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 غــــزة ـ د.ب.أ: اتهم تقرير حقوقي فلســــطيني امس  38 
إسرائيل بتصعيد االعتداءات واالنتهاكات بحق املقدسات 
اإلسالمية واملسيحية في األراضي الفلسطينية خاصة في 
مدينة القدس. وقال تقرير أصدرته «مؤسسة التضامن 
الدولي» لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات خالل 
الفترة من أغسطس املاضي وحتى األول من الشهر اجلاري 
إن مدينة القدس تعتبر من أكثر املدن الفلسطينية التي 

تتعرض لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق املقدسات. واعتبرت 
املؤسســــة أن الهدف من هذه االنتهاكات االسرائيلية في 
املدينة املقدسة هو «التضييق على سكانها العرب واملسلمني 
من اجل دفعهم إلى تركها وتهجيرهم منها»، وذكر التقرير 
أن عدد هذه االنتهاكات بلغ ٨٧ انتهاكا صارخا كانت نسبة 
املدينة املقدســــة منها ٥٦ انتهاكا مختلفا وهو ما تعادل 

نسبته ٦٥٪ من مجمل انتهاكات املقدسات.

 العربية  إسرائيل تصعد انتهاكاتها بحق المقدسات وتركز على القدس
 و  العالمية 

 قاض إيراني يعرض صورا لعدد من املشاركني في االحتجاجات في اجللسة الثالثة حملاكمتهم في طهران أمس         (ا.ف.پ) 

 طهران تطلق سراح الفرنسية ريس «بكفالة».. ونجاد يحّذر بريطانيا من «صفعة شديدة»
 طهرانـ  أ.ف.پـ  د.ب.أـ  رويترز: بعد دقائق من اعالن 
وزير اخلارجية الفرنســـي برنار كوشنير أن طهران قد 
تفرج عن الفرنسية كلوتيد ريس احملتجزة مساء اليوم 
أفاد مكتب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في بيان 
بأن إيران أفرجت عن ريس بكفالة. وأفاد البيان بأن كلوتيد 
ريس (٢٤ عاما) التي اعتقلت في يوليو املاضي ملشاركتها 
في التظاهرات التي تلت االنتخابات اإليرانية بصحة جيدة 
وستبقى في السفارة الفرنسية في طهران بانتظار صدور 
حكم في قضيتها. في هذا الوقت بدأت محاكمة ٢٨ ايرانيا 
اوقفـــــوا ملــــشـــاركتهم في تظـــــاهرات احتجاج على 
اعـــــادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد صباح أمس 
في طهران بحسب وكاالت االنباء احمللية.  ونشرت وكالة 
انباء فارس اســـماء ٢٧ رجال وامرأة متهمني بـ«املشاركة 
في تظاهرات غير مشروعة» و»تخريب ممتلكات عامة» 
و«جرح» عناصر من الشرطة كما جاء في محضر االتهام.  
وبحسب مصادر االعالم احمللية ال يوجد بني متهمي األمس 
اي شخصية سياسية فيما طالب االدعاء العام مبحاكمة 
املرشحني لالنتخابات الرئاسية مير حسني موسوي ومهدي 
كروبي بتهـــم التحريض على االحتجاجـــات، كما وجه 
تهمة للمعتقلني بالعمل على اسقاط النظام معتبرا أنهم 
أعدوا مخططا لذلك منذ سنوات. وبالتزامن، بدأ معتقلون 

ومعتقالت في سجن إيفني إضرابا عن الطعام.

  حكومة نجاد 

  بدوره أدان الرئيس االيرانــــي محمود احمدي جناد 

املعني االول باالحداث، السياسات التي تبنتها الواليات 
املتحدة األميركية واالحتاد االوروبي في أعقاب االنتخابات 

املثيرة للجدل التي جرت في ١٢ يونيو املاضي.
  وذكرت وســــائل االعالم أن احمدي جنــــاد قال «لقد 
تدخلتم بصورة واضحة في الشــــؤون الداخلية اليران 
وكنتم ســــاذجني للغاية لتعتقــــدوا أن بإمكانكم احلاق 
الضرر بالنظام ولكن بعون اهللا لنا فشــــلتم في حتقيق 
ذلك»، وتابع جناد مخاطبا الغرب «سوف حتاسبون على 

الدعاية الصاخبة التي روجتوها في العالم».
  وفي إطار حملته املتواصلة على الغرب، حذر الرئيس 
االيراني من تدخل بريطانيا في الشؤون االيرانية، مؤكدا 
ان لندن «ستتلقى صفعة شديدة من الشعب االيراني إن 
لم تكف عن التدخل في شؤون ايران». واشار جناد الى 
تدخل بريطانيا في االحداث االخيرة التي تلت االنتخابات 
الرئاسية االيرانية، موضحا ان بعض القادة في هذا البلد 
يتصورون أن بإمكانهم حتقيق مآربهم التي تستهدف نظام 
اجلمهورية اإلسالمية، من خالل إنشاء محطة تلفزيون 
ناطقة باللغة الفارسية، اال ان اولئك يجهلون مدى متسك 

الشعب االيراني بالنظام ووالية الفقيه.
  في الشأن الداخلي ايضا وبعيدا عن االحتجاجات كشف 
الرئيس االيراني انه ســــيقترح أسماء ثالث نساء على 
األقل لشغل مناصب وزارية في احلكومة القادمة، لتكون 
املــــــرة األولى التي تتولى فيها نساء حقائب وزارية في 
إيران في حال مت اقرار احلكومة. وحدد اسماء وزيرتني 
مقترحتني وقال انه قد يضيف اسما ثالثا على االقل للقائمة.  

وذكر اسم النائبة البرملانية فاطمة اجورلو لشغل منصب 
وزيرة الشؤون االجتماعية ومرضية وحيد دستجردي 
لوزارة الصحة.  وقال احمدي جناد «ســــيضاف (اسم) 
واحد اخر على االقل»، وأضاف ان حيدر مصلحي ويشغل 
حاليا منصب مستشــــار احمدي جناد للشؤون الدينية 
سيرشح لشغل منصب وزير االستخبارات. وكشف انه 
سيعلن التشكيل احلكومي اجلديد مساء االربعاء املقبل. 
فــــي غضون ذلك أعلن مكتب الرئيس االيراني ان زيارة 
للرئيس السوري بشار األســــد لتهنئة نظيره اإليراني 

بواليته اجلديدة، مت تأجيلها لعدة أيام.

  جليلي للخارجية 

  وغير بعيد عن التشــــكيلة احلكومية، ذكرت وكالة 
انباء مهر شــــبه الرسمية نقال عن سياسي إيراني كبير 
أمس أن من املتوقع أن يرشــــح الرئيس محمود أحمدي 
جناد كبير املفاوضني النوويني اإليرانيني سعيد جليلي 
لتولي منصب وزير اخلارجية في مجلس الوزراء اجلديد.  
وأضاف حسني ســــبحاني نيا نائب رئيس جلنة األمن 
القومي والسياسة اخلارجية بالبرملان أن من املتوقع أن 
يتبادل وزير الدفاع مصطفى محمد جنار ووزير الداخلية 
صادق محصولي منصبيهما.  ومثله مثل أحمدي جناد 
اتخذ جليلي موقفا متشددا في نزاع إيران مع الغرب حول 
برنامجها النووي الذي تشتبه الواليات املتحدة في أنه 
يهدف إلى تصنيع قنابل نووية بينما يقول املسؤولون 

اإليرانيون إنه ألغراض الطاقة السلمية. 

 الرئيس اإليراني يتجه لتوزير ثالث نساء.. و«االدعاء» يتهم المعتقلين بمحاولة قلب النظام 

 حماس تتهم مقربين من دحالن
   بدعم جماعة «جند أنصار اهللا»

 لندن ـ عاصم علي
  فيما يضغـــط اجليش األميركي على القوات 
البريطانية لتسليم قرية أفغانية ال متلك عددا كافيا 
من اجلنود للسيطرة عليها كليا، ارتفعت حصيلة 
قتلى اجليش البريطاني في أفغانستان الى ٢٠١ 
قتيل بعد مقتل جنديني أول من أمس. وقال قادة 
عسكريون أميركيون إن القوات البريطانية ليس 
لديها عدد كاف من اجلنود لتثبيت سيطرتها على 
بلدة موسى قلعة شمال اقليم هلمند املضطرب 
جنوب أفغانستان. إال أن البريطانيني يرفضون 
تسليم هذه البلدة ألهميتها الرمزية بالنسبة اليهم 
إذ فقدوا فيها في القتال مع حركة «طالبان» الى 
١٨ جنديا. وكانت القوات البريطانية ســـيطرت 
على هذه البلدة عام ٢٠٠٦ ثم انسحبت منها بعد 
اتفاق مع شـــيوخ البلدة، قبل أن تدخلها مجددا 
مع انهيار هذا االتفاق عام ٢٠٠٧، وذلك في عملية 
واسعة شارك فيها خمسة آالف جندي بريطاني. 
يذكر أن بلدة موسى قلعة تقع على بعد ٥٠ ميال 
شمال لشكر جاه عاصمة اقليم هلمند. وقال مصدر 
عسكري بريطاني في تصريحات صحافية إن قادة 
اجليش البريطاني مصممون على عدم التنازل عن 
شبر واحد من األراضي اخلاضعة الى سيطرته 
في أفغانستان الى القوات األميركية التي ترغب 
في أن يركـــز البريطانيون على حترير مناطق 
جنوبية اضافية من ســـلطة «طالبان». وكانت 
عملية «مخلب الفهد» التي طردت «طالبان» من 
١٥٠ ميال مربعا من مناطق شمال وشمال غربي 
لشكر جاه، أنهكت القوات البريطانية التي بات 
عليها احلفاظ على أراض شاســـعة عبر تسيير 
دوريات مكثفة على رغم أنها ال متلك املوارد أو 
القوات الالزمة للتصدي لهـــذه املهمة. ويعاني 
اجليش البريطاني أصال من مشكل النقص في 
املدرعات العسكرية واملروحيات القتالية، وهو 
ما يجعل جنوده أكثر عرضة لالصابة من بقية 

القوات األجنبية املنتشرة. 

 «القوة الدولية» في العراق تصبح 
  «القوة األميركية» العام المقبل

 إصابة الممثل الوحيد لطائفة الشبك في نينوى 

 صنعاء تتهم الحوثيين باستخدام 
المواطنين كدروع بشرية

 عواصم ـ وكاالت: أضحت االشتباكات التي 
شـــهدتها مدينة رفح الفلســـطينية بني حركة 
حماس وجماعة جند انصار اهللا يوم اجلمعة 
املاضي، مادة خالفية جديدة لتضاف الى ملفات 
التأزمي بني «حماس» ومنظمة التحرير وفصيلها 

االساسي املتمثل بحركة فتح.
  ففيما وجهـــت حماس اصابـــع االتهام الى 
عناصـــر من فتح بدعم جماعـــة «جند انصار 
اهللا»، اتهم امني سر اللجنة التنفيذية ملنطمة 
الفلسطينية ياســـر عبدربه حماس  التحرير 

بأفغنة قطاع غزة.
  وفي هذا الصدد، نقل موقع «اجلزيرة.نت» 
االلكتروني عن مصادر فلسطينية موثوقة أن 
احلكومة الفلسطينية املقالة حصلت على وثائق 
قبل مهاجمة معقل «جند أنصار اهللا» في رفح 
تؤكد سعي اجلماعة ملهاجمة املقار األمنية في 
قطاع غزة واستهداف قياديني من حركة املقاومة 
اإلسالمية (حماس)، وتثبت حصولها على أموال 
من دولة عربية ومن مقربني من محمد دحالن 
النائب عن حركة التحرير الفلسطينية (فتح). 
وقالت املصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، 
إن الوثائق عرضت في جلســـة حكومية قبل 
شهرين، واقترح وزير حينها محاورة اجلماعة 
ومحاولة إبعادها عن نهجها «الهجومي املتشدد 
والتكفيري». وحســـب املصادر توصل جهاز 
األمن الداخلي في احلكومة املقالة، إلى مراسالت 

خاصة باجلماعـــة تدعو إلى محاربة احلكومة 
املقالة واإلخالل باألمن والتأثير على أفراد كتائب 
القسام وحماس لينضموا إليها. كما حتدثت عن 
معلومات تفيد بتلقي اجلماعة أمواال وأجهزة 
من مخابرات دولة عربية ومن مقربني من محمد 

دحالن.
  من جهته، اتهم أمني ســـر اللجنة التنفيذية 
ملنطمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه حركة 
حماس مبحاولة أفغنة أو صوملة قطاع غزة، 
مشـــيرا من ناحية أخرى إلى أن االستعدادات 
جارية على قدم وساق لعقد دورة طارئة للمجلس 
الوطني على األراضي الفلسطينية خالل أسبوعني 

على أبعد تقدير.
  وأضاف ان حماس حتاول أفغنة أو صوملة 
قطاع غزة بعد ان عزلته عن العالم اخلارجي، 
موضحا أن حقيقة ما يجري هو صراعات بني 

عصابات التطرف على السلطة.
  من جهة أخرى، قال عبدربه إن األبواب مفتوحة 
أمام اجلميع لالنضمـــام ملنظمة التحرير بعد 
االلتزام ببرنامجها السياسي، الفتا الى اجتماعات 
قيادية ستجري قريبا خارج فلسطني للتمهيد 
للدورة الطارئة. وأوضح أن الدورة ستناقش 
الوطني  السياسية واحلوار  التطورات  جميع 
الذي قال إنه استنفد كل السبل والطرق الكفيلة 
الجناحه وان احلل الوحيد النهاء االنقسام هو 

الذهاب لالنتخابات. 

 بغداد ـ وكاالت: بعد زيارة قام بها مســـؤولون 
امنيون اميركيون الى دمشـــق االسبوع املاضي، 
يتوجـــه رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي غدا 
الى ســـورية لبحث عدد مـــن امللفات بينها قضايا 
امنية وقضايا ضبط احلدود بني البلدين، بحسب 

مسؤولني عراقيني.
  الى ذلك، قررت الواليات املتحدة تغيير اســـم 
قواتها املنتشـــرة في العراق العام املقبل حيث لن 
يبقى في هذا البلد من قوات االئتالف الذي اجتاح 
هذا البلد عام ٢٠٠٣ سوى اجلنود االميركيني، على 

ما افاد به متحدث عسكري امس.
  وقال املتحدث انه بعد انسحاب القوات البريطانية 
والرومانية واالسترالية الشهر املاضي،  لم يعد هناك 
في العراق سوى ١٣٠ الف جندي اميركي حتت مظلة 
القوة الدولية في العراق، مضيفا انه في االول من 

يناير ٢٠١٠، سيتم تبديل اسم هذه القوة لتصبح 
القوات االميركية في العراق.

  ميدانيا، اصيب املمثل الوحيد لطائفة الشبك في 
مجلس محافظة نينوى شـــمال العراق واثنني من 
مساعديه بجروح امس في اعتداء بقنبلة استهدف 

سيارته، على ما افادت به الشرطة.
   وقالت الشـــرطة ان «قصي عباس واثنني من 
مساعديه اصيبوا بقنبلة وضعت على حافة الطريق 

وانفجرت عند مرور سيارته بوسط املوصل».
  الى ذلك، قالت الشـــرطة إن مسلحني اقتحموا 
منزال وقتلوا أربعة أشخاص ثم لغموا املنزل مما 
أسفر عن إصابة خمسة حاولوا دخوله عقب إطالق 
النـــار. ووقع احلادث في بلدة صغيرة بالقرب من 
مدينـــة الفلوجة الواقعة على بعـــد ٥٠ كيلومترا 

غربي بغداد. 

 صنعاءـ  وكاالت: فيما افادت مصادر صحافية عن 
استمرار املواجهات بني اجليش اليمني واحلوثيني 
في صعدة ولو بحدة اخف، اتهم سالم الوحيشي 
وكيـــل محافظة صعدة «احلوثيني» باســـتخدام 

املواطنيني كدروع بشرية.
  وقال الوحيشي في تصريح لقناة «العربية» 
اإلخبارية امس إن احلوثيني يقومون بقطع جميع 
الطرقات ومنع مرور املواد الطبية والغذائية في 
احملافظة ومحيطها، مشيرا إلى أن قوات األمن في 

احملافظة تقوم بأعمال دفاعية فقط.
  الى ذلك، كشـــفت اللجنـــة الدولية للصليب 
األحمر امس عـــن أن اآلالف فروا من ديارهم في 

محافظة صعدة بشمال غرب اليمن بسبب القتال.
ودعت اللجنة اجلانبني الى «احلفاظ على أرواح 

املدنيني».
  وأوضحت املنظمة في بيان أنها «منزعجة بسبب 
ضراوة املواجهات املسلحة في شمال اليمن على 

مدار األسبوعني املاضيني».
  وأضافت أن اآلالف فروا من القتال وجلأوا إلى 

صعدة ومحافظة عمران املجاورة.
  ودعت اللجنة احلكومة واملتمردين «إلى اتخاذ كل 
ما من شأنه عدم تعريض حياة املدنيني وممتلكاتهم 
للخطر» والسماح بدخول املساعدات الطبية إلى 

اجلرحى. 

 حكمتيار يدعو أميركا لإلذعان واالنسحاب من أفغانستان 
   وطالبان تهدد للمرة األولى بمهاجمة مراكز التصويت  

  عواصمـ  وكاالت: دعا قلب الدين حكمتيار زعيم احلزب 
اإلسالمي األفغاني أميركا الى «أن تعي أنها لن تتمكن من 

االنتصار في حربها في األراضى األفغانية».
   وأضـــاف حكمتيار في تصريح لقنـــاة «اجلزيرة» 
الفضائية أمس: «أميـــركا عليها أن تعي أنها لن تتمكن 
من االنتصار في هذه احلرب سواء بزيادة قواتها، أو من 
خالل مهزلة االنتخابات، وليس بإمكانها حتويل أنظار 
األفغان عن القضية األساســـية وال يوجد أمامها سوى 
اإلذعان ملطالب املقاومة واخلروج من هذه البالد، وترك 

األفغان يقررون مصيرهم دون وصاية من اآلخرين».
   ودعا زعيم احلزب اإلســـالمي األفغاني إلى إنشـــاء 
حكومة مســـتقلة عن طريق انتخابات نزيهة تعبر عن 

إرادة األفغان ومتكنهم من إقامة حكومة إسالمية.
   وقال حكمتيار: إن القضية الرئيســـية التي تسيطر 
على أذهان الشعب األفغانى هي إنهاء االحتالل واستقالل 
البلد وإنشـــاء حكومة مستقلة، مؤكدا في الوقت نفسه 
«أن املجاهدين مســـتمرون في مقاومتهم حتى تتحقق 

هذه األهداف».
  وفي سياق آخر، هدد مقاتلو حركة طالبان أمس علنا 
للمرة االولى مبهاجمة مراكز التصويت مباشـــرة اثناء 
االنتخابات الرئاسية ومجالس الواليات اخلميس املقبل 
في افغانستان، في رسائل وزعت والصقت في معاقلهم 

بجنوب البالد.

   وقد أكد املتحدث باســـم املتمردين يوســـف احمدي 
صحة التهديد املدرج في منشورات الصقت ووزعت في 

قرى جنوبية.
   ويطلـــب النص من األفغانيني «عدم املشـــاركة في 
االنتخابات لكي ال يقعوا ضحية عملياتنا الننا سنستخدم 

تكتيكات جديدة».
   وقال يوسف لـ«فرانس برس» موضحا «اننا سنستخدم 
تكتيكات جديدة تســـتهدف مراكز التصويت. واي احد 
سيصاب في مراكز التصويت وحولها سيكون مسؤوال 

عن ذلك النه ابلغ مسبقا».
   واضاف املتحدث «سنسرع نشاطاتنا عشية االنتخابات 
وفي اليوم الذي تنظم فيه» موضحا ان قادة طالبان كلفوا 

بامر الشعب مبقاطعة االقتراع.
  وهذه هي املرة االولى التي تعلن فيها طالبان صراحة 
عزمها مهاجمة مراكز االقتراع اذ كانت تكتفي حتى االن 
بالدعوة ملقاطعة االنتخابات من دون اعالن هجمات على 

مراكز التصويت.
   كما دعت االفغان ايضا حلمل السالح ضد «الغزاة» 
االجانب، في اشارة الى القوات الدولية التي اطاحت بنظام 
طالبان اواخـــر ٢٠٠١ والتي يبلغ قوامها اليوم مئة الف 
عنصر ومكلفة مع القوات االفغانية السهر على ضمان 

امن االنتخابات.
   وتؤكد رسالة التهديد ان الناخبني سيعتبرون مبثابة 

اعداء االسالم بصفتهم حلفاء للحكومة االفغانية والقوات 
االجنبية.

   واوضح املتحدث ان هذه الرســـائل موقعة من قادة 
محليني في واليات عديدة اخرى في جنوب البالد مؤكدا 
ان الطالبان «سيستهدفون مراكز التصويت في كل ارجاء 

البالد».
   وقد اكد احمد شاه وهو من سكان والية زابل (جنوب) 
«رأيت مثل هذه التحذيرات. فهي تقول ان مراكز التصويت 

ستستهدف وان على الناس اال يتوجهوا اليها».
   كذلك وزعت رسائل تهديد مماثلة في خوست جنوب 
شرق البالد، وقال قاض علم مياخيل املرشح الى انتخابات 
مجالس الواليات في املدينة، لوكالة فرانس برس «هناك 
ايضا تهديدات الناس سيتوجهون الى مراكز التصويت 

وتهديدات بالقتل».
   ويأتي هذا االعالن غداة هجوم انتحاري تبنته طالبان 
امام املقر العام لقوات احللف االطلســـي وسط التدابير 

االمنية املشددة للقوات الدولية في كابول.
   واثبت الهجوم ان كل االجراءات األمنية التي تخضع 
لها كابول وخاصة اماكن تواجد قوات الناتو والسفارات 
لم تنجح في ردع مقاتلي احلركة عن استهدافها ليثبتوا 
ان بامكانهم الضرب في اي مكان قبل خمسة ايام فقط من 
انتخابات يخشى أن تكون نسبة االمتناع عن التصويت 

فيها كبيرة. 

 قبل أيام من االنتخابات الرئاسية 

 حصيلة قتلى بريطانيا في أفغانستان تتجاوز ٢٠٠
 خالف بين الجيش األميركي والقوات البريطانية للسيطرة على موسى قلعة


