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تقرير

ّ
ومعنوياته مرتفعة
أسانج :سنودن بأمان

أك��د مؤسس موقع ويكيليكس جوليان
أس��ان��ج ،أم��س ،أن املستشار السابق في
وكالة االستخبارات املركزية األميركية
(س� ��ي آي إي � ��ه) إدوارد س� �ن ��ودن امل�ت�ه��م
ب��ال�ت�ج�س��س م ��ن ج��ان��ب واش �ن �ط��ن ال�ت��ي
ت � �ط ��ال ��ب ب� �ت ��رح� �ي� �ل ��ه« ،ب � �ص � �ح ��ة ج �ي ��دة
وب ��أم ��ان» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه غ� ��ادر ه��ون��غ
ك ��ون ��غ األح � � ��د م� ��ع «أوراق ل � �ج� ��وء» م��ن
اإلكوادور
وأوض � ��ح أس ��ان ��ج ،ف��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ع�ب��ر ال�ه��ات��ف م��ن ال �س �ف��ارة اإلك ��وادوري ��ة
في لندن ،أن «سنودن وسارة هاريسون
(صحافية بريطانية ترافقه وتعمل مع
الفريق القانوني ألس��ان��ج) هما بصحة
ج �ي ��دة وب� ��أم� ��ان ،م �ض �ي �ف��ًا «ال أس�ت�ط�ي��ع
إع� �ط ��اء م �ع �ل��وم��ات إض ��اف �ي ��ة ع ��ن م �ك��ان
وجودهما».
وكرر «إننا نعلم بمكان وجود سنودن،
هو في مكان آم��ن ومعنوياته مرتفعة».
لكن «بسبب التهديدات الحربية الصادرة
عن اإلدارة األميركية ،ال نستطيع إعطاء
مزيد من التفاصيل حتى اللحظة .لسوء
الحظ ،ال نستطيع كشف في أي بلد هو
موجود» .وأشار أسانج إلى أن «سنودن
ح �ص��ل مل � �غ� ��ادرة ه ��ون ��غ ك ��ون ��غ (األح � ��د)
على أوراق لجوء ممنوحة من الحكومة
اإلك��وادوري��ة» ،موضحًا أن عملية منحه
اللجوء تشتمل على «مراحل عدة».
وتابع أسانج :صباح اليوم ،وصف وزير
الخارجية األميركي ،جون كيري ،العميل
السابق في السي آي إيه إدوارد سنودن
ب��أن��ه خ ��ائ ��ن« .ه� ��و ل �ي��س ب �خ��ائ��ن ،ليس
ج��اس��وس��ًا ،ه��و ش�خ��ص ي�ك�ش��ف أس ��رارًا
وقال للعموم حقيقة مهمة».
ك��ذل��ك ل�ف��ت امل�ت�ح��دث ب��اس��م ويكيليكس
كريسنت هرافنسون الى أن سنودن قدم
طلبات لجوء ال��ى أكثر م��ن دول��ة ،بينها
اإلكوادور وآيسلندا.
وق��ال هرافنسون إن دور «ويكيليكس»
ه��و «إق��ام��ة راب ��ط ب�ين ال �ف��رق ال�ق��ان��ون�ي��ة
(ألس� ��ان� ��ج وس� � �ن � ��ودن) وم� �س ��اع ��دت ��ه ف��ي
عملية طلب اللجوء».
وك �ش��ف م��وق��ع «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» أن ��ه «دف��ع
ق �ي �م��ة ت �ن �ق�ل�ات» س � �ن� ��ودن ،م��وض �ح��ًا أن
«ال��وث��ائ��ق» ال�ت��ي كشفها س�ن��ودن بشأن
املراقبة اإللكترونية املمارسة من جانب
الواليات املتحدة وبريطانيا «موجودة
ف��ي مكان آم��ن ل��دى مؤسسات صحافية
مناسبة».
وكانت وكالة «أنتر فاكس» الروسية قد
ن�ق�ل��ت ع��ن م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ،أن موسكو
ت ��درس ط�ل��ب ت��رح�ي��ل س �ن��ودن امل �ق��دم من
جانب الواليات املتحدة.
وك� � ��ان وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة اإلك � � � � ��وادوري،
ري � �ك� ��اردو ب��ات �ي �ن��و ،ق ��د أع� �ل ��ن أن ب�ل�اده
«ت��درس» باهتمام الطلب ال��ذي تقدم به
سنودن ،معتبرًا أنه ملف يتعلق «بحرية
التعبير».

وق ��ال باتينو للصحافيني ف��ي ه��ان��وي،
حيث يقوم بزيارة رسمية «نحلل امللف
ب �ح� ّ�س ك�ب�ي��ر م��ن امل �س��ؤول �ي��ة» .وأض ��اف
«إن� ��ه م��رت �ب��ط ب �ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر وس�لام��ة
املواطنني في العالم».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن اح �ت �م��ال أن ت��ؤث��ر
املوافقة على منحه اللجوء على العالقات
م��ع واش�ن�ط��ن ،ق��ال باتينو «نعمل دائمًا
ع �ل��ى أس� � ��اس م� �ب ��ادئ وال ع �ل��ى أس ��اس
م�ص��ال�ح�ن��ا ال �خ��اص��ة» .وأض� ��اف «ه�ن��اك
ح �ك��وم��ات ت �ع �م��ل مل �ص��ال �ح �ه��ا ال �خ��اص��ة
أك �ث��ر ،لكننا لسنا ك��ذل��ك ون��ول��ي أهمية
كبرى لحقوق اإلنسان»
وك ��ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ،ج��ون
كيري ،قد هدد الصني وروسيا بعواقب
ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات معهما ،معتبرًا أن «م��ن
امل �خ �ي��ب ج� � �دًا» أن ي �س��اف��ر س� �ن ��ودن إل��ى
موسكو عبر هونغ كونغ.
وأك� ��د ك �ي��ري أن س �ن��ودن «خ� ��ان ب �ل�اده».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ح ��ول دور ال �ص�ين في
سفر سنودن من هونغ كونغ «إذا حصل
على ترخيص مقصود كي يستقل طائرة

كيري:
سنودن خان بالده نظرًا
إلى انتهاك قسمه

فذلك سيكون مخيبًا لآلمال».
من جهة أخ��رى ،اعتبر كيري أن سنودن
«ي� �ض ��ع ن �ف �س��ه ب��ال �ط �ب��ع ف � ��وق ال �ق��ان��ون
ب �ع��دم��ا خ� ��ان ب �ل��اده ن �ظ �رًا إل� ��ى ان �ت �ه��اك
قسمه ،وأعتقد أنه سيكون هناك تبعات
خطرة لذلك».
ب� ��دوره� ��ا ،أك � ��دت ن��اط �ق��ة ب ��اس ��م م�ج�ل��س
األمن القومي ،كيتلني هايدن ،أنه بالنظر
إل � ��ى ال� �ت� �ع ��اون امل �ش �ت ��رك ب�ي�ن واش �ن �ط��ن
وم��وس �ك��و ،ف ��إن «واش �ن �ط��ن ت�ن�ت�ظ��ر من
الحكومة الروسية دراس��ة كل الخيارات
املطروحة إلب�ع��اد س�ن��ودن إل��ى ال��والي��ات
املتحدة ليواجه القضاء للجرائم املتهم
بها».
وأض ��اف ��ت ه ��اي ��دن إن �ه ��ا ت �ش �ع��ر ب�خ�ي�ب��ة
أم��ل ألن ه��ون��غ ك��ون��غ سمحت لسنودن
ب ��ال ��رح � �ي ��ل «ع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ال �ط �ل��ب
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال� �ص ��ال ��ح ال� � ��ذي ت �ق ��دم ��ت ب��ه
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ل �ت��وق �ي �ف��ه م ��ن أج��ل
تسليمه بموجب االت �ف��اق ب�ين ال��والي��ات
املتحدة وهونغ كونغ حول االسترداد».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ش��دد رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ال�ش��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ب�م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ال��روس��ي،
أل�ي�ك�س��ي ب��وش �ك��وف ،ع�ل��ى أن ��ه ي�ج��ب أال
تتوقع واشنطن أن تطرد موسكو إدوارد
سنودن.
وق��ال بوشكوف «العالقات تمر بمرحلة
م� �ع� �ق ��دة ال� � ��ى ح � ��د م� � ��ا ،وع� �ن ��دم ��ا ت �ك��ون
ال �ع�ل�اق��ات ف ��ي م �ث��ل ه ��ذه امل��رح �ل��ة حيث
ي�ت�خ��ذ ب�ل��د إج� � ً
�راء ع��دائ�ي��ًا ض��د ب�ل��د آخ��ر
مل � ��اذا ت �ت��وق��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ضبط
النفس والتفاهم من جانب روسيا؟»
(أ ف ب)

◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املأسوف على
شبابها
املحامية دارين محمد ّ
حمودي
حرم يوسف محمد كرنيب
وستتلى ع��ن روح �ه��ا ال�ط��اه��رة آي ��ات من
الذكر الحكيم ،وذلك نهار الخميس الواقع
ف �ي��ه  2013/6/27م ��ن ال �س ��اع ��ة ال �ث��ال �ث��ة
ً
مساء في الجمعية
عصرًا حتى السابعة
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
_ ال� �ج� �ن ��اح ق � ��رب خ �ط �ي��ب وع� �ل� �م ��ي ،ك�م��ا
ستقام ذك��رى أس�ب��وع على وفاتها نهار
ال �س �ب��ت  2013/6/29ف ��ي ب �ل��دة ص��ري�ف��ا
الساعة الخامسة عصرًا.
ولكم األجر والثواب.
اآلس� �ف ��ون :آل ح � ّ�م ��ودي وآل ك��رن �ي��ب وآل
م ��رع ��ي وع� �م ��وم أه ��ال ��ي ب �ل��دت��ي ص��ري �ف��ا
ورشاف.

في
املكتبات

خط
أحمر
سنودن قدم طلبات لجوء الى اكثر من دولة بحسب أسانج (أ ف ب)

إنا لله وإنا اليه راجعون
ب�م��زي��د م��ن األس ��ى وال�ل��وع��ة ننعى ُ إليكم
فقيدنا الغالي ،عــمــيــد آل بــدران ،املعاون
أول املتقاعد املرحوم
الحاج عبد الرسول موسى بدران
(أبــو فـوزي)
حائـز وسام االستحـقـاق اللبناني
بـرتـبـة فــارس
زوجته :الحاجة زينب علي شعيب
أوالده :العميد امل�ت�ق��اع��د ف �ـ��وزي ،املفتش
امل ��ؤه ��ل أول ف ��ي األم� � ��ن ال� �ع ��ام امل �ت �ق��اع��د
م�ح�م��ود ،غ�س��ان ( ف��ي امل�ه�ج��ر) ،املحامي
أح �م��د ،وامل �ق��دم ف��ي ق ��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي
بدران.
أسامة ُ
ب �ن��ات��ه :امل��رب �ي��ة إن �ع ��ام ،ال��دك �ت��ورة إل �ه��ام،
األستاذة ناديا (قصر األونيسكو) ،إيمان
(مصرف لبنان) ،ونجوى بدران.
أش� �ق ��اؤه :ال �ح ��اج م �ح �م��د ،ال �ح ��اج ح�س��ن،
وال ��دك� �ت ��ور ح �س�ي�ن ب � � ��دران (ع �م �ي��د ك�ل�ي��ة
االق �ت �ص��اد وإدارة االع �م��ال ف��ي الجامعة
االسالمية).
ص� �ه ��ره :ال �ع �م �ي��د ف ��ي ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي
حيدر حمود.
ُ
ت �ق �ب ��ل ال � �ت � �ع ��ازي ب ��وف ��ات ��ه غ� ��د األرب � �ع� ��اء
 26ح ��زي ��ران  2013ف ��ي ق ��اع ��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي،
الرملة البيضا -قرب مقر أمن الدولة ،من
ال�س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،وحتى
السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس� � �ف � ��ون :آل ب � � � ��دران ،ش �ع �ي��ب ،ح �م��ود،
وأن�س�ب��اؤه��م ،وع �م��وم أه��ال��ي ب�ل��دت��ي دي��ر
الزهراني ،والشرقية.
زوجة الفقيد ليلى كرم صليبا
ابنه الدكتور فادي
ابنته الدكتورة أولغا
شقيقاه أنطون وعائلته
إغني خزاقه أرملة املرحوم جان وأوالدها
وعائالتهم
ش �ق �ي �ق��ات��ه أن� �ط ��وان� �ي ��ت أرم � �ل� ��ة امل ��رح ��وم
جرجس نصر
جانيت زوجة نعيم فرح وعائلتها
رينه زوجة ميالد صباغ وعائلتها
منى زوجة جبرايل كيرللس وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
رامز شفيق النحاس
رئيس مصلحة جمرك مرفأ بيروت سابقًا
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  25حزيران
 2013ف ��ي ص ��ال ��ون ك�ن�ي�س��ة م� ��ار ال �ي��اس
ال�ك�ب��رى _ ان�ط�ل�ي��اس اب �ت� ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة
ً
مساء.

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد

ايطاليا

 ٧سنوات سجن لبرلوسكوني في «روبي غيت»
حكم القضاء اإليطالي بالسجن سبع
س�ن��وات ع�ل��ى رئ�ي��س ال ��وزراء السابق
ب��رل��وس �ك��ون��ي ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة فضيحة
«روب� � � � ��ي غ � �ي� ��ت» وم � �ن � �ع ��ه م � ��ن ت ��ول ��ي
مناصب رسمية بعد إدانته بممارسة
الجنس مع قاصر مقابل املال وإساء ة
استغالل صالحيات منصبه إلخفاء
األمر.
وأدين برلوسكوني بممارسة الجنس
مقابل س��داد أم��وال م��ع راق�ص��ة كانت
ق ��اص� �رًا ب �م �ل �ه��ى ل �ي �ل��ي ت ��دع ��ى ك��ري�م��ة
امل � � �ح� � ��روق وت� � �ع � ��رف ب� ��اس� ��م ال� �ش� �ه ��رة
«روب��ي سارقة القلوب» خ�لال حفالت
الجنس ال�ت��ي ك��ان يقيمها ف��ي منزله
قرب ميالنو.
وأدان ��ت هيئة امل�ح�ك�م��ة ،ال�ت��ي تكونت
م ��ن س ��ت ق ��اض� �ي ��ات ،رئ� �ي ��س ال� � ��وزراء
السابق ( 76عامًا) ب��إس��اء ة استخدام

م�ن�ص�ب��ه م��ن خ�ل�ال ال �ت��رت�ي��ب ل�لإف��راج
عنها بعدما احتجزتها ال�ش��رط��ة في
حادث سرقة منفصل.
وسيتم تعليق تنفيذ هذا الحكم حتى
االنتهاء من إجراء ات االستئناف التي
يمكن أن تستغرق سنوات في النظام
القضائي اإليطالي.
وج ��اء ال �ح �ك��م ب �ع��د س �ب��ع س��اع��ات من
امل � ��داوالت .وص ��رح ن�ي�ك��ول��و غيديني،
م �ح��ام��ي ب��رل��وس �ك��ون��ي ،ب� ��أن ال �ح �ك��م
«غ �ي��ر م �ن �ط �ق��ي م �ط �ل �ق��ًا .وال �ق��اض �ي��ات
حكمن عليه بالسجن فترة تزيد على
تلك التي طالب بها االدعاء».
وان� �ط� �ل� �ق ��ت ص� �ي� �ح ��ات االب � �ت � �ه� ��اج م��ن
صغيرة من املحتجني الذين
مجموعة ّ
صفقوا وغ��ن��وا النشيد ال��وط�ن��ي بعد
النطق بالحكم.
وي � �ع ��د ه � ��ذا ال� �ح� �ك ��م ذروة م �ح��اك �م��ة

اس� � �ت� � �م � ��رت ع � ��ام �ي��ن وأث � � � � � ��ارت ض �ج��ة
إع�ل�ام� �ي ��ة ،وس� ��ط م ��زاع ��م ع ��ن ح �ف�لات
ماجنة أقامها بولوسكوني ،وهي أول
محاكمة جنسية ضده بعد عدد كبير
من محاكمات بتهم التزوير الضريبي
وقضايا أخرى.
امل� �ح ��اك� �م ��ة ال � �ت� ��ي ب � � ��دأت ع� � ��ام ،2011
تتمحور حول سهرات ماجنة أقيمت
في منزل برلوسكوني وشاركت فيها
ف �ت �ي��ات ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ن ال �ف �ت��اة امل�غ��رب�ي��ة
كريمة املحروقي املعروفة باسم روبي
سارقة القلوب.
ال�ح�ك��م ال�ج��دي��د ي��زي��د م��ن ال�ت�ع�ق�ي��دات
ال �ت��ي ت��واج��ه رئ �ي��س ال � ��وزراء أن��ري�ك��و
ليتا ال��ذي يدعم ح��زب شعب الحرية،
وه� � ��و ح� � ��زب ب ��رل ��وس� �ك ��ون ��ي ائ �ت�ل�اف��ه
الحكومي الهش.
(رويترز ،أ ف ب)

غادرت العاملة Begum Roksana
م� � ��ن ال� �ت ��اب� �ع� �ي ��ة ال � �ب � �ن � �غ �ل�ادش � �ي ��ة م� �ن ��زل
م� �خ ��دوم� �ه ��ا ،ال � ��رج � ��اء م� �م ��ن ي� �ج ��ده ��ا أو
ي�ع�ل��م ع�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ًا االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م:
.70/639567 _ 70/918017

مطلوب
A leading paper trading & converting
company based in jiyeh near Saida is
Hiring a resident sales Coordinator٬ CV
by mail on skb@bekdache.com

