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لندن � يو بي آي: اس����تمرارا ملسلس����ل االستقاالت 
التي جتتاح حكومة غوردون براون البريطانية، أعلن 
وزير الدولة لشؤون الصحة اللورد دارزي استقالته 
من حكومة غ����وردون براون بعد أس����بوع من اعالن 
وزير آخر استقالته من منصبه كوزير دولة للشؤون 
اخلارجية.وقالت صحيفة ديلي ميل إن الطبيب اجلراح 
اللورد دارزي الذي عينه براون من خارج البرملان قبل 

عامني ليقود عملية اص����الح هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية س����يحتفظ مبنصب مستشار رئيس الوزراء 

للشؤون الصحية.
ويعد اللورد دارزي واحدا من بني أربع شخصيات غير 
سياسية ضمها براون إلى حكومته منذ تسلمه السلطة 
في يونيو 2007 استقال ثالث منها حتى اآلن من بينهم 

وزير الدولة للشؤون التجارية اللورد دغبي

استقالة وزير آخر من حكومة براون

الجيش نفى إفادات أفراده: شهادات مجهولة المصدر وتستند إلى إشاعات

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف قوات األمن

تقوم بزيارة رسمية إلى الهند غدًا تستمر خمسة أيام في رسالة صوتية جديدة

البنتاغون: فرق أميركية لتدريب الجيش العراقي بعد 2010

هيالري: واشنطن مستعدة للحوار مع إيران لكنها لن تنتظر لألبد الظواهري: على الباكستانيين دعم المسلحين 
لمواجهة النفوذ األميركي أو ليواجهوا غضب اهلل

زياليا: من حق الشعب الهندوراسي أن يثور
تيغوسيغاليا � بي.بي.سي: أعلن رئيس هندوراس 
املخل����وع مانويل زيالي����ا ان ملناصريه احلق في  أن 

يثوروا ويتمردوا في سبيل اعادته الى احلكم.
 واعتبر زياليا في مؤمتر صحافي عقده في غواتيماال 
أن »ملناصريه حق التظاهر واالضراب حتى االنتفاضة 
على احلكومة االنتقالية في البالد«. واضاف زياليا أن 
»ال احد في هندوراس مجبر على اعالن والئه حلكومة 
سلبت احلكم بواسطة السالح«.وجاء كالم زياليا الذي 
عقد مؤمترا صحافيا بجانب رئيس غواتيماال الفارو 
كولوم في الوقت الذي تستمر فيه اجلهود الدولية حلل 
ازمة هندوراس بشكل سلمي. يشار الى ان زياليا الذي 
اخرج من احلكم في 28 يونيو املاضي اليزال يحظى 

باعتراف دولي به كرئيس شرعي للبالد. 
وكان رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس وهو كبير 
الوسطاء الذين يتولون حل ازمة هندوراس قد دعا 
مختلف االطراف الى جولة جديدة من املفاوضات من 

اجل التوصل الى حل، وذلك بعدما فشلت مفاوضات 
س����ابقة في كوستاريكا في احداث اي ثغرة في جدار 
االزمة املس����تجدة. ولكن ارياس ق����ال انه »من غير 
املتوق����ع ومن غير الواقع����ي التوصل الى حلول في 
غضون 24 ساعة الن هذا املوضوع يحتاج الى الكثير 

من الصبر والتروي«.
وتأتي هذه التطورات بعد تظاهرة شارك بها اآلالف 
امس االول انطلقت من جامعة العاصمة تيغوسيغاليا 
وتوجهت الى مبنى السفارة االميركية حلث واشنطن 
على استعمال نفوذها الجبار رئيس احلكومة االنتقالية 

روبيرتو ميشيليتي على التراجع.
وجتدر االشارة الى ان خلع زياليا من احلكم جاء 
في الوقت الذي كان ينوي فيه الدعوة الى اس����تفتاء 
ش����عبي حول امكانية تعديل الدس����تور ما كان من 
املمكن ان يؤدي الى رفع احلظر عن امكانية ترش����ح 

الرئيس لوالية ثانية.

عواصم � وكاالت: على الشعب 
الباكستاني أن يدعم املسلحني في 
النفوذ األميركي  بالدهم ملواجهة 
أو ليواجه غضب اهلل، بحس����ب 
ما قال����ه الرجل الثاني في تنظيم 
الظواهري في  القاع����دة، أمي����ن 
رسالة صوتية جديدة نشرت على 

اإلنترنت امس.
الظواهري، في رسالته  وقال 
الصوتية، : »أعتق����د أن على كل 
مسلم صادق مخلص في باكستان 
أن يتأمل في واقع باكستان املعاصر 
ومس����تقبلها املرتقب. فالتدخل 
الس����افر في  األميركي الصليبي 
ش����ؤون باكس����تان، أو التالعب 
األميرك����ي الصليب����ي في مصير 
باكس����تان، قد بل����غ مبلغا يهدد 
مستقبل باكستان وحتى وجودها 

أميا تهديد«.
وح����ذر الظواهري املس����لمني 
من أن عليه����م واجبًا دينيًا لدعم 

»اجلهاد«.
وقال: »لو وقفنا سلبيني دون 
أن نقدم الدعم الواجب للمجاهدين 
فلن نساهم فقط في تدمير باكستان 
وأفغانستان، ولكن أيضا سنستحق 

عقاب املولى األليم«.

وأوضح الظواهري أن باكستان 
متورطة بعمق في صراع داخلي 
ب����ني قوتني، متثل األول����ى القيم 
اإلسالمية، التي اعتبر أنها تشكل 
»األمل الفعلي لتحقيق هدف إنشاء 
باكستان حقيقية، وهو الهدف الذي 
لم يتحقق بعد رغم ستني سنة من 

االنفصال عن الهند«.
ومتثل الثانية »زمرة من الساسة 
الفاسدين وعصابة من العسكريني، 
يكافحون من أجل البقاء على قائمة 
الرواتب األميركية، بتسخيرهم كل 
جيش باكستان وطاقاتها في احلملة 

األميركية الصليبية ضد اإلسالم، 
وحتويلهم اجليش وأجهزة األمن 
الباكستانية لكالب صيد في احلملة 

الصليبية املعاصرة«.
وأضاف الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة »أن����ه واجب عيني على 
كل مسلم في باكستان أن يلحق 
باملجاهدين، أو أن يدعم اجلهاد في 
باكستان وأفغانستان باملال والرأي 
واخلبرة واملعلومات واالتصاالت 
وامل����أوى، وكل ما يس����تطيع أن 

يقدمه«.
واعتبر أن »القوة اجلهادية في 
باكستان وأفغانستان ال تقاوم فقط 
محاوالت هزميتها، ولكنها أيضا 
تكسب انتصارات عسكرية« على 
اجليش الباكستاني الذي وصفه ب� 

»اخلائن« والتحالف الصليبي.
وزعم الظواهري أن هذه »القوة 
جهادية« حترر املزيد من األراضي، 
وتقيم الش����ريعة في مس����احات 
واسعة من باكستان وأفغانستان 
أن����ف الصليبيني وأنظمة  »رغم 
الفاسدة وأجهزة  العميلة  احلكم 
التي مازالت  العلماني����ة  القضاء 
تبحث عن م����أوى حتت جناحي 

النسر األميركي املقصوصني«.

أك���د  وكاالت:   � عواص���م 
جنود إس���رائيليون ش���اركوا 
العسكرية خالل  العمليات  في 
احلرب على قطاع غزة أن قوات 
اجليش اإلسرائيلي التي توغلت 
القطاع استخدمت مدنيني  في 
فلس���طينيني كدروع بش���رية 
وهدمت مئ���ات البيوت وعددا 
كبيرا من املساجد من دون أن 
تك���ون هناك حاج���ة إلى ذلك 
وأطلقت قنابل فوسفورية على 
مناطق مأهولة وشجع ضباط 
اجليش اجلنود على إطالق النار 

في جميع االجتاهات.
وقال اجلنود إن »انتهاكات 
واسعة« قاموا بها خالل احلرب 
األخيرة، التي بدأتها إسرائيل في 
27 ديسمبر 2008 وأنهتها في 18 
يناير 2009، معتبرين أن بعض 
االنتهاكات بحق املدنيني يرقى 

إلى درجة »جرائم حرب«.
وق���دم حوال���ي 25 جنديا 
إسرائيليا ممن شاركوا في حرب 
غزة شهادات مكتوبة ومصورة 
ونشرتها امس منظمة »نكسر 
الصمت«، واملكونة من جنود 
إسرائيليني يقومون بتنظيم 
حمالت لكشف االنتهاكات التي 

يرتكبها اجليش اإلسرائيلي.
وبحسب إفادات اجلنود فإن 
القوات اإلسرائيلية املتوغلة في 
قطاع غزة اس���تخدمت »نظام 
اجل���ار« الذي يح���ول اجلنود 
اإلسرائيليني من خالله مواطنا 
فلسطينيا إلى درع بشري من 
أج���ل تفتيش بي���وت علما أن 
احملكم���ة العليا اإلس���رائيلية 
أصدرت قرارا قبل ثالث سنوات 
منعت م���ن خالله اجليش من 
استخدام »نظام اجلار« بشكل 

مطلق.
وكرر اجلنود طوال إفادتهم 
احلديث عن ما يسمى ب� »روح 
القائد« التي س���محت للجنود 

واشنطن � أ.ف.پ: فيما اعلن 
الپنتاغون امس االول عزمه ارسال 
كتائب جديدة للعراق في اخلريف 
املقبل من اجل تدريب »جنوده، 
بعد عدة اشهر من انسحاب القوات 
االميركية املقاتلة، لقي سبعة من 
عناصر الشرطة العراقية حتفهم 
واصيب 16 اخ���رون في انفجار 
سيارة مفخخة اس���تهدف رتال 
للشرطة في مدينة الرمادي وذكر 
ان االنفجار  امني عراقي  مصدر 
»الذي استهدف اللواء ابو ريشة 
ادى الى مقتل سبعة وإصابة 15 

بجروح خطيرة«.
 كم���ا فرض���ت ق���وات األمن 
العراقي���ة حظرا للتج���وال في 
مناطق عديدة من مدينة الرمادي 

إثر االنفجار.
 وبالعودة الى الكالم االميركي 
االخير عن ارسال كتائب جديدة 
لتدري���ب الق���وات العراقية فقد 
اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع 

بإطالق الن���ار بحرية وقتل أو 
إصابة مدنيني وقال أحدهم إنه 
»حدثت أم���ور كثيرة جعلتني 

االميركية هو بريان وايتمان ان 
»ه���ذه الكتائ���ب االربع للنصح 
واملساعدة« ستتألف من 14 الف 

أش���مئز وأولها الدمار وإطالق 
النار على األبرياء وأصدقائي 
بالقتل  أظهروا كراهية ومتعة 

رجل« وستكون جزءا من كتيبة 
تابعة لسالح البحرية االميركي 
العراق بعد رحيل  وستبقى في 

ويصعب استيعاب هذا األمر«.
وأضاف أن���ه »عندما يقول 
قائد س���ريتك أو كتيبتك هيا 

الق���وات االميركية النظامية من 
البالد. واض���اف ان »مهمة هذه 
الوحدات ستكون تدريب قوات 

أطلق النار فاجلنود لن يلجموا 
أنفسهم بعد ذلك وهم ينتظرون 

هذا اليوم«.
وحتدث اجلنود في إفاداتهم 
عن استخدام القنابل الفوسفورية 
التي نفى اجليش اإلسرائيلي 
استخدامها بداية وعاد واعترف 
بذلك لكنه قال في بياناته إنها لم 
تستخدم في مناطق مأهولة لكن 
إفادات اجلنود تؤكد استخدام 
هذا النوع من القنابل في املناطق 

املأهولة.
وق����ال ميخائيل مانكني من 
منظمة »نكس����ر الصمت« إن 
»اإلف����ادات تثبت أن س����لوكا 
غير أخالقي يس����ود املؤسسة 
العس����كرية وليس مبستوى 
اجلندي الفرد وما عرفه اجليش 
عل����ى أنه اس����تثنائي باألمس 
أصب����ح اعتياديا وه����ذا األمر 
يحتم إجراء بحث عميق وصارم 
وهذه دع����وة طارئة للمجتمع 
اإلس����رائيلي وقيادته إلعادة 
التدقيق ف����ي تبعات أفعالنا«. 
يذكر، أن اجلنود الذين حتدثوا 
إلى منظمة »نكس����ر الصمت« 
لم يكشفوا عن هويتهم، حيث 
حجب����ت أس����ماؤهم وظللت 

وجوههم أثناء بث التقرير.
إال أن اجليش اإلس���رائيلي 
نفى انتهاكه للقوانني، وقال إن 
التي أوردها  معظم االتهامات 
اجلن���ود املذك���ورون »تفتقر 
إلى املصداقية«. فردا على ما 
جاء في تقرير منظمة »نكسر 
الصمت«، قالت املتحدثة باسم 
اجليش اإلسرائيلي، الليفتنانت 
كولونيل أفيتال ليبوفيتش: »إن 
جيش الدفاع اإلسرائيلي يأسف 
حلقيقة أن منظمة أخرى حلقوق 
اإلنسان جاءت بتقرير معتمد 
على شهادات عامة ومجهولة 
دون التأكد من صدقها ومعظمها 

تستند إلى إشاعات«.

االمن العراقية، ويجب ان تتصدى 
ايضا لالرهابيني وحماية البرامج 
املدنية والعسكرية اجلارية في 
البالد«. وتضم كتائب املساعدة 
اجلديدة في صفوفها مهندس���ني 
وعناصر من الشرطة العسكرية 
وخبراء في النقل وجنودا اخرين 
كلهم قادرون على املساهمة في 

بناء جيش في العراق، 
حس���ب ما اوضح وايتمان. 
واعتب���ر مع ذلك، انه بالرغم من 
ان مهمتهم ليست قتالية فبإمكان 
هؤالء اجلنود ان يواجهوا عدوا 

قويا اذا اقتضى االمر.
ال���ى ذلك تعرض���ت القاعدة 
األميركية مبطار البصرة الدولي 
ام���س لهجوم  الع���راق  جنوب 
بصاروخي كاتيوشا. وقال مصدر 
أمن���ي في احملافظ���ة إن القاعده 
االميركية مبطار البصرة الدولي 
تعرضت لصاروخني، دون الكشف 

عن حجم االضرار.

صورة ارشيفية آلثار التدمير التي خلفتها إحدى الغارات اإلسرائيلية على املنازل الفلسطينية خالل حرب غزة               )أ.ف.پ(

عراقيون يعاينون جثث الضحايا الذين سقطوا في انفجار الرمادي            )أ.ف.پ(

امين الظواهري

الشرطة اإلسرائيلية: هناك أدلة تكفي 
لتقديم ليبرمان للمحاكمة

»معاريف«: نتنياهو يعطي الضوء األخضر
 الستفتاء شعبي حول الجوالن

تل ابيب � يو.بي.آي: قالت مصادر في الشرطة 
اإلسرائيلية إنه متت بلورة أدلة حملاكمة رئيس 
حزب »إسرائيل بيتنا« ووزير اخلارجية أفيغدور 
ليبرمان بتهم تبييض مبالغ طائلة واالحتيال 
وخرق األمانة.ونقلت صحيفة هآرتس امس عن 
مصادر في الشرطة قولها إن طاقم التحقيق مع 
ليبرمان ل����م يقرر بعد ما إذا كانت األدلة التي 
بحوزته ستمكن من محاكمته بتهمة احلصول 
على رشوة لكن تعزز التقدير بأنه مت جمع أدلة 
كافية التهام ليبرمان بالس����عي إلى تشويش 
مجرى التحقيق.وبحسب الشبهات فإن ليبرمان 
أقام مع عدد من املقربني منه مجموعة شركات 
بعضها وهمية بهدف »غسل« عشرات ماليني 
الشواقل ودس����ها في جيبه كما أن الشرطة ال 

تعرف بصورة مؤكدة مصدر هذه األموال.
وحققت الش����رطة فيما إذا كان ليبرمان قد 
استمر في نشاطه غير القانوني بعد انتخابه 

للكنيست وتوليه منصبا وزاريا.
وقال مسؤولون في الشرطة إن الطاقم أنهى 
عملية التحقيق مع ليبرمان وسيسلم تقريرا مع 
توصية بتوجيه الئحة اتهام ضده إلى املستشار 

القانوني للحكومة اإلسرائيلية مناحيم مزوز 
األسبوع املقبل.وفي هذه األثناء تترقب احللبة 
السياسية اإلس����رائيلية قرار مزوز ما إذا كان 
سيقدم الئحة اتهام لليبرمان وتشير التقديرات 
إلى أنه سيستجيب لتوصية الشرطة وخصوصا 
على ضوء اطالع النيابة العامة املتواصل على 

حتقيقات الشرطة.
وفي حال مت تقدمي الئحة اتهام ضد ليبرمان 
واستقالته من منصبه فإنه ال يتوقع أن ينسحب 

حزب »إسرائيل بيتنا« من احلكومة.
ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني 
امس عن قياديني في حزب الليكود أن رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو وليبرمان اتفقا منذ 
املفاوضات االئتالفية بينهما على أنه في حال 
اضطر ليبرمان إلى االستقالة على خلفية تقدمي 
الئحة اتهام ضده فإن حزبه لن ينس����حب من 

احلكومة.
من جهة أخرى، يتطلع عدد من قادة الليكود 
إلى تولي منصب وزير اخلارجية بعد ليبرمان 
وعلى رأسهم وزير التطوير اإلقليمي سيلفان 

شالوم الذي تولى املنصب في املاضي.

ف����ي صحيف����ة معاريف بي����روت: ج����اء 
اإلس����رائيلية أن حكومة نتنياهو ستعطي 
الضوء األخضر لالستفتاء الشعبي حول مستقبل 
هضبة اجلوالن، وذلك »على خلفية القلق املتزايد 
في القدس م����ن توطيد العالقات بني الواليات 

املتحدة وسورية«.
وأشارت الصحيفة: ستلتئم في الكنيست 
جلنة خاصة برئاسة رئيس االئتالف احلكومي 
النائ����ب زئيف الكني بهدف إعادة إحياء قانون 
االستفتاء الشعبي حول اجلوالن وتطبيق قانون 
االستمرارية بخصوصه، وذلك بعد أن قررت 
جلنة الوزراء للش����ؤون التشريعية دعم هذا 

املشروع، وبعد أربعة أسابيع من املماطلة.
وبينت انه إذا قررت اللجنة املشتركة اخلاصة 
للجنة الكنيست وجلنة الدستور البرملانيتني 
تطبيق االستمرارية على مشروع القانون، فهذا 
يعني أن »إجراءات سن القانون ستستمر من 

النقطة التي توقفت فيها في الكنيست السابقة، 
وميكن حينها املصادقة على القانون بالقراءتني 

الثانية والثالثة مباشرة«.
ولفتت إلى أن مشروع القانون ينص على 
أنه »إذا ق����ررت حكومة ما التنازل عن منطقة 
معينة م����ن أراضي الدول����ة أو املصادقة على 
اتفاق يغير من حدود الدولة، فعلى هذا القرار 
أن يخضع الستفتاء شعبي وأن يحصل على 

أغلبية فيه«.
وبينت أن مشروع القانون هذا يأتي مكمال 
لقانون حتصني هضبة اجلوالن، الذي حدد في 
حينه أن التنازل عن اجلوالن يستوجب موافقة 

61 عضو كنيست على األقل عليه.
ولفتت »معاريف« إلى أن مشروع القانون 
ه����ذا صودق عليه في الكنيس����ت ال� 17 في 17 
يولي����و 2008 بالقراءة األولى ودعم 65 عضو 

كنيست مقابل 18 معارضا.

جنود إسرائيليون يكشفون: استخدمنا المدنيين 
كدروع بشرية خالل الحرب على غزة

واشنطن � أ.ف.پ: اعلنت وزيرة الخارجية االميركية هيالري 
كلينتون امس ان بالدها مستعدة للدخول في حوار ديبلوماسي مع 
ايران لكن »الفرصة لن تظل سانحة الى االبد«، وأضافت هيالري 
في خطاب لها امس »مازلنا مستعدين للحوار مع ايران، ولكن 

اوان التحرك هو اآلن والفرصة لن تظل سانحة إلى األبد«.
على صعيد متصل، قالت الس���فارة األميركية في نيودلهي 
ان وزيرة الخارجية هيالري كلينتون س���تقوم بزيارة رسمية 
للهند غدا تس���تمر خمس���ة ايام تلتقي خاللها قيادات رسمية 

وشعبية هندية.
وجاء في بيان صادر عن السفارة امس ان كلينتون ستجتمع 
خالل الزيارة مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ووزير 

الشؤون الخارجية سومنهالي كريشنا.
واضاف البيان ان كلينتون ستبحث مع كريشنا سبل تطوير 
العالقات الثنائية وتعزيز الشراكة االستراتيجية بين البلدين 
التي من شأنها مواجهة تحديات العصر ودعم الرخاء واالستقرار 

العالمي في القرن الحالي.
واوضح ان كلينتون ستبدأ زيارتها من مدينة مومباي، حيث 
س���تجتمع مع مجموعة واس���عة من قطاعات المجتمع الهندي 
هناك واستذكار ضحايا الهجمات االرهابية التي طالت المدينة 

في شهر نوفمبر الماضي.

رام اهللـ  يو.بي.آي: أعلنت السلطة الفلسطينية امس 
ــطني  تعليق عمل فضائية »اجلزيرة« القطرية في فلس
ومالحقتها قضائيا بسبب ما أسمته »التحريض الذي تقوم 

به القناة على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية«.
وبحسب ما جاء في بيان موقع من سالم فياض رئيس 
احلكومة الفلسطينية بصفته وزيرا لإلعالم باإلنابة يتم 
»تعليق عمل مكتب محطة اجلزيرة الفضائية العامل في 
ــطني ومنع طواقمها من القيام بأي أعمال الى حني  فلس
صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن«.واتهمت وزارة 
اإلعالم في احلكومة الفلسطينية التي يرأسها فياض في 
ــاحة  رام اهلل في بيانها قناة »اجلزيرة« بتخصيص مس

واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية »رغم دعوتها مرارا للحيادية والتوازن في 
تناول الشأن الفلسطيني«.وأكدت أن القناة »مازالت مستمرة 
في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة 
ــا قامت به أمس االول من  ــة والتي كان آخرها م الوطني
ــر للفتنة وترويج أنباء كاذبة« في إشارة  حتريض ونش
إلى تناول القناة تصريحات أمني سر حركة فتح فاروق 
القدومي التي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
واملسؤول األمني السابق القيادي في حركة فتح محمد 
ــطيني ياسر  دحالن بالتورط في اغتيال الرئيس الفلس

عرفات وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية تعّلق عمل »الجزيرة« في الضفة 
لنشرها تصريحات تتهم عباس ودحالن بالتورط في اغتيال عرفات


