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تل أبيب � يو.بي.آي: اتهم املستش����ار العس����كري لرئيس الوزراء 
اإلسرائيلي اللواء مائير كاليفي كال من رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
ورئيس مجلس األمن القومي عوزي أراد بنشر »البيان الكاذب« الصادر 

عن مكتب نتنياهو بهدف إخفاء أمر الزيارة السرية إلى روسيا.
وأفادت صحيفة »معاريف« امس بأن كاليفي لم يتحدث لوس����ائل 
اإلعالم لكنه حتدث مع أصدقائه الذين نقلوا عنه قوله إن مكتب رئيس 
الوزراء ادعى بأنه هو الذي بادر إلى نشر البيان املضلل باسمه حول 

زيارة نتنياهو إلى »منش����أة أمنية في وسط البالد« رغم أن كاليفي 
كان في ذلك الوقت مجتمعا مع مسؤولني روس. وأضاف كاليفي »لقد 
قلت لرئيس الوزراء ورئيس مجلس األمن القومي إنه ينبغي إطالع 
املستش����ار اإلعالمي )نير حيفتس( وآخرين في املكتب على الزيارة 
لكنهما رفضا هذه التوصية كما أن البيان الذي مت نشره ألجل احلفاظ 
على السرية كان بعلمهما وموافقتهما واآلن حولوا ذلك وكأنها مبادرة 

شخصية مني وعمليا حملوني مسؤولية ذلك بالكامل«.

كاليفي: نتنياهو نشر بيانًا كاذبًا إلخفاء زيارته السرية لروسيا

كروبي لرئيس القضاء: قائد مؤسسة عسكرية أمر وزارة الصحة بعدم إعطاء شهادات طبية للمتظاهرين المصابين 

خامنئي يتوّعد مقاومي النظام بـ»رّد قاٍس« ويتمسك بالحزم في الدفاع عن حقوق إيران النووية 
طهران � وكاالت: اتخذ املرشد 
االعلى للجمهورية االسالمية في 
ايران علي خامنئي في خطبة 
اجلمع���ة امس موقف���ا صلبا 
جتاه اخلارج والداخل اذ حذر 
من أن أي ش���خص يعمل ضد 
اجلمهورية االسالمية سيقابل 
ب�»رد قاس« في اشارة على ما 
يبدو إلى احتجاجات الشوارع 
انتخابات  اندلعت بع���د  التي 
الرئاس���ة املتن���ازع عليها في 
يونيو املاضي، كما دعا اللتزام 
احلزم في الدفاع عن احلقوق 

النووية اليران.
وقال خامنئ���ي في خطبة 
التي بثه���ا تلفزيون  اجلمعة 
الدولة »مقاومة ومحاربة النظام 
سيعقبهما رد فعل قاس«، ولكنه 
أضاف أن االنتقادات واالختالفات 

بني املسؤولني أمر مقبول.
 وتاب���ع يق���ول متوجه���ا 
للمصلني »سترون ان هذا الشعب 
سيشارك بقوة في االنتخابات 
املقبلة رغم األالعيب التي اثارها 
االعداء واملغفلون« مشيرا الى ان 
هذا الكالم موجه الى التيارات 

السياسية واملسؤولني.
وفي الش���أن الن���ووي اكد 
املرشد األعلى ان على اي���ران 
ان تبقى حازمة في الدفاع عن 
حقوقها النووية، وقال »يج���ب 
لزوم احلزم للدفاع عن حقوقن���ا 
في املجال النووي. ان التخل���ي 
عن احلقوق سواء في املج���ال 
الن���ووي او غي���ره يعن������ي 

انهي���ار« النظام.
واضاف »التوصل حلل وسط 
بشأن حقوق البالد سواء فيما 
يخ���ص القضاي���ا النووية أو 
غيرها سيكون مبثابة تراجع 

سياسي«.
واردف قائال »إذا قدمنا أي 
تراجع فسيطلب العدو املزيد، 
ولذلك فإن أي تراجع سيكون 
تن���ازال«، وطالبت قوى عاملية 
إي���ران بالع���ودة إل���ى مائدة 
املفاوضات بش���أن برنامجها 
النووي ووقف األنشطة النووية 
وخاصة تخصيب اليورانيوم.

 رسالة كروبي لرئيس القضاء

وفي وقت سابق امس، انتقد 
احد قادة املعارضة االساسيني 
مهدي كروبي االرادة الس���يئة 
للس���لطات االيراني���ة معتبرا 
انها ال تريد احلصول على ادلة 
لسوء املعاملة التي تعرض لها 
اش���خاص احتجوا على اعادة 
انتخاب الرئيس محمود احمدي 

جناد.
 وق���ال كروب���ي املرش���ح 
االصالح���ي، ال���ذي ه���زم في 
االنتخاب���ات الرئاس���ية، على 
ان قائدا  موقعه االلكترون���ي: 
عس���كريا اصدر اوامر لوزارة 
الصح���ة بعدم اعطاء ش���هادة 
طبية الش���خاص تلقوا عالجا 
اثر اصابتهم في االضطرابات 

التي اعقبت االنتخابات.
الس���ابق  الرئيس   وق���ال 

ملجلس الش���ورى في رس���الة 
مفتوحة نش���رت على موقعه 
القضائية  الى رئيس السلطة 
صادق الريجاني »اريد ان اعرف 
اكثر من اي وقت مضى سبب 
تزايد الترهيب عندما ارى قائد 
مؤسسة عس���كرية يصدر في 
بريد الكترون���ي اوامر لوزارة 
الصحة بعدم اعطاء ش���هادات 
طبية للمتظاهرين املصابني«.

 ولم يكش���ف كروبي اسم 
القائ���د العس���كري او الهيئة 
العس���كرية التي اصدرت هذه 
االوامر، لك���ن موقعي »نوروز 
ني���وز« و»موجكامب« نش���را 
الرسالة واكدا ان كروبي يتحدث 

عن قائد احلرس الثوري محمد 
علي جعفري.

 وغداة االقتراع متت تعبئة 
افراد من ميليش���يا الباس���يج 
الثوري لقمع  التابعة للحرس 
املتظاهرين بعد االنتخابات الى 

جانب قوات االمن. 
 وقال كروبي »كنا نتساءل في 
املاضي ملاذا يتدخل اجليش في 
الشؤون السياسية واالقتصادية 
واليوم بات يتدخل في الشؤون 

الطبية«.
 وأثار كروبي غضب احملافظني 
بتأكيده ان متظاهرين اوقفوا بعد 
االنتخابات تعرضوا للتعذيب 
الس���جون،  واالغتص���اب في 

والثالث���اء املاضي اغلق مكتب 
كروبي الواقع في شمال طهران 
بناء عل���ى اوام���ر مدعي عام 
العاصمة حسبما قال املتحدث 

باسمه. 

اعتقال حليف لموسوي 

في غضون ذلك، ذكر موقع 
اصالحي على االنترنت إن حليفا 
لزعيم املعارضة االيرانية مير 
حسني موسوي اعتقل ليكون 
ثالث مع���ارض للرئيس جناد 

يحتجز هذا األسبوع.
 وقال موقع اعتماد ملي إن 
محمد عزلتي-مقدم أحد أفراد 
الفريق العام���ل في مقر حملة 
موس���وي قب���ل االنتخاب���ات 
الرئاسية املتنازع عليها اعتقل 
في منزله هذا األس���بوع بعد 

تفتيش املنزل.
 ولم ينسب املوقع التقرير 
الى مصدر ولم يرد تعقيب فوري 
من املسؤولني، ونشرت املواقع 
االصالحي���ة تقاري���ر احتجاز 
االصالحي���ني البارزي���ن علي 
رضا حسيني بهشتي ومرتضى 
الويري يوم الثالثاء. كما داهمت 
السلطات مكتب بهشتي الذي كان 
يتابع وضع احملتجزين واعداد 
القتلى في احتجاجات الشوارع 
التي وقعت بع���د االنتخابات، 
ويوم األربعاء حث موس���وي 
مؤيدي���ه على أال تس���تفزهم 
االعتقاالت وقال إنها »مؤش���ر 

على أحداث جلل قادمة«.

مسؤولون يستبعدون تشديد العقوبات على إيران
 واشنطن � رويترز: استبعد مسؤول 
قريب من االستعدادات النعقاد اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة ومجموعة العشرين 
في وقت الحق هذا الشهر أن متارس القوى 
العاملية أثناء االجتماعات ضغوطا لفرض 

عقوبات أكثر صرامة على ايران.
 وتدرس الواليات املتحدة وروس���يا 
وفرنسا وبريطانيا والصني واملانيا حزمة 
مقترحات قدمتها ايران يوم األربعاء املاضي 
بعد أن منحوا اجلمهورية االسالمية مهلة 
حتى نهاية الش���هر اجل���اري للرد على 
مطلبهم باجراء محادثات بشأن برنامجها 

النووي.
 وتش���مل املقترحات االيرانية نظاما 
عاملي���ا للتخلص من األس���لحة النووية 
وكذلك التعاون بشأن افغانستان ومكافحة 
االره���اب. لكن اي���ران قال���ت بص���ورة 
حاس���مة إنها ل���ن تناق���ش برنامجه���ا 
لتخصي���ب اليوراني���وم الذي تخش���ى 
الق���وى الغربي����ة من ان��ه قد يستخدم 

في انتاج قنبلة نووية.
 وذكر مس���ؤول قريب من مشاورات 
القوى الست الكبرى أنه بدا للوهلة األولى 
أن املقترحات االيرانية لم تنجح في »اختبار 
الثقة«، لكن جتري دراستها حاليا لتحليلها 
وحتديد ما اذا كانت فاحتة ملفاوضات على 

حد قوله.

 وقال مسؤول أميركي »استنادا إلى ما 
ستؤول اليه في نهاية االمر مقترحات ايران 
األخيرة من أجل احلوار سيقيم الزعماء 
املوقف ويتخذون قرارا بشأن االجراءات 

املناسبة كخطوة تالية«.
 ورأت روس���يا أحد األعضاء اخلمس 
الدائم���ني في مجلس األم���ن التابع لألمم 
املتحدة التي متلك حق النقض )الڤيتو( أن 
املقترحات نقطة بداية واستبعدت فرض 
عقوبات نفطية على طهران وهي خطوة 

يدرسها الكونغرس األميركي.
 وقال املسؤول املطلع على محادثات 
القوى العاملية إن���ه ال ميكن التفكير في 
العقوبات »اال مبشاركة اجلميع. ال نبحث 

عن اجراءات نصفية«.
 وأضاف أن اجتماعات اجلمعية العامة 
الدول  التي تضم  العش���رين  ومجموعة 
الغنية والنامية فرصة كي تبحث القوى 

الكبرى املسألة النووية االيرانية.
 وأردف قائال »أش���ك ف���ي اتخاذ قرار 
بالتحرك في الوقت احلالي سيكون على 
األرجح قرارا بش���أن اخلط���وة التالية«، 
وقال املسؤول إنه بينما لم تتفق القوى 
الكبرى بعد على مسار التحرك فمن بني 
السيناريوهات احملتملة اصدار بيان يحدد 
شروطا معينة يجب على ايران تلبيتها أو 

مواجهة التهديد باتخاذ موقف. 

براون يعقد اجتماعًا لحكومة الحرب حول أفغانستان

لندن متخّوفة بشأن »تزوير خطير« في االنتخابات األفغانية 
وواشنطن تدعو للتريث حتى اكتمال عملية فرز األصوات

مقتل جندي 
أميركي في 

هجوم لطالبان 
 كابول � أ.ف.پ: اعلن 
حلف شمال االطلسي امس 
ان جنديا اميركيا قتل امس 
االول ف����ي هجوم ش����نه 
متمردو طالبان في شرق 
افغانس����تان ليصل عدد 
اجلنود االميركيني الذين 
قتلوا منذ مطلع العام الى 
191.  وقال بيان اليساف 
ان »جنديا في قوة ايساف 
التابع����ة حللف ش����مال 
االطلسي قتل )اخلميس( 
في هجوم شنه املتمردون 
على احدى دورياتها في 
شرق البالد« موضحا ان 

القتيل اميركي. 

 عواصم – وكاالت: عبر وزير اخلارجية البريطاني 
ديڤيد ميليباند امس عن مخاوفه بش���أن حدوث حاالت 
تزوير خطيرة في االنتخابات الرئاسية االفغانية وقال 
إن وص���ف االنتخابات بأنها »ح���رة ونزيهة« لن يكون 

دقيقا.
 وقال ميليباند في حديث مع هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي.بي.س���ي« إن مزاعم التزوير حتتاج الى حتقيقات 
ش���املة وان بريطانيا ال ترغب في أن تكون «طرفا في 

عملية متويه«.
 وأضاف »الشعب االفغاني وكذلك الشعب البريطاني 
يرغبان في حكومة ذات مصداقية في كابول ميكنها أن 
تقود البالد فعليا بطريقة جادة«، ولدى سؤاله عما اذا 
كانت لديه مخاوف بشأن تقارير عن تالعب واسع النطاق 
قال »بالطبع لن نكون طرفا في أي متويه عندما يتعلق 
األمر باالنتخابات. لدينا مخاوف بش���أن مزاعم خطيرة 

بحدوث تزوير«.
 ويب���دو أن الرئيس حامد كرزاي فاز في االنتخابات 
الت���ي أجريت يوم 20 أغس���طس املاضي إذ حصل على 
نحو 54 % من األصوات وبالتالي لن تكون هناك حاجة 
جلولة إعادة. ومع ذلك حصل في بعض املناطق على ما 
يزيد على 96% من األصوات، ورفض منافسه الرئيسي 

النتيجة واتهم كرزاي ومؤيديه بسرقة االنتخابات.
وقال ميليباند إن وصف »حرة ونزيهة« الذي عادة 
ما تطلق���ه األمم املتحدة وهيئات مس���تقلة أخرى على 
االنتخابات التي تعتبره���ا ناجحة ليس الوصف الذي 

سيس���تخدمه وأضاف »حرة ونزيهة في بلد جتري فيه 
حرب لن يكون الوصف الصحيح«.

 وقال »إذا فاز الرئيس كرزاي بالتالي سيكون الرئيس 
وستقع عليه مسؤوليات جسام من أجل أن ميد يديه الى 
جميع أشكال الطيف السياسي االفغاني. لكن بوضوح 
ل���و لم يحصل على 50 % ف���ي اجلولة األولى فيجب أن 

تكون هناك جولة إعادة«.

 اإلعداد لقمة دولية ألفغانستان

وكان ميليباند قد ش���ارك في اجتماع ترأسه رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون للجنة الفرعية لشؤون 
األمن القومي في حكومته ملناقش���ة سبل االنتصار في 
حرب افغانستان، وفقا ملا ذكرته امس صحيفة »الصن« 

البريطانية.
وقالت الصحيفة إن االجتماع الطارئ حضره رئيس 
أركان اجليش البريطاني املاريشال جوك ستيروب وقادة 
أسلحة املشاة والبحرية والقوى اجلوية ورئيس جهاز 
األمن الداخلي )إم آي5( ورئيس جهاز األمن اخلارجي )إم 
آي6( ووزير اخلارجية ديڤيد ميليباند ووزير الداخلية ألن 

جونسون ووزير اخلزانة )املالية( ألستير دارلينغ.
واضافت أن براون وبعد انتهاء االجتماع الطارئ اجرى 
اتص���اال هاتفيا بالرئيس األميركي باراك أوباما امتد 40 

دقيقة وناقش معه األزمة في افغانستان.
واشارت إلى أن براون يخطط لعقد قمة دولية حول 
افغانس���تان لتسريع عملية نقل املس���ؤوليات األمنية 

للجي���ش األفغاني لتمهيد الطريق أمام س���حب القوات 
البريطانية تدريجيا من هناك.

 المبعوث األميركي هولبروك

في غضون ذلك، عارض املبعوث األميركي اخلاص إلى 
افغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك اعادة اجراء 
انتخابات الرئاسة في افغانستان بعد تزايد األدلة على 
وقوع عمليات تزوير في فرز األصوات واعتبر ذلك خيارا 

غير قابل للتطبيق.
ودعا هولبروك منتقدي انتخابات الرئاسة االفغانية إلى 
التريث وعدم استباق النتائج والسماح للجنة االنتخابية 

بإكمال فرز األصوات.
ونس���بت ال� »بي بي س���ي« إلى هولبروك قوله في 
حوار مع إح���دى قنواتها التلفزيونية »هناك انتخابات 
غير مثالية في الغرب أيضا وعلينا انتظار ما سيحدث 
بشأن انتخابات الرئاسة االفغانية قبل القفز على النتائج 
ألن اجراءها في ظل ظروف أمنية صعبة عمل ش���جاع 

للغاية«.
واضاف هولبروك أن العدو الذي نقاتله في افغانستان 
»هم الناس الذين هاجموا الواليات املتحدة والناس الذين 
هاجموا لندن والناس الذين ميثلون تهديدا مباشرا ضد 
التحالف الغربي وباكستان وافغانستان والذين يبذلون 
ما بوسعهم الشعال حرب بني دول املنطقة«، واعتبر أن 
هؤالء الناس هم سبب وجود قوات بالده وحلفائها مبنظمة 

حلف شمال األطلسي )الناتو( في افغانستان. 

 اإلفراج عن الطبيب الروسي المختطف في مأرب

 مصدر عسكري: الجيش اليمني ينجح
في تطهير مناطق بصعدة من الحوثيين 

اعتقال 5 من قادة طالبان 
في سوات بينهم المتحدث باسمها 

 بيش����اور � وكاالت: اعلن اجليش الباكس����تاني ام����س انه اعتقل 
املتحدث باس����م حركة طالبان مس����لم خان مع 4 من قادة التمرد في 
وادي س����وات شمال غرب باكس����تان حيث يشن اجليش منذ خمسة 
اشهر عملية واسعة النطاق ضد هؤالء املقاتلني االسالميني املرتبطني 
بتنظيم القاعدة.  وقال املتحدث باسم اجليش اجلنرال اثار عباس في 
بيان ان »قوات االمن اعتقلت في عملية ناجحة في سوات مسلم خان 
ومحمود خان اللذين عرضت مكافأة قدرها 10 ماليني روبية )87 الف 

يورو( للقبض عليهما«.
 وميثل اعتقال مس����لم خان جناحا رئيسيا في الهجوم العسكري 
الباكس����تاني ضد املتمردين في وادي سوات فيما يظل زعيم طالبان 

في الوادي موالنا فضل اهلل مطلق السراح.
ويعتبر محمود خان قائدا كبيرا في طالبان في س����وات، واضاف 
بيان اجلي����ش ان »3 زعماء ارهابيني هم فاض����ل غفار وعبدالرحمن 

وسرتاج اعتقلوا ايضا«.
 وتشكل هذه االعتقاالت نكسة جديدة حلركة طالبان بشكل عام اذ 
ان احلكومة اعلنت في يوليو بعد جناح عمليتها في سوات ان اجليش 

كان ينوي »تطهير« البالد من املتمردين االسالميني.
 ولم يتم الكشف عن املزيد من التفاصيل عن عملية االعتقال، وتقول 
احلكومة الباكستانية ان قواتها قتلت حوالي ألفني من املتمردين وانها 

استعادت السيطرة على مناطق واسعة من وادي سوات.
 يذكر ان وادي س����وات الذي يقع على بع����د حوالى 100 كيلومتر 
ش����مال غرب اسالم اباد كان موقعا سياحيا مهما في باكستان قبل ان 

يسيطر عليه مقاتلو طالبان صيف 2007. 

صنعاء � وكاالت: متكنت قوات االمن اليمنية من تطهير مناطق 
في محافظة صعده شمال البالد من عناصر التمرد التابعة لزعيم 

احلوثيني عبد امللك احلوثي، وفقا ملصدر عسكري.
واوض���ح املصدر امس ان وح���دات من اجليش واألمن جنحت 
في الس���يطرة على مناطق التبة السوداء والش���قراء وعيان في 
محافظة صعدة شمال ش���رق اليمن.  وأضاف في تصريح ملوقع 
اجليش اليمني على ش���بكة االنترن���ت ان عددا كبيرا من عناصر 
التمرد س���قط بني قتيل وجريح خالل االش���تباكات العنيفة التي 
وقعت الليل���ة قبل املاضية في مناطق الش���قراء والعيان والتبة 
الس���وداء واجلهة الغربية من مثلث برط.  وقال ان هذه العمليات 
مكنت القوات املسلحة من السيطرة على تلك املناطق واالستعداد 
للتقدم باجتاه اخلط الرئيس���ي حلرف سفيان- صعدة. من جهة 
اخرى، قال مس���ؤول ميني ل�»رويترز« ان الطبيب الروسي الذي 
خطفه رجال قبائل مينية في شمال غرب البالد أمس االول قد أطلق 
س���راحه، وصرح املسؤول بأن الطبيب الذي اختطف اثناء سفره 
الى العاصمة صنعاء أفرج عنه س���املا بعد وساطة شيوخ قبائل.  
ويعمل الطبيب في مستشفى في ش���بوة وهي محافظة مجاورة 
ملأرب، وكان محافظ مأرب قد قال في بيان نشر على موقع امليثاق 
على ش���بكة االنترنت ان خاطفي الطبيب الروسي يتراوحون ما 
بني ثالثة وأربعة خاطفني وانهم يطالبون باالفراج عن قريب لهم 
محبوس في قضية جنائية، ودعا احملافظ الى االفراج عن الطبيب 

الروسي خالل ساعات. 

املرشد االعلى للجمهورية االسالمية في ايران علي خامنئي

مسلم)يس��ارا( ومحمود خان أبرز املعتقلني اخلمسة في وادي سوات أمس   )أ.ف.پ(

أميركا تحيي ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر  وأوباما يشارك كرئيس ألول مرة 
 واش���نطن � أ.ف.پ: شارك 
ب���اراك اوباما ام���س ألول مرة 
كرئي���س للوالي���ات املتحدة 
في احياء ذك���رى اعتداءات 11 
سبتمبر2001 امس في حني التزال 
اعمال اع���ادة بناء موقع مركز 

التجارة العاملي مشلولة.
 وبدال من التوجه الى املوقع 
الس���ابق لبرجي مركز التجارة 
العاملي في الي���وم الذي مت فيه 
احياء ذكرى مقتل حوالى 3 االف 
شخص في هذه االعتداءات توجه 
الپنتاغون قرب  الى مقر  اوباما 
واشنطن حيث قام سلفه جورج 
بوش العام املاضي بتدشني نصب 
تذكاري للضحايا ال�184 لتحطم 
التابعة لش���ركة  طائرة بوينغ 

اميركان ايرالينز.
 وارس���ل نائبه ج���و بايدن 
لتمثيله في نيويورك حيث ستتم 
تالوة اسماء 2752 شخصا سقطوا 
في هذه االعت���داءات في جتمع 
التجارة،  ينظم في موقع مركز 
وصباح 11 سبتمبر 2001 حتطمت 
الدفاع  الطائرة على مقر وزارة 

االميركية.
 وقال املتحدث باس���م البيت 

لالنتخابات الرئاسية عن احلزب 
الدميوقراطي وقال ان اجلمهوريني 
والدميوقراطيني اصرا في حينها 
على »ابعاد السياسة عن ذكرى 
اعتداءات 11 سبتبمر« والتركيز 
على »مقتل عدد كبير من الضحايا 

االبرياء«.
 ووقف اجلميع دقائق صمت 
في الس���اعة التي حتطمت فيها 
اول طائرة على احد برجي مركز 
التج���ارة ثم في الس���اعة التي 
صدم���ت فيها الطائ���رة الثانية 
البرج الثاني ثم عند انهيار اول 

برج ثم الثاني.
 وهذه السنة قرأ متطوعون 
واقارب الضحايا اسماءهم وعند 
الغروب اضيئت سماء مانهاتن 
قرب املوقع السابق ملركز التجارة 
بعمودين من الض���وء يرمزان 
البرجني. والحقا مت اضاءة  الى 
88 مصباح���ا ترمز الى عمليات 

االغاثة.
 لكن هذا العام ايضا سيرخي 
اجلدل حول اعادة بناء البرجني 
بظالله على ه���ذه االحتفاالت، 
وتعد س���لطات املدينة بانتظام 
باع���ادة اعم���ار املوقع مبوجب 

 ووضع الرئيس اوباما يرافقه 
وزير الدفاع روبرت غيتس اكليال 
م���ن الورود ثم الق���ى كلمة في 

االبيض روبرت غيبس امس االول 
ان اوباما »سيرافق اسر ضحايا 

الى النصب التذكاري«.

املناسبة، وذكر غيبس باالحتفال 
العام  بذكرى هذه االعت���داءات 
املاضي عندما كان اوباما مرشحا 

مشروع يقضي بتشييد خمسة 
ابراج ونصب تذكاري ومحطة 

للسكك احلديد.
 لك���ن حتى االن ل���م ير هذا 
املشروع النور. وبحسب حتقيق 
اجرته جامعة كوينيبياك االسبوع 
املاضي يرى ثلثا سكان نيويورك 
ان النص���ب التذكاري لن يكون 
جاهزا حتى في الذكرى العاشرة 

لالعتداءات في 2011.
 وبحسب موريس كارول الذي 
يشرف على معهد االستطالعات 
في اجلامعة فان سكان نيويورك 
ال يؤمنون بوعود س���لطة مرفأ 
نيويورك صاحبة قطعة االرض 
التي هي عل���ى خالف مع الري 
سيلفرشتاين املتعهد الذي استأجر 
مركز التجارة قبل ستة اسابيع 
من وقوع االعتداءات وتقاضى 
اربعة مليارات دوالر من شركات 

التأمني.
 والش���هر املاضي كش���فت 
الصحف احمللية ان التأخير في 
تطبيق املش���روع اهم مما كان 
مرتقبا وانه لم يبق من مشروع 
بناء خمسة ابراج سوى تشييد 

برجني بحلول 2036. 

أوباما وزوجته ميشال يتوسطان موظفي البيت األبيض امس خالل الوقوف دقيقة صمت مبناسبة ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر )رويترز( 


