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عواصم ـ وكاالت: كشف حتقيق صحافي أمس أن جمعية »عطيرت 
كوهانيم« االستيطانية التي تسعى إلى تهويد القدس الشرقية، وبخاصة 
البلدة القدمية ومحيطها تضلل ســــلطات الضرائب األميركية من خالل 
جمع أموال التبرعات في الواليات املتحدة لتمويل مشاريعها في القدس. 
وأفادت صحيفة »هآرتس« بأن »عطيــــرت كوهانيم«، التي تعمل على 
االستيالء على أراض وأمالك عربية في القدس الشرقية وأحيانا بواسطة 
دفع أموال طائلة مقابل ذلك، مســــجلة في الواليــــات املتحدة على أنها 

مؤسسة ال تهدف إلى جني أرباح وأنها تعمل في مجال »التعليم«. حيث 
انه مبوجب قوانني الضرائب في الواليات املتحدة، فإن مؤسسة ال تسعى 
إلى جني ارباح يفترض أن تنشط في مجال التربية والتعليم والنشاطات 
اخليرية والدينية والعلمية وما إلى ذلك لكن يحظر عليها أن تنشط من 
أجل احلصول على تأثير سياســــي. ولفتت »هآرتس« إلى أن االعتراف 
مبنظمة أصدقاء »عطيرت كوهانيم« على أنها منظمة ال تسعى إلى جني 

أرباح مينحها امتيازات عدة وإعفاءات من الضرائب. 

جمعية إسرائيلية تجمع التبرعات في أميركا لتمويل عمليات تهويد القدس

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الباكستانية 
وعناصر جماعة الصحابة بعد مقتل زعيمها

 اســــالم اباد ـ وكاالت: بعد ايام من الهدوء النسبي الذي عاشته باكستان في 
ضوء انخفاض مســــتوى التفجيرات واعمال العنف اندلعت اشتباكات مسلحة 
جنوبي باكســــتان في اعقاب مقتل زعيم مجموعة جيش الصحابة احملظور منذ 

2002 علي شير حيدري.
وقالت الشرطة الباكســــتانية لـ »كونا« امس ان رجال فتح النار على زعيم 
املجموعة علي شــــير في بير جو غوت بوالية السند جنوبي باكستان مما ادى 

الى مقتله وسائقه الشخصي امس االول.
واضافت املصادر انه عقب الهجوم على حيدري اندلعت اشــــتباكات عنيفة 
وتبادل الطالق النيران بني عناصر اجلماعة ورجال الشرطة مما ادى الى مقتل 

احد املسلحني واصابة ثالثة آخرين بجروح. 
كما أدان مجلس علماء باكستان في بيان امس مقتل مؤسس جماعة الصحابة، 

وقال إنه سيلتزم احلداد ثالثة أيام في كل انحاء البالد حزنا على رحيله.
هذه االشتباكات تزامنت مع انفجار وقع امس شمال باكستان حمل بصمات 
طالبــــان ادى الى ســــقوط 10 قتلى و15 جريحا، وقال قائد الشــــرطة في منطقة 
بيشاور ان االنفجار جاء في اعقاب مرور حافلة ركاب تقل مسافرين بالقرب من 

محطة الوقود حلظة انفجار السيارة املفخخة.
من جهة أكد السفير الباكستانى لدى الواليات املتحدة حسني حقاني أن بالده 
وأميركا ترغبان في أن تتشاركا في اقتالع جذور اإلرهاب من املنطقة والعالم.

وقال حقاني في حديث للتليفزيون الباكستاني إن الدولتني يجمعهما الهدف 
املشترك وهو ضرورة القضاء على خطر القاعدة واإلرهابيني من املنطقة والعالم، 
مضيفا أن الواليات املتحدة ترغب أيضا في انتهاء تلك األنشطة اإلرهابية بعد أن 
ظل املواطنون الباكستانيون يواجهون هذا اخلطر على مدى السنوات اخلمس 

املاضية.
وأوضح السفير الباكستانى أن ثمة اختالفات بني باكستان والواليات املتحدة 
حول االستراتيجية املســــتخدمة للقضاء على اإلرهاب، مشيرا إلى أن الدولتني 

جتريان مباحثات بشكل منتظم حول هذه القضايا.

نزرانـ  أ.ف.پ: قتل 
19 شخصا على االقل 
وجرح سبعون اخرون 
في اعتـــداء انتحاري 
بشـــاحنة صغيـــرة 
محشـــوة باملتفجرات 
في نزران في جمهورية 
القوقاز  انغوشيا في 
حيث تنشط حركات 
اســـالمية متطرفـــة 
تضاعف هجماتها على 

السلطات.
ووقـــع االنفجـــار 
عندما كان الشرطيون 
متجمعني في الساحة، 
كما اوضح مســـؤول 
جلنـــة التحقيـــق في 
فالدمييـــر  النيابـــة 

مركني.
واعلنـــت جلنـــة 
الفيدرالية  التحقيـــق 
الروســـية فـــي بيان 
ان شـــاحنة صغيرة 
اقتحمت بوابة مبنى 
العام للشـــرطة  املقر 
البلديـــة ودخلت الى 
الساحة ووقع انفجار 

قوي بعد ذلك.

19 قتياًل باعتداء انتحاري في أنغوشيا 

عباس يدين القمع »الشنيع« لـ»جند أنصار اهلل« 
وحماس تنفي ارتباط الجماعة بالقاعدة

المواجهات في صعدة دخلت مرحلة جديدة  
ومقتل قائد للحوثيين وعشرات المتمردين 

غزةـ  وكاالت: أدان الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس أمس الهجوم الذي شــــنته حركة حماس على 
املجموعة السلفية جند انصار اهلل، معتبرا انه »عمل 
شنيع« و»غير انساني«. وقال عباس خالل ترؤسه 
جلسة ملجلس الوزراء الفلسطيني في رام اهلل بالضفة 
الغربية ان »الطريقة التي استخدمتها حماس طريقة 

بشعة جدا وغير انسانية«.
واضاف ان »هذا العمل الشنيع والبشع قامت به 

حماس ضد مجموعة هي من تفريخات حماس«.
تصريحات عباس جاءت بعد ان أكدت حركة حماس 
أن أجهزتها األمنية أصبحت اآلن تسيطر بصورة كاملة 

على الوضع األمني في مدينة رفح بعد االشــــتباكات 
العنيفة التي اندلعت اجلمعة املاضية بني عناصرها 
وجماعة »جند أنصار اهلل« الســــلفية اجلهادية التي 

أعلنت قطاع غزة إمارة إسالمية.
وقال إيهاب الغصني املتحدث باسم وزارة الداخلية 
في حكومة حركة حماس املقالة في قطاع غزة إن زعيم 
جماعة جند اهلل يرتبــــط بعالقات متينة مع أجهزة 

األمن في السلطة الفلسطينية.
ونفى أن تكون جماعة جند أنصار اهلل على عالقة 
بتنظيم القاعدة واتهم السلطة الفلسطينية بالتحريض 

على أعمال العنف في قطاع غزة.

صنعاءـ  وكاالت: بعد اسبوع من انطالق العملية 
العسكرية التي شنها اجليش اليمني بوجه احلوثيني 
في صعدة دخلت القوات احلكومية اليمنية امس 
مرحلة جديدة في املواجهات اجلارية مع املتمردين 
حيث بدأت منذ مساء أمس االول الزحف نحو املواقع 

واملعاقل التي تسيطر عليها جماعة احلوثي.
وأدى االجتياح الى الدخول في اشتباكات مباشرة 
بني اجلانبني، حيث اكدت مصادر حكومية ان قوات 
االمن قتلت حســـني كزمة أحد قادة املتمردين في 
جتدد لالشتباكات مما اسفر عن مقتل عشرات من 

قوات االمن واملتمردين.
 وصرح مســـؤول حكومي لرويترز بأن كزمة 
الذي قاد املتمردين املوالني لعبد امللك احلوثي في 

محافظة عمران الشمالية قتل في االشتباكات.
الى ذلك اكدت مصادر محلية مبحافظة صعدة 
فـــي تصريحات لها امس ان مناطـــق في مديرية 
»املالحيط« باحملافظة تشهد مواجهات ضارية بني 

أفراد اللواء 105 واللواء 115 مدرع الذي يقوده العميد 
مثنى جواس من جهة واملجاميع املسلحة من أتباع 
احلوثي من جهـــة اخرى على مدى األيام املاضية 
أوقعت العديد من القتلى واجلرحى في اجلانبني.

وعلى ذات الصعيد، تطرق بيان صادر عن مكتب 
احلوثي إلى متكن أتباعه هناك من التصدي لتقدم 
اجليش وإحلاق خسائر مادية وبشرية بها، وأكد 
مقتل تســـعة من أفراد اجليش واالستعداد ملا هو 
أشرس، فيما قالت مصادر أمنية مينية ان عشرات 

القتلى سقطوا في جانب احلوثيني.
بدوره اكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد 
ناصر أحمد ان املتمردين احلوثيني في صعدة تلقوا 
ضربات موجعة، كما مت اعتقال عدد كبير منهم. كما 
افاد مراسل العربية في صنعاء مبقتل أحد القادة 
امليدانيني للمتمرديـــن احلوثيني مع 8 آخرين في 
مواجهات عنيفة دارت مع قوات اجليش في مركز 

مديرية حرف سفيان مبحافظة عمران.

الرئيس اإليراني أحمدي جناد والرئيس السابق هاشمي رفسنجاني خالل تسلم رئيس القضاء منصبه أمس                 )رويترز(

..وللحمير دور لوجستي في نقل صناديق االقتراع املتنقلة إلى املراكز االنتخابية في مقاطعة دارا                                    )أ.پ(مؤيدون للمرشح الرئاسي األفغاني عبداهلل عبداهلل يتسلقون عمود إنارة خالل آخر مهرجان خطابي أمس                           )أ.پ(

مبارك: تحقيق السالم قبل التطبيع 
مع إسرائيل وليس بعد

القاهرة ـ رويترز: أكد الرئيس املصري حســــني 
مبارك ان الدول العربية ستعترف بإسرائيل وتطبع 
العالقات معها بعد التوصل لسالم عادل وشامل في 

الشرق األوسط وليس قبل ذلك.
وأعلــــن مبارك الذي يقوم حاليا بزيارة للواليات 
املتحدة تســــتغرق عدة ايام، في مقابلة مع صحيفة 
االهرام املصرية أمس ان جتربة العرب مع محادثات 
السالم املتعثرة في اعقاب مؤمتر السالم في مدريد عام 
1991 »ال تشجع على اتخاذ خطوات لتطبيع العالقات 

العربية مع إسرائيل«.
وصرح مبارك قائال »أكــــدت للرئيس )األميركي 
باراك( اوباما في القاهرة أن املبادرة العربية تعرض 
االعتراف بإسرائيل والتطبيع معها بعد وليس قبل 

التوصل للسالم العادل والشامل«.
وأضاف مبارك الذي يلتقي نظيره األميركي اليوم 
في البيت االبيض »وقلت له ان بعض الدول العربية 
التي كانت تتبادل مكاتب التمثيل التجاري مع إسرائيل 
قد تفكر في إعادة فتح هذه املكاتب إن التزمت إسرائيل 
بوقف االستيطان واستئناف مفاوضات احلل النهائي 

مع السلطة الفلسطينية من حيث توقفت مع حكومة 
أوملرت الســــابقة«. وعن احتمال مشــــاركة مصر في 
»مظلة دفاعية« أميركية أشارت لها وزيرة اخلارحية 
األميركية هيالري كلينتون في يوليو ملواجهة إيران 
النووية أجاب بأن مصر لن تكون طرفا في مثل هذه 
املظلة ألنها تعني قبول تواجد قوات وخبراء أجانب 

على أراضيها.
واســــتطرد »مصر لن تكون طرفــــا في مثل هذه 
املظلة أوال ألنها تعني قبــــول تواجد قوات وخبراء 
أجانب علــــى أرضنا وهو ما ال نقبله وثانيا ألن هذا 
الطرح ينطوي على قبول ضمني بوجود قوى نووية 
إقليمية وهو ما ال نرضاه، الشرق األوسط ليس في 
حاجة لقوى نووية ال من جانب إيران أو من جانب 
إسرائيل، املنطقة في حاجة للسالم واألمن واالستقرار 
والتنمية، كما نفى مبارك التكهنات بشأن حل مجلس 
الشعب، بحسب ما أشارت صحف مصرية مستقلة 
كخطوة أولى نحو التوريث بحيث يخلفه في السلطة 
ابنه جمال )45 عاما(«. وقال مبارك »ليس لدي اليوم 

أسباب تطرح ضرورة حل البرملان«.

 يلتقي أوباما اليوم في البيت األبيض

كرزاي يغازل »األوزبك« بإعادة دستم من المنفى ومنافسة ضارية قبل االنتخابات
كابول ـ رويتــــرز ـ يو.بي.آي: 
اشتدت ضراوة احلمالت االنتخابية 
الرئاسية في يومها األخير أمس قبل 
3 أيام من انطالقها بعد غد، ونزل 
املرشحون الى الشارع حلشد التأييد 
لهم، وسط توقعات باجتاه تأييد 
زعماء القبائــــل للرئيس احلالي. 
خاصة ان زعماء مختلف القبائل 
الرئيس  العرقية تعهــــدوا بدعم 

احلالي حامد كرزاي.
وتظهر نتائج استطالعات الرأي 
أن هذا ســـيكون كافيا ليحتفظ 
كرزاي باحلكم خلمس ســـنوات 
أخرى إن لم يكن من اجلولة األولى 
هذا األسبوع فسيكون من خالل 
جولة اإلعادة التي ستجري بعد 

ذلك بـ 6 اسابيع.
لكــــن الكثيــــر مــــن األفغــــان 
والديبلوماسيني األجانب يساورهم 
القلق من الصفقات السرية التي 
أبرمت لتأمني فوز كرزاي بوالية 
رئاســــية أخرى ميكــــن أن تعيد 
زعمــــاء اجلماعات املســــلحة الى 
مواقع احملسوبية والسلطة وتؤدي 
الى انتكاسة جلهود حتسني إدارة 

البالد.
وفي هذا االجتاه يصب استنكار 
الواليات املتحدة األميركية السماح 
لزعيم امليليشيا األفغاني السابق 
عبدالرشيد دستم بالعودة من منفاه 

في تركيا.
ونقل راديو »سوا« األميركي 
الليلة قبــــل املاضية عن متحدث 
باسم السفارة األميركية في كابول 
إن احلكومــــة األميركية أوضحت 
البالغ  أفغانستان قلقها  حلكومة 

إزاء عودة دســــتم الذي اتهم في 
املاضي بارتكاب العديد من انتهاكات 

حقوق االنسان.
املتحــــدث األميركي  واعتبــــر 
واحملللون السياسيون، أن السماح 
لدستم بالعودة يعد مبثابة محاولة 

واضحة من الرئيس حامد كرزاي 
لكسب أصوات الناخبني األوزبك في 

االنتخابات التي جتري بعد غد.
ويتنافس 37 مرشحا من بينهم 
سيدتان في االنتخابات الرئاسية، 
وقد انسحب 4 مرشحني من السباق 

الرئاســــي بعــــد ان كان يضم 41 
مرشحا في األساس.

ومن املقرر أيضا إجراء انتخابات 
على مقاعد مجالس الـ 34 إقليما في 
أفغانستان. وتواجه تلك االنتخابات 
عــــدة عراقيــــل بينهــــا الطبيعة 

اجلغرافية للبالد وصعوبة الوصول 
لكثيــــر من املناطــــق، إضافة إلى 
األعمال املسلحة التي يقف وراءها 
مقاتلــــو حركة طالبان خاصة في 
الواليات اجلنوبية والشرقية. الى 
ذلك رفض قلب الدين حكمتيار أحد 

أبرز أمراء احلرب في أفغانستان 
وزعيم احلزب اإلسالمي املشاركة 
في أي مفاوضات ســــالم ما بقيت 
القوات األجنبية في بالده وحمل 
األخيرة مسؤولية إطالة أمد احلرب 

في افغانستان.

وقال حكمتيار في مقابلة مع 
شبكة »ســــكاي نيوز« أمس »إن 
القضية الهامة بالنســــبة لنا هي 
إنهاء االحتالل وإعادة السيادة إلى 
أفغانستان وال نريد أبدا أن نكون 
طرفا في حكومــــة دمية حتركها 
قوى أجنبية ومكونة من مجرمني 

فاسدين ولصوص«.
واضاف حكمتيار املطارد من 
الواليات املتحدة أن حكومة  قبل 
كابول »ال متلك أي سلطة أو إرادة 
القرارات  وغير قادرة على اتخاذ 
كما أن القوى األجنبية ال تستمع 
حتى ملطالبها بتجنب إيقاع ضحايا 
بني صفوف املدنيني األفغان خالل 
العمليات العســــكرية لقواتها أو 
تقاســــم املعلومــــات معها حول 

عملياتها العسكرية«.
وكشف أن الرئيس حامد كرزاي 
ومسؤولي ادارته اجروا اتصاالت 

منتظمة معه.
وبشــــأن تنظيم القاعدة أصر 
حكمتيــــار على أنــــه »ال يقيم أي 
روابط بنيوية معه لكن التنظيم 
يتعاون مع حركة طالبان ويقوم 
كل طرف مبساعدة اآلخر«، مشددا 
على أن جماعته املســــلحة »ظلت 
قادرة علــــى مواصلة القتال أكثر 
من 30 عاما من دون أي مساعدات 

أجنبية«.

حكمتيار يرفض المشاركة في أي مفاوضات سالم وتوقعات بفوز الرئيس الحالي

محافظون يدعون إلى »جلد« كروبي والقضاء يغلق صحيفته
طهرانـ  وكاالت: فتحت االحداث 
املتالحقة في ايران صفحة جديدة 
من صفحات التأزمي مع دعوة رجل 
الدين املتشدد احمد خامتي امس 
الى جلد زعيــــم املعارضة مهدي 
ادعاءاته بتعرض  كروبي بسبب 
عدد مــــن احملتجني علــــى نتائج 
الرئاسية لالغتصاب  االنتخابات 
الســــجن، واعالن  والتعذيب في 
السلطات القضائية اغالق صحيفة 
»اعتماد ملي« التابعة لكروبي بعد 
نشرها »مزاعم« بحدوث مثل هذه 
االنتهاكات، حسبما افاد مساعدو 
كروبي. ونقلــــت صحيفة كيهان 
احملافظــــة عن احمد خامتي قوله 
»طبقا للتعاليم االسالمية اذا اتهم 
شخص ما اخرين بارتكاب جرائم 
جنسية ولم يتمكن من اثبات ذلك، 

فيجب جلده 80 جلدة«.
وفيما يخص صحيفة اعتماد 
ملي اكبر الصحف املعارضة، فقد 
أكد حسني احد ابناء كروبي على 
املوقع االلكتروني حلزبه اغالقها 
النيابة  قائال »حضر ممثل عــــن 
العامة الليل املاضي )مساء أمس 
األول( الى مطبعة صحيفة اعتماد 
ملي وامر بتعليق الصحيفة موقتا«. 

دون أن حتدد مدة التعليق.
وقد ذكرت وكالة الطلبة لألنباء 
أن الصحيفة اليومية اغلقت النها 
كانت تعتزم نشر بيان في صدر 

صفحاتها اليوم.
وأضافت أن كروبي كان يعتزم 
الرد على »االهانات« التي وجهها 

إليه معارضوه املتشددون ويقول 
انه لن يتم اسكاته.

ورغم اتهام العديد من احملافظني 
لــــه باعطاء حجج للغرب النتقاد 
ايران أعلن كروبي مجددا مســــاء 
امــــس االول انه لن يلزم الصمت 

مؤكدا متسكه باتهاماته.
وقال في بيان نشــــره املوقع 
االلكترونــــي حلزبه »لقد اوجدت 
السلطات مناخا ال يجرؤ فيه احد 
على الكالم. لكن هذه التصرفات 
لــــن جتعلني  وهــــذه الضغوط 
اصمت وسأقول االمور التي اراها 
ضرورية«.في سياق آخر، أعلن 
الناطق باسم احلكومة الفرنسية 

لوك شــــاتيل أمــــس ان الرئيس 
نيكوال ساركوزي »مازال يعمل« 
على التوصل الى االفراج الكامل 
عن املعلمة الفرنسية كلوتيد ريس 
»في اقرب وقت«، بعد يوم واحد 

من االفراج املشروط عنها.
بدوره، صرح والد ريس بأن 
احلكومة الفرنسية واصلت دعوتها 
الســــقاط جميع التهــــم املتعلقة 

بالتجسس املوجهة ضدها.
وقال رميي ريس الذي متكن 
من التحدث البنتــــه كلوتيد بعد 
االفراج عنها »نحن سعداء للغاية 
هذه خطوة كبيرة واآلن ســــوف 
نفعل كل ما في وســــعنا لالفراج 

عنها بالكامل«.
وذكرت وسائل االعالم الفرنسية 
أن باريس قامت بدفع مئات اآلالف 
من اليورو من أجل الكفالة لالفراج 

عن كلوتيد.
بدوره قــــال املتحدث باســــم 
اخلارجية الفرنسية رومان نادال 
ان »رئيــــس اجلمهورية والوزير 
برنار كوشنير اتصال بنظيريهما 
السوريني بشأن كلوتيد ريس«، 
االفــــراج املشــــروط عن  فبعــــد 
اجلامعية الشــــابة مساء اول من 
الفرنسية  الرئاسة  امس، شددت 
على توجيه ساركوزي الشكر »الى 
دول االحتاد االوروبي وغيرها من 

الدول الصديقة، على غرار سورية« 
على مساعدتها.

كما شــــدد االليزيه على دور 
سورية احلليفة العربية االساسية 
االفــــراج عن املوظفة  اليران في 
االيرانية الفرنســــية في السفارة 
الفرنسية في طهران نازك افشر 

بكفالة في 11 الشهر اجلاري.
في غضون ذلك، حذر الرئيس 
اجلديد للسلطة القضائية في ايران 
صادق الريجاني من انه ال ينبغي 
ان يتجرأ اي احد ويعطي لنفسه 
احلق بالتصــــرف خالفا للقانون 
وينتهك حقوق املواطنني، مؤكدا 
أن مثل هؤالء »يجب تسليمهم الى 
العدالة«، وقال انه »لن يتهاون مع 

احد من اخلاطئني«.
ونسبت وكالة »مهر« لالنباء 
شبه الرسمية الى الريجاني قوله 
أمس خالل مراسم تسلمه رئاسة 
السلطة القضائية »ال ينبغي ان 
يتجرأ احد ويعطي لنفسه احلق 
بأن يحكم خالفا للقانون وينتهك 
حقوق املواطنني ويســــلب امنهم 
وليعلم مثل هؤالء االشخاص انهم 
العدالة  الى محكمة  سيستدعون 
عاجال او آجال وسيؤخذ منهم حق 

املظلومني«.
وقال انه »لن يتهاون مع اي احد 
وسيسلم اخلاطئني الى العدالة«، 
ورأى »ان هناك ثغرات عديدة في 
جهاز القضاء البد من تناولها حسب 
االولوية، مبا فيها ثغرة الكوادر 

االنسانية النزيهة واملجربة«.

ساركوزي يشكر سورية لدورها في اإلفراج عن ريس والريجاني يحّذر من انتهاك حقوق المواطنين


