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الرياضـ  ا.ف.پ: بعد دعوات وجهها املبعوث االميركي اخلاص الى 
الشرق االوسط جورج ميتشل للقيام مببادرات من دول عربية في اجتاه 
اسرائيل، اعلن مسؤول سعودي امس ان الرياض لن تعترف باسرائيل 
اال بعد انســــحابها من االراضي العربية احملتلة وقبولها مبدأ دولتني 
اسرائيلية وفلسطينية.وقال اسامة النقلي املتحدث باسم اخلارجية 
السعودية ان »موقفنا معروف جيدا وهو انه على اسرائيل ان حترز 
تقدما جديا في اجتاه عملية السالم«.واضاف املتحدث السعودي »كما 

نعلم جميعا، اسرائيل تواصل اتخاذ اجراءات احادية اجلانب لتغيير 
املعطيات اجلغرافية والدميوغرافية على االرض عبر بناء مستوطنات 
وتوسيع املستوطنات القائمة«.وتابع ان »مبادرة السالم العربية واضحة 
جدا«، مؤكدا انه »على اسرائيل االنسحاب من االراضي العربية وانهاء 
االحتالل وحل القضايا الكبرى في النزاع«. مشيرا الى ان »في خطة 
السالم العربية« التي عرضتها السعودية واعتمدت عام 2002 »التطبيع 

)مع اسرائيل( يتم بعد بلوغ هذه االهداف وليس قبل ذلك«.

السعودية: ال اعتراف بإسرائيل قبل انسحابها من األراضي المحتلة

فوز برزاني برئاسة كردستان العراق لوالية جديدة رسمياً

المحافظون يطالبون نجاد باالعتذار للشعب لتأخره في تنفيذ أوامر خامنئي بعزل مشائي

غيتس: الواليات المتحدة قد تسّرع انسحابها من العراق

إيران: اإلفراج عن  المعتقلين غدًا.. ومحاكمة 20 متظاهرًا بتهمة المساس باألمن القومي السبت

قدير: أين اختفى 10 آالف شخص 
بعد مواجهات شينغيانغ؟!

طوكيوـ  أ.ف.پ: اعلنت زعيمة املنشقني 
االيغـــور في املنفى ربيعـــة قدير امس في 
طوكيو ان »قرابة عشرة آالف شخص« فقدوا 
اثناء االضطرابات التي شهدها شمال غرب 
الصني، وانتقدت الواليات املتحدة ألنها لم 

تصدر رد فعل قوي.
وتساءلت املعارضة الصينيةـ  في مؤمتر 
صحافي في اليوم الثاني لزيارتها الى اليابان 
ـ »قرابة عشرة آالف شخص في ارومتشي 
اختفوا في ليلة واحدة. اين ذهبوا؟ اذا قتلوا 
فأين جثثهم؟«.وفـــي اخلامس من يوليو 
وقعت مواجهات عنيفة بني االيغور املسلمني 
الناطقني بالتركية واتنية الهان التي تشكل 
الغالبية في الصني، في ارومتشي عاصمة 
اقليم شينغيانغ الصيني الذي يتمتع بحكم 

ذاتي.واوقعت االضطرابات 197 قتيال بحسب 
مسؤول صيني فيما يشير املؤمتر العاملي 
االيغوري بزعامة ربيعـــة قدير من جهته 

الى آالف القتلى.
واتهمت ربيعة قدير )62 عاما( التي تعيش 
في املنفى في الواليات املتحدة وتدير املؤمتر 
العاملـــي االيغوري الذي يتخذ من ميونيخ 
مقرا له »احلكومة الصينية مبحاولة سحق 

شعب االيغور«.
وتتهم بكني هذه املنظمة بتدبير االضطرابات 

وتصف التمرد بأنه »اجرامي«.
ونفت ربيعة قدير ان تكون ضالعة في 
اعمال العنف هذه بأي شـــكل من االشكال، 
وقالت »اذا كانت الصني تقول انني ضالعة 

في ذلك، فأود ان تقدم ادلة«.

إسبانيا: انفجار مفخخة يسقط أكثر
 من 46 جريحًا بينهم 22 امرأة و6 أطفال

بورغوسـ  أ.ف.پ: أصيب اكثر 
من 46 شخصا بينهم 22 امرأة وستة 
امــــس في اعتداء  اطفال بجروح 
بسيارة مفخخة على ثكنة للشرطة 
في بورغوس شمال اسبانيا نسبته 
السلطات االسبانية الى منظمة ايتا 

الباسكية االنفصالية.
وأحلق االنفجار القوي أضرارا 
كبيرة بقســــم من املبنى واحدث 
فجوة كبيرة في االرض، كما اكد 
احلرس املدني االســــباني لوكالة 

فرانس برس.
وقال متحدث باســــم مديرية 
انها »كانت  بورغوس للشــــرطة 
ســــيارة مفخخة« انفجرت وادى 

االنفجار الى اضرار مادية كبيرة، اذ 
ان واجهة املبنى احلديث دمرت متاما 
كما تدمرت كليا السيارة املفخخة 

التي استخدمت في االعتداء.
وقال مدير شــــرطة قشــــطالة 
وليــــون ميغيــــل اليخــــو ان كل 
املؤشرات تدل على انه اعتداء »مثل 
تلك التي تعود على تنفيذها قتلة 

االيتا«.
وأوضــــح اليخو انــــه لم يكن 
هناك »اي اتصال للتحذير« قبل 
االنفجــــار كما تفعــــل احيانا ايتا 
املكان، وان  التاحة املجال إلخالء 
رغبة واضعي القنبلة كانت »القتل 

على ما يبدو«.

لكن املنظمة السرية التي تعتبر 
مســــؤولة عن مقتل 826 شخصا 
في خــــالل 41 عاما من االعتداءات 
للمطالبة باســــتقالل بالد الباسك 
متتنع غالبا عن االنذار بوشــــوك 
تنفيــــذ اعتداءاتهــــا عندما تكون 
تســــتهدف قوات االمن االسبانية 

التي تعتبرها اهدافا عسكرية.
وقال مدير شــــرطة قشــــطالة 
وليون انه عثــــر في مكان اعتداء 
بورغوس على »بقايا ما يبدو انها 
لشاحنة صغيرة«. واشارت وسائل 
اعالم اســــبانية الى ان الشاحنة 
كانت محشــــوة مبائتــــي كلغ من 

املتفجرات.

طهرانـ  وكاالت: فيما اكد املدعي العام االيراني قربان علي 
دري جنف ابادي امس ان قسما كبيرا من املتظاهرين الذين 
اعتقلوا خالل االضطرابات، التي تلت اعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد، ســـيفرج عنهم بحلول غد اجلمعة، 
اعلنت وكالة االنباء االيرانية الرســـمية امس ان حوالي 
عشرين شخصا اوقفوا خالل االضطرابات التي تلت اعادة 
انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد سيحاكمون اعتبارا 

من بعد غد السبت بتهمة املساس باالمن القومي.
وقالت الوكالة انهم متهمون »باخللل بالنظام واالمن 
وباقامة عالقات مع املنافقني )التعبير الذي يســـتخدم 
جلماعة مجاهدي خلق( واالعتداء بالقنبلة وحمل االسلحة 
النارية وقنابل وشن هجمات على قوات االمن وامليليشيات 
االسالمية وارسال صور )عن التظاهرات( لوسائل اعالم 

العدو«.
وبالتوازي قال املدعي العام االيراني قربان علي دري 
جنف ابادي ان »قســـما كبيرا من املعتقلني افرج عنهم 
امس االول وســـيتم االفراج عن اخرين في االيام املقبلة 
وبحلول نهاية االســـبوع )االيراني، اي اجلمعة( سيتم 

االفراج عن قسم كبير من املعتقلني االخرين«.
الـــى ذلك مازال الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
يتعرض النتقادات معســـكره الذي يأخذ عليه تأخره في 
تطبيق االمر الذي اصدره املرشد االعلى باستبعاد نائبه 
االول اسفنديار رحيم مشائي، ودعت صحيفة اسبوعية 
محافظة متشددة امس الرئيس االيراني الى »تقدمي اعتذارات 

الى الشعب« النه تأخر في تنفيذ اوامر املرشد االعلى.
وكتبت صحيفة »يا لثارات احلسني« في عنوانها الرئيسي 
»يجب ان يقدم احمدي جناد اعتذاراته للشعب«، معتبرة 
ان »الرئيس يجب ان يرد على التساؤالت ونقاط الغموض 

التي يطرحها الناخبون املذهولون«.
وقالت الصحيفة »ادلينا باصواتنا لكم بسبب وفائكم 
الثابت للمرشد االعلى لكننا رأينا في االسابيع االخيرة من 

تصرفات من قبلكم يثير الشكوك في كل ذلك«.
وانتقـــدت الصحيفـــة تعيني مشـــائي واقالة وزيري 
االستخبارات والثقافة مشيرة الى انهما »معروفان بوالئهما 

للمرشد«.
وكتبت الصحيفة فـــي افتتاحيتها متوجهة باحلديث 
الى احمدي جناد »فضلتم محبة شـــخص كمشائي على 
محبة املرشد االعلى، اذا استمر ذلك سنطلب منكم اعادة 
اصواتنا لنا الننا لم نصوت لشخص بل ملبادىء الثورة 

والوفاء للمرشد االعلى«.
ومنذ 48 ساعة انضم التلفزيون احلكومي الى جوقة 
االحتجاجات النتقاد »التعيينات والصداقات الغريبة التي 
تربط بني احمدي جناد واشخاص مثل مشائي«، على حد 

تعبير صحيفة »سرماية«.
على صعيد متصل كشف مصدر قريب من احملافظني في 
إيران عن أن املرشد األعلى إليران على خامنئي »منزعج 
ومستاء« من الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد على 
خلفية الطريقة التي تعامل بها األخير مع رســـالة املرشد 

األعلـــى بخصوص إقالة نائبه األول وصهره اســـفنديار 
رحيم مشائي.

وقال املصدر اإليراني الذي عمل سابقا في احلرس الثوري 
في تصريحات لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية امس 
إن املرشـــد األعلى »شعر بالصدمة ولم يتصور أن ميتنع 

أحمدي جناد عن إطاعة أمر علني للقائد ملدة أسبوع«.
وتابع املصدر الذي ال يستطيع الكشف عن هويته بسبب 
حساسية الوضع في إيران: »تشاور املرشد مع مكتبه حول 
الطريقة التي يعالج بها احلرج بعد حتديد أحمدي جناد 
له، ثم قرر مكتبه بث خطابه للرئيس على الهواء مباشرة 

اجلمعة املاضية كرسالة أخيرة الحمدي جناد«.
وقال املصدر اإليراني إن املرشد واملقربني منه »سيضعون 
حتركات احمدي جناد حتت املجهر خالل الفترة املقبلة.. 
املرشد مستاء من احمدي جناد ويعتقد أنه تصرف بطريقة 

عصبية تدل على قصر نظر«.
كما كشف املصدر اإليراني عن أن احملافظني »منقسمون« 
إزاء التعامل مع احمدي جناد، موضحا أن هناك تيارا وسط 
احملافظني طلب من املرشد األعلى أن »يرفع حمايته« عن 
احمدي جناد ما يفتح الباب أمام مســـاءلته على قراراته 
وسياساته في واليته الثانية مما يعني إمكانية إقالته«، 
فيما يرى تيار آخر من احملافظني املتشددين أنه »ال ميكن 
التخلي عن أحمدي جناد اآلن ألنه البديل له، كما أن إجراء 
انتخابـــات جديدة قد يحمل معه مخاطر على النظام غير 

معروفة العواقب«.

عواصمـ  وكاالت: فيما أعرب 
اكبر قائد عســــكري اميركي في 
العراق اجلنرال راي اوديرنو عن 
اعتقاده ان العراقيني لن يكون 
بوسعهم التعامل بشكل مستقل 
مع دفاعاتهم اجلوية اخلاصة بهم 
بعد انسحاب القوات األميركية 
بحلــــول نهاية عام 2011، صرح 
وزير الدفــــاع االميركي روبرت 
غيتس امس بعد زيارة مفاجئة 
الى العراق بأن بالده قد تسرع 

انسحاب قواتها من العراق.
وقال غيتس للصحافيني الذين 
رافقوه في رحلته من العراق الى 
تركيا ان »وتيرة سحب القوات 
االميركية من العراق قد تسرع. 
فالظروف االمنية تتحســــن في 
العراق«.الــــى ذلك اجرى وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس 
محادثــــات مــــع رئيــــس اقليم 
كردستان العراق مسعود بارزاني 
ومســــؤولني اخرين امس حول 
ضرورة تســــوية اخلالفات مع 

بغداد قبل االنسحاب.
الــــذي يرافقه  ودعا غيتس 
قائــــد القــــوات االميركيــــة في 
العراق اجلنــــرال راي اوديرنو 
والسفير االميركي كريستوفر 
هيل، العراقيني ســــنة وشيعة 
واكرادا الى تســــوية خالفاتهم 
في ما يتعلق بتقاسم السلطة.

وكان برزاني اعلن قبل عشــــرة 
ايام ان ابــــرز نقاط اخلالف مع 
بغــــداد هي »املناطــــق املتنازع 
عليها والبشمركة وقانون النفط 
والغاز، لكــــن االهم من كل ذلك 
هو شكل احلكم والتفرد وبناء 
اجليش كذلك«.في غضون ذلك 
الدميوقراطي  فاز زعيم احلزب 
الكردستاني مســــعود برزاني 
بحسب النتائج الرسمية بوالية 
جديدة في االنتخابات الرئاسية 
إلقليم كردستان العراق بغالبية 

حوالي %70.
واحتفظت الالئحة الكردستانية 
التي تضم احلزب الدميوقراطي 
الوطني  الكردستاني واالحتاد 

الكردستاني بالغالبية حاصدة 
57% من األصوات.

أما الئحة »التغيير« املعارضة 
بزعامة نوشيروان مصطفى فقد 

نالت %23.
وعودة الى حديث قائد القوات 
االميركية بالعراق قال اوديرنو 
انه رمبا يتعني على الطائرات أو 
الطيارين األميركيني من الناحية 
الفعلية العمل كقوة جوية عراقية 
حتى يكون العراقيون مستعدين 
للدفاع عن مجالهم اجلوي بشكل 

مستقل.
وتوقــــع اجلنــــرال اوديرنو 
تصريحاتــــه  فــــي  مباشــــرة 
لصحافيــــني كانوا مســــافرين 
الى بغداد برفقــــة وزير الدفاع 

األميركي روبرت غيتس ونقلتها 
صحيفــــة »نيويــــورك تاميز« 
األميركية امــــس ـ ان يصل الى 
العراق قريبا فريق من القوات 
اجلوية للواليات املتحدة لتقييم 
ما ميكن للواليات املتحدة، وما 

يتعني عليها ان تفعله.
وفي رده على سؤال عما اذا 
كان بوســــع العراقيني تشغيل 
دفاعاتهم اجلوية اخلاصة بهم 
نهاية عام 2011، حيث يحل موعد 
انسحاب كل القوات األميركية من 
العراق وفقا التفاق بني الواليات 
املتحدة والعراق، قال اجلنرال 

اوديرنو »حتى االن، ال«.
وقالت الصحيفة على موقعها 
االلكتروني ان العراقيني طلبوا 

بالفعــــل من الواليــــات املتحدة 
مقاتالت »اف 16« جديدة، اال أن 
القائد العسكري األميركى أكد انه 
من غير املمكن تصنيع وتسليم 
هذه املقاتــــالت قبل حلول 2011 
حتى اذا كان بوســــع العراقيني 

التعامل معها.
وأشارت الى انه على الرغم 
من ان الواليــــات املتحدة تعلم 
منذ وقت طويــــل ان العراقيني 
ســــيكونون بال دفاعات جوية 
تذكر فور انسحاب األميركيني، 
فإن تصريحات اوديرنو في هذه 
الصدد جاءت واحدة من بني اكثر 
تقييماته صراحة وحدة، موضحا 
ان »فريق األميركى ســــيحاول 
ايجاد حلول جيدة لهذه املشكلة، 

مشيرا الى أحد هذه احللول هي 
ان تعير الواليات املتحدة للعراق 
طائرات اف 16 قدمية بالرغم من 
اننا النعلم اذا كان ذلك قانونيا، 
اال اننــــا يتعــــني ان نراجع هذا 
االمر مــــع الكونغرس«.وذكرت 
صحيفــــة »نيويورك تاميز« ان 
القوات اجلوية العراقية لديها االن 
مروحيات وطائرات نقل »سي 
ـ130« لكن ليس لديها مقاتالت 
حربية وهذا يعني انها ال متلك 
مقدرة على اعتراض اي طائرة 
اخرى قــــد تغزو املجال اجلوي 
للبــــالد، موضحــــة ان اجلنرال 
اوديرنو لم يتطرق الى مشكلة 
الــــى طيارين مؤهلني  االفتقار 

وبرنامج تدريب شامل.

الجيش األميركي: العراق ال يمكنه الدفاع عن أجوائه بحلول 2011 وس�نحاول إيجاد حلول جيدة لهذه المش�كلة

رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني مرحبا بوزير الدفاع األميركي روبورت غيتس امس        )أ.ف.پ(

أنباء عن مقتل رهينتين بريطانيتين

استئناف المواجهات في »أشرف« 
بين قوات األمن ومجاهدي خلق

المجلس السياسي للمقاومة العراقية
 ينفي التفاوض مع األميركيين

الدوحةـ  د.ب.أ: نفى املجلس 
السياسي ملا يعرف بـ »املقاومة 
العراقية« الذي يضم 4 فصائل 
مسلحة، ان يكون قد تفاوض 
مع اإلدارة األميركية اجلديدة.
وقال الناطق الرســــمي باسم 
املجلس السياسي عبدالرحمن 
إن املجلــــس لم  البغــــدادي، 
يتفاوض مع اإلدارة األميركية، 
وإن اللقاءات التي حصلت في 
دولة مجــــاورة كانت لقاءات 
العراقية«  قدمت »املقاومــــة 
خاللها شروطها للتفاوض مع 

اإلدارة األميركية احلالية.
البغــــدادي في  وأضــــاف 
حوار مــــع صحيفة )العرب( 
القطريــــة نشــــرته امس أن 
العراقية ممثلة في  »املقاومة 
السياســــي قدمت 4  املجلس 
شروط أساســــية للتفاوض 
مــــع اإلدارة األميركية وهي، 

تقدمي اإلدارة األميركية اعتذارا 
رسميا للشعب العراقي على 
ما اقترفــــه اجليش األميركي 
بحقه من جرائم، وتعويض 
جميــــع املتضررين من جراء 
الغــــزو األميركــــي للعراق، 
وإطالق سراح جميع األسرى 
واملعتقلني والسجناء، واعتراف 
اإلدارة األميركيــــة باملقاومة 
العراقيــــة كحق مشــــروع«.
وأوضــــح البغــــدادي ان أمر 
الوثيقة كان معلوما بالنسبة 
حلكومة رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي، حيث ان الطرف 
الوسيط أكد أنه سيعلم حكومة 
بغداد بذلك ولكنهم شعروا بأن 
هناك أطرافا فاعلة وقوية في 
الســــاحة العراقيــــة، وهو ما 
سبب حرجا حلكومة املنطقة 
اخلضراء.وأكــــد البغدادي ان 
»املقاومــــة العراقية لن تلقي 

ســــالحها حتى خــــروج آخر 
جندي محتل من أرض العراق، 
والدليل أن املقاومة العراقية 
استمرت حتى بعد اإلعالن عن 
االنسحاب األميركي من املدن 

في نهاية يونيو املاضي«.
ونفى البغدادي مشاركة أي 
من أطراف العملية السياسية 
في بغــــداد بهذه االجتماعات، 
مبينا أن املجلس اشترط عدم 
مشاركة أي طرف حكومي في 
التي  مثل هــــذه االجتماعات 

عقدت مع اإلدارة األميركية.
البغــــدادي ان  وأوضــــح 
الوفد األميركي ضم عسكريني 
وديبلوماسيني وان االجتماعات 
عقدت في شهري مارس ومايو 
من العام احلالــــي وان الوفد 
األميركي طلــــب إمهاله حتى 
نهاية يونيو من أجل الرد على 

شروط التفاوض.

اخلالــــصـ  أ.ف.پ: عادت املواجهات مجددا 
الى منطقة اشرف امس بني قوات االمن العراقية 
وانصار مجاهدي خلق االيرانية املعارضة، غداة 
اشتباكات دامية اودت بحياة اثنني من الشرطة 

فضال عن مئات اجلرحى من الطرفني.
وقال املقدم ابراهيم الكروي مدير مكتب قائد 
شــــرطة ديالى »مت افتتاح مقر جديد للشرطة 
وسط مدينة اشرف، وال تزال املواجهات دائرة بني 
الطرفني«.واكد عدم معرفته بـ »وقوع خسائر«.

واضاف »رفعنا العلم فوق املقر اجلديد في اول 
املدينة« مؤكدا ان »الشرطة تسيطر على75% من 

املدينة وال تزال املواجهات مستمرة«.
من جهتها، اعلنت مصادر طبية وفاة اثنني من 
الشرطة اثر اصابتهما بجروح امس االول، وقال 
الطبيب عبداهلل التميمي من مستشفى اخلالص 
قرب معسكر اشرف، ان »اثنني من عناصر الشرطة 

توفيا اليوم متأثرين بجروحهما«.

واضاف »احدهما تلقى ضربة في راسه ادت 
الى نزيف في الدماغ، في حني تلقى االخر طعنة 
من حربة في رقبته اســــفرت عن قطع شريان 
كبير«.الى ذلك، اشــــارت مصــــادر عراقية الى 
مفاوضات توالها قائد شــــرطة محافظة ديالى 
اللواء عبداحلسني الشمري الليلة قبل املاضية 
للتوصل الى اتفاق يقضي بانسحاب قوات مكافحة 
الشغب بعد املواجهات التي دارت امس ليتولى 
اجليش املسؤولية.من جهة اخرى، اكدت املصادر 
ارتفاع حصيلة جرحى اشــــتباكات امس االول 
الى 300 ايراني بينهم 25 امرأة و110 من عناصر 
قوات االمن العراقية من شــــرطة وجيش.كما 
اشارت الى اعتقال حوالى اخلمسني من انصار 
املنظمة االيرانية املعارضة.إلى ذلك ذكر راديو 
هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« انه علم 
من مصادر لم يسمها مقتل اثنني من بني الرهائن 

البريطانيني املخطوفني في العراق.

صورة ارشيفية إليرانية مؤيدة ملوسوي حتمل صورة محمود تلجاني خالل إحدى تظاهرات املعارضة في 17 يوليو               )أ.پ(


