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القدسـ  أ.ف.پ: أفرجت السلطات 
اإلسرائيلية مساء امس عن اسيرين 
ســــوريني من بلدة مجدل شمس في 
اجلوالن السوري احملتل منذ 1967، 

بحسب ما أفادت عائلتاهما.
وقالت نهال املقت شقيقة األسير 
بشــــر ســــليمان املقت ان »سلطات 

االحتالل قد أفرجــــت قبل قليل عن 
شقيقي بشر سليمان املقت وعن األسير 

عاصم محمود احمد الولي«.
وكانت نهال تتكلم بلهفة وانفعال 
وقالت »اآلن دخلوا معنا في السيارة«، 
قبل ان تعطي الهاتف لبشر الذي قال 
»كان حتريري انــــا وزميلي مفاجأة 

لنا«.
وأضاف بشر الذي يبلغ من العمر 
44 عاما، »كان عندي شــــعور بأننا 
سنتحرر كجزء من مشروع التبادل في 
صفقة )اجلندي جلعاد شاليط احملتجز 
في قطاع غزة( ونأمل ان تكون مقدمة 

نحو حترير جميع األسرى«.

إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين من الجوالن السوري المحتل

مجلس حقوق اإلنسان يناقش للمرة الثانية تقرير غولدستون

عباس يلوّح بإجراء االنتخابات في موعدها.. وحماس تطالب بمهلة للرد على ورقة المصالحة
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت

رفضت الفصائل الفلســـطينية والتي تتخذ من دمشق مقرا لها 
التوقيع على الورقة املصريــــة املقترحة للمصاحلة إال إذا تضمنت 
احلقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وضمان »حق مقاومة االحتالل 
الصهيوني«. وقال أمني ســــر جلنة املتابعة العليا للمؤمتر الوطني 
الفلسطيني خالد عبداملجيد في بيان صحافي أن »الفصائل الفلسطينية 
طالبت القيادة املصرية بأن تتضمن الرؤية املصرية احلقوق والثوابت 

الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة االحتالل الصهيوني«.
وأكد عبداملجيد أن »الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل تخلو 

من أي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا«.
وأضاف ان الفصائل الفلســــطينية أكــــدت »ضرورة أن تتضمن 
الورقة املصرية احلقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وحقه في النضال 
لتحقيق أهدافه إضافة إلى القدس وما تتعرض له املدينة املقدســــة 
من تهويد وعدوان مســــتمر وحق العودة لالجئني الفلسطينيني من 

ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها«.
وطالب عبداملجيد كل »القوى والفصائل والهيئات والشخصيات 
الوطنية لشعبنا بالتحرك السريع التخاذ اخلطوات الالزمة حلماية 
قضيتنا الفلســــطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك 
بكامل حقوق شــــعبنا الوطنيــــة والتاريخية والعمل لوضع الصيغ 
الكفيلة إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية 
ودميوقراطية واضحة لتشكل املرجعية العليا لكل أبناء شعبنا في 
الوطن والشتات«. وكان مسؤول فلسطيني اكد االثنني ان مصر أمهلت 
حماس 48 ساعة لتقدمي ردها النهائي على الورقة املصرية للمصاحلة 

الفلسطينية اثر طلب احلركة تأجيل التوقيع عليها.
واكــــدت حركة حماس أمس انها طلبت من القيادة املصرية مهلة 
تتراوح بني يومني وثالثة ايام للرد على توقيع املصاحلة الفلسطينية 
كما اكد طاهر النونو املتحدث باســــم احلكومة املقالة في قطاع غزة 

لـ »فرانس برس«.

وقال النونو ان »حماس طلبت بشــــكل رسمي من مصر امهالها 
يومني وثالثة ايام الستكمال مشاوراتها الداخلية«. 

بدوره أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان االنتخابات 
الرئاسية والتشـــريعية ستكون في موعدها املقرر في 24 يناير 

املقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مصاحلة فلسطينية.
وأضاف عباس في مؤمتر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء 
االسباني خوسيه انطونيو ثاباتيرو »ان حصل اتفاق في احلوار 
فستكون االنتخابات حسب مشروع االتفاق في 28 من يونيو من 

العام 2010«.
وتابع قائال: »ال نستطيع ان نبني على ما ورد في وسائل اإلعالم 
حول الورقة املصرية وسننتظر الرد الرسمي من مصر الشقيقة 

حول رد حماس والفصائل األخرى على الورقة«.
في غضون ذلك، بدأ مجلس حقوق االنسان امس مبناقشة ثانية 
للتقرير بعد احالته من قبل مجلس االمن الذي ناقشــــه امس االول 

ضمن جلسة مخصصة لقضايا الشرق االوسط.
ومن املقرر ان يبحث اعضاء مجلس حقوق االنسان مشروع قرار 
اعدته السلطة الفلســــطينية مبوافقة املجموعة العربية ودول عدم 
االنحياز ومنظمة املؤمتر االسالمي. والنص مماثل لذلك الذي عرض 
خالل اجللســــة املاضية للمجلس وهو يقدم دعما لتوصيات تقرير 
غولدستون ويدعو »كل االطراف املعنية بينها هيئات االمم املتحدة 

الى ضمان تطبيقها الفوري بشكل يتوافق مع مهامها«.
وهذه الفقرة كانت اثارت مشكلة لدى العديد من الدول )االحتاد 
األوروبي والنرويج والهند وبعض دول اميركا الالتينية( النها تنص 
على عرض التقرير على مجلس االمن الدولي وهو ما يريد الكثيرون 
جتنبه كما اوضح مصدر ديبلوماسي. وبالتالي فإن النقاشات ستتركز 
حول هذه املســــألة. وأحد احللول سيكون اال يحال النص في نهاية 
املطاف اال امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة وهو حل اقل حساسية 

على الصعيد السياسي كما اضاف املصدر نفسه.

أوباما يعتمد قانون مساعدة باكستان بقيمة 7.5 مليارات دوالر

إسالم آبادـ  يو.بي.آي: اسفرت هجمات متزامنة شنها مسلحون 
تابعون حلركة طالبان امس على 3 مراكز أمنية في مدينة الهور 
الباكستانية عن مقتل 25 شخصا بينهم املسلحون الـ 9 و8 عناصر 

أمن و8 مدنيني، بحسب مصادر امنية.
وذكرت قناة »جيو تي في« الباكســـتانية ان »إرهابيا« واحدا 
قتل فيما قتل شـــرطيان و4 مدنيني في الهجوم األول على مركز 
وكالة املباحث الفيدرالية الذي دخل إليه »اإلرهابيون« وأطلقوا 

النار بشكل عشوائي.
وأضافت ان »اإلرهابيـــني« ألقوا متفجرات داخل مركز ماوانا 
لتدريب عناصر الشرطة وفتحوا النيران بعد الدخول عنوة إلى 
املبنى ما أســـفر عن مقتل 5 عناصر من الشرطة و4 مدنيني فيما 

لقي 3 »إرهابيني« حتفهم في املكان.
أما في الهجوم الثالث على مركز إيليوت لتدريب القوات األمنية 
الذي يعرف أيضا باســـم »مركز بيديان للتدريب« فقتل شرطي 

وأصيب 9 آخرون بجروح فيما قتل 5 »إرهابيني«.

ونقلت قناة »جيو تي في« الباكستانية عن لواء في اجليش 
الباكســـتاني قوله ان القوات األمنيـــة قتلت بعض »اإلرهابيني« 
فيما فجر آخرون أنفســـهم لكن عملية البحث مازالت مســـتمرة 

داخل مركز التدريب.
وأكدت احملطة ان الشرطة واجهت »اإلرهابيني« بشجاعة فيما 

قامت طائرات مروحية مبراقبة جوية.
يشـــار إلى ان املباني الثالثة التي اســـتهدفت قريبة جدا من 
بعضها واســـتهدفت كلها في وقت واحد، واعلنت حركة طالبان 
مســـؤوليتها عن الهجمات الثالث في حني يستعد اجليش لشن 
عملية عسكرية ضد معقل احلركة في مقاطعة وزيرستان احملاذية 

للحدود االفغانية. 
وبالتزامن مع هذه الهجمات وقع تفجير انتحاري اســـتهدف 
مركز شـــرطة سادار في باكستان صباح امس ما أسفر عن مقتل 

10 أشخاص فيما أصيب أكثر من 12 آخرين بجروح مختلفة.
وذكرت »جيو تي في« ان بني القتلى ثالثة عناصر من الشرطة 

مشـــيرة إلى ان أعمال اإلنقاذ مســـتمرة والعمل جار على إزالة 
األنقاض التي خلفها التفجير.

إلى ذلك اعلن البيت األبيض ان الرئيس األميركي باراك اوباما 
اعتمد امس القانون الذي يقضي مبنح باكستان مساعدة بقيمة 
7.5 مليارات دوالر على خمس ســـنوات وذلك بعد 24 ساعة من 
تأكيد نواب اميركيني ان هذه املساعدة ال تشكل تعديا على سيادة 

هذا البلد.
ويأتي التوقيع بعد جدل اســـتمر أليام حول خطة املساعدة 
هذه. وكان وزير اخلارجية الباكستاني شاه محمود قريشي زار 
واشـــنطن الثالثاء املاضي لالعراب عن قلق قسم من الرأي العام 
واجليش الباكســـتاني من ان تشكل هذه املســـاعدة تعديا على 

سيادة البالد.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت جيبس في بيان »هذا 
القانون دليل ملموس على الدعم االميركي الكبير لباكستان كما 

يظهر تبنيه باالجماع من قبل حزبي ومجلسي الكونغرس«.

عشرات القتلى بهجمات لطالبان على مراكز للشرطة في الهور 

البيت األبيض: أوباما لم يقرر
بعد زيادة القوات في أفغانستان

إيطاليا تنفي دفعها رشاوى لــ »طالبان«

مجلس النواب األميركي يسمح لسجناء 
من غوانتانامو بدخول الواليات المتحدة للمحاكمة

واشنطنـ  رويترز: وافق مجلس النواب األميركي امس على السماح 
حلكومة اوباما بإحضار املشتبه بهم في قضايا اإلرهاب من سجن خليج 
غوانتانامو إلى الواليات املتحدة حملاكمتهم. وتزيل هذه املوافقة بأغلبية 
307 أصوات مقابل 114 صوتا إحدى العقبات الكثيرة التي تواجهها احلكومة 

األميركية في سعيها الى إغالق السجن الذي القى إدانة دولية.
ويجب ان يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون قبل ان يوقعه الرئيس 

باراك اوباما ليصبح قانونا.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
نفى البيت االبيض ان يكون الرئيس باراك اوباما متجها الى 
قبول مداخلة قائـــد القوات االميركية في افغانســـتان اجلنرال 
ستانلي ماكريستال بزيادة عدد القوات حسبما طلب اجلنرال او 
مبوافقة الرئيس على ارسال 80 الف جندي، حسبما نقلت تقارير 
اعالمية مؤخرا. وكانت بعض مخارج االعالم الدولية قد اشارت 
امس االول الى ان هناك معلومات تدل على ان اوباما ســـيوافق 
على طلب ماكريستال، وقالت االجهزة االعالمية التي نقلت اخلبر 
ان بريطانيا وافقت على ارسال 500 جندي اضافي بعد ان تلقت 

معلومات تفيد بأن الواليات املتحدة ستفعل االمر ذاته.

عواصمـ  أ.ف.پ: نفت احلكومة االيطالية معلومات نشرتها امس 
صحيفة ذي تاميز البريطانية حول دفع االستخبارات االيطالية 
امواال الى حركة طالبان لإلبقاء على السالم في املنطقة التي كان 

يتحمل االيطاليون مسؤوليتها. 
ووصفت رئاســـة احلكومة االيطالية في بيان هذه املعلومات 

بانها »اتهامات ال اساس لها اطالقا«. 
وأضافت ان »حكومة بيرلسكوني لم تسمح يوما ولم توافق 
على اي شكل من دفع املال لالعضاء املتمردين في حركة طالبان 
وال علم لها مببادرات من هذا النوع من قبل احلكومة السابقة«.

رئيس وزراء تركيا في بغداد لتوقيع اتفاقيات في مجالي األمن والطاقة أنباء متضاربة عن أسباب غيابه

ـ وكاالت: طالب رئيس  بغداد 
الــــوزراء العراقي نــــوري املالكي 
نظيره التركي رجب طيب اردوغان 
خالل محادثاتهما في بغداد امس 
بـ »احترام« سيادة العراق و»عدم 

جتاوزها«.
وقال املتحدث الرســــمي باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ لوكالة 
فرانس برس ان »رئيس الوزراء 
طلب احترام السيادة العراقية التي 

ال ميكن جتاوزها«.
واضاف »رحبنا بالتوجه التركي 
ومتت مناقشة عدة مواضيع مثل 
املياه، ومناقشة مسألة حزب العمال 
الكردستاني« موضحا ان »العراق ال 
دخل له بالعمليات اال بقدر احلفاظ 

على سيادته«.
ويشير الدباغ بذلك الى الغارات 
التي تشنها القوات التركية على 
املتمركزين في  املتمردين االكراد 

املناطق الوعرة شمال العراق.
الدباغ ان »هناك جلنة  وتابع 
ثالثية عراقية ـ اميركية ـ تركية 

ملناقشة هذا املوضوع«.
واكد متانة العالقات بني البلدين 
مشــــيرا الى ان »اجلانب التركي 
وصف العراق وتركيا بانهما بلدان 

بحكومة واحدة«.
اتفاقيات بني  وحول توقيــــع 
اجلانبــــني، اوضــــح الدبــــاغ »لم 
توقع اتفاقيات لكن هناك حوالي 
عشــــرين بروتوكوال في مختلف 
التي تتدفق  املياه  املجاالت بينها 
الى العراق مبعدل 440 مترا مكعبا 

بالثانية«.
وكان وزيــــر البيئــــة التركي 
ويســــيل اوروغلو اعلن في ختام 

»فرانس بــــرس« ان »عددا كبيرا 
من االتفاقات وغالبيتها في املجال 

االقتصادي ستوقع«.
ونقلت »رويترز« عن مسؤولني 
اتراك ان البلدين يعتزمان التوقيع 
على اتفاق لنقــــل الغاز الطبيعي 
العراقي الــــى اوروبا عبر أراضي 
تركيا وكذلك اتفاقيات لتوســــيع 
اتفاق بشأن خطوط انابيب عراقية 
ـ تركية واتفاقية الستكمال خطوط 
طاقة جديدة وتعزيز قدرة اخلطوط 

احلالية املمتدة عبر احلدود.

على رأس مســــتقبليه، وبرفقته 
9 وزراء بينهــــم وزيرا اخلارجية 

والداخلية.
والزيــــارة هي الثانية لرئيس 
الوزراء التركي الى بغداد بعد ان 
قام بزيارتها في العاشر من يوليو 
2008. وكان مصدر تركي اعلن امس 
االول في انقرة ان اردوغان سيوقع 
عدة اتفاقــــات مع نظيره العراقي 
تعزز التعاون السياسي والتجاري 

بني البلدين اجلارين.
لـ  وقال مســــاعد الردوغــــان 

اجتماع وزاري تركي ـ عراقي في 
اسطنبول قبل حوالي شهر »رغم 
الظروف الصعبة وملساعدة الشعب 
العراقي سنرفع حتى 20 اكتوبر 
2009 املنسوب الى 550 مترا مكعبا 

في الثانية«.
كذلك من املقرر اجراء لقاء بني 
اردوغان والرئيس جالل طالباني 
كما سيزور مبنى البرملان لالجتماع 
بقادة الكتل النيابية، بحسب مصادر 
برملانية. ووصل اردوغان الى مطار 
بغداد الدولي حيــــث كان املالكي 

املالكي مستقبال أردوغان في مطار بغداد أمس                    )أ.پ(

املرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي خامنئي

المالكي طالب أردوغان باحترام سيادة العراق غموض حول الظروف الصحية الراهنة لخامنئي
وإيران تنفي صحة الشائعات حول وفاته 

لم يتم اعالنها رسميا حتى اآلن، 
ومن بينها ظهور جميع مذيعي 
الوطني مبالبس  التلفزيــــون 
سوداء وانتشار قوات الباسيج 
التعبئة الشعبية( في  )قوات 

الشوارع«.
وفي الوقــــت الذي لم تذكر 

مع الرئيــــس اإليراني محمود 
أحمدي جناد قد تسبب له في 
إحراج وسط الزعماء الدينيني 

في البالد«.
وأشــــارت الوكالــــة الى أن 
»املواقع االلكترونية بدأت في 
سرد الدالئل على الوفاة، التي 

الوكالة األملانية أســـماء هذه 
املواقـــع املعارضة، لم تتطرق 
املواقع الرسمية احلكومية إلى 
هذه اإلشاعة بالنفي أو اإليجاب. 
وكانت األنباء قد تضاربت في 
القليلـــة املاضية حول  األيام 
الظـــروف الصحية للمرشـــد 
األعلى للنظام اإليراني آية اهلل 

علي خامنئي.
املوقـــع اإليرانـــي  وذكـــر 
املعارض »بيـــك نت« القريب 
من احلزب الشيوعي اإليراني 
»تودة« فـــي نبأ نســـبه الى 
مصادره في الداخل أن ظروفه 
الصحية تدهورت بشدة منذ 

السبت املاضي«.
وعزا بيك نت اإلشاعات حول 
الوضع الصحي آلية اهلل خامنئي 
إلى استدعاء ثالثة أطباء مساء 
السبت املاضي إلى منزل املرشد 
األعلى، وذكرهم باالســـم وهم 
د.تقي علي مرادي ود.حســـني 
آل شمس والبروفيسور شهاب 
الدين مراغئي للكشف على آية 

اهلل خامنئي.
كما لم يذكر املوقع مصادره 
واكتفى بالقول استدعاء األطباء 
مت بشكل فوري، حيث قرروا 
جميعا اصدار تعليمات لقطع 
كل االتصـــاالت بني املرشـــد 
واملســـؤولني وســـمحوا فقط 
ألعضاء األســـرة بأن جتتمع 

به.

دبيـ  عربية نت: نفت سفارة 
إيران لدى ارمينيا صحة ما تردد 
من شائعات حول إصابة املرشد 
األعلى للثــــورة اإليرانية علي 

خامنئي بغيبوبة أو وفاته.
ونقلت شبكة »فوكس نيوز« 
األميركيــــة أمس عــــن موقع 
»أرمينيا نيوز« على شــــبكة 
اإلنترنت ان السفارة اإليرانية 
بأرمينيا وصفت هذه الشائعات 
بأنها »قذف وافتراء وليس لها 
أساس من الصحة«، وذلك في 
أول رد فعل رســــمي على هذه 

الشائعات.
وفي أنباء غير مؤكدة قالت 
وكالة األنباء األملانية »إن مواقع 
إيرانية معارضة  إلكترونيــــة 
ذكرت امس أن املرشــــد األعلى 
آية اهلل علي خامنئي توفي أمس 
األول بعــــد غيبوبة دخل فيها 

االثنني املاضي«.
وأضافت »نقلت املواقع عن 
الذي  مصادر في املستشــــفى 
توفي فيــــه خامنئي أن الوفاة 
كانت طبيعية ولم تكن نتيجة 

تسمم«.
الوكالة األملانية  وحســــب 
»أشارت املصادر إلى أن الوفاة قد 
تكون نتيجة لإلرهاق العصبي 
الناجت عن التوترات السياسية 
إيــــران منذ  التــــي تشــــهدها 
االنتخابات الرئاسية األخيرة، 
كما أن وقوف املرشــــد األعلى 

تأهب أمني خارج مركز ماوانا للتدريب العسكري في الهور أثناء الهجوم الذي شنه مسلحو طالبان على املركز أمس       )رويترز(


