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 قوات االحتالل االسرائيلي تقمع الفلسطينيني احملتجني على استباحة األقصى                 (أ.پ) 

 أبوالغيط: توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية 
في القاهرة ٢٥ الجاري

 عواصمـ  أ.ش.أ: أعلن وزير اخلارجية املصرية 
احمد ابو الغيط أن اتفاق املصــاحلة الفلسطينية 
ـ  الفلســــطينية ســــيوقع في القاهرة يوم ٢٥ 
أكتوبر اجلاري. وقال أبو الغيط إنه سيعقب 
توقيع اتفاق املصاحلة اجتماع للجنة املتابعة 
العربية وأطراف غير عربية كشــــهود يوم ٢٦ 

اجلاري مع رؤساء الفصائل الفلسطينية.
  وكان أبو الغيط والوزير عمر سليمان سلما  
امس في عمان رسالة من الرئيس حسني مبارك 

إلى العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني.
  وأضــــاف أبو الغيط، فــــي مؤمتر صحافي 
مشترك مع وزير خارجية األردن ناصر جودة 
عقب اللقاء مع العاهل األردني وإجراء محادثات 
مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
أنه ستتم دعوة جلنة املتابعة العربية مساء يوم 
٢٥ اكتوبر اجلاري، بعد االتصال مع األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى لتنسيق املواقف 

العربية فيما يتعلق بجهد عملية السالم.
  من جهة أخرى،نبه الرئيس املصري حسني 
مبارك إلى أن السالم كل ال يتجزأ وهو الضمان 
احلقيقي ألمن واستقرار دول املنطقة وشعوبها 
وقال: «نحن في مصر نعمل من أجل سالم عادل 

وشامل، يقيم الدولة الفلسطينية املستقلة وينهي 
محنة الشعب الفلسطيني، ويستعيد لسورية 
ولبنان أراضيهما احملتلة. ويغلق ملف الصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي إلى األبد».
  ولفت مبارك في الكلمة التي وجهها للشعب 
مبناســــبة احتفاالت مصر بالذكرى السادسة 
والثالثني لنصــــر أكتوبر العظيم أمس إلى أن 
املنطقة تشهد أزمات عديدة، وأخرى باتت تلوح 
في االفــــق وقال: «ال وقــــت اآلن للمراوغة من 
استحقاقات الســــالم، ال وقت لتجاهل أسسه 
ومرجعياتــــه وال بديل عن املضي على طريقه 
الشائك والصعب برؤية تتجاوب مع تطلعات 
الشــــعوب وقادة ميلكون اإلرادة السياســــية 
وشجاعة القرار». وأضاف: ان الطريق إلى السالم 
مع إسرائيل بات مفتوحا، بعد أن طوى نصر 
أكتوبر ســــنوات الهزمية واالحتالل، وبعد أن 
استرد ملصر عزتها وللعسكرية املصرية اعتبارها 
وكرامتها، سالم حتميه القوة، استعدنا معه كل 
شبر من سيناء، وأتاح لنا توجيه مواردنا خلير 
بلدنا وشعبنا وتنمية وتطوير مجتمعنا وأثبت 
خالل الثالثني عاما املاضية أن ســــالم الشرق 

االوسط ليس مستحيال أو بعيد املنال.

 باريسـ  كونا: رحبت فرنسا أمس بإعالن دولة االمارات العربية 
املتحدة عن قانون يسمح ببناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة 

النووية في «إطار واضح وقانوني وشفاف».
  وقال بيان لوزارة اخلارجية الفرنســـية ان القانون االماراتي 
الذي «يحظر التخصيب واملعاجلة على األراضي اإلماراتية يوضح 
حزم اإلمارات في مواجهة حتديات عدم االنتشـــار ويعطي رسالة 
واضحة لصالح التطوير املســـؤول للطاقة النووية املدنية التي 

تدعمها فرنسا».
  وأشـــارت باريس ايضا الى انه مت انشاء هيئة مستقلة لألمن 
النووي وهو دليل على إقامة «برنامج نووي آمن وحديث»، حيث 
ستصبح فرنسا شـــريك االمارات الرئيسي في الصناعة النووية 
املدنية التي ستبلغ تكلفتها مليارات الدوالرات، حيث توصل البلدان 
الى اتفاقية تعاون في ينايـــر ٢٠٠٨ لكنه لم يتم االعالن بعد عن 

التفاصيل حول عدد املفاعالت أو قدرة الكهرباء املستهدفة. 

 فرنسا ترحب بالقانون اإلماراتي المستقل حول مستقبل الطاقة النووية

 حماس تدعو إلى انتفاضة ثالثة: األقصى مرجل سينفجر بوجه الصهاينة 

 إسرائيل تواصل إغالق القدس المحتلة وتعلن حالة التأهب القصوى 
 عواصمـ  وكاالت: قررت قوات 
االحتالل اإلســـرائيلية استمرار 
حالة التأهـــب التي فرضتها في 
مدينة القـــدس احملتلة على اثر 
االعتداء على املصلني الفلسطينيني 
يوم أمس االول. وقالت مصادر 
فلسطينية إن الشرطة اإلسرائيلية 
نشـــرت املزيد من عناصرها في 
محيط البلـــدة القدمية وفرضت 
قيودا على دخول الفلسطينيني إلى 
املسجد األقصى حيث لم تسمح إال 

لكبار السن بالدخول إليه.
  وأضافت املصادر أن الشرطة 
واصلـــت انتشـــارها املكثف في 
محيط املســـجد األقصى إلتاحة 
اليهودية  أمام اجلماعات  املجال 
لتأدية طقوسهم الدينية في عيد 

العرش اليهودي.
  وردا على اســـتباحة املدينة 
ايام  املقدســـة املتواصلة منـــذ 
واملتوقع ان تستمر حتى اخلميس 
املقبل، دعت حركة حماس أمس 
النتفاضة جديدة دفاعا عن املسجد 
االقصـــى اثر االشـــتباكات التي 

شهدتها القدس.
  واعتبرت احلركة في بيان أن 
«املساس باملسجد األقصى خط 
أحمر ومرجل سينفجر في وجه 
الصهاينة املعتدين». وبحســـب 
اذاعة «بي بي سي» فإن محكمة 
اســـرائيلية أصدرت قرارا مبنع 
حامت عبد القادر القيادي في حركة 

فتح والشيخ كمال اخلطيب من 
دخول البلدة القدمية ملدة خمسة 

عشر يوما. 
  في غضون ذلك، ذكرت مصادر 
إسرائيلية ان آالف اليهود وصلوا 
في ساعات صباح أمس إلى حائط 
البراق ألداء الصالة حيث قامت 

البلدة القدمية وتطويق املسجد 
بحجة تأمني احتفاالت اليهود بعيد 

«العرش» العبري عند.
  وقالـــت مصـــادر محلية إن 
البلدة القدميـــة برمتها معزولة 
بشـــكل كامل ومحاصرة بأعداد 
كبيرة من شرطة وحرس حدود 

الشرطة بتأمني احلماية لهم.
  كما اعتدت شـــرطة االحتالل 
اإلسرائيلي على مسيرة انطلقت 
من املســـجد األقصى املبارك في 
طريقها إلى وادي اجلوز بالقدس 
احملتلة بالقنابل والغاز املســـيل 
للدموع، في وقت تواصل فيه عزل 

االحتالل، مشيرة إلى أن محيط 
البلدة شهد عدة مسيرات صغيرة 
رشـــق خاللها املشاركون جنود 
االحتالل باحلجـــارة خاصة في 
شارع صالح الدين ورأس العامود 
لكن مت تفريقها باستخدام الغاز 

املسيل للدموع.
  وأضافت أن املسجد األقصى 
اليـــزال يخضع حلصار مشـــدد 
وتفرض إجـــراءات صارمة على 
دخول املصلني حيث ال تسمح إال 
ملن هم أكثر من ٥٠ عاما وحتتجز 
هوياتهم الشخصية عند بوابات 
احلرم على ان تعـــاد اليهم عند 

اخلروج.
  وأشارت إلى أن الدراسة تعطلت 
في غالبية املدارس التابعة لألوقاف 
اإلســـالمية واألديرة املسيحية 
واملؤسســـات اخلاصة واألهلية 
بسبب االجراءات املفروضة على 

بوابات البلدة القدمية.
  وكانت ســـلطات االحتالل قد 
أغلقت شوارع القدس الرئيسية 
أمام حركة السير وسمحت فقط 
للحافالت التـــي تنقل املتطرفني 
اليهـــود إلى منطقة باب املغاربة 
البراق  إلى باحة  خالل توجههم 
جنوب غربي األقصى املبارك.كما 
أغلقت املدخل الرئيسي حلي وادي 
حلوة في بلدة سلوان القريب جدا 
من باب املغاربة وسور األقصى 

من جهته اجلنوبية. 

 إسرائيل تسعى الستخدام منظومة رادار جديدة تحّسن قدرتها على رصد القذائف الصاروخية

 يعالون يعدل عن زيارة لندن خشية التعرض لمالحقات قضائية
 عواصم ـ وكاالت: يشرع جيش االحتالل االسرائيلي 
اعتبارا من مطلع العام املقبل في استخدام منظومة رادار 
جديدة ستحسن القدرات االسرائيلية على رصد قذائف 

صاروخية تطلق من مسافة أقصاها ١٥٠ كيلومترا.
  وذكرت االذاعة االسرائيلية أمس أن املنظومة اجلديدة 
التي استمرت عملية تطويرها ثماني سنوات قادرة على 
رصد املكان الذي أطلقت منه القذائف الصاروخية واملكان 
الذي ستســـقط فيه مما ميكن االجهزة االمنية املختصة 
من تنبيه السكان القاطنني في املكان باحتمال تعرضهم 
لقصف صاروخي واتخاذ اخلطوات الضرورية لالحتماء 
من هذا الهجوم. في سياق آخر، عدل نائب رئيس الوزراء 
االسرائيلي موشيه يعالون عن زيارة كانت مقررة الى 
لندن خشية التعرض ملالحقات قضائية بتهمة ارتكاب 
«جرائم حرب» في الفترة التي كان خاللها رئيس اركان 

اجليش بني ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، على ما افاد املتحدث باســـمه 
أمس، حيث كان من املقرر ان يشـــارك في حفل عشـــاء 

جلمع االموال للجنود االسرائيليني.
  وأوضح املتحـــدث ان الدائـــرة القانونية في وزارة 
اخلارجية االسرائيلية نصحت يعالون بعدم التوجه الى 
لندن خشية ان تصدر محكمة بريطانية أمرا بتوقيفه.

   بدوره، أشار يعالون بحسب املتحدث، الى انه ميتنع 
منذ ســـنوات عن التوجه الـــى بريطانيا حتى ال «يعزز 

الدعاية املناهضة إلسرائيل».
  وقال «انها حملة لنزع الشـــرعية بـــدأت مع قضية 
شـــحادة وتتواصل مع تقرير غولدســـتون» الذي اتهم 
اسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» في عدوانها على غزة. 
في اشـــارة الى استشهاد صالح شحادة قائد كتائب عز 
الدين القســـام اجلناح العسكري حلركة حماس، ومعه 

١٤ مدنيا بينهم زوجته وثمانية من أوالده في ٢٢ يوليو 
٢٠٠٢، حني كان يعالون رئيس اركان اجليش االسرائيل، 
في غضون ذلك، صرح ناطق باسم اجليش االسرائيلي 
بأن قائد األركان االسرائيلي غابي اشكينازي التقى أمس 
االول في فرنسا نظيريه االميركي االدميرال مايكل مولن 

والفرنسي اجلنرال جان لوي جورجالن.
  والتقى اجلنرال اشكينازي الذي عاد الى اسرائيل مساء 

أمس االول كال من مولن وجورجالن على انفراد.
  واضاف ان «احملادثات تناولت الوضع في الشـــرق 

االوسط ومسائل اخرى».
  وقالـــت صحيفة «جيروزاليم بوســـت» التي تصدر 
باإلجنليزية ان احملادثات تركزت على ايران والتدريب 
العسكري املقبل «جونيبر كوبرا» للدفاع املضاد للصواريخ، 

املقرر في نهاية الشهر.

 عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
   اعلن مسؤول فلسطيني رفيع املستوى أمس 
ان ســــورية اجلت زيارة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس التي كانت مقررة اليوم، موضحا 
ان الســــبب الذي قدمته لذلك هــــو زيارة يقوم 
بها خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهللا بن 

عبدالعزيز لسورية.
  وفيما لم يصدر اي تأكيد رسمي سوري لسبب 
التأجيل، نقلت «الوطن» عن مصادر ســــورية 
مطلعة أن دمشق ألغت الزيارة احتراما «لدماء 
وأرواح شــــهداء غزة التي استباحتها إسرائيل 
على مدى ثالثة وعشرين يوما، والتي كان ميكن 
لتقرير غولدستون أن يرد إليها بعضا من االعتبار 
واإلنصاف عبر تعريته للوجه املجرم إلسرائيل 
الدولي وســــوقهم  أمام املجتمع  ومســــؤوليها 

للمحاكمة». أما املسؤول الفلسطيني فقد أكد أن 
طلب اجلانب السوري تأجيل الزيارة على ان يتم 
ترتيب موعد آخر خالل االيام القادمة، بســــبب 
الزيارة املفاجئة التي سيقوم بها خادم احلرمني. 
واكــــد املصدر ان التأجيــــل ال عالقة له باجلدال 
الناجم عن ارجاء مجلس حقوق االنسان التابع 
لألمم املتحدة البحث فــــي تقرير حول «جرائم 
احلرب» و«جرائم محتملة ضد االنسانية» ارتكبتها 

اسرائيل خالل احلرب على غزة.
  وســــبق التأجيل إعالن مصدر مسؤول في 
وزارة اخلارجية السورية في بيان االحد «فوجئت 
سورية بطلب السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل 
اتخاذ اجراء في مجلس حقوق االنسان في جنيڤ 
بصدد تقريــــر اللجنة الدولية لتقصي احلقائق 

في غزة برئاسة القاضي غولدستون». 

 إسالم آبادـ  وكاالت: نفى الزعيم اجلديد لطالبان 
باكستان حكيم اهللا محسود بالصوت والصورة 
ما سبق أن أعلنته سلطات اسالم اباد ومسؤول 
أميركي كبير في املخابـــرات عن احتمال مقتله، 
وظهر في شـــريط ڤيديو صور أمس االول وبث 

أمس من قبل قنوات تلفزيون باكستانية.
  من جهة اخرى لقي اربعة أشخاص مصرعهم 
وأصيب ستة آخرون بجروح في تفجير انتحاري 
امس استهدف مقرا تابعا لألمم املتحدة في العاصمة 
الباكســـتانية، إسالم آباد، وفقا ملا ذكرته مصادر 

أمنية.
  وبحسب املصادر، فإن قتلى التفجير االنتحاري، 
الذي وقع في منطقة املخازن التابعة ملقر برنامج 

األغذية العاملي، هم ثالثة باكستانيني وعراقي.
  وقال املســـؤول في الشرطة الباكستانية، بن 
يامني، إن منفذ الهجوم االنتحاري، لقي مصرعه 
في التفجير، مشـــيرا إلى أنه في العقد العشرين 
من عمره، وأنه كان يرتدي حزاما ناسفا يحتوي 

على متفجرات وزنها ٧ كيلوغرامات.
  وعلى الفور بعد سماع نبأ التفجير أعلنت األمم 
املتحدة اغالق جميع مكاتبها في باكستان. وقالت 

إشرات ريزفي املسؤول اإلعالمي باملركز اإلعالمي 
لألمم املتحدة في باكستان: «لقد أغلقنا مكاتبنا في 
باكستان بصورة مؤقتة بسبب املخاطر األمنية 

التي تهدد موظفي األمم املتحدة».
  ولم تكشـــف ريزفي عن موعد استئناف عمل 
املكاتب، موضحـــة أنه ليس بإمكانها القول متى 

ستعود مكاتب األمم املتحدة للعمل.
  وفي أعقـــاب التفجيـــر أدان كل من الرئيس 

الباكستاني ورئيس الوزراء احلادث.
  واكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري 
ان التفجيـــر لن مينع باكســـتان مـــن مواصلة 
جهودها في مكافحة اإلرهاب والتطرف وستواصل 
مساعيها لتحقيق السالم من خالل التخلص من 

املتطرفني.
  وأضاف زرداري، الذي عبر عن أسفه لسقوط 
ضحايا وقدم تعازيه ألسرهم، أنه ستتم مالحقة 

املنفذين وأن احلادث لن ميضي دون عقاب.
  بدوره طالب رئيس الوزراء الباكستاني، سيد 
يوسف جيالني، بإجراء حتقيق عاجل في االنفجار 
وتوفير العناية الالزمة للجرحى، وفقا ملا نقلته 

وكالة األنباء الباكستانية.

 بغدادـ  وكاالت: نفى مكتب رئيس املجلس االعلى 
االسالمي العراقي عمار احلكيم ما نسب اليه من 
دعوته لعودة الصداميني الى الســـاحة العراقية 
قائال ان احلكيم امنا دعا لعودة البعثيني ممن لم 
يرتكبوا جرائم بحق العراقيني ومن اضطر لالنتماء 

الى هذا احلزب.
   غير انه شـــدد على اســـتثناء مـــن وصفهم 
بالصداميـــني واملتوغلني بالدم العراقي داعيا الى 

«تقدميهم الى احملاكم لينالوا جزاءهم العادل».
  في ســـياق آخر، نفى مصدر في مكتب املرجع 
الديني الشـــيعي االعلى علي السيستاني دعوة 
املرجعية الى مقاطعة االنتخابات البرملانية املقرر 
اجراؤها في العراق فـــي ١٦ يناير املقبل في حال 
اعتماد القائمة املغلقة كما نقلت عنه وسائل اعالم 
غربية. واوضح املصدر ان «السيســـتاني اعرب 
عن رغبتـــه باعتماد القائمـــة املفتوحة والدوائر 
املتعددة في االنتخابـــات املقبلة بدال من القائمة 

املغلقة والدائرة االنتخابية الواحدة». 

 صنعاء ـ يو. بـــي. آي: أعلنت وزارة الدفاع 
اليمنيـــة امس ســـقوط طائرة «ســـوخوي» في 
املواجهات مع املتمردين احلوثيني في شمال البالد 
وهي ثاني طائرة عســـكرية تسقط خالل اقل من 

أسبوع.
  وأشارت الوزارة في بيان على موقعها االلكتروني 
إلى سقوط الطائرة مبنطقة العند بصعدة نتيجة 

خلل فني أثناء تنفيذها ملهمة عسكرية.
  وسارع املتمردون في بيان على موقعهم على 
االنترنت الى التأكيد على انهم اسقطوا الطائرة 

موضحني انها من نوع ميغ روسية الصنع.
  وكان املتمردون قد اعلنوا ايضا مسؤوليتهم 

عن إسقاط الطائرة االولى.
  في غضون ذلك كشف حزب «املؤمتر الشعبي 
العام» احلاكم امس عن إحباط األجهزة املختصة 
إدخال شحنة ذخائر حاول جتار أسلحة استيرادها 

من الصني بوثائق رســـمية مـــزورة مؤكدا ان 
حتقيقات أمنية مع املتورطني في العملية بدأت 

متهيدا حملاكمتهم.
  ونقلت صحيفة «امليثاق» الناطقة بلســـان 
احلزب احلاكم في اليمن عن مصادر وصفتها 
بـ «املؤكدة» قولها ان «األجهزة الرسمية عممت 
قائمة سوداء بأســـماء عدد من جتار األسلحة 
واملستوردين للســـالح من اخلارج». ولفتت 
املصادر إلى فشل جهود حثيثة لوساطات ومن 
وصفتهم بـ  «السماسرة» لتمرير الصفقة. وأفادت 
الصحيفة الرسمية بأن مصادر حكومية أبلغت 
اجلهات والشركات الصينية وغيرها من اجلهات 
والشركات املصدرة لألســـلحة في العديد من 
الدول التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة 
بتراخيص اســـتيراد األســـلحة إال عبر وزارة 

الدفاع اليمنية.

 دمشق تؤجل زيارة عباس احترامًا لـ «شهداء غزة»

 زعيم طالبان باكستان «حي» بالصوت والصورة
 الحكيم يدعو لمسامحة من انتمى للبعث كرهًا   واألمم المتحدة تغلق مكاتبها بعد هجوم انتحاري 

ومحاسبة البعثيين الصداميين

 واشنطن تعتبر المفاوضات مع طهران «مجرد بداية»
  وإيران: ال تغيير في موقفنا من البرنامج النووي

 طهرانـ  وكاالت: أعلنت السفيرة األميركية لدى األمم 
املتحدة سوزان رايس أن بالدها في خضم «مفاوضات 
حثيثة» مع إيران حول برنامجها النووي، معتبرة أن 
لقاء جنيڤ بني مجموعة الدول الست وإيران األسبوع 
املاضــــي «بداية بناءة». وقالت رايس، في مقابلة مع 
محطة «إن.بي.ســــي» األميركية ضمن برنامج «مع 
الصحافة» أمس، «نحن فــــي مرحلة من املفاوضات 
احلثيثة اآلن»، مضيفــــة ان لقاء إيران مع مجموعة 
الدول الست األسبوع املاضي في جنيڤ كان «بداية 
بناءة وإمنا مجرد بداية». وأضافت «نحن ال نتحدث 
ملجرد الرغبة في احلديث ولسنا مهتمني مبفاوضات 
ال تنتهــــي وعليهم أن يبرهنوا أن برنامجهم النووي 
هو ألهداف ســــلمية». ورفضت رايس التعليق على 
تقرير نشر في صحيفة «نيويورك تاميز» األميركية 
ويزعم ان مســــؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
خلصوا إلى ان إيران امتلكت «معلومات كافية تخولها 

تصميم وإنتاج» قنبلة ذريــــة، في حني قال آخرون 
«نحن مصممون جدا علــــى احلؤول دون ذلك». إلى 
ذلك، علق املتحدث باسم اخلارجيه االيرانية حسن 
قشقاوي أمس على ما وصفه بـ «الضجيج االعالمي» 
ضــــد امللف النووي االيراني، وقال ان البرادعي «اكد 
امس (األول) ان النشاطات النووية اإليرانية سلمية 
وان وكالته ال تعير اي اهمية ملا تثيره وسائل االعالم 
العاملية في هذا الصدد». وقال قشقاوي في مؤمتره 
الصحافي االســــبوعي ردا على ما وصفه بـ «املزاعم 
الكاذبة لصحيفــــة نيويورك تاميز االميركية» حول 
برنامج ايران النووي «لقد اكد املدير العام للوكالة ان 
وكالته ال تتخذ مواقفها وقراراتها بناء على ما تطرحه 
وسائل االعالم من مزاعم وحتليالت وتوقعات». من 
جهة أخرى، أكد قشــــقاوي عدم وجود أي تغيير في 
املوقف اإليراني من البرنامج النووي وأن هذه املسألة 
لم تطرح خالل محادثات جنيڤ مع القوى العاملية.

 إحباط محاولة «مزورة» إلدخال  شحنة أسلحة من الصين للحوثيين 

 پولندا تساوم االتحاد األوربي: التوقيع سقوط ثاني طائرة مقاتلة خالل مواجهات صعدة
   على معاهدة لشبونة مقابل مزيد من النفوذ 

 الظواهري ألوباما: ما مصير 
المعتقلين في سجونكم السرية؟  

 وارسوـ  د.ب.أ: ذكرت صحيفة «جيتشبوسبوليتا» 
الپولندية اليومية امس أن الرئيس ليخ كاتشينسكي 
رمبا يؤجل التوقيع على معاهدة لشبونة للتفاوض 
بشــــأن االضطالع بــــدور أقوى لپولنــــدا في االحتاد 

االوروبي.
  وأضافت الصحيفة أنه بتأجيل توقيعه سيسعى 
كاتشينسكي للحصول على مزيد من النفوذ في االمور 
املتعلقة باالحتاد االوروبي واحلصول على أوضاع أفضل 

للسياسيني الپولنديني في املفوضية االوروبية.
  وكان كاتشينسكي قد عرض سابقا تطمينات بأنه 
سيوقع على معاهدة لشبونة إذا وافق عليها الناخبون 
االيرلنديون. لكن تقارير الصحيفة ذكرت أن كاتشينسكي 
مازال مترددا على الرغم من بيان يفيد بعكس ذلك خالل 

مطلع االسبوع من قبل املتحدث باسمه.

 واشنطن ـ أ ف پ: توعد الرجل الثاني في القاعدة 
امين الظواهري في رسالة عبر الڤيديو باالنتقام «نزيفا 
من دماء» الغربيني ردا على جرائمهم» بحق املسلمني، 
على ما اعلن مركز مراقبة املواقع االسالمية انتل سنتر 

امس.
  وخصص الظواهري رســـالته للحديث عن الليبي 
محمد الفاخري امللقب بـ «ابن الشـــيخ الليبي» الذي 

انتحر في مطلع العام في سجن ليبي.
  وقال ان «األميركيني ســـلموا (الفاخري) لعميلها 

(ليبيا) ملواصلة تعذيبه وقتله».
  وتوجه الظواهري في الرسالة الى الرئيس االميركي 
باراك اوباما قائال «ايها االوباما يا من تتحدث عن حقوق 
االنسان، كم هي السجون السرية؟ واين تقع؟ وكم عدد 
ضحاياها؟ وكم قتل منهم؟ وكم اصابته عاهة؟ واين 
ضحاياهـــا؟ وما مصيرهم وملن ســـلمتموهم يا دولة 

احلريات؟ يا دولة الكذب وامة االجرام».
  كما وصف االميركيني «باملجرمني والقتلة ومصاصي 
الدماء»، وتوعد باالنتقام «نزيفا من دمائكم واستنزافا 

القتصادكم حتى تكفوا عن جرائمكم».

 بعد الجدل حول تقرير غولدستون

 السيستاني ينفي الدعوة لمقاطعة االنتخابات في حال اعتماد الدوائر المغلقة 

 السيد عمار احلكيم 


