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عواصمـ  يو.بي.آي: دعا مسؤوالن إسرائيليان امس الى مواصلة 34
أعمال البناء في القـــدس وحتدي املوقف األميركي املعارض لهذه 
اخلطوة. وذكرت وســـائل إعالم إســـرائيلية ان رئيس الكنيست 
رؤوفني ريفلني )من حزب الليكود( ووزير الداخلية ايلي يشـــاي 
)من حزب شـــاس( جاال أمس في منطقة اي واحد املعروفة باسم 

ميفاسريت ادوميم وفي معالي ادوميم بنطقة القدس.
وقال ريفلني »مـــن دون معالي ادوميم ومن دون البناء في اي 

واحد وتواصل أراضي القدس لن يكون هناك سالم ولكن سيكون 
هناك تقسيم للقدس وهو ما سيعزز النزاع«.

بدوره، قال يشاي ان إسرائيل ستواصل أعمال البناء في منطقة 
اي واحد حتى لو لم يقتنع األميركيون بذلك.

وأضاف »ميكننا االســـتمرار في محاولـــة إقناعهم لكن إذا لم 
ننجح وهذا حدث في املاضي يجب على إســـرائيل االستمرار في 

عمل ما تؤمن به«.

مسؤولون إسرائيليون يتحدون واشنطن ويدعون الستمرار االستيطان في القدس العربية
والعالمية

إيران: تحقيق حول »اغتصاب« معارضين محتجزين واتهام واشنطن بـ»الخبث اإلعالني«
عواصم ـ وكاالت: جاءت اعترافات وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بدعمها 
املعارضة لتصب مزيدا مــــن الزيت على نار 
االزمة االيرانية حيث انتقد املتحدث باســــم 
اخلارجية االيرانية حسن قشقاوي اجلهد الكبير 
الذي بذلته واشــــنطن في »الكواليس« لدعم 

املعارضني في ايران.
ونقلت وكالة »مهر« عن قشــــقاوي قوله 
»بالطبع لم تشر هذه املسؤولة االميركية الى 
اجلوانب املختلفة للعمليات الواسعة النطاق 

التي جرت في ايران«.
ومضى موضحا »ان هذه العمليات جرت 
في البعدين الناعم واستخدام القوة واستنادا 
الى بعض اعترافات املتهمني التي حتدثت عن 
القيام مبمارسات من استخدام القوة الى جانب 
العمليات الناعمــــة توجد لدينا اعترافات من 
رابطة امللكيني في ايران حملاولة القيام بعمليات 

تفجير«.
وردا على سؤال بشــــأن نبأ اعتقال ثالثة 
مواطنني اميركيني على احلدود الغربية إليران 
مع العراق قال قشقاوي »ان وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري نقل يوم أمس كالما 
عن الســــفير االيراني في بغداد وقد اتصلت 
مباشرة بســــفارتنا في العراق وطلبنا منها 
تزويدنا بنسخة عن احملادثات احلاصلة في 

هذا الشأن«.
وعن اعتقال مواطنة فرنسية خالل االحداث 
األخيرة ومحاكمتها أمام محكمة الثورة بطهران 

قال »ما هو املبرر ألن تقوم سيدة تدعي تدريس 
اللغة الفرنســــية في مدينــــة أصفهان بإيران 
بالسفر الى طهران أليام عدة خالل فترة أحداث 
الشغب وتقوم بإرســــال اآلالف من الرسائل 

االلكترونية«.
وقد أكدت الرئاســــة الفرنســــية أمس ان 
الرئيــــس نيكوال ســــاركوزي يعتبر االفراج 
عن الفرنســــية كلوتيلد ريس »هدفا اولويا« 
ويضاعف »وساطاته لدى كل الذين ميكن ان 
ميارسوا تأثيرا بهدف تسوية سريعة واالفراج 

عنها«.

المحادثات النووية

وردا على ســــؤال عن حتديد اميركا مهلة 
إليران حتى شهر سبتمبر الستئناف املفاوضات 
حول املوضوع النووي اإليراني قال قشقاوي 
»لقد أعلنا مرارا أن الشعب اإليراني أهل للحوار 
والتعامل في اطار املصالــــح الوطنية إال انه 
حتى هذه اللحظة لم يتم حتديد شيء خاص 

في هذا االطار«.
في املقابــــل، أكد املرشــــح االصالحي في 
االنتخابات الرئاسية االيرانية مهدي كروبي 
أمس ان عددا من املعتقلــــني خالل تظاهرات 
االحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود 
احمدي جناد تعرضوا لالغتصاب في السجن، 
فيما واصلت السلطات االيرانية التنديد بالتدخل 

الغربي في شؤونها.
وكتب كروبي في رسالة وزعت على وسائل 

االعالم ان »عددا من االشخاص املوقوفني أكدوا 
ان بعض الشابات تعرضن لالغتصاب بشكل 

وحشي«.
وتابع ان »شبانا ايضا تعرضوا لالغتصاب 
بشكل وحشــــي ويعانون منذ ذلك احلني من 
انهيار عصبي ومشــــكالت نفسية وجسدية 

خطيرة«.
ووجه كروبي رسالته في 29 يوليو املاضي 
الى الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني 
الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام 
ومجلس اخلبراء، الهيئتني األساســــيتني في 
الســــلطة االيرانية، مشيرا الى انه حدد مهلة 
عشرة ايام للحصول على رد قبل ان يكشف 

نص الرسالة لالعالم. وكانت الرسالة نشرت 
ملدة وجيزة على موقعه على االنترنت »اعتماد 

مللي« قبل سحبها مباشرة.
وبعد ساعات من اعالن كروبي، اعلن رئيس 
البرملان االيراني علي الريجاني عن فتح حتقيق 
في مزاعم بجرائم اغتصاب في السجون بحق 
معتقلــــني ومعتقالت من اجلنســــني. وقد أكد 
رئيس مجلس الشورى اإليراني وقوع ممارسات 
مخالفــــة للقانون في إيــــران بعد االنتخابات 
الرئاسية. وأشار الريجاني ـ في تصريحات 
أدلى بها أمسـ  إلى تخصيص الواليات املتحدة 
ميزانية قدرها 35 مليون دوالر ملمارســــة ما 
وصفه بـ »اخلبث اإلعالمي« في إيران، وقال 
»يجب أن نولي اهتمامنــــا هذه القضايا وأال 

نفسح لهم املجال في ممارساتهم هذه«.
وأكد أنه ال ينبغي لوســــائل اإلعالم إثارة 
اخلالفات الداخلية »وأنه قد وقعت ممارسات 
مخالفة للقوانني في البالد وأن وسائل اإلعالم 
يجب أن تصب املاء على النار ال أن تصب الزيت 
على النار«. ولفت الريجاني إلى أن الظروف 
التي مرت بها البالد خالل األشهر األخيرة أثبتت 
إثارة الفنت من جانب دول أخرى، وأضاف أنه 

قد حذر مرارا من وقوع هذه القضايا.
كما أشــــار إلى التصريحات التي أدلى بها 
املسؤولون األوروبيون واألميركيون إزاء إيران، 
وقال إن هؤالء يريدون إعطاء صورة متأزمة 
عن األوضاع في البالد لتحقيق نواياهم بهذا 
األسلوب. وقد أقرت السلطات بوفاة عدد من 

املعتقلــــني لكنها أعلنت أمــــس االول ان وفاة 
املتظاهرين سببها ڤيروس وليس تعرضهم 

للضرب.
وعلى جانب آخر، اصدر املرشــــح السابق 
مير حســــني موســــوي البيان األول للجبهة 
السياســــية العريضة التي اعلــــن انه بصدد 
الدستورية،  تشكيلها ملواجهة االنقالب على 
وقال مستشار ملوسوي انه تأخر أسبوعا في 
اعالن البيان بسبب مشاورات مكثفة أجراها 

مع األطراف االجتماعية والسياسية.

صالة الجمعة

الى ذلك اعلن حجة االســــالم رضا تقوي 
رئيس مجلس توجيه أئمة اجلمعة ان الرئيس 
االيراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني قرر 
عدم امامة صالة اجلمعة في طهران تفاديا »ألي 
جتاوز سياسي غير مقبول« قد يحصل حسب 
ما أفادت به وكالة فارس. وأضاف املتحدث »كان 
من املفترض مبدئيا ان يؤم هاشمي رفسنجاني 
الصالة هذا االســــبوع لكن تفاديا ألي جتاوز 
سياســــي غير مقبول، قرر افساح املجال امام 

شخصية اخرى لتؤم الصالة«.
في ســــياق آخر، أصدرت العالقات العامة 
بحرس الثورة االسالمية في إيران أمس بيانا 
نفت فيه ما نســــبته بعض وســــائل االعالم 
االجنبية إلى قائد احلرس الثوري اللواء محمد 
علي جعفرى حول محاكمة بعض مرشــــحي 

االنتخابات الرئاسية في إيران.

رفسنجاني لن يؤم صالة الجمعة وموسوي يصدر البيان األول لجبهة المعارضة 

مهدي كروبي

جانب من الدمار الذي خلفه أحد تفجيرات املوصل الدموية           )رويترز(

ارتباك في قيادة »طالبان باكستان« 
ومحاوالت للتغطية على وفاة محسود

عواصم ـ وكاالت: قال موالنا نور ســـيد ابرز مســـاعدي زعيم 
حركة طالبان باكستان بيعة اهلل محسود لـ »بي.بي.سي« ان حالة 

محسود الصحية سيئة جدا.
اال ان سيد نفى ان تكون ملرض محسود اي صلة بالتقارير التي 
حتدثت عن مقتله في قصف صاروخي اميركي وقع يوم االربعاء 
املاضي في منطقة نائية من اقليم وزيرستان اجلنوبية، سبق لكل 

من الواليات املتحدة وباكستان ان اعلنتا في وقت سابق.
من ناحية اخرى، قالت تقارير ان جوا من االرتباك والغموض 
يلف حاليا قيادة طالبان باكستان بعد االنباء التي حتدثت عن نشوب 

معركة باألسلحة النارية بني القادة احملتملني خلالفة محسود.
ولكن موالنا نور سيد اكد ان محسود لم يكن موجودا في املنزل 

الذي استهدفته الصواريخ االميركية يوم االربعاء.
اال ان مراسلة »بي.بي.سي« في إسالم آباد اورال جيرين تقول ان 
االعتقاد السائد هو ان تصريحات سيد امنا هي محاولة من حركة 

طالبان باكستان للتهيئة إلعالن نبأ موت بيعة اهلل محسود.
في ســـياق آخر كشف متحدث باســـم حركة طالبان األفغانية 
ذبيح اهلل مجاهد، عن تســـلل ستة من مقاتلي احلركة إلى مدينة 
»أبو العلم« عاصمـــة إقليم لوغار جنوب العاصمة كابول لتنفيذ 

هجمات انتحارية.
وقال ذبيح اهلل حسبما أفادت قناة اجلزيرة الفضائية أمس إن 
املقاتلـــني يواصلون هجومهم على مقر اإلقليم ومقر األمن إضافة 
إلى مكتب تابـــع للجنة تنظيم االنتخابات، وتأتي هذه التهديدات 
بعد تهديدات أخرى بعرقلة االنتخابات الرئاسية األفغانية املزمع 
إجراؤها في العشرين من الشهر اجلاري، مؤكدة أنها سوف تستخدم 

مختلف الوسائل لعرقلة االنتخابات في مناطق نفوذها.
وقال قادة ميدانيون في احلركة: »إنهم أعدوا العبوات الناسفة 
الالزمة ضد القـــوات األجنبية وأجهزة احلكومـــة أثناء العملية 

االنتخابية«.
من جهة أخرى، أعلن مســـؤول محلي في افغانستان امس ان 
متمردي طالبان هاجموا بالصواريخ واألسلحة اخلفيفة عدة مبان 

حكومية وشرطية على بعد حوالى خمسني كلم جنوب كابول.
وقال الناطق باسم والية كابول دين محمد درويش ان املتمردين 
كانوا في مبان مجاورة وأطلقوا صواريخ ونيران أسلحة رشاشة 
على مبنى احلاكم والشرطة في بول عالم على بعد 50 كلم جنوب 
كابول. وأضاف ان »املهاجمني حتصنوا في مبنيني من عدة طبقات 

وطوقتهم الشرطة وتبادلت معهم اطالق النار«.

6 انتحاريين تسللوا لتنفيذ هجمات جنوب كابول

سلسلة تفجيرات دامية تعيد للعراق شبح العنف الطائفي
عشرات القتلى والجرحى وتدمير منازل في الموصل وبغداد

بغـــداد ـ وكاالت: فيمـــا دعت 
اوساط سياســـية عراقية امس 
العراقية نوري  رئيس احلكومة 
الى االسراع بنشر قوات  املالكي 
إضافية من اجليش العراقي لفرض 
االمن في مدينة املوصل استيقظ 
العراقيون صباح امس على وقع 
سلسلة تفجيرات متزامنة، أودت 
بحياة أكثر من 60 شخصا في كل من 
بغداد واملوصل. وأوقع أول هجوم، 
والذي مت تنفيذه بتفجير سيارة 
مفخخة قرب حشد من العمال في 
حي »العامل« في بغداد، نحو سبعة 
قتلى و46 جريحا. واســـتهدفت 
سيارة مفخخة أخرى »الشرطة 
الرابعة« ـ وهو حي في العاصمة 
العراقيةـ  وقتل في االنفجار تسعة 
أشخاص وأصيب 35 آخرون. كما 
أصيب أربعة أشـــخاص بجراح، 
بانفجـــار عبوتني ناســـفتني في 
حي »األعظمية« في بغداد، على 
ما أوردت السلطات العراقية. كذلك 
أدى انفجار شاحنتني في مدينة 
»املوصل«، شمال غربي بغداد، إلى 
مصرع 40 وإصابة أكثر من 200 
بجراح. وتسببت قوة االنفجار في 
تدمير 32 منزال على األقل. وأثارت 
الهجمات مخـــاوف جتدد العنف 
الطائفي في العراق وتســـاؤالت 
حيال قدرة القوات العراقية على 
الســـيطرة على زمام األمن بعد 
انسحاب القوات األميركية من املدن 

العراقية في 30 يونيو املاضي.
سياسيا أعرب رئيس الوزراء 
العراقـــي نوري املالكي امس عن 
خشيته من التأثير على توجهات 

بيـــت حلـــم ـ وكاالت: دفعت 
الصعوبات التي اعاقت مشـــاركة 
كوادر فتـــح في قطـــاع غزة في 
انتخابات اللجنة املركزية واملجلس 
الثوري الى متديد فترة التصويت 
حتى الرابعة من عصر امس إلتاحة 

الفرصة أمام هؤالء لالقتراع.
فـــي جلنة  وقالـــت مصـــادر 
االنتخابات إن الفرز كان من املقرر 
أن يبدأ في العاشـــرة من صباح 
امس، لكن صعوبات واجهت أبناء 
احلركة في غزة أدت إلى بطء عملية 
التصويت حيث اقترع حتى موعد 
اغالق الصناديق نحو 300 عضو 
ولـــم يتمكن حوالي 72 من اإلدالء 
بأصواتهم. مما اضطر املؤمتر الى 
االقتـــراع مرة ثانية  متديد فترة 
دون حتديد موعـــد نهائي العالن 

النتائج.
وأكد الناطق الرسمي باسم فتح 
أحمد عبدالرحمن ان املؤمتر السادس 
للحركة جتاوز القضايا التي كانت 
تعتبر عناصر تفجير مضيفا أن 
الوحدة الوطنية هي الهدف األسمى 

لوكالة األنباء األملانية إن العشرات 
من مندوبي املؤمتر الســـادس في 
القطـــاع لـــم يجر االتصـــال بهم 
ليقومـــوا باختيـــار ممثليهم في 
انتخابات اللجنة املركزية واملجلس 

الثوري.
وأعـــرب جمعة عن اســـتيائه 
من »التمييز« في ممارســـة احلق 
املكفـــول جلميع  الدميوقراطـــي 

مندوبي أعضاء مؤمتر فتح.
وطالب النائب عن فتح اللجنة 
االنتخابية للمؤمتر السادس بسرعة 
االتصال بجميع مندوبي املؤمتر في 
قطاع غزة لتمكينهم من ممارسة 
حقهم االنتخابي وحتقيق الشفافية 

ومبدأ تكافؤ الفرص.
وفي الســـياق قال النائب عن 
حركة فتح فيصل أبو شهال إن هناك 
حالة اســـتياء كبيرة بني مندوبي 
مؤمتر فتح في غزة على اثر حرمان 
نحو 100 عضو من املشـــاركة في 
االنتخابات التي جرت عبر الهاتف 
بسبب منع حماس عناصر احلركة 

من السفر.

في املجلـــس الثوري الذي يعتبر 
برملان احلركة.

بدوره قال أشرف جمعة النائب 
عن فتح فـــي غزة في تصريحات 

وتنافس 96 مرشحا بينهم ست 
نساء على مقاعد اللجنة املركزية 
بينما خاض 617 عضوا بينهم 50 
امرأة االنتخابـــات على 80 مقعدا 

الذي يعمل اجلميع من أجله، وشدد 
على أن فتح أكـــدت على الثوابت 
أكثر قوة رغم  الوطنية وخرجت 

محاوالت إفشال املؤمتر.

للنصائح القادمة من طهران.
ووصف رئيس جبهة التوافق 
هذا األمر باملعيب، مشيرا إلى أن 
فتـــح املجال أمام إيـــران إلى حد 
السياســـي  الشـــأن  التدخل في 
الداخلـــي يعد أمـــرا خطيرا جدا 

ويبعث على القلق.
التيار  الى ذلك وضعت كتلة 
الصدري ثالثة شـــروط من أجل 
االنضمام الى التحالف اجلديد الذي 
تسعى اليه كتلة االئتالف العراقي 
املوحد. وكشف النائب عن الكتلة 
الصدرية بهاء االعرجى التي متثل 
التيار الصدري في مجلس النواب 
عن طرح ثالثة شروط لالنضمام 
الـــى التحالف اجلديد الذي دعت 
اليه كتلة االئتالف العراقي املوحد 

التي تقود احلكومة.
وأشـــار االعرجي في ســـياق 
تصريح لراديو »سوا« األميركي 
امس الى انه يجب أن يكون هذا 
خيارا وطنيا، وان تكون هناك قيادة 
واضحة لهذا االئتالف، وثالثها ان 
تكون اآلليات متفق عليها ابتداء من 
كيفية اتخاذ القرارات في االئتالف 
الوطني اجلديـــد. وأكد االعرجي 
بروز مشكلة داخل مكونات كتلة 
االئتـــالف أثارها حـــزب الدعوة 
اإلسالمية بزعامة رئيس احلكومة 

نورى املالكي.
من جانبه، نفـــى النائب عن 
الكتلة الصدرية أحمد املسعودي أن 
تكون زيارة زعيم التيار الصدري 
لرئيس املجلس األعلى اإلسالمي 
في العراق عبدالعزيز احلكيم في 

إيران ذات بعد سياسي.

بـــدوره أعـــرب رئيس جبهة 
النائب ظافر  العراقيـــة  التوافق 
العاني عن قلـــق كتلته النيابية 
إزاء إمكانية التدخل اإليراني في 

الشأن االنتخابي العراقي.
وقال العاني في تصريح لراديو 
»ســـوا« األميركي امس إن هناك 
أطرافا عندما تفكر في تشكيل كتل 
سياسية أو حتالفات فإنها تستمع 

الدور  ارث معقـــد مـــن حيـــث 
الـــذي لعبتـــه في زمـــن النظام 
الســـابق وزادها تعقيدا قرارات 
حل هـــذه الكيانـــات دون إيجاد 
معاجلات ألفرادها وحمايتهم من 

احلرمان«.
وقال املالكي: »لقد عملنا الكثير 
في استيعاب أفراد الكيانات سواء 
فـــي اجليـــش أو فـــي التصنيع 

العســـكري أو في اإلعالم ضمن 
إطار املصاحلة ولم يبق إال القليل 
علما أن املبلغ الشهري املخصص 
مســـتمر رغم قلتـــه وأملي حل 
هذه املشـــكلة مع اول حتسن في 
األوضاع املالية وال ننسى أن في 
هذه األجهزة ممــــن هو متورط 
في أعمال إرهابية وانتماء عقيدي 

حلزب البعث«.

االنتخابات البرملانية التي ستجري 
فـــي العراق فـــي منتصف يناير 

املقبل.
وقال املالكي »نعم لدي خشية 
كبيرة من التأثير على توجهات 
االنتخابـــات وحتريفها لصالح 
أجندات خارجية ال تخدم املصلحة 

الوطنية«.
وأوضح أن »الكيانات املنحلة 

»فتح« تمدد التصويت في انتخابات قيادتها مرتين 
واتهامات بالتالعب »والتمييز« في عملية االقتراع

إسرائيل تنفي قرب التوصل التفاق حول شاليط

أول مشاركة ألوباما في قمة »األصدقاء الثالثة« بالمكسيك
مكسيكو ســــيتي ـ وكاالت: عقد زعماء الواليات 
املتحدة واملكسيك وكندا القمة الدورية التي يطلق 
عليها ايضا »االصدقاء الثالثة« للوقوف جبهة موحدة 
حملاولة احلد من انتشار انفلونزا »اتش1 ان1« املعروفة 
باسم انفلونزا اخلنازير على الرغم من عدم اتفاقهم 
بالشكل نفسه في قضايا التجارة الشائكة. وانتهز 
كالديرون الفرصة وأثار قضية جتارية تراها املكسيك 
ملحة وهي نزاع حول مرور الشاحنات عبر احلدود 
املشــــتركة مع الواليات املتحدة حيث من املفترض 
أن يسمح للشــــاحنات املكسيكية بدخول الواليات 

املتحــــدة مبوجب اتفاقية التجارة احلرة في أميركا 
الشمالية، لكن شركات الشحن األميركية تقول إن 
الشاحنات املكسيكية ليست آمنة. من جهة أخرى، 
أعرب الرئيس األميركي باراك اوباما عن دعمه لنظيره 
املكسيكي فيليبي كالديرون في جهوده الرامية إلى 
محاربة عصابات املخدرات في البالد. وتعد هذه املرة 
األولى التي يحضر فيها الرئيــــس األميركي القمة 
الســــنوية لقادة دول أميركا الشمالية التي تلقب بـ 
»قمة االصدقاء الثالثة« بالرغم من إن هناك العديد 

من امللفات اخلالفية بني القادة.

غزةـ  وكاالت: استبعدت مصادر إسرائيلية 
امـــس أن تكون إســـرائيل وحركة »حماس« 
على وشـــك التوصل إلى اتفاق حول صفقة 
ملبادلة األسرى تفضي إلى اإلفراج عن اجلندي 
اإلســـرائيلي األســـير لدى »حماس« جلعاد 
شـــاليط، غير أنها لفتت إلى استعداد رئيس 
احلكومة بنيامني نتنياهو أكثر من أي وقت 
مضى للموافقة على إطالق سراح فلسطينيني 

»مدانني بجرائم خطيرة«.
ورفض مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو التعقيب على نبأ نشر في 
بعـــض املواقع اإلخباريـــة يتحدث عن قرب 

التوصل إلـــى صفقة لإلفـــراج عن اجلندي 
اإلســـرائيلي األســـير لدى حركة حماس في 
قطاع غزة جلعاد شـــاليط مقابل املئات من 
األسرى الفلسطينيني. وذكر راديو إسرائيل 
أن ديوان رئيس الـــوزراء بنيامني نتنياهو 
رفض التعقيب على النبأ الذي نشر ليلة امس 
االول حول احتمال قرب اإلفراج عن شاليط، 
مشـــيرة إلى أن هذا املوقف جاء بعد أن نشر 
موقع إخباري فلســـطيني نبأ حول احتمال 
اإلفراج عن شـــاليط في نهاية شهر سبتمبر 
املقبل والذي مضى على وقوعه في أسر حركة 

حماس أكثر من ثالث سنوات.


