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صنعاء � يو.بي.آي: قتل 20 ش���خصا وجرح العشرات في 
مواجهات اندلعت مبحافظة صعدة شمال اليمن بني املتمردين 
احلوثيني وأتباع التيار السلفي في أول مواجهة بني الطرفني 
من���ذ اندالع املعارك بني الق���وات احلكومية واحلوثيني في 12 

اغسطس اجلاري.
وقال مصدر ميني مطلع ليوناتيد برس انترناشونال »إن 
املواجهات وقعت مساء الثالثاء )امس االول( اثر تبادل إلطالق 

النار بني اجلانبني أوقعت نحو 20 قتيال وعشرات اجلرحى«.
واشار املصدر إلى ان املواجهات وقعت بجوار مدرسة الفتح 
التي يديرها السلفيون واستخدمت فيها كافة األسلحة اخلفيفة 

واملتوسطة بعد يومني من صلح كان قد عقد بني الطرفني«.
وس���بق ان وقعت مواجهات مماثلة بني اجلانبني مبحافظة 
اجلوف شرق اليمن على خلفية الصراع على إمامة احد مساجدها 

وأوقعت 10 قتلى منهما.

20 قتيال في اشتباكات بين الحوثيين والسلفيين في صعدة

دمشق تتهم بغداد بـ »فبركة« اعترافات المتورطين في هجمات األربعاء األسود 
المالكي: نخوض حربًا مفتوحة تقف إلى جانبها دول الجوار 

املالكي متحدثا امس في مؤمتر ببغداد حضره أعضاء قبيلة العقيلة القادمون من وسط وجنوب العراق                        )أ.ف.پ(

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
عكر دخان تفجيرات االربعاء االس����ود في 
االسبوع املاضي صفو العالقات السورية العراقية 

بشكل دراماتيكي.
ففي وقت رفضت دمش����ق »رفضا قاطعا« 
تصريحات املتحدث باس����م احلكومة العراقية 
علي الدباغ عن الهجمات والتي أدانتها دمشق 
بش����دة بوصفها »عمال إرهابيا«، طالب مصدر 
س����وري موثوق فضل عدم الكشف عن اسمه 
احلكومة العراقية واجلهات التي تتهم سورية 
ب����أن لها عالقة بالتفجيرات بتقدمي األدلة التي 

تثبت تورط سورية إن كانوا ميلكونها.
وأشار املصدر في تصريح ل� »األنباء« إلى 
ان احلكومة العراقية فش����لت في توفير األمن 
للعراقيني بعد انسحاب القوات األميركية من املدن 
العراقية. وقال: حكومة املالكي تريد ان تعلق 

خالفاتها الداخلية على الشماعة السورية.
وشدد املصدر السوري على ان »ما حدث له 
عالقة مباشرة باخلالفات السياسية الداخلية 
في العراق« متس����ائال: »هل سورية جزء من 
اخلالفات الداخلية، وهل العالقات الس����ورية 
� العراقية رهن باخلالفات السياس����ية داخل 

العراق؟«.
مش����يرا إلى وجود خالفات ح����ول الكتل 
السياسية في العراق، السيما اخلالفات ضمن 
الكتل السياس����ية الش����يعية والسنية وحتى 
الكردية. وكان مصدر رس����مي في اخلارجية 

السورية اعتبر االعترافات التي بثتها بغداد ملن 
قال انه العقل املدبر لهذه التفجيرات »مفبركة« 
م����ا لم تقدم االدلة التي بحوزتها حولها، وقال 
املصدر »لقد أبلغت س����ورية اجلانب العراقي 
استعدادها الستقبال وفد عراقي لالطالع منه على 
األدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات 
وإال فإنها تعتبر أن ما يجري بثه في وس����ائل 
اإلعالم العراقية أدلة مفبركة ألهداف سياسية 
داخلية«، وأسف املصدر »أن تصبح العالقات 
بينها وبني العراق رهنا خلالفات داخلية ورمبا 

أجندات خارجية«.
في املقابل وخالفا لوزير خارجيته هوشيار 
زيباري الذي اتهم جهات امنية عراقية بالضلوع 
في تفجيرات االربعاء االسود، اتهم املالكي بعض 
دول اجلوار العراقي بالوقوف وراء التفجيرات 
االخيرة التي ضربت العاصمة بغداد وعددا من 

املدن العراقية.
 جاء ذلك اثناء زيارة لتوزيع التعويضات 
الفورية عل����ى العوائل املتضررة من التفجير 
األخير الذي استهدف مجمع الصاحلية والتي 
بلغت خمس����ة ماليني دينار لكل عائلة متعهدا 
بارس����ال اجلرحى الذين يحتاجون الى عالج 
اضافي الى خ����ارج البالد.  وقال املالكي »على 
دول اجلوار أن يراعوا حسن اجلوار، ليس من 
الصع����ب علينا ان نقوم مبثل ما فعلوه ولكن 
مينعنا ع����ن ذلك قيمنا وحرصنا ورغبتنا في 
ان نصل مع ه����ذه الدولة الى اتفاق للتخلص 

من هؤالء الذين يؤوونهم وقد وجهنا نداءات 
متعددة في هذا االطار«.

 واك����د ان اعترافات الذين قاموا بهذا العمل 
االرهابي كش����فت »ان هذه العملية ليست من 

نتاجات محلية امنا قامت بها دول«.
وتابع »نحن ف����ي حرب مفتوحة يقف الى 
جانبها - لألسف الشديد - دول اجلوار ولذلك 
حصل ما جرى وهم يريدون املزيد خصوصا 

ونحن مقبلون على االنتخابات«.
وبعد اعالن دمشق اس����تدعاء سفيرها في 
العراق ردا على خطوة مماثلة لبغداد، قال السفير 
العراقي في سورية عالء اجلوادي إن اخلارجية 
العراقية أبلغته رسميا استدعاءه للتشاور وأنه 

سيغادر دمشق في »الوقت املناسب«.
ومتنى اجلوادي في مؤمتر صحافي عقده في 
دمشق في وقت متأخر من ليل أمس األول الثالثاء 
»أن تسير األمور بخير وأن يعود سريعا إلى 
دمشق« رافضا اإلجابة عن سؤال حول مصير 
مجلس التعاون االستراتيجي السوري � العراقي 
الذي شكل األسبوع الفائت أثناء زيارة رئيس 

الوزراء العراقي نوري املالكي إلى دمشق.
وف����ي محاولة رمبا الس����تيعاب رد الفعل 
السوري، قال املتحدث باسم احلكومة العراقية 
في تصريحات تلفزيونية امس »نحن لم نتهم 
الهجمات«،  الس����ورية بالتورط في  احلكومة 
ومضى موضحا »لكن االخوة في سورية يغضون 

الطرف عن جماعات تنشط فوق ارضها«.

مذكرة الـ »سي.آي.إيه«: محققو الوكالة اعتمدوا
أساليب استجواب مع محتجزين لدفعهم إلى االنهيار

واشنطن � رويترز: أظهرت مذكرة لوكالة 
املخاب����رات املركزية األميركي����ة أن احملققني 
األميركيني اس����تخدموا في استجوابهم لقادة 
معتقلني من تنظيم القاعدة اساليب احلرمان 
من النوم و»الصفعات املهينة« وأسلوب محاكاة 
الغرق وض����رب رأس احملتجزين في احلائط 

لدفعهم الى االنهيار.
وقالت املذكرة، في اش����ارة إل����ى اجراءات 
التعامل مع ق����ادة تنظيم القاعدة احملتجزين 
الذين أرسلوا إلى السجون السرية أو »املواقع 
السوداء« التابعة لوكالة املخابرات املركزية، 
»هدف االس����تجواب هو خلق شعور بالعجز 
لدى احملتجز يؤدي إلى استخالص املعلومات 
منه«. وذكرت الوثيقة التي نشرتها ألول مرة 
صحيفة »واشنطن بوس����ت« أن قبل جلسة 
االس����تجواب كان يتم جتريد احملتجزين من 
مالبس����هم واالبقاء عليهم »مقيدين في وضع 

الوقوف« ليبدأ احلرمان من النوم.
وأضافت أن مبجرد بدء االستجواب رمبا يتم 

استخدام »صفعات مهينة« على الوجه.
وقالت إن »ضرب رأس احملتجز في احلائط« 
كان أيضا أحد أكثر أساليب االستجواب فاعلية 

إلضعاف احملتجزين بدنيا.
وتابعت »رمبا يت����م ضرب رأس احملتجز 
البارز مرة واحدة للتأكيد على أن احملقق جاد 
فيما يريد أن يصل إليه ويتم ضربه عشرين أو 
ثالثني مرة متتالية عندما يريد احملقق احلصول 

على اجابة ذات مغزى أكبر لسؤاله«.
وأفادت صحيفة »واش����نطن بوست« بأن 
االس����تجوابات في س����جون وكالة املخابرات 
املركزية تتم في عنابر خاصة مجهزة في أحد 
جوانبها بحائط من خشب خاص لتفادي حدوث 

إصابات خطيرة بالرأس.
ونقلت عن جورج ليتل املتحدث باس���م 
الوكالة أن برنامج االس���تجواب كان يسير 
وفق القواعد اإلرشادية التي أقرها مسؤولون 
قانوني���ون كبار في إدارة الرئيس األميركي 

االسبق جورج بوش.
ونقلت عنه قوله »لقد انتهى هذا البرنامج 
الذي شكل دائما جزءا صغيرا من جهود وكالة 

املخابرات املركزية ضد اإلرهاب«.
كم����ا نقلت عن مس����ؤولني بالوكالة أيضا 
قولهم إن األساليب القاسية لم تكن تستخدم 
إال مع مجموع����ة صغيرة من كبار اإلرهابيني 
الذي����ن يعتقد أن لديهم معلومات عن هجمات 

11 سبتمبر عام 2001.
ونش����رت يوم االثنني املاضي املذكرة التي 
أرسلت إلى مكتب االستشارات القانونية بوزارة 
العدل األميركية يوم 30 ديسمبر عام 2004 بعد 
أن أقامت منظمة العفو الدولية بالواليات املتحدة 
واحتاد احلريات املدنية األميركي دعوى بهذا 

اخلصوص وفقا لقانون حرية املعلومات.
وعني وزير العدل األميركي اريك هولدر يوم 
االثنني مدعيا خاصا للتحقيق في حاالت اساءة 

معاملة وكالة املخابرات املركزية لسجناء.
وجاء قراره الذي سيسبب صداعا سياسيا 
للرئيس األميركي باراك أوباما بعد أن أوصى 
مكتب األخالقيات التابع لوزارة العدل ببحث 
محاكمة موظفني في وكالة املخابرات املركزية أو 
متعاقدين معها الستخدامهم اساليب استجواب 
قاسية في العراق وأفغانستان جتاوزت احلدود 

املسموح بها.
وانتقد ديك تشيني الذي كان يشغل منصب 
نائب الرئيس في إدارة بوش قدرة أوباما على 
التعامل مع قضاي����ا األمن القومي بعد تعيني 

املدعي اخلاص.
وقال تشيني الذي برز كأحد أشد املدافعني 
عن سياسات إدارة بوش منذ ترك البيت األبيض 
إن املعلومات التي مت اس����تخالصها من خالل 
أساليب االستجواب القاس����ية أنقذت الكثير 

من األرواح.
وأضاف في بيان »الناس املعنيون يستحقون 
العرف����ان. ال يس����تحقون ان يكون����وا اهدافا 

لتحقيقات سياسية او مقاضاة«.

بينها الحرمان من النوم والصفعات ومحاكاة الغرق وضرب الرأس في الحائط

نتنياهو: الحكومة اإلسرائيلية أحرزت تقدمًا
تجاه استئناف المحادثات مع الفلسطينيين

»طالبان باكستان« تعترف بمقتل محسود
إس���الم آباد � أ.ف.پ: حسمت طالبان باكستان 
املعلومات حول مصير زعيمها، وهددت باالنتقام 
ملقتل بيت اهلل محس���ود في غ���ارة اميركية وفي 
وقت حذر خبراء من احتمال شن القيادة اجلديدة 
هجمات إلثبات قوتها. وأعلن حكيم اهلل محسود 
في وقت متأخر من ليل امس األول نفس���ه زعيما 
جديدا حلركة طالبان الباكس���تانية، مؤكدا ألول 
مرة ان بيت اهلل محس���ود الذي كان يقود احلركة 
منذ عام 2007 قتل هذا الش���هر. وقال حكيم اهلل 
محسود وهو من اقرب مساعدي بيت اهلل محسود 
في اتصال هاتفي من مكان لم يحدده ان »بيت اهلل 
محسود أصيب في هجوم بواسطة طائرة من دون 

طيار وتوفي بعد ظهر األحد«.

واضاف حكيم اهلل محسود ان بيت اهلل محسود 
»ظل فاقد الوعي بعد إصابته بجروح خطيرة في 
غارة ش���نتها طائرة من دون طيار وتوفي االحد. 
واآلن قامت الش���ورى بتعييني باإلجماع أميرا« 
لطالبان الباكستانية. وأمس اكد ولي الرحمن املنافس 
الثاني على قيادة احلركة، تصريحات حكيم اهلل 
مؤك���دا تعيينه زعيما للحرك���ة في والية جنوب 
وزيرستان التي تعد معقال للمتمردين قرب احلدود 
االفغانية. وقال ولي الرحمن »انا واحلركة باكملها 
نعلن دعمن���ا حلكيم اهلل. لقد اصبح االن زعيمنا 
اجلديد«. واضاف »كل طالبان متحدون. ال توجد 
خالفات بيننا سنواصل النضال ضد العدو وعدونا 

الرئيسي هو اميركا وكل من يساندها«.

نفى صلته بالملياردير األميركي جورج سوروس

 خاتمي: اعترافات المحتجزين
ال أساس لها من الصحة

طهران � رويت���رز: ذكرت وكالة العم���ال اإليرانية لألنباء أن 
الرئيس اإليراني األسبق محمد خامتي قال امس إن االعترافات التي 
أدلى بها محتجزون أثناء محاكمة جماعية ملعتدلني متهمني باثارة 

اضطرابات بعد انتخابات الرئاسة »ال أساس لها من الصحة«.
ونقل���ت الوكالة عن خامتي االصالح���ي البارز قوله في بيان 
ص���ادر عن مكتبه بعد يوم من بدء احملاكم���ة اجلماعية الرابعة 
ف���ي إيران في أعقاب االنتخابات التي جرت في يونيو واملتنازع 
على نتيجتها »هذه االعترافات ال أس���اس له���ا من الصحة ومت 
استخالصها في ظل أوضاع غير عادية، مثل هذه املزاعم أكاذيب 

وتخلو من الصحة«.
ونفى خامتي صلته بامللياردير االميركي الشهير جورج سوروس 
الذي يدير مؤسسة )سوروس( للمجتمع املفتوح وتتهمها ايران 

بالعمل على اطاحة نظام احلكم.
وذكر مكتب خامتي في البيان ان »ما ورد في تصريحات احد 
متهمي احداث ما بعد االنتخابات الرئاس���ية االيرانية حول دور 
خامتي ال اساس له من الصحة« معربا عن اسفه »النتشار اتهامات 

موجهة تهدف لالساءة الى الشخصيات املؤثرة في املجتمع«.
ودعا البيان املس���ؤولني املعنيني الى العمل من اجل احلد من 
انتشار مثل هذه »الظاهرة غير القانونية وغير الشرعية خصوصا 
وان تبعاتها السيئة ستضر بنظام اجلمهورية االسالمية اكثر من 

االشخاص املوجهة اليهم«.

عواص����م � وكاالت: قال رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي بنيامني نتنياهو إن حكومته 
حترز تقدما جتاه استئناف احملادثات مع 
الفلسطينيني وعبر عن أمله في أن تتمكن 

من حتقيق ذلك قريبا.
وقال نتنياهو قبيل اجتماعه باملبعوث 
األميركي اخلاص للشرق األوسط جورج 
ميتش����ل  في لندن »نح����رز تقدما. أخذت 
حكومتي خطوات بالقول والفعل للمضي 
قدما«. وم����ن املقرر أن يتجه نتنياهو بعد 
محادثاته مع ميتش����ل إل����ى برلني الجراء 
محادثات اليوم اخلميس مع املستش����ارة 
األملانية أجنيال ميركل التي تنتقد توسيع 
املس����توطنات وتقاوم إسرائيل حتى اآلن 
مطالب الرئيس األميركي باراك أوباما بتجميد 
بناء املس����توطنات حتى ميكن اس����تئناف 
احملادثات وتسبب هذا النزاع في شقاق نادر 

احلدوث  بني الدولة العبرية وواشنطن.
الذي تولى  اليمين����ي  وتعهد نتنياهو 
السلطة في مارس بعدم بناء أي مستوطنات 
جديدة ولكنه يريد استمرار ما يصفه »بالنمو 

الطبيعي« للمستوطنات القائمة.
ويصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
على جتميد جميع عمليات البناء كش����رط 
الس����تئناف محادثات السالم مع اسرائيل 
والتي توقفت منذ ديسمبر. ويلتقي رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي في الرابع من 
س����بتمبر في باريس، على ما افاد مصدر 
رسمي فلسطيني امس. وكان ساركوزي شدد 
االحد على »ضرورة احياء عملية الس����الم 
)في الشرق االوسط( بشكل نشط« خالل 

اتصال هاتفي اجراه بنتنياهو.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الغارديان 

الصادرة امس أن الرئي����س أوباما اقترب 
من التوصل إلى اتفاق بني الفلس����طينيني 
واإلسرائيليني س����يقوم مبوجبه باإلعالن 
عن استئناف مباحثات السالم املتعثرة في 

الشرق األوسط بنهاية الشهر املقبل.
ونقلت الصحيفة نقال عن مس����ؤولني 
أميركي����ني وأوروبي����ني وفلس����طينيني 
وإسرائيليني ان السبب الرئيسي وراء اقناع 
اسرائيل بقبول االتفاق »كان وعد باتخاذ 
موقف أشد صرامة من إيران بشأن برنامجها 
النتاج أسلحة نووية قطعته الواليات املتحدة 
والتي تخطط مع بريطانيا وفرنسا لدفع 
مجلس األمن الدولي لتوس����يع العقوبات 
املفروض����ة على ايران كي تش����مل قطاعي 
النفط والغاز في اطار حترك من شأنه أن 

يشل اقتصادها«.
واضافت أن اس����رائيل »س����توافق في 

املقاب����ل على القيام بتجمي����د جزئي لبناء 
املستوطنات في األراضي الفلسطينية ألنها 
تعتقد أن إيران متثل تهديدا ضدها وليس 
املستوطنات« مشيرة إلى أن االتفاق سيتم 
استكمال تفاصيله في لندن خالل املباحثات 

بني نتنياهو وميتشل.
وذكرت الغارديان أن املفاوضات وصلت 
إلى مرحلة متقدمة لدرجة دفعت فرنس����ا 
وروسيا ألن تعرضا على الواليات املتحدة 
استضافة مؤمتر حول السالم في الشرق 
األوسط رغم أنها جرت في اطار من السرية 
وسيقوم الرئيس أوباما باإلعالن عن االختراق 
خالل اجتماع����ات قادة العالم في اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة التي ستبدأ في الثالث 
والعش����رين من سبتمبر املقبل أو في قمة 
مجموعة العشرين يومي الرابع واخلامس 

والعشرين من الشهر نفسه.

»الغارديان«: أوباما يقايض تشديد العقوبات على إيران بوقف إسرائيل لالستيطان

كرزاي يتقدم على عبداهلل بعد فرز 10% من أصوات الناخبين
عواصم � د.ب.أ: حثت الواليات املتحدة امس 
االول األفغان على التحلي بالصبر وممارسة 
ضبط النفس مع استمرار فرز األصوات في 
االنتخابات الرئاس���ية في البالد التي جرت 

األسبوع املاضي وسط مزاعم بالتزوير.
وأعلنت جلنة االنتخابات األفغانية نتائج 
جزئي���ة أوضحت أن الرئي���س حامد كرزاي 
يتقدم بفارق ضئيل على أكبر منافسيه وزير 
اخلارجية السابق عبداهلل عبداهلل حيث حصل 
على 40.6% مقابل 38.7%.ولكن هذه النتيجة 
متثل 10% من األص���وات التي مت فرزها يوم 
اخلميس. ومن غي���ر املتوقع إعالن النتيجة 

النهائية حتى منتصف سبتمبر على األقل.
وقال املتح���دث باس���م وزارة اخلارجية 
األميركية إيان كيللي »إننا جميعا في حاجة 
إلى الصبر واتركوا للس���لطات املختصة أن 
تؤدي عملها بدقة وعلين���ا أن ننتظر إعالن 

النتائج«.
وقال »إننا ندعو جميع اإلطراف إلى التوقف 
عن التكهنات حتى تعلن النتائج الرسمية«.

ويجب أن يحصل أي مرش���ح على نسبة 
50% من األصوات لتجنب جولة إعادة جترى 

في أكتوبر.
ميدانيا، اغتالت حركة طالبان رئيس هيئة 
القضاء في إقليم قندز شمالي أفغانستان قاري 
جاهاجنير امس بواسطة عبوة ناسفة انفجرت 

في سيارته خالل توجهه الى مكان عمله.
وقال رئيس ش���رطة اإلقليم عبد الرزاق 
يعقوبي في تصريحات لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة 
رئيس هيئة القضاء ف���ي مدينة قندز أثناء 

توجهه إلى العمل صباح اليوم)امس(.
وذكر يعقوبي أن جاهاجنير كان متوجها 
مبفرده إلى مكتبه عندما انفجرت قنبلة زرعت 

في سيارته في وسط قندز.
ومن جانبه، قال املتحدث باس���م طالبان 
ذبيح اهلل مجاه���د إن مقاتلي احلركة زرعوا 
القنبلة في سيارة جاهاجنير وفجروها عن 
بعد، وزعم أن االنفج���ار الذي جرى التحكم 
فيه عن بعد قتل 3 مس���ؤولني آخرين كانوا 

في السيارة.
من جهة اخرى، ارتفع عدد ضحايا االنفجار 
الذي استهدف منظمة إغاثة دولية في قندهار 
جنوبي البالد أم���س االول الى 43 قتيال من 
املدنيني واصابة 65 آخرين بحسب ما أعلنته 

وزارة الداخلية األفغانية.
وقال���ت الوزارة في بي���ان أصدرته امس 
أن الهجوم أسفر عن تدمير فندق و12 منزال 
بالكامل. وجاء في بيان ايضا: »وزارة الداخلية 
األفغانية تدين الهجوم املعادي لإلسالم وبدأت 
التحقيق ف���ي األمر«. وقال غالم علي وحدت 
قائد ش���رطة قنده���ار إن االنفجار ناجم عن 

شاحنة ممتلئة باملتفجرات.
في غض���ون ذلك، أعلن���ت وزارة الدفاع 
البريطاني���ة أن جندي���ا بريطانيا توفي في 
اجلناح العسكري في مشفى سيلي أوكي مبدينة 
بيرمنغه���ام البريطانية جراء جروح أصيب 
بها في افغانستان نتيجة انفجار بالقرب من 
مدينة سانغني في اقليم هلمند مساء السبت 

املاضي.

طالبان تغتال رئيس هيئة القضاء في مدينة قندز األفغانية


