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 أدنبرة ـ وكاالت: قبلت احملكمة العليا في اســــكوتلندا الطلب املقدم 
من عبد الباســــط املقرحي، الليبي املدان في قضية لوكيربي، بسحب 
االســــتئناف املقدم من جانبه حلكم االدانة الصادر عليه في خطوة قد 
تسرع من عودته الى وطنه. وقال اللورد هاملتون كبير قضاة اسكوتلندا 
انه وافق على طلب املقرحي اخلاص بسحب االستئناف املقدم من جانبه 
لكنه أوضح انه مازالت هناك عقبات قانونية يجب حسمها قبل سحب 
االســــتئناف بشــــكل كامل. ومن املتوقع ان تنعقد احملكمة مجددا هذا 

االســــبوع لالنتهاء من عملية اسقاط االستئناف. هذا وذكرت صحيفة 
سكوتســــمان الصادرة في لندن امس أن الليبي املدان بتفجير طائرة 
الركاب االميركية عام ١٩٨٨ بدأ منذ أسابيع بإرسال أمتعته الشخصية 
من سجنه إلى ليبيا مثيرا بذلك الشكوك بوجود صفقة إلخالء سبيله. 
لكن متحدثا باسم وزير العدل االسكوتلندي جدد التأكيد على أن األخير 
«لم يتخذ القرار النهائي حول مصير املقرحي وتسلم امللف األخير قبل 

أيام حول قضيته وسيتخذ قرار بهذا الشأن بنهاية الشهر اجلاري».

 المقرحي نال موافقة المحكمة على طلب سحب استئناف إدانته

 مولوي عمر                    (ا.پ)

 جنود من الناتو ومسعفون في موقع االنفجار الذي استهدف قافلة تابعة لقوات احللف األطلسي في كابول أمس               (أ.ف.پ)

ــد مرحبا برئيس احلكومة العراقي  الرئيس األميركي باراك أوباما خالل لقائه الرئيس املصري حسني مبارك في البيت األبيض أمس           (رويترز)  ــوري بشار األس  الرئيس الس
نوري املالكي في قصر الشعب بدمشق أمس      (ا.ف.پ) 

 أكد مقتل زعيم الحركة محسود

 اعتقال مولوي عمر المتحدث
  باسم طالبان الباكستانية

 الناخبون يتوجهون إلى صناديق االقتراع وسط ذعر أمني.. وأنباء عن حصول تزوير ودفع رشى

 طالبان تعد بتكثيف عملياتها في يوم االنتخابات غدًا
  وقوات «الناتو» تتفرغ لحماية الناخبين األفغان

 عواصــــم – وكاالت: يتوجــــه 
الناخبون االفغان غدا الى صناديق 
االقتراع الختيار رئيسهم وسط ذعر 
امني، مصدره حركة طالبان التي 
هددت مرارا بعرقلة سير العملية 
االنتخابية، وانتشار الفساد الذي 
يهدد نزاهــــة العملية االنتخابية 

برمتها.
  التهديد االمني املســــتمر منذ 
اشهر لم يغب امس عن العاصمة 
التي تعرضت  االفغانية كابــــول 
لسقوط صواريخ ولهجوم استهدف 

قافلة تابعة للقوات االجنبية. 
   وقــــال مصدر من الشــــرطة 
األفغانية وشهود عيان إن مهاجما 
انتحاريا هاجم بســــيارة ملغومة 
قافلــــة لقوات أجنبية على طريق 
رئيســــي في شرق كابول، ما ادى 
الى مقتل ٧ اشخاص واصابة ٥٢ 

اخرين بجروح.
   وقال شهود: يبدو أن الهجوم 
االنتحاري وقع في منطقة بالقرب 
من مصلحــــة اجلمارك في كابول 
القريبــــة مــــن قاعــــدة بريطانية 

ضخمة.
   ولألمم املتحــــدة أيضا مجمع 
كبير في املنطقة ولكن مصدرا من 
املنظمة الدولية صرح بأنه ال يبدو 

أن املجمع كان هو املستهدف.
  واعلنت جلنــــة االمم املتحدة 
في افغانســــتان في بيان ان اثنني 
من موظفيها قتال وجرح ثالث في 

الهجوم االنتحاري.
  هذا وذكر مسؤول في شرطة 
كابــــول لوكالة األنبــــاء األملانية 
(د.ب.أ) أن صاروخــــني أطلقا من 
منطقــــة بجرامــــي جنوبي مدينة 
كابول انفجــــرا بالقرب من قصر 
الرئاسة األفغانية احملصن من دون 

ان يتسببا في خسائر.
   كذلك اعلنت الشرطة االفغانية 
ان ٣ جنــــود ومدنيني اثنني قتلوا 
في هجوم انتحاري في افغانستان 
بالقــــرب من مركــــز مراقبة تابع 
للجيش شمال شرق تيرين كوت، 

عاصمة والية اوروزغان.

  طالبان 

  ازاء ذلك جددت حركة طالبان 
امس تهديداتها باستهداف العملية 
االنتخابيــــة داعيــــة االفغان الى 

مقاطعتها.
   واعلنــــت احلركة فــــي بيان 
ان «االمارة االســــالمية تبلغ مرة 
جديــــدة مواطنيهــــا بــــان عليهم 
جميعا االمتناع عن املشاركة في 
هذه العملية اخلادعة التي ينظمها 
االميركيون، بل ينبغي على العكس 

مقاطعتها».
   وتابع البيان ان «على جميع 
املجاهدين ان يشنوا عملياتهم ضد 
العدو وفق البرنامج الذي حدد لهم، 
الفشال هذه املؤامرة التي يدبرها 

عددا من قادة طالبان نفوا 
ذلك مؤكدين أنه مازال حيا. 
وعني عمر متحدثا رئيسيا 
باسم حركة «حتريك طالبان 
باكستان» بعد تأسيسها في 
العام ٢٠٠٧ وقد توارى عن 
االنظار بعد ان شن اجليش 
الباكستاني عملية عسكرية 
فــــي منطقة باجــــور التي 
يعيش فيهــــا. في غضون 
اللفتنانت جنرال  ذلك قال 
القائد باجليش  ندمي أحمد 
الباكستاني امس إن اجليش 
بحاجة لشهور إلعداد هجوم 
ضد حركة طالبان في معقلها 
بوزيرستان اجلنوبية على 

احلدود مع أفغانستان.

 إســــالم آبــــاد ـ وكاالت: 
اعتقلت القوات الباكستانية 
املتحدث باسم حركة «طالبان 
باكستان» مولوي عمر في 

منطقة مهمند القبلية.
  ونقلــــت محطة «جيو» 
الباكســــتانية عن مصادر 
أمنية قولها ان قوات احلدود 
في منطقــــة خوييزاي في 
مهمنــــد احلدودية اعتقلت 
عمــــر ليل أمــــس األول مع 
٣ من مســــاعديه وصادرت 
أســــلحة كانت بحوزتهم. 
وأوضحت املصادر ان عمر 
كان فــــي طريقــــه حلضور 
اجتماع مهم في أوراكزاي. 
ونقلت احملطة عن مسؤول 
استخبارات باكستاني طلب 
عدم الكشف عن اسمه أن عمر 
أكد للمحققــــني مقتل زعيم 
طالبان باكستان بيت اهللا 
محسود في القصف األميركي 
الذي اســــتهدف منزل والد 
زوجتــــه فــــي اخلامس من 
شــــهر أغســــطس اجلاري. 
وكان مسؤولون أميركيون 
وباكستانيون أكدوا مقتل 
محســــود في الغارة إال أن 

اعداء االسالم ضد البلد».
   ووزع املتمردون االحد منشورات 
في قرى جنوب البالد هددوا فيها 
للمــــرة االولى مبهاجمــــة مكاتب 

االقتراع في يوم االنتخابات.
   وقــــال متحدث باســــمهم ان 
هذا التهديد يطــــاول البلد برمته 
محذرا من ان املتمردين سيكثفون 
عملياتهم حتى يوم اخلميس (غدا) 

موعد اجراء االنتخابات.
   وردد البيان انه «اذا ما اصيب 
اي كان جراء عمليات املجاهدين 
النه شــــارك في االنتخابات، فان 
املسؤولية ستقع على عاتقه الن 

املجاهدين حذروا مرارا».
   واكد «باســــتثناء بعض املدن 
الكبرى وعواصم بعض الواليات 
ســــيكون من املســــتحيل اجراء 

االنتخابات».

   الناتو

   وستخضع العملية االنتخابية 
التي تشكل حتديا لوجستيا حقيقيا 
الجراءات امنية مشددة فيما يتم 
القوات االجنبية والدولية  حشد 
بالكامل (حوالي ٣٠٠ الف عنصر) 

لضمان االمن خاللها.
  لذلــــك أعلــــن حلــــف شــــمال 
األطلسي (ناتو) أنه سوف يوقف 
العمليات العســــكرية خالل فترة 

االنتخابات.
  وقــــال احللف في بيان له «لن 
يتم إجراء عمليات عسكرية سوى 
تلك الضرورية حلماية الســــكان 

في يــــوم االنتخابات دعما لقوات 
األمن األفغانية الوطنية التي تقود 
اجلهــــود األمنية خــــالل العملية 
االنتخابيــــة». وجاء إعالن الناتو 
في أعقاب طلب مشــــابه من قبل 
وزير الدفاع األفغاني عبد الرحيم 
وردك الذي دعا األحد إلى أن يكون 

يوم االنتخابات يوم سالم.
  وقال وردك إن القوات األفغانية 
سوف توقف كل عملياتها الهجومية 
داعيا مسلحي طالبان في الوقت 
نفسه إلى اتاحة الفرصة للشعب 
األفغاني كي يخرج للمشاركة في 

العملية االنتخابية.
  وأعلن الناتو في بيان آخر مقتل 
جنديني أميركيني في انفجار قنبلة 
شرق أفغانستان دون أن يذكر مزيد 

من التفاصيل.
  ويتوجه غدا حوالي ١٧ مليون 
افغاني الى نحو ٦٠٠٠ مركز اقتراع 
منتشرة في انحاء افغانستان من 

اجل املشاركة في االنتخابات.

   تزوير ورشى

  وعالوة علــــى التهديد االمني 
يهدد ســــالمة العملية االنتخابية 
اللذين تتحدث  التزوير والرشى 
عنهما تقارير اعالمية احدها تقرير 
لهيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي 
سي» كشف عن أدلة على حصول 
عمليات تزوير وفساد في انتخابات 

الرئاسة االفغانية.
  وقالت لـ «بي بي ســــي» التي 
بثت امس حتقيقــــا اجرته حول 

االنتخبات إن اآلالف من بطاقات 
االقتراع تعرض للبيع ويتم تقدمي 
آالف الدوالرات كرشــــى لشــــراء 
أصوات الناخبني مع انتهاء احلمالت 

االنتخابية للمرشحني الـ ٤١.
أنها ارسلت مواطنا    واضافت 
افغانيا يعمل لصاحلها إلى العاصمة 
كابول للتحقيق بصحة التقارير عن 
بيع بطاقات االقتراع حيث عرض 
عليه أشخاص ١٠٠٠ بطاقة مببلغ 
١٠ دوالرات للواحدة أي ما يعادل 

٦ جنيهات استرلينية.
الهيئة إلى متحدث    ونســــبت 
باسم الرئيس حامد كرزاي، املتقدم 
على منافسيه بحسب االستطالعات، 
قوله «إن حكومة كابول ال تتفق 

مع نتائج هذا التحقيق».
  كذلك ذكرت صحيفة سكوتسمان 
الصادرة في لندن امس أن املجتمع 
الدولي دفع رشــــى لقــــادة حركة 
طالبان لوقف هجماتهم خالل فترة 
االنتخابات. ونقلت الصحيفة عن 
مصادر استخباراتية غربية «إن 
أموال الرشى دفعت ملقاتلي طالبان 
بأمل أن متهــــد األرضية املطلوبة 
لفتح مفاوضات مع قادة احلركة 

القامة سالم دائم».
  بدورها قالت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» التي تعنى بالدفاع 
عن حقوق االنســــان ان االمتناع 
عن املشاركة والتزوير وترهيب 
املواطنــــني كلهــــا عوامــــل تهدد 
الرئاســــية واحمللية  االنتخابات 

املقررة غدا في افغانستان. 

 هجوم انتحاري اسـتهدف قافلة قـوات أجنبية في كابول 

 مقتل جنديين أميركيين  وسقوط صاروخين على قصر الرئاسة 

 سورية والعراق تؤسسان مجلس تعاون 
إستراتيجي عالي المستوى 

 دمشق ـ هدى العبود
  اكد الرئيس الســــوري بشــــار االسد خالل 
استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
في دمشق امس دعم سورية لكل ما من شأنه 
تعزيز امن العراق واستقراره، حسبما ذكرت 
وكالة االنباء السورية (سانا). واوضحت الوكالة 
ان االســــد واملالكي بحثا في «التعاون الثنائي 
بني ســــورية والعراق واهمية االرتقاء به في 
جميع امليادين وخصوصا في املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالمنية». ونقلت (سانا) عن املالكي 
تقديره «للدور االيجابي الذي تقوم به سورية 

من اجل دعم االستقرار في العراق».
  وقالت ان املالكي عبر عن امله في ان تسهم 
زيارته الى سورية في «تعزيز التعاون بني البلدين 

الشقيقني خدمة ملصاحلهما املشتركة».
  مؤكدة ان اجلانبني بحثا في «املســــتجدات 
على الساحة اإلقليمية وضرورة تكثيف احلوار 

والتشاور والتنسيق بني البلدين حيالها».
  كمــــا اعلن عن تأســــيس مجلــــس تعاون 
استراتيجي عالي املستوى بني سورية والعراق 
تنفيذا ملا جرى االتفاق حوله أثناء زيارة رئيس 
الوزراء السوري محمد ناجي عطري إلى بغداد 
على رأس وفد وزاري رفيع خالل العام احلالي.  
وجاء في اإلعالن الذي تاله الناطق باسم احلكومة 
العراقية علي الدباغ قبيل مغادرة املالكي املؤمتر 
الصحافي الــــذي عقده رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي ونظيره السوري: يرأس مجلس 
التعاون االســــتراتيجي رفيع املستوى رئيسا 
الوزراء في كل من ســــورية والعراق ويجتمع 
املجلس مرتني في كل عام بالتناوب بني البلدين 

 األسد في طهران اليوم لتهنئة نجاد وبحث العالقات الثنائية 

 أوباما لمبارك: واشنطن ستقدم خطة للسالم الشهر المقبل 
 أكدا ضرورة إنهاء الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 

 واشنطنـ  وكاالت: في زيارة هي 
األولى مـــن نوعها منذ عام ٢٠٠٢، 
الرئيس املصري حســـني  التقى 
مبارك امس الرئيس االميركي باراك 
اوباما في البيت االبيض حيث أكد 
الرئيســـان عزمهما على مواصلة 
جهودهمـــا إلنهاء الصراع العربي 
ـ اإلسرائيلي الذي استمر أكثر من 
٦٠ عاما، وإحالل السالم في منطقة 

الشرق األوسط.
  وأعرب الرئيسان عن أملهما في 
حتقيق هذه املهمة لصالح شعوب 
ودول املنطقـــة، مؤكدين على أن 
الراهن في عملية السالم  الوضع 

ال يحتمل أي فرصة للفشل.
  جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
املشترك الذي عقده الرئيس مبارك 
والرئيـــس األميركي فـــي املكتب 
امـــس في ختام  البيضاوي ظهر 

مباحثاتهما بواشنطن.
  وفـــي خطـــوة تؤكـــد إصرار 
االدارة االميركية اجلديدة على حل 
الصراع الدائر في الشرق األوسط 
اكد ســـليمان عواد املتحدث باسم 
الرئيس املصري حســـني مبارك 
ان الرئيس االميركي باراك اوباما 
الواليات  ان  قال لنظيره املصري 
املتحدة تأمل في تقدمي خطة سالم 
في سبتمبر املقبل. وقال عواد «ان 
اوباما قال اليوم (امس) انه يأمل 
التمكن من تقدمي خطة سالم خالل 
الشـــهر املقبل، في سبتمبر، عند 

الدورة اجلديدة للجمعية  افتتاح 
العامة لألمم املتحدة».

  وفي بداية املؤمتر رحب الرئيس 
أوباما بالرئيس مبارك في البيت 
االبيض وشكره على حسن ضيافته 
واســـتقباله اثناء زيارته للقاهرة 
في يونيو املاضي، كما اشاد بدور 
الرئيس مبارك وخبرته في التعامل 
مع قضايـــا املنطقة وفي مقدمتها 

قضية الشرق االوسط.

أميـــركا ومصـــر  ان    وقـــال 
ستواصالن العمل معا إلحالل السالم 
في الشـــرق األوسط حتى يسود 
األمن واالستقرار والسالم بني العرب 
واسرائيل. وأضاف الرئيس اوباما 
«لقد أجريت مباحثات مع الرئيس 
مبارك حول سبل دفع عملية السالم 
وقد اتفقنا على مواصلة العمل معا 
لتحقيق الســـالم في املنطقة، كما 
ناقشنا موضوع األسلحة النووية 

في املنطقـــة والوضع في العراق 
الثنائية بني  العالقات  الى  اضافة 
البلدين». من جهته، أعرب الرئيس 
مبارك عن سعادته بلقاء الرئيس 
األميركي للمرة الثالثة، مشيرا الى 
أن اللقاء األول كان في القاهرة اثناء 
زيارته إللقـــاء خطابه في جامعة 
القاهرة، وقال ان هذا اخلطاب كان 
قويا كما ان زيارة اوباما للقاهرة 
كانت محل تقدير العالم اإلسالمي 

الذي كان يتوقـــع ان أميركا ضد 
اإلسالم وجاء خطاب اوباما ليزيل 

هذه الشكوك بصورة سريعة.
التحية  الرئيس مبارك    ووجه 
للرئيس اوباما على هذا اخلطاب 
املهم، واضاف ان لقاءه الثاني مع 
اوباما كان في ايطاليا على هامش 
قمة مجموعة الـ ١٥ ولم يكن الوقت 
كافيا للمباحثات وامنا كان هناك 

حديث عابر. 

وسيكون كل من وزراء اخلارجية والدفاع والداخلية 
والنفط والكهرباء والصناعة واملالية واالقتصاد 
والنقل أعضاء في املجلس وميكن توسيع عضوية 
املجلس ليشمل بقيةالوزراء املعنيني باملسائل ذات 

االهتمام املشترك. 
  من جهة اخرى اكدت مصادر موثوقة لـ «االنباء» 
ان الرئيس االسد سيقوم اليوم بزيارة الى ايران 
لتهنئة الرئيس محمود احمدي جناد بإعادة انتخابه 

وبحث العالقات الثنائية بني البلدين. 

 خاتمي وكروبي التحقا بحركة «درب األمل األخضر» المعارضة 

 موسوي يتهم «عمالء النظام» 
باغتصاب المعتقلين 

 طهرانـ  وكاالت: اتهم زعيم املعارضة في إيران مير حسني 
موسوي «عمالء النظام» بإساءة معاملة واغتصاب احملتجزين 
الذين سجنوا بعد انتخابات الرئاسة االيرانية املتنازع عليها 
في يونيو املاضي ودعا رجال الدين األقوياء الى االضطالع 
بواجبهــــم والتحدث بصراحة. وذكــــر موقع اصالحي على 
االنترنت ان موســــوي قال في رسالة الى الزعيم اإلصالحي 
مهدي كروبي «انهم (السلطات) طلبوا ممن تعرضوا لالغتصاب 
وســــوء املعاملة في الســــجون ان يقدموا ٤ شــــهود إلثبات 
صحــــة ادعاءاتهم» مؤكدا ان مرتكبي هذه اجلرائم هم عمالء 
النظام. وقال موسوي «كانوا يهددون احملتجزين لكي يلتزموا 
الصمت. وليس من املمكن استرضاء املضطهدين باستخدام 
املــــال او القوة». وفي اعالن صريح للغاية يضع كبار رجال 
الدين في اجلمهورية االسالمية في املواجهة طالب موسوي 
بتدخلهم وان يصدروا حكمهم على هذه الفضيحة السياسية 
املتزايدة. واضافت رسالة موسوي «الواجب الرئيسي لرجال 
الدين الثوريني ان يعبروا عن احلقائق لكن البعض اغمض 
عينيه وجتاهل هذه املســــؤولية». وتقدم اتهامات موسوي 
تلك الدعم لزميله اإلصالحي كروبي الذي اغضب املتشددين 
لقوله ان بعــــض املتظاهرين فيما بعد االنتخابات تعرضوا 
لالغتصاب في الســــجن. ورفضت السلطات هذه االتهامات 
ووصفتها بأنها ال أســــاس لها من الصحة. وقالت الرســــالة 
«انا أشــــيد بشجاعتكم ويحدوني األمل ان ينضم رجال دين 
آخرون لتعزيــــز جهودكم». وفي وقت ســــابق امس، قالت 
وكالــــة ايلنا االيرانية لالنباء ان الرئيس االيراني الســــابق 
االصالحي محمد خامتي مهدي كروبي التحقا بحركة «درب 
االمل االخضر» التي اطلقها مؤخرا مير حسني موسوي. ونقلت 
الوكالة عن احد مساعدي موسوي، علي رضا بهجتي، قوله 
«ســــيضم املجلس املركزي حلركة درب االمل االخضر عددا 
قليال من االشخاص، بني اخلمسة والستة، من بينهم خامتي 
وكروبي». ومت تأسيس هذه احلركة ملواصلة االحتجاجات على 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد، وفقا ملا ذكرت 
صحيفة اعتماد ملي االصالحية االحد. من جهة اخرى، اعلن 
وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير ان فرنسا تامل ان 
يصدر القضاء االيراني حكمه «في االيام املقبلة» على الشابة 
الفرنسية كلوتيد ريس املتهمة باملشاركة في التظاهرات التي 

تلت االنتخابات الرئاسية.
 


