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الرياض ـ ا.ف.پ: أعلن الديوان امللكي ان وزير 
اخلارجية السعودي االمير سعود الفيصل خضع 
لعملية جراحية ناجحة في العمود الفقري للرقبة 
في الواليـــات املتحدة.وقال الديوان في بيان بثته 
وكالة االنباء السعودية أمس االول ان االمير سعود 
الفيصل )69 عاما( خضـــع »لعملية جراحية في 
العمود الفقـــري للرقبة بالواليات املتحدة تكللت 

بالنجاح«. واضاف »سيعود سموه قريبا الى ارض 
الوطن بعد انتهاء فترة النقاهة«.

وكان الفيصـــل املولود فـــي 1940 في منطقة 
الطائف يعاني من مشاكل في العمود الفقري خضع 
لعمليات جراحية ملعاجلتها في الواليات املتحدة 
منذ ســـنوات، وهو يتولـــى حقيبة اخلارجية في 

اململكة منذ 1975.

عملية جراحية ناجحة في العمود الفقري لألمير سعود الفيصل

العشرات يتقدمون ببالغات عن سوء معاملة في سجن كهريزاك وجلسة جديدة اليوم لمحاكمة المحتجين

شكوك برلمانية حول إمكانية إقرار االتفاقية األمنية العراقية ـ البريطانية

عبداهلل عبداهلل لن أعترف بنتائج تضم أصواتًا مزورةأوضاع المنطقة على مائدة مبارك ونتنياهو في القاهرة.. وميتشل في القدس المحتلة

طهران ترفض بحث »النووي«.. وأنقرة تعرض استضافة محادثاتها مع الـ »  1+5«

بريطانيا تكمل سحب قواتها من العراق 
وتتجه إلى داخل األراضي الكويتية بعد غد

»هآرتس« تكشف عن قرب استئناف المفاوضات
 وإعالن الدولة  الفلسطينية خالل عامين.. والسلطة تنفي

عواصمـ  وكاالت: بينما نسبت 
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية امس 
إلى مصادر فلسطينية وأوروبية 
قولها إن تل ابيب والفلسطينيني 
سيستأنفون املفاوضات بينهما 
باالستناد إلى تفاهم مت التوصل 
إليه مؤخرا يقضي باإلعالن رسميا 
عن قيام دولة فلسطينية خالل 
عامني، نقلـــت قنـــاة اجلزيرة 
الفضائيـــة نفي رئيـــس دائرة 
التحرير  املفاوضات في منظمة 
الفلســـطينية صائب عريقات 
انه ليس  هذه االخبار، مؤكـــدا 

لها »اساس من الصحة«.
وقالت الصحيفة إن املفاوضات 
بني إســـرائيل والفلســـطينيني 
ستركز في املرحلة األولى على 
رسم احلدود الدائمة بني إسرائيل 

والضفة الغربية.
وأضافـــت أنـــه على ضوء 
الفلســـطيني  حتفظ اجلانب 
على فكرة قيـــام دولة بحدود 
مؤقتة وفق ما تقترحه املرحلة 
الثانية من خطة خارطة الطريق 
فإنه سيتم تعريف قيام دولة 
فلسطينية في غضون عامني على 
أنه »اعتراف مبكر« بفلسطني 
وذلك باالســـتناد إلى تصريح 
علني أميركي أوروبي ســـيتم 
إصداره في وقت الحق وسيقر 
بأن احلدود الدائمة ستســـتند 
إلى خط الرابع من يونيو1967 
لكن مع إمكانية اتفاق اجلانبني 
على تعديل هذا اخلط احلدودي 

وتبادل أراض.
وأكـــدت الصحيفة أن رفض 

رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
مناقشـــة موضوعـــي القـــدس 
والالجئني الفلســـطينيني خالل 
املراحل األولى من املفاوضات لن 
يؤخر إعالن قيام دولة فلسطينية 

مستقلة.
وفي املقابل يطالب نتنياهو 
الفلســـطينيني باالعتراف بأن 
إســـرائيل هـــي دولة الشـــعب 
العالم  اليهـــودي، وبأن يبـــدأ 
العربي في تطبيع العالقات مع 

إسرائيل.

علـــى نفس الصعيـــد التقى 
الرئيس املصري حسني مبارك 
مســـاء امـــس رئيس الـــوزراء 
االســـرائيلي بنيامني نتنياهو 
وبحثا تطـــورات االوضاع في 

املنطقة.
وذكرت وسائل االعالم املصرية 
امس »ان مباحثات الرئيس مبارك 
مع نتنياهو ستتناول بحث سبل 
استئناف املفاوضات على املسارين 
الفلسطيني ـ االسرائيلي وملف 
اجلندي االسرائيلي االسير جلعاد 

شـــاليط مع قرب التوصل الى 
صفقة حول تبادل االسرى«.

واشارت الى ان اللقاء سيتطرق 
ايضا للجهود التي تبذلها مصر 
الفلســـطيني  الجناح احلـــوار 
والتوصل الى مصاحلة فلسطينية 
الرؤية  الـــى توحيد  مبا يؤدي 
الفلسطينية الستئناف احملادثات 

مع اجلانب االسرائيلي.
واضافت »انـــه من املقرر ان 
يؤكـــد الرئيس مبـــارك مجددا 
خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء 

االسرائيلي موقف مصر احلازم 
والرافض للمخططات االسرائيلية 
القامة املستوطنات في االراضي 
احملتلة بالضفة والقدس احملتلة 
التي من شأنها ان تعرقل عملية 

السالم«.
اللقاء املقرر  واوضحـــت ان 
عقده بني اجلانبني هو الثاني من 
نوعه خالل والية رئيس الوزراء 
االســـرائيلي احلالية ويأتي في 
الراهنة  ظل اجلهود املصريـــة 

الستئناف عملية السالم.
كمـــا ذكرت ان اللقـــاء يأتي 
متزامنا مـــع الوقت الذي وصل 
فيه املبعوث األميركي اخلاص 
للشرق االوسط جورج ميتشل 
الى القدس احملتلة في بداية جوله 
تشمل كال من اسرائيل واالراضي 
الفلســـطينية واالردن ولبنان 
ومصر في سعي جديد الستئناف 
محادثات السالم االسرائيلية ـ 

الفلسطينية.
ولفتت الى ان ميتشل يسعى 
خالل جولته التوصل الى تفاهم 
جتمد مبقتضاه اسرائيل البناء 
في املستوطنات مقابل مبادرات 
تقدمها الدول العربية في اجتاه 

التطبيع مع تل ابيب.
كمـــا ذكرت انه يســـعى الى 
االتفاق ايضا على لقاء محتمل 
يعقـــد على هامـــش اجتماعات 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة في 
نيويورك االسبوع املقبل بني كل 
من الرئيس االميركي باراك اوباما 
ورئيس الســـلطة الفلسطينية 

محمود عباس.

واشنطن تعتزم السماح لسجنائها
 في أفغانستان بالطعن في اعتقالهم

عواصــــم ـ وكاالت: أفادت املعلومات الواردة من 
واشنطن بان االدارة االميركية تعتزم إعداد قواعد 
جديدة من شأنها أن تعطي مئات من السجناء الذين 
حتتجزهم القوات األميركية في افغانستان احلق في 
الطعن في احتجازهم.وأعلن مسؤولون في الپنتاغون 
ومحامو دفاع عن املعتقلني في املعتقالت األميركية في 
أفغانستان أن ادارة اوباما ستضع خطوطا عريضة 
جديدة تهدف إلى إعطاء املئات منهم قدرة أكبر على 

الدفاع عن أنفسهم واالعتراض على سجنهم.
وأشــــارت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية 
إلى أن واشــــنطن ستعني مسؤوال عسكريا أميركيا 
لكل 600 معتقل في الســــجون األميركية في شمال 
كابول، وهؤالء املسؤولون لن يكونوا محامني، بل إنهم 
وألول مرة سيقومون بجمع األدلة والشهود وذلك 
ملصلحة املعتقلني من أجل أن يتمكنوا من االعتراض 
على اعتقالهم في دعاوى قضائية أمام جلنة املراجعة 
العسكرية.وذكرت الصحيفة أن بعض املعتقلني في 
سجن باغرام محتجزون مند ست سنوات وهم خالفا 
ملعتقلي غوانتانامــــو ال ميكنهم تعيني محامني وال 
يعرفون االتهامات املوجهة إليهم وال يحق لهم أكثر من 

دراسة سطحية ألوضاعهم »كمقاتلني أعداء« مضيفة 
أن اإلعالن عن هذه التعديالت سيتم األسبوع املقبل 
بعد أن يناقشها الكونغرس.وتأتي هذه التغييرات 
املتوقع اإلعالن عنها في مســــتهل األسبوع في ظل 
املراجعة التي جتريها اإلدارة األميركية لسياســــات 
االعتقال وممارسات اإلدارة األميركية السابقة، وذلك 
من أجل حتديد ما ستتركه قيد االستخدام وما ستلغيه 
في محاولة منها للنأي بنفسها عن بعض االنتقادات 
القاسية التي طالت الرئيس السابق جورج بوش.

في شأن أفغاني آخر، أكد عبداهلل عبداهلل املنافس 
الرئيسي للرئيس االفغاني حامد كرزاي في االنتخابات 
الرئاسية أنه لن يعترف بنتائج تشمل ما وصفه بـ 
»االصوات املزورة«.وقال عبداهلل في تصريح لقناة 
»اجلزيرة« الفضائية أمس إن عمليات تزوير كبيرة 
وقعت خالل عملية التصويت، مشددا على ضرورة 

أن تستثنى تلك االصوات من النتيجة النهائية.
وأوضح مرشح الرئاسة األفغاني قائال إن »هناك 
بعض الواليات في البالد عدد أصوات الناخبني فيها 
يساوي عدد سكانها وكأنهم انتخبوا جميعهم وهو 

أمر غير مقبول«.

ـ أ.ش.أ: أعلن رئيس  بغــــداد 
مجلس محافظــــة البصرة جبار 
امني امس أن القوات البريطانية 
ســــوف تنسحب من آخر مقر لها 
وهو سجن )بوكا( بعد غد باجتاه 
الكويت، وانه لن يبقى لها وجود 
في احملافظة سوى مقر القنصلية 

البريطانية.
وعلى صعيــــد متصل، حتوم 
شكوك كبيرة في اوساط برملانية 
بشــــأن امكانية إقــــرار االتفاقية 
األمنيــــة العراقيــــة ـ البريطانية 
اخلاصة بحمايــــة املوانئ واملياه 
االقليمية نتيجــــة ملواقف بعض 
الكتــــل املناوئة لهــــا وهو ما حدا 
بالقوات البريطانية الى ســــحب 
قواتهــــا من البصرة حلني اجنالء 
املوقف بالتزامن مع محاوالت تبذل 

التصويت  لعرض املعاهدة على 
للمرة األخيرة.

وأوضح عضو جلنــــة األمن 
العراقي  البرملــــان  فــــي  والدفاع 
النائب عادل برواري أن »البرملان 
لم يناقش حتى اآلن اســــتئناف 
جلساته ومسألة ادراج االتفاقية مع 
لندن على جدول األعمال«، مرجحا 
عدم اقرار االتفاقية بسبب »ضعف 
رغبة واهتمام رئاسة البرملان بهذا 

الشأن«.
وأشار برواري إلى أن »القوات 
البريطانية في البصرة انسحبت 
بعد انتهاء الغطاء القانوني لبقائها 
الى داخل  في قواعدها باجلنوب 
األراضي الكويتية بانتظار حتديد 
مصير هــــذه االتفاقية ومت احالل 

قوات اميركية محلها«.

وكان مجلس الوزراء قد وافق 
في ابريل املاضي، على مشــــروع 
اتفاقية التدريب والدعم البحري 
للقوات العراقية املوقعة مع حكومة 
كل من بريطانيا وايرلندا على أن 
تتولى القوات البريطانية حماية 
املنصات النفطية البحرية ومياه 
العراق االقليمية وتدريب ودعم 
التي تتصدى  البحريــــة  القوات 
حلماية املوانئ ومنشآت تصدير 

النفط العائمة في اجلنوب.
وأوضح برواري أن »البرملان 
أخفق ملرات عدة في التصويت على 
االتفاقية بسبب انسحاب بعض 
البرملانية  الكتل والشــــخصيات 
من اجللسات ما أدى الى اختالل 
النصاب«، مضيفا أن »االنسحابات 
من قبل الكتل السياسية وبعض 

النــــواب تؤثر في ســــير مترير 
االتفاقية مع بريطانيا رغم وجود 
رغبة من قبل كثير من النواب في 
هذه االتفاقية، خاصة مع حاجة 
العراق الى هذه االتفاقية التي متت 
بناء على طلب احلكومة«، متوقعا 
في الوقت نفسه أن »يكون طرح 
البرملان لالتفاقية مع بريطانيا على 

التصويت للمرة األخيرة«.
من جانبه، قــــال القيادي في 
حزب الدعوة اإلســــالمية النائب 
علي األديب إن مشــــروع قانون 
االتفاقية مع بريطانيا مازال بحوزة 
هيئة رئاســــة البرملــــان ويتوقع 
طرحه مجددا مبديا شــــكوكه من 
مترير االتفاقية مع بريطانيا من 
قبل البرملان على خلفية املواقف 

السياسية للكتل.

عواصمـ  وكاالت: فيما كان وزراء خارجية 
االتحاد األوروبي يعتزمون اليوم اإلعداد 
لجولة محادثات جديدة محتملة مع طهران 
في بروكسل، أعلن الرئيس اإليراني محمود 
احمدي نجاد أمـــس، أن بالده لن تفاوض 
حول »حقوقها الثابتة« في المجال النووي، 
لكنها تريد بحث »التعاون الدولي لتسوية 

المشاكل االقتصادية واالمن«.
وأضاف جناد عند اســـتقباله السفير 
البريطاني ساميون غاس الذي سلمه أوراق 
اعتماده ان »التكنولوجيا النووية السلمية 
هي احلق الشرعي والنهائي لألمة اإليرانية 
وإيران لن تتفاوض مع احد حول حقوقها 

الثابتة« في هذا املجال.
وأضاف، كمـــا نقلت عنه وكالة األنباء 
التعاون  فارس، »لكننا مستعدون لبحث 
الدولي لتسوية املشاكل االقتصادية واألمن 
في العالم. ونعتبر ان هذه املشاكل ال ميكن 

ان حتل من دون مشاركة اجلميع«.
وحول هذا االجتماع أعلن وزير اخلارجية 
التركي احمـــد داود أوغلو أمس أن تركيا 
مستعدة الستضافة اجتماع إيران وأعضاء 
مجموعة دول الـ 5+1 حول البرنامج النووي 
اإليراني.وقـــال داود اوغلو كما نقلت عنه 
وكالة األنباء اإليرانية الرسمية، ان »رزمة 

املقترحات اإليرانية تشـــكل قاعدة جيدة 
لبحث مسائل دولية كبرى وعبر عن األمل 
في ان تبدأ هذه املفاوضات في أسرع وقت 

ممكن«.
وقال أيضا ان »تركيا مستعدة الستضافة 
مثل هذه املباحثات« بحسب الوكالة اإليرانية.

من جهة أخرى، نفى القضاء اإليراني صحة 
ما طرحه المرشح الخاسر في االنتخابات 
الرئاسية مهدي كروبي بشان وقوع اعتداءات 
جنســـية على معتقلين اثر االحتجاجات 
على نتائج االنتخابات الرئاسية في ايران 
في يونيـــو الفائت. وذكرت قناة »العالم« 
الفضائية اإليرانية أمس أن التقرير النهائي 
للجنة المكلفة بتقصي مالبسات هذه األحداث 
الذي رفع الى رئيس الســـلطة القضائية 
محمد صادق الريجاني قد »تضمن شرحا 
مفصال لمراحل التحقيق واألدلة التي تثبت 
عدم صحة أي من هذه المالبسات استنادا 
الى إفادات أشـــخاص زجت أسماؤهم بين 
الضحايا المزعومين«.كما أشار التقرير الى 
محاضر إفادات أخذت قبل وبعد التحقيقات 
مع كروبي »أفضت الى اعترافه بزيف أقواله 
وفبركتها من قبل أعضاء في حزبه لخداع 

الرأي العام«.
في ســـياق متصل اعلنت وكالة ايرنا 

أمس ان الجلسة الخامسة لالصغاء إلفادات 
التي  الحركة االحتجاجية  الموقوفين في 
تلت االنتخابات الرئاسية ستنعقد اليوم 

في محكمة الثورة في طهران.
وفي موضوع متصل، قال مسؤول إيراني 
في تصريحات نشـــرت أمس إن العشرات 
تقدموا ببالغات عن سوء املعاملة في سجن 
كهريزاك جنوب طهران. وملح محمد كاظم 
التابعة  القضائية  الهيئـــة  بهرمي رئيس 
للقوات املســـلحة فـــي تصريحات نقلتها 
صحيفة اعتمـــاد اليومية إلـــى مزيد من 
االحتجـــازات ولكنه لم يذكر تفاصيل عن 

هوياتهم أو مناصبهم.
 وقال بهرمي »حتى يـــوم األربعاء مت 
احتجاز سبعة أشخاص اتهموا بالتورط في 
القضية«، وأضاف أن الهيئة القضائية »تتابع 
بجدية قضية كهريزاك« وحثت املتضررين 
على التقدم واتخاذ إجراء قضائي. ومضى 
بهرمي يقول »حضر حتى اآلن 104 أشخاص 

منهم 90 قدموا بالغاتهم القانونية«.
 الى ذلك، ذكرت وكالة فارس االيرانية 
لالنبـــاء أمس ان مكتب الرئيس االيرانى 
محمـــود احمدى جنـــاد تقـــدم بدعوى 
قضائية ضد أحد رجال الدين االيرانيني 
البارزين بســـبب »تصريحاته املسيئة« 

ضد الرئيس.
وقال مصدر مطلع للوكالة إنه بعد إدالء 
املرجع الديني يوسف صانعي »بتصريحات 
مسيئة« للرئيس تقدمت االدارة القانونية 
ملكتب الرئيس الرئاســـي بشكوى حملكمة 
خاصة برجال الدين.وتردد ان صانعي قال 
خالل اجتماع الشهر املاضى ان معاقبة الذين 
يقتلون املسلمني ســـوف يكون »احلجيم 

االبدي«.
في غضون ذلك، اغتيـــل إمام الجمعة 
في مسجد شـــهرك بهاران بمدينة سنندج 
مركـــز محافظة كردســـتان اإليرانية ليل 
أمس األول على يد أشـــخاص مجهولين.

وقالت وكالة »مهر« لألنباء إن اإلمام ويدعى 
ماموستا برهان علي وهو أحد الشخصيات 
البارزة والمعروفة في غرب البالد اغتيل 
عند منتصف ليل أمس من قبل أشـــخاص 
مجهولين أمام باب منزله.وقال شاهد عيان 
»ان ماموســـتا برهان علي كان عائدا من 
المسجد إلى منزله بعد أداء صالة التراويح 
حين قام ثالثة أشخاص مجهولين بإطالق 

النار عليه«.
وقالت محطة »برس تي في« الخاصة ان 
علي كان عضوا في حملة الرئيس محمود 

جانب من محادثات وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو مع الرئيس اإليراني أحمدي جناد في طهران أمس               )رويترز(أحمدي نجاد االنتخابية في كردستان.

اإلعالن عن تأسيس »تيار العدالة والحرية ـ تجديد العراق«

الهاشمي ينشق عن الحزب اإلسالمي
ويخوض االنتخابات بقائمة مستقلة

بغداد ـ وكاالت: اعلن طارق الهاشــــمي 
نائب الرئيــــس العراقي اول من امس عن 
خوضه االنتخابــــات البرملانية املقبلة في 
قائمة مســــتقلة بعد انسحابه من احلزب 

االسالمي.
واطلق الهاشمي اثناء مؤمتر صحافي في 
بغداد »قائمة جتديد« التي تضم اكادمييني 

ومثقفني وشيوخ عشائر.
وقال في حفل اعالن قائمته االنتخابية 
انه لم يعد لــــه اي ارتباط بحزب او جهة 
سياسية، وانه اليوم مواطن مستقل يتمتع 
بخصوصية فكرية وسياسية، وان عالقته 
باحلزب االسالمي اصبحت في ذمة التاريخ.
البرملانية  الهاشمي االنتخابات  وسيدخل 
املقبلة بقائمته اجلديدة مبعزل عن جبهة 
التوافق، مشــــيرا الى ان القائمة انطلقت 

استجابة حلاجة استراتيجية وطنية تتمثل 
باخراج العراق من املأزق التاريخي عندما 
تبنى نظرية دولة املكونات، في اشارة الى 

احملاصة الطائفية.
ولم يخف الهاشــــمي نيته الدخول في 
حتالفات مع القوائم والكتل االخرى، وقال: 
ال بعد االعالن عن القائمة نكون اآلن امام 

استحقاق مهم وهو التحالفات«.
الى ذلك، أعلن في بغداد امس عن تأسيس 
كيان سياسي جديد حتت اسم »تيار العدالة 
واحلرية ـ جتديد العراق« للمشــــاركة في 

االنتخابات التشريعية املقبلة.
وقال رئيس التيار نبيل ياســــني، في 
مؤمتر صحافي عقــــده في بغداد، إن تيار 
العدالة واحلرية حركة سياسية مطلبية 
واقعية تقوم على احلقائق التي يشهدها 

العراق اليوم.
وأوضح أن التيار يسعى الى اقرار حقوق 
املواطنة وحتقيق سيادة العراقيني من خالل 
حتقيق مطالبهم وحتويلهم من افراد الى 

مواطنني كاملي احلقوق.
وشرح ياســــني طبيعة التحديات التي 
تواجه احلركات السياسية اجلديدة وشدد 
على أهميــــة االفكار والوجوه واالســــماء 
والكفــــاءات اجلديدة خاصة من النســــاء 
والشــــباب الذين يشــــكلون اكثر من %60 

من سكان العراق.
وذكر ارقاما عن طبيعة األوضاع الصحية 
واخلدمية والتعليمية التي حتتاج الى تعاون 
وطني واقليمي ودولي العادة اعمارها وفق 
رؤية وطنية تضمن مصالح العراق وحاجته 

الى التقدم العمراني.

الجيش الباكستاني يحاصر زعيم طالبان في سوات
عواصــــم ـ وكاالت: ذكرت تقارير اعالمية 
باكستانية متطابقة أن زعيم حركة طالبان في 
وادي سوات املال فضل اهلل بات محاصرا من 
قبل اجليش الباكستاني. وذكرت قناة العربية 
الفضائية أن املنطقة التي يعتقد أنه يتواجد 
فيها في وادي ســــوات تشــــهد تواجدا مكثفا 

للجيش وفرقة من القوات اخلاصة.
وقبل ذلك حتدث املال فضل اهلل قبل يومني 
عبر تسجيل صوتي مع إحدى الصحف احمللية 
الباكستانية اعترف فيه بضعف حركته، لكنه 
أكد أن مســــتمر في قتاله حتى »تطبق احكام 

الشريعة اإلسالمية« في مقاطعة ملقند. وأشار 
في تسجيله الصوتي الى أنه ورفاقه يتمنون 
أن يلقوا مثل مصير بيت اهلل محسود زعيم 
طالبان باكستان الذي توفي متأثرا بجروحه 
بسبب قصف أميركي على جنوب وزيرستان 

الشهر املاضي.
وتأتي هذه املعلومــــات عقب اعالن وزير 
الداخلية الباكستاني رحمن ملك بأن فضل اهلل 
مصاب بجروح خطيرة، وقد فقد احدى رجليه 
جراء القصف، وهو اآلن محاصر وسيلحق قريبا 

ببيت اهلل محسود، وهي مسألة وقت. 

مبعوث السالم األميركي جورج ميتشل قبيل اجتماعه مع وزير اخلارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان في القدس احملتلة امس     )رويترز(


