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 عواصمـ  وكاالت: كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية، اليوم امس 
عن مشروع يهدف الى انشاء حي استيطاني يهودي جديد في القدس 

الشرقية، عرض مؤخرا لنيل موافقة بلدية املدينة املقدسة.
  ويهدف املشروع الذي بادرت به جمعية العاد اليمينية املتطرفة 
التي تعمل على تهويد القدس، الى بناء ١٠٤ منازل وكنيس يهودي 
ومسبح وحمام للوضوء التقليدي اليهودي في قلب حي راس العمود 

حيث يعيش ١٤ الف فلسطيني.

  وأطلق على احلي املخطط لبنائه اسم معالي داود ويفترض ان 
يتــــم وصله مبعالي زيتيم في نفس املنطقة حيث تعيش حاليا ٥١ 

عائلة يهودية.
  وأعلن ياريف اوبنهامير مســــؤول حركة السالم االن املناهضة 
لالســــتيطان لـ«فرانس برس» ان «هذا املشــــروع لبناء مكثف في 
منطقة كثيفة بالســــكان الفلسطينيني يشكل خطرا كبيرا جدا على 

التوازن احلضري». 

 مشروع إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية

 أزمة في البرلمان حول مزاعم باكتشاف مقابر جماعية

 رفسنجاني يتراجع عن تحديه ويعلن والءه لخامنئي
  ومحافظون يجددون المطالبة باعتقال موسوي وكروبي

 إصابة ١١ شرطيًا عراقيًا في انفجارين في بغداد ومقتل أحد قادة الصحوة

  براون ناقش مع القذافي شروط إعادة المقرحي قبل أسابيع  عباس يأمر بإطالق سراح ٢٠٠ من معتقلي حماس في سجون السلطة

 تدهور صحة عبدالعزيز الحكيم ونقله إلى المستشفى بطهران  

 تأجيل الجولة األخيرة للحوار الوطني 
الفلسطيني إلى ما بعد عيد الفطر

  عواصمـ  وكاالت: فيما كشفت تقارير إخبارية 
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر ليلة 
امس االول بإطالق سراح ٢٠٠ من معتقلي حركة 
حماس في سجون السلطة فورا، بمناسبة شهر 
رمضان، اكد مصدر مصري مســـؤول انه تقرر 
تأجيل الجولة االخيرة للحوار الوطني الفلسطيني 
الى ما بعد عيد الفطر. ونقلت الوكالة عن المصدر 
ان «مصر قررت اســـتمرار الجوالت المكوكية» 
التي يقوم بها بين دمشق ورام اهللا اللواء محمد 
ابراهيم مساعد مدير المخابرات العامة المصرية 

اللواء عمر سليمان.
   واضاف ان الهدف من استمرار هذه الجوالت 
«انهاء جميع الخالفـــات المتبقية بين مختلف 
الفصائل الفلسطينية تمهيدا لدعوة التنظيمات 

الفلسطينية الى الجولة االخيرة».
  الى ذلك كشفت تقارير إخبارية أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أمر ليلة امس االول 

بإطالق سراح ٢٠٠ من معتقلي حركة حماس في 
سجون الســـلطة فورا، بمناسبة شهر رمضان. 
ونقلت وكالة «معا» اإلخبارية الفلسطينية امس 
عن مصادر موثوقة أن عباس أعطى توجيهاته 
بضرورة توفير كل االجواء والمناخات الالزمة 

إلنجاح جولة الحوار المقبلة.
  وأضافـــت أن عبـــاس أبلـــغ الوفـــد االمني 
المصري خـــالل زيارته االخيـــرة الى رام اهللا 
«أقول لكم باســـم حركة فتـــح إننا نوافق على 
جميع مطالب وشـــروط حمـــاس بالكامل دون 
أي انتقاص بشرط أن توافق حماس على مبدأ 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 

يناير ٢٠١٠».
  وكان الوفد االمني المصري فوجئ بهذه االقوال 
وتوجه فورا لنقلها الى خالد مشـــعل بسورية 
بانتظار الرد الرســـمي وليس الردود التي يتم 

تداولها في وسائل االعالم. 

 مسؤول في الـ «إف. بي.آي»  يقرع الحكومة االسكوتلندية
   طرابلس تتراجع: تصريحات سيف اإلسالم القذافي أسيء فهمها 

 لندنـ  وكاالت: في محاولة على ما يبدو 
المتصــــاص فتيل التوتر مــــع الغرب، أكد 
يوســــف صوان املدير التنفيذي ملؤسسة 
القذافــــي للتنمية والتي يرأســــها ســــيف 
اإلسالم جنل الزعيم الليبي معمر القذافي 
أن تصريحات األخير اسيء فهمها، مشيرا 
إلى أنه كان يتحــــدث عن تاريخ العالقات 

الليبية احلديثة مع الغرب.
   ونفــــى صوان - في تصريحات لهيئة 
اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس - أن 
يكون هناك نية لربط االفراج عن املواطن 
الليبي «عبد الباســــط املقرحي» املدان في 
تفجير لوكيربى عام ١٩٨٨ على أسس إنسانية 
بأي قضية أخرى. في اشارة الى ما نقل عن 
سيف االســــالم في حديث الحدى القنوات 

التلفزيونية أن ملف املقرحي كان دائما على 
طاولة كل املفاوضات السرية والعلنية مع 
بريطانيا وفي كل الصفقات التجارية معتبرا 
االفراج عنه انتصارا جلميع الليبيني. وهو 

ما نفته وزارة اخلارجية البريطانية. 
  مــــن جهة أخــــرى، وجه مديــــر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في الواليات املتحدة 
روبــــرت مولر رســــالة إلى وزيــــر العدل 
االسكتولندي كيني ماكاسكيل يصف فيها 
قراره باالفراج عن املقرحي، لدوافع انسانية 
بأنه «سخرية من حكم القانون والعدالة، ومن 
مشاعر االسر التي فقدت أعزاءها»، واضاف 
مولر أن هذا القرار «يبعث على االرتياح في 

نفوس اإلرهابيني حول العالم».
  وجاء رد احلكومة االسكوتلندية سريعا 

برفض ما جاء فيها، واعتبرت انه في حني 
ان الدوافع االنســــانية ال تشكل جزءا من 
القضاء األميركي لكنهــــا تدخل في صلب 

القضاء االسكوتلندي.
  وفــــي ذات الســــياق كشــــفت صحيفة 
األوبزرفر أمس أن رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون بــــراون ناقش مع الزعيم الليبي 
العقيد معمر القذافي تفاصيل شروط إعادة 
عبد الباسط املقرحي إلى طرابلس قبل أسابيع 

من إخالء سبيله.
  قالت الصحيفة إن مكتب رئاسة احلكومة 
البريطانية (داوننغ ســــتريت) نشر نص 
الرسالة التي وجهها براون إلى العقيد القذافي 
يوم إخالء سبيل املقرحي في العشرين من 
أغسطس اجلاري ودعاه فيها إلى عدم املبالغة 

في استقبال املقرحي لتجنب التسبب في 
إزعاج عائالت ضحايا لوكيربي البالغ عددهم 
٢٧٠ شخصا بعدما حذرت شخصيات بارزة 
في حزب العمال احلاكــــم «من مضاعفات 
اقتصاديــــة من األميركيــــني الغاضبني من 
إخالء سبيل املقرحي ســــتكلف بريطانيا 

ثمنا باهظا».
  وأضافت أن رسالة داوننغ ستريت أوردت 
أيضاع أن براون والقذافي التقيا قبل ستة 
أســــابيع على هامش قمة مجموعة الدول 
الصناعية الثماني الكبرى في إيطاليا و«شدد 
رئيس الوزراء البريطاني خالل اللقاء على 
ضرورة التعامل مع قضية املقرحي كمناسبة 
عائلية وليس احتفاال شعبيا بعد أن تقرر 

السلطات االسكوتلندية إخالء سبيله». 

 أكدت مقتل اثنين من قادة المتمردين

 صنعاء تفّند اتهامات «العالم» اإليرانية حول 
انخراط سعودي في العمليات ضد الحوثيين

 صنعاءـ  وكاالت: في حالة هي الثالثة من نوعها منذ بدأت العمليات 
العسكرية اليمنية ضد املتمردين احلوثيني في محافظة صعدة بشمال 
اليمن، نفت مصادر مينية أنباء إيرانية تتعلق باملعارك العسكرية 
ضد احلوثيني، وهذه املرة من جانب قناة العالم اإليرانية التي زعمت 

إقامة غرفة عمليات مينية ـ سعودية مشتركة ضد احلوثيني.
  فقد كذب مصدر عســــكري ميني ما وصفه بـ «مزاعم قناة العالم 
اإليرانية» عن إقامة غرفة عمليات مينية ـ ســــعودية مشتركة ضد 

«العناصر احلوثية التخريبية».
  وأضاف املصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية «ســــبأ» «من 
املؤســــف أن قناة العالم وبعض الوسائل املشــــابهة لها قد جندت 
نفســــها لتكون بوقا صدئا للعناصر احلوثية التخريبية املتمردة 
اخلارجة على النظام والقانون وترديد مثل هذه االفتراءات واألكاذيب 
التي ال أســــاس لها من الصحة»، وقال املصدر إن األهداف والنوايا 
الســــيئة التي تقف وراء ترويج مثل هذه املزاعم واألكاذيب وعلى 
النحو املفبرك املفضوح واملضحك معروفة ومكشــــوفة وتستهدف 
االستخفاف بالرأي العام ومحاولة تضليله وال تثير سوى السخرية 
وال تســــتحق عناء الرد عليها وال تكشف سوى تورط من يرددون 
مثل هــــذه األكاذيب في دعم عناصر الفتنــــة والتخريب واإلضرار 

باليمن وأمنه واستقراره.
  ميدانيا اكد مصدر حكومي ميني امس ان القوات احلكومية قتلت 
اثنني من قادة التمرد الشيعي مع استمرار القتال في شمال اليمن.

   وقال املصدر ان القائدين املتمردين محسن هادي القعود وصالح 
جرمان قتال في منطقة حرف ســــفيان مبحافظة عمران وإن آخرين 

اعتقلوا، ولم يؤكد املتمردون التقرير.
   وقال املتمردون الذين تشــــير اليهم احلكومة باســــم احلوثيني 
نســــبة الى اســــم زعيمهم في بيان ان طائــــرات مينية قصفت حيا 

جتاريا قرب مدينة صعدة.
  وقال مصدر عسكري ان الغارة استهدفت محطة للبنزين تستخدم 

لتزويد املتمردين بالوقود. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا. 

 عواصــــم ـ يو.بي.آي. ـ أ.ف.پ : أعلن 
املجلس اإلسالمي األعلى العراقي أمس ان 
صحة رئيسه عبدالعزيز احلكيم تدهورت 
وجرى نقله الى أحد مستشفيات العاصمة 

اإليرانية طهران.
  وقال املكتب اإلعالمــــي للمجلس في 
بيان «ان الفريق الطبي املتخصص الذي 
يشرف على عالج احلكيم أكد ان وضعه 
الصحي اآلن حتت السيطرة بعدما واجه 
تراجعا في ظرفه الصحي تطلب نقله الى 

املستشفى مجددا».
  وأوضح البيان ان احلكيم يخضع اآلن 
الــــى متابعة دقيقة مــــن قبل فريق طبي 

متخصص.
  ودعا البيان «أبناء الشــــعب العراقي 

وجميع املؤمنني الى اســــتثمار األجواء اإلميانية لشهر رمضان 
بالدعاء له بالشفاء» من سرطان الرئة الذي اضطره الى الرقود 
في أحد مستشــــفيات طهران املتخصصة خالل األشهر املاضية 

مرات عدة. 
  في غضون ذلك، أصيب ١١ من عناصر الشرطة العراقية بجروح 
في انفجار عبوتني ناســــفتني مبنطقة التاجي شــــمال العاصمة 
العراقية صباح أمس.وقال مصدر في الشــــرطة العراقية طلب 
عدم اإلفصاح عن اسمه «أسفر انفجار عبوتني ناسفتني استهدفتا 
بحادثني منفصلني دوريتني تابعتني للواء العسكريني املسؤول 

عن حماية مدينة سامراء عن إصابة ١١ شرطيا بجروح».
  وأضاف «ان العبوتني انفجرتا بشــــكل منفصل ومتزامن في 
كل مــــن القرية العصرية ومنطقة ذراع دجلة في منطقة التاجي 

وأسفرتا أيضا عن تدمير وإعطاب اثنتني من 
سيارات الشرطة».

  من جهة أخرى انفجرت عبوة ناسفة بدورية 
للجيش األميركي في منطقة احلسينية شمال 
شرق بغداد أمس ايضا. وقال مصدر في الشرطة 
«لم يتسن على الفور معرفة حجم اخلسائر 
واألضرار الناجمة عنها بسبب الطوق األمني 
الذي فرضته القــــوات األميركية حول مكان 
احلادث».أمنيا أيضــــا، اعلنت مصادر امنية 
وأخرى طبية عراقية مقتل احد قادة صحوة 
جنوب مدينة بعقوبــــة، كبرى مدن محافظة 

ديالى شمال شرق بغداد.
  وأوضحت ان «قائد صحوة ومختار قرية 
اجليل ستار جبار املجمعي قتل بانفجار عبوة 
ناسفة استهدفت سيارته صباحا».وأدى االنفجار 

الى اصابة جنله بجروح، وفقا للمصادر.
  في ســــياق آخر، أحال قضاة التحقيق املشرفون على مكاتب 
التحقيقات التابعة إلى هيئة النزاهة بالعراق ٥٦٥ متهما في قضايا 
فساد إلى محاكم املوضوع في ٣٨٨ قضية خالل الفترة من (األول 

من يناير املاضي حتى الثالث من أغسطس اجلاري).
  وذكر بيان صادر عن الهيئة أمس أن محاكم املوضوع أصدرت 

أحكاما بإدانة ٨٠ متهما في ٦٦ قضية فساد.
  وأوضح البيان أن اإلجراءات القانونية أوقفت نهائيا في ٣٦ 
دعــــوى لعدم موافقة الوزير املختص علــــى إحالة املوظف على 
احملكمة استنادا لنص املادة ١٣٦/ب من قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية رقم ٢٣ لســــنة ١٩٧١ والتي بذلت الهيئة جهودا كبيرة 

في محاولة منها إللغاء هذه املادة. 

ـ وكاالت: تواصلت   طهران 
فصول األزمة اإليرانية املتفاقمة 
منـــذ االنتخابـــات الرئاســـية 
وإعالن فـــوز أحمـــدي جناد، 
ونقلت قناة العربية الفضائية 
عن مصادرها ان أزمة نشـــبت 
في مجلس الشـــورى اإليراني 
على خلفية اكتشاف ما أسمته 
املصادر، مقبرة جماعية لقتلى 

من احملتجني على فوز جناد.
  وقال النائـــب مجيد نصير 
بور، ان جلنة حتقيق ستشكل 
ملعرفة مالبسات دفن عشرات 
القتلى مجهولي الهوية سرا في 

مقبرة جنة الزهراء.
  من ناحيـــة ثانية، أصدرت 
الثورة أحكاما بسجن  محكمة 
عـــدد من املتهمني بــــ «الثورة 
املخملية». كما اتهمت احملكمة 
أميركا وبريطانيا وأملانيا بالعمل 

على قلب نظام احلكم.
  وفي السياق نفسه، طالب 
متشـــددون مـــن احملافظـــني 
الســـلطة  البرملان، رئيس  في 
القضائيـــة اجلديـــد باعتقال 
ومحاكمـــة احملرضـــني علـــى 
االضطرابات، هذه املطالب التي 
تتكرر كثيرا هذه األيام، سلمت 
على شكل شكوى العتقال مير 
حسني موسوي ومهدي كروبي، 
تقدم بها «باســـيج اجلامعات» 
القضاة  الى قاضي  في طهران 

اجلديد.
  في وقت قالـــت مصادر ان 
املعـــارض االصالحـــي محمد 
مهدي كروبي دعا رئيس البرملان 

له لتأييد نتائـــج االنتخابات 
الرئاسية املتنازع عليها.

  وقالـــت الوكالة ان «رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام 
أشار إلى االلتزام بالقواعد التي 
وضعها الزعيم األعلى ومواجهة 
القانـــون باعتبارهما  منتهكي 
ضـــرورة فـــي ظـــل الظروف 

احلالية».
  ونقلت عن رفسنجاني قوله 
«يتعني على جميع األشخاص 
واملسؤولني أن يعتبروا أنفسهم 
ملزمـــني بواجـــب الوفاء بهذه 
املعاييـــر ويتعـــني على الذين 
يسيطرون على منصات اخلطابة 
إثارة  والنفوذ واالعالم جتنب 
االنشقاقات واتخاذ خطوات نحو 

حتقيق الوحدة».
  وتبدو تصريحات رفسنجاني 
التصاحلية أمس االول متناقضة 
مع خطاب قـــوي أدلى به في 
منتصف يوليو عندما أعلن أن 
اجلمهورية اإلسالمية تعيش 
في خضم أزمة وطالب بوضع 
نهايـــة لالعتقاالت في صفوف 

املعتدلني بعد االنتخابات.
  وبعد قليل من تلك اخلطبة 
التي أدلى بها في صالة اجلمعة 
وجـــه ٥٠ من أعضـــاء مجلس 
اخلبراء البالغ عددهم ٨٦ الدعوة 
الى رفسنجاني إلبداء مزيد من 
التأييد خلامنئي الذي أيد إعادة 
انتخاب الرئيس املتشدد محمود 
أحمدي جناد فـــي االنتخابات 
التي يقـــول االصالحيون إنها 

زورت.

علي الريجاني لتشكيل جلنة 
مشتركة للتحقيق في املعلومات 
عـــن انتهاكات بحـــق معتقلي 

االحتجاجات.
  وعلى صعيد األزمة املتصاعدة 
أيضا بني ايـــران والغرب منذ 
االحتجاجات واتهـــام طهران 
ملواطنني بريطانيني وفرنسيني 
بالتورط فيها، كشفت اإلذاعة 

الرســـمية اإليرانية عن خطة 
البرملان لتخصيص  يدرســـها 
مبلغ ٢٠ مليون دوالر إلجراء 
حتقيقات حـــول انتهاكات في 

معتقالت سرية أميركية.
  من جهة أخرى، وفي تراجع 
عن مواقفه السابقة، حث الرئيس 
أكبر هاشمي  السابق  اإليراني 
رفسنجاني اإليرانيني على اتباع 

املبادئ األساسية التي وضعها 
الزعيم األعلى للثورة اإلسالمية 

اإليرانية علي خامنئي.
  وقالت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية إن رفسنجاني 
دعا أيضا للتحرك من أجل تعزيز 
وحدة البالد بعد ٥ أسابيع فقط 
مـــن حتديه لســـلطة خامنئي 
ودعوة رجال الدين املتشددين 

 الرئيس اإليراني السابق هاشمي رفسنجاني 

 واشنطن تكشف ألول مرة عن أسماء 
  معتقلين في السجون السرية 

 معهد بحثي أميركي يحّذر من استهداف القاعدة لسورية

 واشنطنـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة نيويورك 
تاميز أمــــس ان وزارة الدفاع االميركية بدأت 
تزويد اللجنة الدولية للصليب االحمر بأسماء 
السجناء املعتقلني سرا في معسكرين في العراق 
وافغانســــتان، ما يشكل ســــابقة في سياسة 

الواليات املتحدة لـ «مكافحة االرهاب».
   واوضحت الصحيفة ان هذا االجراء دخل 
حيــــز التطبيق في بداية اغســــطس اجلاري 
ويندرج في اطار االصالح الذي تقوم به ادارة 
الرئيس باراك اوباما لقواعد االعتقال «املناهض 

لالرهاب».
   ونقلت نيويورك تاميز عن عسكريني ان 
ما بني ثالثني واربعني ســــجينا معتقلون في 
معســــكر بلد في حني ان العدد في افغانستان 

اقل من ذلك.
   وتابعت الصحيفة انه في اطار االصالح، 
سمح للصليب االحمر مبتابعة اعتقال السجناء 
على ان يزود اجليش االميركي اللجنة الدولية 

هويات املعتقلني في مهلة اسبوعني.
  ونســــبت الصحيفة ملصادر لم تفصح عن 
اسمها قولها إن الپنتاغون أجرى هذا التغيير 
في الشهر اجلاري وبدون أي ضجة، ورفضت 
اللجنة الدولية للصليــــب األحمر التي كانت 
تضغط من أجل التغيير في السياسة التعليق 

على ما أوردته الصحيفة.
  ويعكس هذا االجراء إصرار الرئيس باراك 
أوباما الزالة ذريعة السرية من أداء أجهزة األمن 
األميركية فيما يتعلق بعمليات االســــتجواب 
العنيفة للمتهمني املشتبه بتورطهم في أعمال 
االرهاب واحملتجزين في سجون خارج الواليات 

املتحدة.
  والسجون التي شملها القرار اجلديد تتولى 
إدارتها قوات العمليات اخلاصة األميركية في 

بلد بالعراق وباغرام في أفغانستان.
  ويأتي هذا االجراء في الوقت الذي تستعد 
فيه احلكومة إلصدار تقرير ٢٠٠٤ الذي يتعلق 
بأساليب االستجواب العنيفة التي استخدمتها 

وكالة االستخبارات األميركية «سي اي ايه» مع 
املشتبه بهم اليوم. 

  وكشف بعض ما تسرب من تفاصيل التقرير 
الذي من املمكن أن يعلن بصورة عامة اليوم 

عن تفاصيل عملية االستجوابات.
  مــــن جهة أخرى أصدر معهد جيمس تاون 
املعروف بدراسته اإلستراتيجية واالستخبارية 
تقريرا يحذر من تركيز محتمل ملنظمة القاعدة 
في املرحلة املقبلة على سورية. وقال املعهد في 
دراسته ملراسالت املتطرفني وبعض دراساتهم 
ذات الطابع االستراتيجي تشير الى ان الوضع 
بات مالئما الستهداف سورية السيما مع تشديد 

دمشق مالحقاتها للمتطرفني على أراضيها.
  وقالت الدراسة ان كتابات رصدت مؤخرا 
ألعضاء القاعدة تشــــير الى ان دمشق تنسق 
مــــع دول متعددة ملواجهــــة املتطرفني مبا في 
ذلك الواليات املتحدة. وتابعت «أشارت بعض 
الكتابات الى بدء حوار أميركي ـ سوري والى 
قيام واشــــنطن بنقل متطرف هو أبومصعب 
السوري الى دمشــــق بعد إلقاء القبض عليه 
وهذا عالمة على زيادة التنسيق السوري مع 

دول اخرى ملواجهة القاعدة».
الدراســــة ان مقالة اســــتراتيجية    وقالت 
وضعهــــا عضو بارز في القاعدة أشــــارت الى 
ان جهود استهداف العراق التي بدأت منذ عام 
٢٠٠٠ قد تعثرت بسبب وجود موارد طبيعية 
كبيرة السيما النفط في العراق مما وحد جهود 
فرقاء كثيرين ملنع املنظمة من توسعة وجودها 
هناك والختراق صفوفها وتشكيل الصحوات 
ملواجهتها ممــــا أدى الى اهدار جهود األعضاء 
والى استدراج املنظمة الى حرب نزفت خاللها 

اغلب قدراتها.
  وتابعت الدراسة مشيرة الى ان املقالة طرحت 
بعد ذلك اقتراحا باســــتهداف ســــورية «اذ ان 
اثارة االضطرابات في سورية ميكن ان تسفر 
عن تأسيس مرتكز جهادي هناك مما سيؤدي 

الى تغيير الوضع في العراق أيضا».

 عبدالعزيز احلكيم 

 (أ.ف.پ)  جثة ستار جبر أحد قادة الصحوة الذي قتل في بعقوبة أمس 


