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 جنديان إسرائيليان مينعان كهال فلسطينيا من الوصول إلى حرم املسجد األقصى إثر إعالنه منطقة عسكرية مغلقة            (أ.پ) 

 الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد مرحبا بالبرادعي في طهران أمس          (أ.ف.پ)

 جنود أميركيون يطلقون قذائف مدفعية في مقاطعة لوغار              (رويترز) 

 انقرة ـ اجلزيرة: أعاد حزب العدالة 
والتنمية احلاكم في تركيا امس االول 
انتخـــاب رئيس الـــوزراء رجب طيب 
أردوغان رئيســـا للحزب، وذلك خالل 
املؤمتر الثالث للحـــزب الذي عقد في 
أنقرة.  وأشـــار مراســـل اجلزيرة في 
أنقرة يوسف الشريف إلى أن القضايا 
اخلارجية احتلت مركزا أساسيا خالل 
مؤمتر احلزب احلالي. وحصل أردوغان 
املرشح الوحيد لهذا املنصب على ١٣٦٢ 
صوتا هي جميع أصوات املشاركني في 
املؤمتر. وكان استطالع رأي في تركيا 
قبل شهرين قد أظهر ارتفاعا متزايدا في 
شعبية أردوغان، ورأت غالبية املصوتني 
في أردوغان «السياسي األكثر كاريزمية 
في البالد»، وقالت إنها ستصوت لصالح 
حـــزب العدالة والتنميـــة إذا أجريت 
االنتخابات.  مـــن ناحية أخرى انضم 
وزير اخلارجية أحمد داود أوغلو إلى 
حزب العدالة خالل مؤمتره احلالي، وهو 
ما شكل «مفاجأة». وقد ظل أوغلو يرفض 
االنضمام إلى احلزب خالل الســـنوات 
الســـبع املاضية باعتبار أنه يريد أن 
يظل «منظرا» للسياسات الدولية لبالده 
بعيدا عن تفاصيل العمل السياســـي 

الداخلي.

 أردوغان مجددًا رئيسًا لـ «العدالة» 

 التقى وفدًا فرنسيًا وتسّلم رسالة من ساركوزي 

 األسد: ال سالم بالمنطقة دون انسحاب إسرائيل من أراضي٦٧
 دمشق ـ هدى العبود

  تلقى الرئيس السوري د.بشار األسد رسالة 
شفهية من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
حول العالقــــات الثنائية وآخر التطورات في 
منطقة الشرق األوسط واجلهود التي تبذلها 
فرنسا مع األطراف اإلقليمية والدولية لوضع 
أسس مقبولة للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم 
وشامل في املنطقة نقلها األمني العام لرئاسة 
اجلمهورية الفرنسية كلود غيان خالل استقبال 
الرئيس األسد له مع املستشار الديبلوماسي 

للرئيس الفرنسي جان ديڤيد ليفيت. 
  وعرض الرئيس األســــد خالل اللقاء رؤية 
ســــورية للقضايا املطروحة السيما موضوع 
الســــالم حيث أكد أنه من دون قبول إسرائيل 
ملرجعية عملية السالم وقرارات مجلس األمن 
ومبدأ االنسحاب من األراضي العربية احملتلة 
عام ١٩٦٧ فإن الســــالم ال ميكن أن يتحقق في 

املنطقة. 
  وكان هنــــاك اتفاق حــــول أهمية حتقيق 
املصاحلة الفلســــطينية في أسرع وقت ممكن 

ورفع احلصار املفروض على الشعب الفلسطيني 
في غزة ووقف االســــتيطان اإلســــرائيلي في 
األراضي العربية احملتلة فــــورا وإقامة دولة 
فلســــطينية مســــتقلة في إطار حتقيق سالم 

عادل وشامل. 
  بدوره عبر غيان عن ارتياح فرنسا للمستوى 
الذي وصلت إليه العالقات الفرنسيةـ  السورية 
في املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 
والتي تتطور بشكل بناء وثابت وإيجابي جدا 
وأكد إصرار الرئيس ســــاركوزي على تعزيز 
هذه العالقات واستثمارها مبا يخدم مختلف 
القضايا املطروحة إقليميا ودوليا، مشددا على 
أهمية الدور الذي تضطلع به سورية لتحقيق 

األمن واالستقرار في املنطقة. 
  حضر اللقاء وزير اخلارجية السوري وليد 
السياسية واإلعالمية في  املعلم واملستشارة 
رئاسة اجلمهورية د.بثينة شعبان ود.فيصل 
املقداد نائب وزير اخلارجية واملستشار الفني 
في رئاسة اجلمهورية الفرنسية نيكوال غالي 

والسفير الفرنسي في سورية. 

 غزة ـ يو.بي.آي: أصدر الرئيس الفلســــطيني محمود عباس امس 
قرارا بتشــــكيل جلنة حتقيق لبحث مالبسات إرجاء مسودة مشروع 
قرار في مجلس حقوق اإلنسان يتبنى التوصيات الواردة في «تقرير 

غولدستون» إلى دورته في مارس املقبل.
  وقال أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عبد ربه في بيان امس إن تشكيل اللجنة جاء بعد التدارس بني عباس 

وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس احلكومة سالم فياض.

  وذكر أن اللجنة يرأســــها حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية وكل 
من د.عزمي الشــــعيبي املفوض العام لشبكة أمان (املنظمات األهلية 
الفلسطينية) ود.رامي احلمد اهللا أمني سر جلنة االنتخابات املركزية 
موضحا أنها تهدف «للتحقيق الشامل في مالبسات تأجيل قرار مجلس 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن تقرير غولدستون اخلاص بجرائم 
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع 

غزة وكذلك لتحديد املسؤوليات بهذا الشأن».

 عباس يشّكل لجنة تحقيق بمالبسات تأجيل تقرير «غولدستون»

 قوات االحتالل استخدمت القنابل المسيلة للدموع إلدخال متطرفين يهود للمسجد إلحياء ما يسمى «عيد العرش» اليهودي

 إسرائيل تعلن «األقصى» منطقة عسكرية مغلقة وتصيب وتعتقل عشرات المقدسيين
 القدسـ  وكاالت: وسط صمت 
عربي وعاملي مســـبوق، اليزال 
االحتـــالل االســـرائيلي ميارس 
استباحة املسجد االقصى، فبعد 
اقتحامـــه االحد املاضـــي، أعلن 
االحتالل املسجد «األقصى» منطقة 
عســـكرية مغلقة، إثر مواجهات 
قواته مع الفلسطينيني املعتكفني 
باملسجد اســـتخدم فيها القنابل 
املســـيلة للدموع، فـــي محاولة 
منه الخـــراج املعتكفني وادخال 
اليه  مجموعات يهودية متطرفة 
العرش»  الحياء ما يسمى «عيد 
اليهودي، مما أســـفر عن إصابة 
عشرات الفلسطينيني برضوض 
واعتقـــال ٨ آخريـــن قـــرب باب 

األسباط. 
  وقال مصدر مقدسي فلسطيني 
ليونايتـــد برس انترناشـــونال 
إن العشـــرات مـــن املقدســـيني 
وفلسطينيني إسرائيل استطاعوا 
الوصول إلى باب األسباط املؤدي 
إال أن الشرطة  للمسجد األقصى 
اإلسرائيلية وقوات حرس احلدود 
والقوات اخلاصة اإلســـرائيلية 

منعتهم من العبور.
الفلســـطينيني  أن    وذكـــر 
احملتشدين في املكان بدأوا بصالة 
الضحـــى والدعاء قـــرب البوابة 
وخالل حلظات تدخلت الشرطة 
اإلســـرائيلية وقامت بتفريقهم 
وسط إطالق قنابل مسيلة للدموع 
وباستخدام خراطيم املياه واخليالة 
ودفعتهـــم إلى بعد ١٠٠٠ متر عن 

املكان.
  وأكد املصدر الفلسطيني أن ١٠ 
من املشاركني أصيبوا برضوض 
وتعرضوا لالعتداء من الشرطة 
اإلسرائيلية بينهم نائب رئيس 
احلركة اإلســـالمية في إسرائيل 
كمال اخلطيب بينما جرى اعتقال٨ 

آخرين على األقل.
  وامتدت املواجهات لباب حطة 
وقرب بـــاب فيصل حيث أطلقت 
الشـــرطة اإلســـرائيلية قنابـــل 

مسيلة للدموع لتفريق عدد من 
الفلسطينيات في املكان.

  وقال الشـــيخ محمد حســـني 
مفتي القدس والديار الفلسطينية 
املوجود داخل املسجد األقصى إن 
القوات اإلسرائيلية طالبت املئات 
من املرابطني داخل املسجد باخلروج 
وتسليم أنفسهم إال انهم رفضوا 
مشددا على استعداد املتواجدين 
في املسجد لصد أي محاولة تنفذها 
جماعات يهودية للمسجد. وفي 
وقت ســـابق، أغلقت الســـلطات 
اإلسرائيلية بوابات املسجد األقصى 
فيما نشرت تعزيزات كبيرة من 

  وأضاف أن الشرطة اإلسرائيلية 
أغلقت في متام الساعة السابعة 
من صباح امس أبواب املســـجد 
األقصى اخلارجية ومنعت املسلمني 
من دخوله الفتا إلى أن املنع طال 
حتى الطالب والطالبات في املدارس 
ورياض األطفال الذين حرموا من 
الوصول إلى مدارســـهم ورياض 
األطفال اخلاصـــة بهم املوجودة 
داخل ســـاحات املسجد األقصى. 
وقال ان الشرطة اإلسرائيلية أقامت 
حواجز على املداخل الرئيســـية 
للمسجد األقصى وأصبح محيطه 
ثكنة عسكرية الفتا إلى أن هناك 

القوات اإلسرائيلية في ظل وضع 
مشـــوب باحلذر والتوتر بسبب 
مخاوف مـــن اقتحـــام جماعات 
يهودية متشددة ساحات املسجد 

ملناسبة عيد العرش اليهودي.
  وقال رئيس الهيئة اإلسالمية 
العليا خطيب املســـجد األقصى 
الشيخ عكرمة صبري ليونايتد 
برس انترناشونال من القدس إن 
الوضع في البلدة القدمية ومحيط 
املســـجد األقصى مشوب باحلذر 
والتوتر النتشـــار قوات كبيرة 
من الشرطة اإلسرائيلية وحرس 

احلدود والقوات اخلاصة.

ما بني ٥٠٠ و٦٠٠ مصٍل مســـلم 
يرابطون داخل املسجد األقصى 
منذ صالة الفجر ملنع أي محاولة 
تنفذها اجلماعات اليهودية القتحام 
املسجد على غرار ما حدث األسبوع 

املاضي.
الشـــرطة  إلـــى أن    وأشـــار 
اإلسرائيلية لم تسمح للمستوطنني 
اليهود الذيـــن يتواجدون بكثرة 
قرب حائط البراق (املبكى حسب 
اإلسرائيليني) بالدخول إلى ساحات 
املسجد حتى اآلن في ظل مخاوف 
من اندالع مواجهات مع املرابطني 

داخله.

 «نيويورك تايمز»: طهران تمتلك المعلومات الكافية لتصنيع سالح نووي

 إيران تسمح بتفتيش موقع «قم» النووي في ٢٥ الجاري .. وخامنئي يقيل قائد الباسيج 
 عواصم ـ وكاالت: فــــي الوقت الذي اعلن فيه املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية املنتهية واليته محمد البرادعي 
امس في طهران ان مفتشــــي الوكالة سيتحققون من املنشأة 
االيرانيــــة اجلديدة لتخصيب اليورانيــــوم التي يتم بناؤها 
قرب مدينة قم في ٢٥ اكتوبر، اعتبر الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد انه لم تبق اي نقطة غامضة بني ايران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشــــأن امللف النووي بفضل «تعاون 

جيد» بني الطرفني.
  وقال احمدي جناد بعيد محادثاته مع محمد البرادعي «بفضل 
التعاون اجليد بني ايران والوكالة، مت حل مســــائل مهمة ولم 

تعد هناك اي نقطة غامضة بني ايران والوكالة».
  من جهته اكد الديبلوماسي املصري ايضا ان القلق مازال 

قائما حول نوايا ايران في املجال النووي.
  مضيفا «من املهم لنا ارسال مفتشينا للقيام بزيارة شاملة 
ملوقع تخصيب اليورانيوم املعني والتاكد من انه يبنى لدواع 
ســــلمية» في اشارة الى املصنع الذي كشفت ايران عن بنائه 
قرب قم (وســــط) في ٢٥ سبتمبر ما اثار قلقا وانتقادات في 

بعض العواصم الغربية.
  واوضح البرادعي الذي وصل من طهران في مؤمتر صحافي 
مشترك مع رئيس املنظمة االيرانية للطاقة الذرية علي اكبر 

صاحلي «لقد اتفقنا على ان تتم الزيارة في ٢٥ اكتوبر».
  واعلن البرادعي الذي يقوم بســــابع زيارة الى ايران منذ 
٢٠٠٣ ايضا ان الواليات املتحدة وفرنســــا وروسيا ستجتمع 
في ١٩ اكتوبر في ڤيينا ملناقشة امكانية تخصيب اليورانيوم 

االيراني في بلد آخر.
  واوضح: «ســــنعقد اجتماعا ملناقشــــة التفاصيل التقنية 
ونأمل ان نخرج باتفاق في اقرب وقت ممكن سنعقد اجتماعا 
في ١٩ اكتوبر مبشاركة الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا»، 
موضحا ان االجتماع ســــيعقد حتت رعايــــة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التي تتخذ من ڤيينا مقرا لها.
  واضاف ان ايران طلبت تعــــاون الوكالة لضمان الوقود 
الضروري ملفاعل االبحاث في طهران. وقال «استشرت عددا 
من املزودين وسعدت برد ايجابي ان املفاعل يهدف الى انتاج 

نظير مشع (ايزوتوب) طبي ملرضى مصابني بالسرطان».
  في سياق متصل ذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» األميركية 
ان تقريرا سريا أعده أعضاء بارزون في الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية كشف أن إيران اكتسبت «املعلومات الكافية» التي تؤهلها 

لتصــميم وإنتاج قنبلة نووية فعالة وإنتاجها.
  من جهة اخرى، أصدر املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في 
إيران علي خامنئي بصفته قائدا عاما للقوات املسلحة امس 
قرارات عني مبوجبها عددا من القادة في قوات حرس الثورة 

االسالمية والتعبئة.
  وذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية (إرنا) أن خامنئي 
عني العميد حســــني ســــالمي نائبا للقائد العام لقوات حرس 
الثورة االسالمية والعميد امير علي حاجي زاده قائدا للقوة 
اجلوية الفضائية في حرس الثورة االســــالمية. وقد اشارت 
قناة العربية ان خامنئي أقال قائد الباسيج حسني طالب وعني 

مكانه محمد رضا نقدي. 

 أثينا ـ د.ب.أ ـ رويترز: أدلى قرابة ١٠ ماليني 
يوناني بأصواتهم أمس في انتخابات أشــــارت 
التوقعات فيها الى فوز احلزب االشتراكي املعارض 
بسبب السخط العام إزاء إخفاق احلكومة احملافظة 
في احلد من الفساد وأسلوب معاجلتها لألزمة 

االقتصادية.
  ومــــا لبثت ان اقفلت صناديق االقتراع حتى 
افادت اســــتطالعات رأي الناخبني بأن احلزب 
االشــــتراكي اليوناني (باسوك) برئاسة جورج 
باباندريو فاز في االنتخابات التشريعية املبكرة 
التي جرت االحد، وحصل على الغالبية املطلقة 
في البرملان في مواجهة احملافظني الذين يتولون 

السلطة منذ خمس سنوات.
  وحصل احلزب االشتراكي على ما بني ٣٩٫٥ 
و٤٤٪ من االصوات حســــب استطالعات سبع 
مؤسســــات يونانية نشــــرت نتائجها محطتا 

التلفزيون ميغا وسكاي.

  وهذه النســــب تؤمــــن للحزب االشــــتراكي 
الغالبية املطلقة اي مــــا بني ١٥١ و١٥٩ نائبا من 

اصل ٣٠٠.
  وتفيــــد االســــتطالعات ايضــــا بــــان حزب 
الدميوقراطية اجلديدة برئاسة رئيس احلكومة 
احلالي كوستاس كرامنليس مني بهزمية نكراء 
ولم يحصل سوى على ما بني ٣٤٫٣ و٣٧٫٣٪ اي 
ما بني ٩٤ و١٠٠ مقعــــد مقابل ١٥٠ مقعدا له في 

البرملان احلالي.
  االنتخابات املبكرة التي جرت امس، دعا اليها 
رئيس وزراء اليونان كوستاس كارامنليس في 
منتصــــف واليته الثانية أمــــال في الفوز بفترة 
جديدة، قد ال يحصل عليها اذا انتظر حتى تنتهي 
الوالية مع تفاقم الصعوبات التي تالقيها وتصاعد 
االنتقادات واالستياء الشعبي لفشلها للتغلب 
على الصعوبات االقتصادية مثل تعليق التعيني 

في القطاع العام. 

 المعارضة االشتراكية تحصد الغالبية المطلقة 
في االنتخابات التشريعية اليونانية

 أفغانستان: مقتل ٨ جنود أميركيين في أسوأ خسائر منذ أغسطس ٢٠٠٨ قرابة ١٠ ماليين صوتوا على إنجازات حكومة كارامنليس 
 عواصم ـ عاصم علي ـ ا.ف.پ:

  تكبد احللف االطلسي اكبر 
خسارة عسكرية منذ اكثر من 
سنة في افغانستان مع مقتل 
ثمانية جنـــود اميركيني امس 
االول في معارك وقعت شرق 
البالد عند حدود املناطق القبلية 
حيث يختبئ عناصر من القاعدة 

وطالبان.
  وبعيد اعالن مقتل ثمانية 
جنـــود مـــن القـــوة الدولية 
للمساعدة على ارساء االمن في 
التابعة  افغانستان (ايساف) 
حللف شـــمال االطلسي، قال 
متحدث باســـمها امس لوكالة 
فرانس برس في اتصال هاتفي، 
انهم  التأكيد على  «بوســـعنا 

جميعهم اميركيون».
  وينتمي اجلنود االميركيون 
املنتشرون في والية نورستان 
احلدودية مع باكستان الى قوة 
«تاسك فورس ماوننت واريور» 
(قوة مهمـــة محاربي اجلبل) 

وهي فوج لســـالح املــــشـــاة 
اخلفيف.

  واكدت طالبان من جهتها في 
بيان مقتل ٣٠ جنديا من القوات 

الدولية واالفغانية.
  الى ذلك، حذر رئيس هيئة 
األركان العامة للجيش البريطاني 
الســـير ديڤيـــد ريتشـــاردز 
البريطانيني من عواقب الفشل 
في أفغانستان، ووصفها بأنها 
«هائلة» و«تفوق اخليال»، قائال 
إنه «إذا اعتقدت القاعدة وطالبان 
بأنهما هزمتانا، فماذا بعد؟ هل 
سيتوقفون في أفغانستان؟ من 
الواضح أن باكستان متثل هدفا 
مغريا. إنها دولة نووية، وهذا 
ميثل أفقا مرعبا. حتى لو وقع 
عـــدد قليل من هذه األســـلحة 
النووية في أيديهم، صدقوني 
بأنهم سيستخدمونها. ذكرتنا 
خطة تفجير الطائرات بأن هناك 
أناسا سيكونوا مسرورين لو 

فجرونا جميعا». 

(أ.پ)   الرئيس السوري د. بشار األسد مستقبال األمني العام لرئاسة اجلمهورية الفرنسية كلود غيان امس    


