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار 
الجديد  اليمن  لبناء  طريق  خارطة  تعد  التي  الوطني 

وتلبية تطلعات شعبه ".

الواليات املتحدةالواليات املتحدة
باإلضافة إىل التهديدات القائمة يف اليمن.

ولفت إىل أن موناكو ستتشاور مع نظرائها يف كٍل من 
اليمن واململكة العربية السعودية واألردن سبل مواجهة 

تلك التهديدات.
خالل  أشــادت  األمريكي  الرئيس  مساعدة  أن  وأفــاد 
ملواصلة  يبذلها  التي  بالجهود  هادي،  بالرئيس  لقائها 
قيادته من أجل تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي 

اليمنيني  كل  حياة  لتحسني  االقتصادية  واإلصالحات 
وتلبية تطلعاتهم.. مجددة إدانة الواليات املتحدة ومجلس 
االستفزازي  للتحريض  املتحدة  لألمم  التابع  األمــن 
واملزعزع لالستقرار الذي يقوم به الحوثيون وإجراءاتهم 

التصعيدية يف صنعاء.
هادي  الرئيس  بجهود  موناكو  أشادت  كما   ": وتابع 
املستمرة إليجاد حل مستدام يتماىش مع مبادرة مجلس 

التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وأشار اىل أن هذا اللقاء مثل فرصة الستعراض الرشاكة 
الثنائية الشاملة القائمة بني اليمن والواليات املتحدة يف 
الجوانب األمنية واالقتصادية.. مبينا أن مساعدة الرئيس 
القيادة  مع  لصنعاء  زيارتها  خالل  ناقشت  األمريكي 
العسكرية واألمنية يف اليمن، الجهود الجارية واملستقبلية 

لتعزيز قدرات اليمن يف مجال مكافحة اإلرهاب.
مع  جمعتها  مستديرة  مائدة  :"وخالل  قائال  وأردف 
موناكو  ناقشت   ، اليمن  يف  االقتصاديني  املسؤولني  كبار 
الدويل  والدعم  املتحدة  الواليات  دعم  لتعزيز  الخيارات 

ملواصلة اإلصالح االقتصادي والتنمية يف اليمن".

اللجنة األمنيةاللجنة األمنية
عدم  عىل  األمنية  واألجهزة  الدولة  حرص  مستغلني 

ممارسة أي عمل من شأنه املساس بسالمتهم".
تألو جهداً  لن  األمنية  األجهزة  أن  املصدر  أكد  وفيما 
يف القيام بواجباتها املخولة واملكلفة بها دستوراً وقانوناً 
ألي  السماح  وعــدم  واالستقرار،  األمــن  عىل  للحفاظ 
بمصالح  واإلرضار  العامة  والسكينة  األمن  بإقالق  جهة 
وتعطيل  الطرقات  وقطع  واملواطنني،  الوطن  ومكتسبات 
مقار  إىل  الوصول  من  ومنعهم  املواطنني  سري  حركة 
أعمالهم...أهاب بجميع املواطنني انتهاج الطرق السلمية 
والقانون،  الدستور  كفله  ملا  ووفقاً  الرأي  عن  التعبري  يف 
وعدم االنجرار خلف الدعوات املغرضة التي تحاول النيل 
من أمن واستقرار الوطن واملواطنني ومحاولة عرقلة تنفيذ 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
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طرابلس,وكاالت
املؤقتة  الليبية  الحكومة  اتهمت 
مسلحة  مليشيات  بدعم  السودان 
مطالبة  الليبية  للسلطات  مناوئة 
بسحب امللحق العسكري السوداني 
غري  "شخص  انه  باعتبار  ليبيا  من 

مرغوب فيه".
إن  لها:  بيان  يف  الحكومة  وقالت 
"طائرة نقل عسكرية سودانية دخلت 
إذن  دون  من  الليبي  الجوي  املجال 
الطريان  أو طلب رسمي من مصلحة 
يعد  ذلك  أن  معتربة  الليبي"  املدني 

"خرقا للسيادة الليبية".

ــودان إرســالــه طائرة  ــس ــد ال وأك
عسكرية ولكنه قال إنها لم تكن تحمل 
حكومية  حدود  لقوة  معدات  سوى 

ليبية سودانية مشرتكة.
وأضاف البيان. إن ليبيا طلبت من 
مغادرة  السوداني  العسكري  امللحق 

البالد.
"وجهة  أن  إىل  الحكومة  وأشــارت 
معيتيقة"  مطار  نحو  كانت  الطائرة 
والذي  طرابلس  الليبية  العاصمة  يف 
إسالمية  مليشيات  عليه  تسيطر 
ليبيا"  "فجر  لقوات  تابعة  متشددة 
التي تنحدر يف مجملها من مليشيات 

رشق  كلم   200) ــة  ــرصات م مدينة 
طرابلس).

"الشحنة  أن  إىل  الحكومة  ولفتت 
تم اكتشافها بعد توقف قائد الطائرة 
يف مطار الكفرة الحدودي مع السودان 
للتزود بالوقود"، دون أن تحدد الزمان 
األجــواء  الطائرة  فيه  دخلت  التي 

الليبية.
وتغرق ليبيا يف فوىض منذ اإلطاحة 
بنظام معمر ألقذايف ومقتله قبل ثالث 
املؤقتة  السلطات  وتواجه  سنوات، 
لإلطاحة  قاتلت  قوية  ميليشيات 

بالنظام السابق.

جنيف/ا ف ب
السويرسي  العام  املدعي  أعلن 
يشتبه  أشخاص  أربعة  مع  التحقيق 
يف أنهم توجهوا من سويرسا إىل سوريا 
متطرفة  تنظيمات  جانب  إىل  للقتال 

عىل غرار "الدولة اإلسالمية".
وقال مايكل لوبر يف مقابلة نرشتها 
ديمانش"  ــان  ــات م ــو  "ل صحيفتا 
هذه  يف   : و"تسونتاغتسايتونغ" 
من  التحقق  إىل  نسعى  الــحــاالت، 
إجرامية  منظمة  بدعم  شبهات 
رافضا  إرهابية"،  مجموعة  وتمويل 
التكهن حول فرص نجاح هذه اآللية 
لم  التي  األربعة  فيهم  املشتبه  بحق 

تكشف جنسيتهم.
املتطرفني  املقاتلني  وأكد أن قضية 

أن  موضحا  قلقه،  تثري  سويرسا  يف 
وزارة العدل السويرسية تبدي "يقظة 
كبرية" بالتعاون مع السلطات املكلفة 
االستخبارات  وأجهزة  الهجرة  ملف 
ينبغي  انه  إىل  لوبر  وأشار  والرشطة. 
تحديد الخطر املحتمل الذي يشكله 
الشخص املعني يف كل من الحاالت. 
السلطات  لدى  ليست  إنه  وأضــاف 
أية قائمة سوداء باملشتبه فيهم تتيح 
دخول  لدى  التحرك  الهجرة  لدوائر 

شخص األرايض السويرسية.
يمكنه  ال  العام  املدعي  :إن  وتابع 
منع شخص من املغادرة، إال إذا ثبت 
أن األخري "يدعم منظمة إرهابية ماليا 
أو يف طريقة أخرى". وحتى يف حالة 
مماثلة فإن املشتبه فيه "ال يبقى فرتة 

طويلة يف السجن".
لوبر بقرار  من جهة أخرى، رحب 
املحكمة الجنائية الدولية التي دانت 
يف /مايو شقيقني من األكراد العراقيني 
حصال عىل اللجوء يف سويرسا بتهمة 
املحكمة  وكانت  لإلرهاب.  الرتويج 
بدعم  املذكورين  الشخصني  دانــت 
أدارا منتديات  منظمة إرهابية بعدما 
بمنظمة  صلة  عــىل  االنــرتنــت  عــرب 

سلفية جهادية قريبة من القاعدة.
االستخبارات  أجــهــزة  وتــقــول 
شخصا  أربــعــني  أن  السويرسية 
غادروا أراضيها أو كانوا عازمني ذلك 
متطرفة،  تنظيمات  إىل  لالنضمام 
جمعها  تم  معطيات  بحسب  وذلك 

عىل مدى عام حتى مايو 2014م.

سول /(رويرتز) 
الرسمية يف  بيان مقتضب نرشته وسائل اإلعالم  - ذكر 
كوريا الشمالية أمس أن ماثيو ميلر وهو أحد ثالثة أمريكيني 
معتقلني يف كوريا الشمالية سيمثل أمام املحكمة األسبوع 
التي  االتهامات  بشأن  تفصيالت  البيان  يذكر  ولم  املقبل. 
كوريا  يف  سيحاكم  ميلر  :إن  البيان  وقال  ميلر..  يواجهها 

الشمالية يف 14 سبتمرب. 
واعتقل ماثيو البالغ من العمر 26 عاما يف أبريل لتمزيقه 
تأشرية دخوله فور وصوله إىل كوريا الشمالية وذلك حسبما 

ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية يف ذلك الوقت.
ولم يرش البيان إىل املواطن األمريكي اآلخر جيفري فاول 
نسخة  تركه  بعد  آيار  مايو  يف  اعتقل  والــذي  عاما)   56)
للبحارة يف مدينة تشونجني  ناد  اإلنجيل يف مرحاض  من 

الساحلية.
وتعتقل كوريا الشمالية املبرش األمريكي كينيث باي منذ 
ديسمرب 2012م وهو يقيض اآلن حكما بالسجن مع األشغال 
الشاقة 15 عاما الرتكابه جرائم قالت كوريا الشمالية إنها 

تعادل مؤامرة إلسقاط الدولة.
ويعتقد عىل نطاق واسع أن كوريا الشمالية التي تفرض 
النووية  بربامجها  صلة  لها  عقوبات  عليها  املتحدة  األمم 
املعتقلني  األمريكيني  املواطنني  تستخدم  والصاروخية 

النتزاع زيارة عىل مستوى عال من واشنطن.
ويف وقت سابق من الشهر الجاري منحت وسائل اإلعالم 
الدولية زيارة نادرة لألمريكيني املعتقلني والذين دعوا جميعا 
خالل مقابالت منفصلة الواليات املتحدة إىل تأمني اإلفراج 

املبكر عنهم.

ليبيا تتهم السودان بدعم مليشيات مسلحة

سويسرا تحاكم أربعة اشخاص بتهمة اإلرهاب 

محاكمة معتقل أمريكي يف كوريا الشمالية 
األسبوع املقبل


