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لندنـ  سي.ان.ان: انتقد تقرير صادر عن مجلس العموم البريطاني 
جهــــود احلكومة البريطانية في احلرب األفغانية باإلشــــارة إلى إنها 
حادت عن أهداف حتقيق األمن. وطال تقرير «اللجنة املختارة للشؤون 
اخلارجية» باالنتقاد مهمة حلف شمال األطلسي، باإلشارة إلى أن افتقاد 
الرؤية املوحدة واإلستراتيجية يهدد مكانة التحالف العسكري الدولي. 
وانتقدت اللجنة املهام املوكلة إلى القوات البريطانية في أفغانستان 
باعتبار أنها حادت عن األهداف املرجوة للتصدي لإلرهاب. ولفت التقرير 

إلى أن التركيز على حتقيق األمن هو السبيل الوحيد لبريطانيا، والدول 
احلليفة، لتحقيق اســــتقرار طويل األمد في أفغانســــتان. وقال مايك 
غابس، رئيس اللجنة: «بعثة اململكة املتحدة تزحف بعيدا عن الهدف 
املبدئي لدعم الواليات املتحدة في مواجهة اإلرهاب الدولي، لتتجه نحو 
مكافحة التمرد املســــلح، ومكافحة املخدرات، وحماية حقوق اإلنسان 
وبنــــاء الدولة». وأضاف معقبا: «النجاح في هذا النطاق يتطلب عددا 

من العوامل يفوق إمكانيات اململكة املتحدة دون سواها».

مجلس العموم ينتقد األداء العسكري لبريطانيا في حرب أفغانستان

(ا.ف.پ)طالباني وبرزاني يرحبان باملالكي خالل اجتماعهم في السلمانية امس

(ا.ف.پ)فلسطينية من ضحايا االستيطان االسرائيلي تلملم اغراضها عقب طردها من منزلها في القدس الشرقية امس

إسرائيل تطرد ٥٣ فلسطينيًا من منازلهم
 في القدس المحتلة وسط ردود فعل دولية منددة

عواصم – وكاالت: واصلت اســــرائيل سياســــة 
االســــتيطان اليهودي في القدس الشرقية وعمدت 
صباح امس الى طرد عائلتني فلسطينيتني ( ٥٣فردا)

من منزلني في حي الشيخ جراح العربي في القدس 
الشرقية، ما اثار مجددا ردود فعل دولية منددة.

وقــــال ماهر حنون بعد ان طــــرد من منزله في 
حي الشــــيخ جراح «ولدت في هذا املنزل واوالدي 
ايضا وكنت اقيم بشكل قانوني، واآلن اصبحنا في 

الشارع عبارة عن الجئني».
ويعتبر حي الشيخ جراح من اهم احياء القدس 
الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧وضمتها، 
وفيه مقر قنصليات عدة دول (فرنسا وبريطانيا 
وايطاليا واســــبانيا والســــويد) في فيالت حتيط 

بها حدائق.
من جهتها قالت امل قاسم التي تسكن الى جانب 
احد املنزلني املصادرين «نحن ايضا نخشى الطرد. 
نقيم هنا منذ ١٩٥٦ مبوجب اتفاق مت التوصل اليه بني 
السلطات االردنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني (االونروا)».
واضافــــت «ان صكــــوك امللكية التــــي يبرزها 
املستوطنون مزورة»، ونفذ امر طرد سكان املنزلني 

الفلسطينيني والبالغ عددهم ٥٣ شخصا، بعد رفض 
احملكمة العليا االسرائيلية طلب استئناف تقدمت 
به عائلتا الغاوي وحنون لوقف تنفيذه. وتقدمت 
بطلب الطرد الى احملكمة منظمة خاصة باملستوطنني 

تدعى «نحاالت شيمون انترناشونال».
الى ذلك تعقد حركــــة فتح غدا، مؤمترها العام 
الســــادس منذ تأسيســــها في ١٩٥٧، في بيت حلم 
جنــــوب الضفة الغربية بحضور حوالى ٢٣٠٠ من 
اعضائها لكن في غياب معظم مندوبي قطاع غزة 
الذين ترفض حماس حتى اآلن السماح لهم مبغادرة 

القطاع.
 لكن القياديني في فتح عباس زكي وعزام االحمد 
حتدثا عن اتصاالت عربية وفلسطينية جارية القناع 
حماس بتغيير قرارها. وعبر االحمد عن «تفاؤل» 
بحل هذه االزمة. وسيحضر املؤمتر اعضاء احلركة 
في الضفة الغربية واالردن وسورية ولبنان والدول 
العربية والدول االجنبية التي تضم فروعا لفتح.

اما اعضــــاء فتح في غزة ويبلــــغ عددهم نحو 
٤٠٠، فلم تســــمح لهم حركة حماس التي تسيطر 
على القطاع منذ يونيو ٢٠٠٧، بالتوجه الى الضفة 

الغربية.

وكان ايهاب الغصني الناطق باسم وزارة الداخلية 
املقالة في غزة صرح امس االول بأن حكومة حماس 
«اتخذت قرارا برفــــض خروج اي من اعضاء فتح 
للمشــــاركة في مؤمتر احلركة السادس» واكد ان 
الوزارة «ستعتقل الذين خرجوا مؤخرا من القطاع 

فور عودتهم وسيتم حتويلهم الى احملاكمة».
وقد اشــــترط الغصني للســــماح العضاء فتح 
باملغادرة «االفراج عن كل املعتقلني السياسيني في 
سجون الضفة الذين جتاوز عددهم االلف» و«اعطاء 

قطاع غزة حصته من جوازات السفر».
لكن عباس زكي رفض الربط بني قضية اعضاء 
فتح ومعتقلني في الضفة بتهم يعاقب عليها القانون. 
وقال ان «هناك اخــــوة في حماس في الضفة غير 
معتقلني ومن في السجن اعترفوا بتهم موجهة اليهم 

فال يجوز ان تربط شخصا متهما بآخر بريء».
وقال عضو اللجنة املركزية لفتح ان «اتصاالت 
عربية وفلســــطينية على اعلى املستويات التزال 
مستمرة جلهة الضغط على حركة حماس للسماح 
العضــــاء حركة فتــــح مبغادرة القطاع»، مشــــيرا 
الى وساطات ســــورية وتركية ومصرية وعربية 

اخرى.

«فتح» تتحضر لعقد مؤتمرها السادس بغياب أعضائها في غزة

الحكم بالسجن ٧ سنوات لطارق عزيز
وعلي «الكيماوي» في قضية «التطهير العرقي»

الجيش األميركي يسّلم قاعدتين 
عسكريتين للقوات العراقية في البصرة

بغداد ـ يو.بي.آي: أصدرت احملكمة اجلنائية العراقية 
العليا امس احكاما بالسجن والبراءة بحق ١٢ من قياديي 
النظـــام العراقي البائـــد في قضية «التطهيـــر العرقي» 
الذي تعرض له االكراد الفيليـــون في ثمانينيات القرن 

املاضي.
وشملت هذه االحكام كال من على حسن املجيد املعروف 
بـ «علي الكيمياوي» واحملكوم عليه باالعدام في قضيتني 
اخريني وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي األسبق 
اللذين حكمت عليهما احملكمة املذكورة اضافة الى سعدون 
شاكر ومزبان خضر هادي العضوين السابقني في قيادة 

حزب البعث املنحل بالسجن ملدة ٧ سنوات.
كما حكمت احملكمة بالســـجن ٦ سنوات على كل من 
اياد فتيح الراوي قائد قوات احلرس اجلمهوري السابق 
ومحمد زمام عبدالرزاق عضو القيادة القطرية الســـابق 

ومحمد فيزي الهزاع محافظ ميسان االسبق.
وبرأت احملكمة ســـاحة كل من لطيف نصيف جاسم 
عضو قيادة حزب البعث الســـابق ومحمد مهدي صالح 
وزير التجارة واحمد حسني خضير رئيس ديوان الرئاسة 
وهاشم حسن املجيد محافظ بابل وفرحان مطلك اجلبوري 
مدير وحدة االستخبارات العسكرية في املنطقة الشمالية 

من التهم املوجهة اليهم.

بغداد ـ أ.ش.أ: ســـلم اجليش األميركـــي في العراق 
قاعدتني عسكريتني جنوب البالد للقوات العراقية، وذلك 
وفقا لالتفاقية األمنية املبرمة بني البلدين. ونقل راديو 
«سوا» األميركي امس عن سليم حداد ممثل رئيس الوزراء 
العراقي قوله إن القوات األميركية قامت بإخالء وتسليم 
املعسكرين حســـب االتفاقية االمنية املبرمة بني بغداد 
وواشـــنطن، مضيفا أن القوات العراقية تتسلم املواقع 

تباعا حسب جدول االنسحاب وجهوزية املوقع.

المالكي يزور «كردستان العراق» ألول مرة منذ ٢٠٠٦
عواصم- وكاالت: في خطوة 
مهمـــة الذابة اجلليـــد بني بغداد 
وأربيل وفي زيـــارة هي االولى 
منـــذ توليه مهـــام منصبه عام 
٢٠٠٦، وصـــل رئيـــس الوزراء 
الى  املالكي امس  العراقي نوري 
اقليم كردستان العراق للبحث في 
املشاكل العالقة بني بغداد واالقليم 
حيث التقى فور وصوله الرئيس 
العراقي جالل الطالباني ورئيس 

االقليم مسعود البرزاني.
الذي وصل  املالكي  واستقبل 
مطار الســـليمانية صباح امس 
العراقي جالل طالباني  الرئيس 
ونائب رئيس الوزراء برهم صالح 
ونائب رئيس االقليم كوســـرت 

رسول.
وتوجه بعدها املالكي مبرافقة 
الوفد الى منتجع دوكان والتقى 
رئيس االقليم مسعود البرزاني، 
ووصف النائب عن كتلة التحالف 
الكردســـتاني محمود عثمان في 
الزيارة  تصريحات للصحافيني 
التي تستمر يومني بأنها ايجابية 
جدا وتشجع احلوار للبحث في 
املشـــاكل العالقة بـــني احلكومة 
املركزية واالقليـــم والعمل على 

تسويتها.

مضمون الزيارة

الزيارة في ظاهرها طبيعية 
ومألوفة، فهو رئيس وزراء يزور 
محافظة او مقاطعة او اقليما في 
بالده، اال ان زيارة املالكي القليم 
كردســـتان تأخذ منحى مختلفا 
فـــي ظاهرهـــا وفـــي مضمونها 

طهران ـ وكاالت: في الوقت 
الـــذي رفـــض فيـــه الرئيس 
اإليراني السابق محمد خامتي 
دعوة وجهها له املرشد األعلى 
حلضور حفل تنصيب أحمدي 
جناد رئيسا للبالد لفترة ثانية، 
قدم أحد كبار مستشاري جناد 
استقالته امس، بينما تردد أن 
جناد ســـيتولى بنفسه وزارة 

االستخبارات.

حرية االختيار

واستقال املستشار اإلعالمي 
لنجاد علي أكبر جوانفكر، وقال 
لوكالة الطلبـــة لألنباء «أقدم 
استقالتي من منصب املستشار 
االعالمي للرئيس ألتيح له حرية 
اختيار شخص قادر على تولي 

هذا املنصب وكفؤ له».
إلى ذلك، ذكرت قناة «العربية» 
أن أحمدي جناد سيتولى بنفسه 
وزارة االستخبارات، وأنه قرر 
استبعاد مؤيدي املرشد األعلى 
علي خامنئي في الوزارة، وبينهم 
نائب الوزير حاج حبيب اهللا 

وخزائي.
ونقلت وكالة «ايسنا» لالنباء 
عن مصدر قضائي طلب عدم 

النائـــب احملافـــظ محمد تقي 
رحبار ان نوابا ايرانيني رفعوا 
دعوى امام القضاء ضد مرشح 
املعارضة مير حسني موسوي 

بسبب «تصرفاته املتطرفة».

يحالفه احلظ. ونريد ان ينظر 
فيها القضاء».

االستفادة من االوضاع

من جهته اتهم رئيس املكتب 

وقال رحبار، عضو اللجنة 
القضائية في البرملان، «مت ايداع 
الشـــكوى قبل بضعة اسابيع 
التصرفات املتطرفة  بســـبب 
للمرشـــح االصالحي الذي لم 

تعكس ما عانوه في اخلمسني 
يوما التي سجنوا خاللها» وندد 
زعيم املعارضة ايضا «مبحاكمة 

كل ما فيها ملفق».
 على صعيد متصل، اعلن 

الكشف عن اسمه، ان ١٠ اشخاص 
اضافيني من الذين شاركوا في 
«االحداث التي اعقبت االنتخابات 
الرئاسية» االيرانية في الثاني 
عشر من يونيو، مثلوا امس امام 

احملكمة الثورية في طهران.

السلطات القضائية

في غضون ذلك انتقد زعيم 
املعارضة االيرانية مير حسني 
موســـوي امس احملاكمة التي 
القضائية  الســـلطات  جتريها 
للمتظاهريـــن واملســـؤولني 
االصالحيني مؤكدا ان «االعترافات 
انتزعت حتت التعذيب بوسائل 

تذكر بالقرون الوسطى».
وتساءل موســـوي «مباذا 
يريدون اقناع الشعب باعترافات 
تذكر بوســـائل التعذيب التي 

تعود للقرون الوسطى؟».

خطة لالنقالب

وتابع موســـوي «يقولون 
الثـــورة اعترفوا في  ابناء  ان 
احملكمة امس االول بعالقة مع 
االعداء وبخطة لالنقالب على 
اجلمهورية االســـالمية. لكن 
كل ما سمعته انا كان تأوهات 

الثوري  السياســـي باحلرس 
البريجادير جنرال  اإليرانـــي 
«يد اهللا جافاني» دوال غربية 
مبحاولة االستفادة من األوضاع 
السياسية الراهنة في البالد مبا 

يخدم مصاحلها.

الثورات الملونة

وقـــال جافاني -في مقابلة 
خاصة مع شـــبكة «برس تي 
فـــي» اإليرانية بثتهـــا امس ـ 
الواليــات املتحدة وبعض  إن 
الدول الغربيــة يبذلــون كــل 
اجلهود من أجل االســـتفــادة 
مــن الوضع السياسي الراهن 
في إيـــران، والدفع نحو ثورة 

«مخملية».
وأضـــاف جافاني «اجلميع 
الثـــورات امللونة  يعـــرف أن 
مثل الثورة الوردية بجورجيا 
البرتقالية بأوكرانيا  والثورة 
كانت بتحريض أميركي بهدف 
جعـــل دول مـــن جمهوريات 
السابق  الســـوفييتي  االحتاد 
تنتهج سياســـات واشـــنطن 
وتعمل وفقا ملا يخدم مصالح 

الواليات املتحدة».
وأشـــار جافانـــي إلـــى أن 

«كوندوليزا رايس» مستشارة 
األمن القومي في إدارة جورج 
بوش األولى أكدت ذات مرة أن 
جميع جهود واشـــنطن لعزل 
أو اإلطاحة بالنظام اإليراني لم 
تؤت ثمارها.. وتابع أن رايس 
تقدمت مبشروع قانون حينما 
تولت وزارة اخلارجية من أجل 
توفير الدعم ملعارضي النظام 

في إيران.

وسائل االعالم

وحول االنتخابات الرئاسية 
األخيرة في إيران، قال جافاني 
إن احلرس الثوري ليس حزبا 
سياســـيا، ولذا فإنه لم يساند 

مرشحا بعينه.
واعتبر أن االتهامات املتعلقة 
بتزويـــر االنتخابـــات أثارتها 
وســـائل اإلعـــالم األجنبيـــة 
واحلكومات قبل االنتخابات من 
أجل وضع أسس ثورة ملونة 

في إيران.
ودافع جافانـــي عن جميع 
االنتخابات التي شهدتها إيران 
الثالثني  الســـنوات  على مدار 
املاضية وقال انها كانت «حرة 

ونزيهة».

النفط، ونشـــر قوات البشمركة 
في االقليم، االمر الذي ما اعتبرته 

حكومة بغداد من صالحياتها.
يبقى انـــه بانتهـــاء الزيارة 
سيظهر ما اذا كان املالكي قد متكن 
من تبديد قلق احلكومة املركزية 
وبالتالي نزع فتيل النزاع املسلح 

بني العرب واالكراد.

سيارة مفخخة

أمنيا، أعلنت الشرطة العراقية 
عن انفجار ســـيارة ملغومة في 
سوق مزدحمة مبحافظة االنبار 
بغرب البالد، امس، مما أسفر عن 
سقوط العديد من الضحايا. ووقع 
االنفجار في بلدة حديثة على بعد 
١٥٠ كيلومترا غربي بغداد وجاء 
بعد يومني من سلسلة من الهجمات 
التفجيرية املنسقة فيما يبدو قرب 
مساجد للشيعة أسفرت عن سقوط 

٣١ قتيال.
الشـــرطة  وقال مصـــدر في 
العراقية إن ٧ قتلـــوا، وأصيب 
٢١ اخرون، بينهم نساء واطفال 
الســـيارة  انفجار  فـــي  بجروح 
املركونـــة وســـط مدينة حديثة 
الواقعـــة في محافظـــة االنبار. 
واضاف ان «االنفجار وقع صباحا 
وسط منطقة مكتظة وسط مدينة 

حديثة غرب بغداد».
ورجح املصدر ان االنفجار كان 
يستهدف دوريات الشرطة غالبا 
ما تتواجد قرب موقع االنفجار، 
مؤكـــدا «عدم تعرض الشـــرطة 
الضرار لعدم تواجدها لدى وقوع 

االنفجار».

فاإلقليم خاصيـــة معينة وكأنه 
دولة مســـتقلة: رئيس وبرملان 

وحكومة. 
واذا كان االقليـــم في الظاهر 
حتت مظلة احلكومة املركزية في 
بغداد اال ان قائمة اخلالفات بينهما 
تطول:كركوك، النفط، البشمركة، 
املالكي  التي يأتي  بعض املالمح 

نزاع مسلح بني العرب واالكراد.
املالكي بدوره رأى خالل زيارته 
واشـــنطن االســـبوع املاضي ان 
اخلالفات بني بغداد واالكراد متثل 
احدى املشكالت االكثر خطورة التي 

تقلق كل احلكومة العراقية. 
جوهر اخلالف، في رأي املراقبني 
يشير الى رغبة املالكي في توسيع 

حملاولة حلها او في احسن احلاالت 
تنظيم اخلالفات عليها.

رئيس االقليم مسعود البرزاني 
كان اعلن بعد لقاء مع وزير الدفاع 
االميركي روبرت غيتس في اربيل 
قبل ايام عن قرب فتح مفاوضات 
مع حكومة بغداد حلل اخلالفات 
التي كما قال ميكن ان تؤدي الى 

صالحيات احلكومة املركزية فيما 
ترفض حكومة اقليم كردستان ما 
تعتبره مكتسبات انتزعتها خالل 

السنوات السابقة. 
احلكومة الكردية كانت صعدت 
وتيرة املواجهة برسالة مطولة 
دافعت فيها عمـــا اعتبرته حقا 
دســـتوريا لها في توقيع عقود 

سيارة مفخخة تقتل وتصيب أكثر من ٢٨ في األنبار
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