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 غزةـ  د.ب.أ: صادق وزير املواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس 
امس على تغيير أسماء الالفتات على الطرقات في أكثر من ٢٥٠٠ مدينة 

وقرية داخل إسرائيل من اللغة العربية إلى اللغة العبرية.
  وأشـــارت الوزارة في بيان لها نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية إلى 
«أن كاتس صادق على القرار وسيتم تنفيذه خالل األيام القادمة 
وفقا لنظم النســـخ التي وضعتها أكادمييـــة اللغة العبرية في 

إسرائيل».

  وذكر البيان «انه سيتم تغيير أسماء العشرات من املدن والقرى 
العربية التاريخية حيث سيتحول اسم مدينة اللد إلى «لود» والرملة 
إلى «رمال» وتل أبيب يافا إلى «تل افيف يافو» أما منطقة الناصرة 

فسيتم حتويل اسمها إلى نتسرات.
  وقوبل قرار تغيير األسماء برفض قاطع من جانب الفلسطينيني 
الـــذي اعتبروا أنه قرار عنصري يهدف إلـــى تهويد املدن والقرى 

العربية.

 إسرائيل: تصديق على «عبرنة» أسماء المدن والقرى العربية

 خامنئي يندد مجددًا بالتدخل الخارجي في االضطرابات الداخلية.. وموسوي ينفي صلة المحتجين بدول أجنبية

 واشـنطن تحـذر: أي ضربة إسـرائيلية إليران سـتؤثر علـى مصالحنـا بالمنطقة
 طهـــرانـ  وكاالت: فيما نفى النائب االول للرئيس 
االيراني اسفنديار رحيم مشائي، ما تردد في وسائل 
االعـــالم امس االول عن اســـتقالته قائال: «هذه كذبة 
وهذه الشائعات ينشرها اعداء احلكومة»، دعا الرئيس 
اإليراني االصالحي الســـابق محمد خامتي السلطات 
إلى إجراء استفتاء على شرعية اعادة انتخاب محمود 
احمدي جناد، مضيفا «يجب أن يسأل الناس ما إذا كانوا 
سعداء بالوضع احلالي؟ إذا كانت أغلبية الناس سعيدة 
بالوضع احلالي فسنقبله نحن أيضا»، في الوقت نفسه 
اتهم املرشد االعلى للجمهورية االسالمية االيرانية علي 
خامنئي مجددا اعداء اجلمهورية االسالمية بدعم اعمال 
العنف التي تلت االنتخابات الرئاسية قائال في خطاب 
القاه امام مسؤولي البالد «في حني ان تدخل اخلارج 
وخصوصا وسائل اعالمه واضح جدا، فان ادعاءاته 
بانه ال يتدخل في الشؤون الداخلية االيرانية هي عالمة 
على خزيه»، محذرا قوى املعارضة من إثارة املزيد من 
الفوضى في البالد، من جانبه نفى املرشـــح اخلاسر 
االبرز مير حســـني موسوي صلة احملتجني املعتقلني 

بأي دول أجنبية داعيا الى اطالق سراحهم
  وقال موقع إصالحي على االنترنت إن زعيم املعارضة 
اإليراني مير حسني موسوي دعا السلطات امس إلى 
االفراج عن احملتجني احملتجزين منذ انتخابات الرئاسة 
اإليرانيـــة قائال خالل اجتماع مع عائالت احملتجزين 
«من يصدق أن هؤالء الناس وكثيرا منهم شخصيات 
بارزة ميكن أن تعمل مع أجانب وأن تعرض مصالح 
بالدهـــا للخطر؟ يجب أن يفرج عنهـــم على الفور». 

وأضاف موســـوي أيضا أن االحتجازات لن حتل أي 
نزاع انتخابي.

  وعودة على نفي االســـتقالة، اضاف مشـــائي في 
بيان نشـــره موقعه على االنترنت «ان نشـــر بعض 
مواقع االنترنت تقريرا حول االستقالة هدفه االساءة 

للحكومة».
  وكانت محطة التلفزيون الرسمية الناطقة باللغة 
اإلجنليزيـــة «برس-تي في» افـــادت امس االول بأن 
مشائي، الشـــخصية املثيرة للجدل واملقرب جدا من 
الرئيس، «اســـتقال» من منصبه بعد ثالثة ايام على 
تعيينه نائبا اول للرئيس. وانتقد علي اكبر جوانفكر 
مستشـــار محمود احمدي جناد «الضغوطات» التي 
متارس على رئيس اجلمهورية كما افادت وكالة االنباء 

االيرانية الرسمية.
  وتساءل «البعض يوافق الرئيس ويقول انه رجل 
كفء وفي الوقت نفســـه يشكك في قراراته ملاذا تتم 

ممارسة مثل هذه الضغوط على الرئيس؟».
  وفي اشارة الى تصريحات مشائي الذي اعلن في ٢٠٠٨ 
ان ايران «صديقة الشعب االسرائيلي»، قال جوانفكر 
ان «مشائي ادلى بتعليق خارج مجال اختصاصه واقر 

بعد ذلك بأنه كان يجب اال يقوم بذلك».
  وتابع جوانفكر ان «القضيـــة اغلقت» معتبرا ان 
«الرئيس عني رحيم مشائي في منصب النائب االول 
للرئيـــس اخذا في االعتبـــار اداءه الالمع والذي كلل 

بالنجاح».
  وواصل املوقع الرسمي لرئاسة اجلمهورية امس 

عرض صورة كبيرة لرحيم مشائي على صفحته الرئيسية 
ونسخة عن رسالة تعيينه.

  في سياق متصل قال املرشد االعلى للثورة االسالمية 
بايران في لقاء بثه التلفزيون احمللي مع مسؤولي البالد، 
«إن علماءنا عليهم أن يكونوا حريصني على ما يقولون 

وما ال يقولون».
  وأضاف خامنئي «قد تكون هناك أطياف سياســــية 
مختلفــــة في إيران، إال أنه عندمــــا يدرك املواطنون أن 
العداوة تكمن داخل النظام (احلاكم)، فإنهم نتيجة لذلك 

سيحرصون على بعدهم (عنه)».
  ورغم عدم حتديد خامنئي للشــــخص املقصود من 
كالمه، إال أنه يبدو أنه كان يشير إلى خطبة يوم اجلمعة 
املاضي التي ألقاها الرئيس االيراني السابق أكبر هاشمي 
رفسنجاني الذي وصف التطورات االخيرة التي أعقبت ما 

تردد من وجود «تالعب» في االنتخابات، بـ «األزمة».
  وقال خامنئي إن «ترديــــد أمور خاطئة وعدم قول 
أشــــياء أخرى قد يؤدي إلى اخلراب». ولم يدل املرشد 

االعلى مبزيد من التفاصيل.
  الى ذلك حذر مسؤول دفاعي اميركى رفيع املستوى 
من أن ضربة اسرائيلية ضد ايران ميكن أن تؤدي إلى 
زعزعة االستقرار بشدة في املنطقة وتؤثر على املصالح 

األميركية فيها.
  ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» االسرائيلية 
امس عن املسؤول حتذيره من أن إسرائيل حتتاج إلى 
وضع عالقتها مع أميركا في االعتبار عند النظر في أى 

هجوم من هذا القبيل. 

 مشائي ينفي استقالته كنائب أول للرئيس.. وخاتمي يدعو إلى استفتاء على شرعية نجاد

 املرشد األعلى علي خامنئي ملقيا خطابه أمس أمام جناد ورئيس مجلس القضاء محمود شهرودي ورئيس مجلس الشورى الريجاني     (أ.پ)  الرئيس اإليراني األسبق محمد خامتي 

 دمشق ـ وكاالت: اكد الرئيس السوري 
د.بشار االسد امس اهمية تعزيز املصاحلة 
الوطنية بـــني مكونات الشـــعب العراقي 
وحرص سورية على دعم اى جهد يصب 
في حتقيق هذا الهدف ويحفظ امن واستقرار 

العراق.
  جاء ذلك وفقا لبيان رئاسي خالل لقاء 
االســـد زعيم التيار الصـــدري في العراق 
مقتدى الصدر الذي ركز على عالقات االخوة 
والصداقة واملصالح املشتركة التي جتمع 
شعبي البلدين وآخر املستجدات على الساحة 

العراقية.
  من جهته، عبر الصدر وفقا للبيان عن 
تقديره العالي ملواقف سورية الداعمة ملصالح 
الشعب العراقي وحرصها على وحدة العراق 
أرضا وشعبا، من جانبه قال الناطق الرسمي 
باســـم التيار الصدري في العراق الشيخ 

صالح العبيدي فـــي تصريح لـ «يونايتد 
برس انترناشـــونال» ان الصدر بحث مع 
األسد مستجدات األوضاع في العراق، خاصة 
بعد انســـحاب القوات األميركية من املدن 

العراقية في ٣٠ يونيو املاضي.
  ونقل العبيدي تأكيد الرئيس السوري 
خالل اللقاء على «دعم سورية لوحدة العراق 
أرضا وشـــعبا وضرورة التمسك بالهوية 
القومية للعراق وضرورة إمتام انسحاب 
جميع القوات األجنبية من أراضيه وصوال 
إلى حتقيق الســـيادة الكاملة للعراق على 

أرضه».
  وكان زعيم التيار الصدري في العراق 
وصل إلى دمشق في وقت سابق امس في 
زيارة مفاجئة تستغرق عدة أيام، قادما من 
طهران وكان الصدر زار سورية في فبراير 

عام ٢٠٠٦ والتقى كبار املسؤولني فيها. 

 الزعيم الشيعي وصل إلى سورية في زيارة مفاجئة قادمًا من طهران

 األسد يؤكد للصدر دعم دمشق ألي جهد يهدف
  إلى تحقيق المصالحة بين مكونات الشعب العراقي

 سهى: القدومي يستغل  استشهاد «عرفات» لغايات شخصية
 بيت حلمـ  وكالة معا: نفت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
ما نشرته عنها صحيفة «جمهوريات» التركية وتناقلتها وسائل االعالم، حول 
اطالعها على الوثيقة املزعومة التي حتدث عنها القدومي. وقالت سهى عرفات 
«إننـــي انفي نفيا قاطعا ما ورد في الصحيفـــة التركية من إن زوجي الرئيس 
اخلالد الشـــهيد ياســـر عرفات، قد أطلعني على الوثيقة املزعومة التي قرأها 
وحتدث عنها فاروق القدومي». ودانت زوجة الرئيس الراحل عرفات ما وصفته 
باســـتغالل القدومي ملوضوع استشهاد الرئيس من أجل حسابات ومصالح ال 
عالقة لها بالشعب الفلسطيني ونضاله ضد االحتالل، مؤكدة «أن هذه الوثيقة 
املزعومة إمنا حتمل في طياتها جانبا يبرئ إسرائيل». وتابعت: «أؤكد كامل الثقة 
والتأييـــد بالرئيس أبو مازن رفيق درب أبو عمار وأخيه، وأرفض هذا التجني 
الالمسؤول ضده، وسأقوم عبر القنوات القضائية التركية برفع دعوى ضد من 
نشروا هذه األكاذيب وزجوا باسمي فيها». من جانب آخر أكد بسام ابوشريف 
املستشار السياســـي للرئيس الراحل ياســـر عرفات ان عملية اغتياله نفذت 
بأدوات إسرائيلية خالصة دون اي مساهمة فلسطينية. وأضاف أن السم الذي 
اغتيل فيه الرئيس الراحل عرفات تناوله مع جرعات الدواء الذي كان يتعاطاه، 
الفتا إلى أن عناصر املوســـاد اإلسرائيلي اســـتبدلت الدواء اخلاص بالرئيس 
الراحل بآخر وضع فيه الســـم بعد أن جرى تصنيع شبيه له في احد مصانع 
األدوية اإلســـرائيلية. وعن الكيفية التي وصل بها الدواء إلى الرئيس الراحل 
قال ابوشريف، «انه أثناء حصار الرئيس عرفات في مقر املقاطعة في رام اهللا 
كانت األدوية والطعام والشراب ينقالن اليه عبر سيارة إسعاف فلسطينية». 
وكانت القوات اإلســـرائيلية تخلي هذه السيارة حتى من السائق الفلسطيني 
وحتتجزها بحجة التفتيش، وهو األمر الذي ســـهل على املوســـاد اإلسرائيلي 

استبدال الدواء اخلاص بالرئيس الراحل بآخر شبيه وضع فيه السم. 

 الرئيس السوري د. بشار األسد خالل استقباله لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في دمشق أمس           (أ.پ) 

 المتهم الباكستاني باعتداءات مومباي أمام المحكمة:
  «سيدي.. أقر بالذنب عن جريمتي»

 نفى حدوث تزوير وتعهد بمواجهة القاعدة في بالده

 قائد االنقالب المنتخب: أنا رئيس جميع الموريتانيين

 مومبايـ  وكاالت: في تطور غير متوقع، اعترف املسلح 
الوحيد الناجي من املجموعة الباكستانية التي نفذت اعتداءات 
مومبــــاي في نوفمبر املاضي محمد أجمل كســــاب، بدوره 
في تلك الهجمات الدامية التي أسفرت عن مصرع ما يزيد 

على ١٦٦ شخصا.
  ونقلت شــــبكة تلفزيون نيودلهي عن كساب قوله في 
االعتــــراف املثير الذي أدهش القاضــــي ومحامي احملكمة 
اخلاصة في مومباي «ســــيدي، أقر بالذنب عن جرميتي» 
وأعطى القاضي تاهيلياني الذي استشار محامني من اجلانبني 
حول هذا التطور تعليمات بأن تسجل أقوال قصاب. وروى 
كساب تسلسل االحداث بالكامل باالضافة إلى أسماء شركائه 
و«مدبري» الهجمات في باكستان. وأفاد كساب الباكستاني 

اجلنسية بأنه تلقى تعليمات بشــــن «عملية فدائية» من 
أحد زعماء جماعة «عسكر طيبة» احملظورة في باكستان، 
ذكير رحمان األخوي، الذي تصفه بعض اجلهات بأنه قائد 
العمليات في اجلماعة. كما قام كســــاب بتســــمية عدد من 
األشخاص الذين، تضعهم السلطات الهندية ضمن قائمة 
خاصة باملتهمني، وكانت قد طالبت السلطات الباكستانية 
باتخاذ إجراء بحقهم لوجودهم في األراضي الباكستانية. 
وقالت وكالة االنباء الهندية اآلسيوية (إيانس) إن كساب 
روى رحلة املجموعة املتشددة من مدينة كراتشي الباكستانية 
إلى مومباي على منت قارب وتورطه في الهجوم على محطة 
شاتراباتي شيفاجي للسكك احلديدية ومستشفيات كاما 
املجاورة. وقال املدعي العام أوجــــوال نيكام للصحافيني 

خارج احملكمة اخلاصة في مومباي «نشعر بالدهشة بشكل 
كبير نظرا الن كساب اتخذ على نحو مفاجئ موقفا يتمثل 
في رغبته في االعتراف بذنبه. إنني بصفة شخصية أشعر 

بدهشة بالغة».
  وتابع أن فريق التحقيق لم يعتقد على االطالق أن كساب 
سيعترف بدوره نظرا ألنه تبنى «تكتيكات مختلفة» منذ 
بدء احملاكمة. وأضاف نيكام «في بادئ االمر قال إنه مازال 
حدثا لذلك ال يتعني محاكمته أمام احملكمة. وفي وقت الحق 
قال إنه برئ». وفي الوقت نفسه نفت باكستان االعتراف 
قائلة إنها تشــــكك في مصداقية أقواله وقال وزير الدفاع 
الباكســــتاني شودري أحمد مختار لقناة «سي.إن.إن-آي.

بي.إن» االخبارية «إنه اعتراف وليس دليال».

 نواكشــــوط ـ د.ب.أ: في اول تصريح له 
بعد إعالن فوزه رسميا بانتخابات الرئاسة 
التي جرت في موريتانيا السبت املاضي قال 
قائد االنقالب العسكري املنتخب محمد ولد 
عبدالعزيز إنه يعتبر نفســــه رئيسا جلميع 
املوريتانيني وال يريــــد أن يواجه أي طرف 
سياســــي حتى منافســــيه وإمنا يرغب في 
التصدي للفقر واملشكالت التي تواجه التنمية 
االجتماعية. وقال ولد عبدالعزيز في مؤمتر 
صحافي ليلــــة امس االول عقب إعالن فوزه 
في اجلولة األولى من انتخابات الرئاسة إنه 
سيعمل يدا بيد مع جميع املوريتانيني لتحقيق 
التنمية والفوز مبعركتها، مشيرا إلى أن مشكلة 

بالده تتمثل في التنمية ومكافحة الفقر.
  وأكد محمد ولد عبدالعزيز أنه سيحارب 
اإلرهاب وسيعمل على تقوية اجليش ملواجهة 

القاعدة في البالد.
  مضيفا ان عالقته باملرشحني الذين خاضوا 
معه غمار انتخابات الرئاســــة ستكون مثل 
عالقته بجميع املواطنني، مشــــيرا إلى أنه ال 
علم له بأي تزوير أو جتاوزات في العملية 
االنتخابية. وأوضح أن املجلس الدستوري 
ووزارة الداخلية هما من ميكن له الفصل في 

ذلك، مضيفا أنه سيحارب الفساد عبر القانون، 
لكنه ال يستهدف أشخاصا وال قبائل بعينها، 
داعيا جميع املوريتانيني إلى التعاون من أجل 

القضاء على الفساد ونهب املال العام.
  وعلى الصعيد الديبلوماسي قال الرئيس 
املنتخب إن العالقات اخلارجية سيتم بناؤها 
على أساس مصالح الشعب والبلد، مؤكدا أنه 
تلقى اتصاالت من بعض زعماء العالم بعد 

فوزه في االنتخابات.
  كما استبعد ولد عبدالعزيز حصول مواجهة 
بني حكومته واملعارضة، قائال «ســــنواجه 
موريتانيــــا وال نخطط ملواجهة املعارضة»، 
وأردف بأن حكومته ستشــــكل من كفاءات 
موريتانية وأنها لن تضم مفســــدين حسب 

قوله. 
  وكان وزير الداخليــــة املوريتاني محمد 
ولد أرزمي أعلن مســــاء أمس االول فوز ولد 
عبدالعزيز برئاســــة اجلمهورية في اجلولة 

األولى من االنتخابات الرئاسية.
  ونقلت وكالة األخبار املوريتانية املستقلة 
عن وزير الداخلية القول إن ولد عبدالعزيز 
حصد ٤١٠ آالف من أصوات الناخبني وهو ما 

أعطاه نسبة ٥٢٫٤٦ ٪ من األصوات.

 يوليو الجاري أكثر األشهر دموية لألميركيين في كابول

 أميركا تزيد عدد جيشها بـ ٢٢ ألف عنصر
  لمواكبة ضغوط القتال في العراق وأفغانستان

 عواصمـ  وكاالت: 
أعلـــن وزير الدفاع 
األميركـــي روبرت 
غيتس أمس زيادة 
مؤقتـــة فـــي عدد 
اجليـــش األميركي 
بواقع ٢٢ ألف فرد 

ملدة ٣ سنوات.
  وقـــال غيتـــس 
فـــي  للصحافيـــني 
بيان صحافي ان هذه 
الزيادةـ  التي تهدف 
الي مواكبة ضغوط 
العمليات القتالية في 
العراق وأفغانستان 
ـ سترفع من العدد 
اإلجمالـــي جليش 
الواليـــات املتحدة 
من ٥٤٧ ألف جندي 

إلى ٥٦٩ ألفا.
  في غضون ذلك 
أعلن مسؤول أميركي 
رفيع املستوى في 
كابول مصرع ٤ من 
اجلنود األميركيني 

في أفغانستان.
  ونقلت شـــبكة 
 « ن ا . ن ا . ســـي »
اإلخبارية األميركية 
عن مسؤول أميركي 

لم تسمه، القول ان «اجلنود األربعة لقوا حتفهم 
اثـــر انفجار قنبلة مت زرعهـــا على أحد جانبي 

الطريق شرق أفغانستان».
  وأوضحت الشبكة ان عدد القتلى في صفوف 
القوات األميركية في أفغانستان ارتفع خالل شهر 
يوليو اجلاري الى ٣٠ قتيال، وهو أكبر عدد من 
الضحايا األميركيني في شهر منذ بدء احلرب في 

أفغانستان في اكتوبر ٢٠٠١.
  هـــذا وتعهدت وزيرة اخلارجيـــة األميركية 
هيـــالري كلينتون ببذل كل جهد ممكن لالفراج 
عن اجلندي األميركى األسير لدى حركة طالبان 

في أفغانستان.

  وفي وقت ســـابق أمس، أعلن متحدث باسم 
وزارة الدفاع البريطانية أن جنديا من أفراد قوات 

بالده لقي حتفه في أفغانستان.
  وأشـــار املتحدث إلى أن هذا اجلندي والذي 
كان يعمل مع الكتيبة الثانية من الفرقة امللكية 
حلملة األسلحة اخلفيفة توفي في منطقة سانغني 
بشـــمال إقليم هلمند باجلنوب األفغاني حيث 
تتمركـــز القوات البريطانية وقد مت إبالغ ذويه 

باحلادث.
  وهذا هو اجلندي البريطاني الـ ١٧ الذي يلقى 
حتفه في أفغانستان خالل يوليو اجلاري والثالث 

والثالثون منذ مايو املاضي. 


