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ــان ـ أ.ف.پ: أكد احملامي  عم
ــع عزت عارف وكيل  العراقي بدي
ــراب اإلفك« طارق  الدفاع عن »ع
عزيز أمس ان موكله قد مثل امام 
محكمة عراقية ملواجهة تهم بالفساد. 
واضاف عارف لوكالة فرانس برس 
في عمان »طلب مني مصدر مسؤول 
ــدل العراقية تأجيل  في وزارة الع
ذهابي للعراق ألنه مت إرسال طارق 
عزيز وحوالي 15 شخصا آخرين 
)أمس األول( من املعتقل الى احملكمة 
حملاكمتهم بتهم جديدة تتعلق بهدر 
املال العام«. وأضاف احملامي »ال علم 
لي بتلك التهم، ومت تبليغي بتأجيل 

اللقاء حتى إشعار آخر«. وكان بديع عارف أعلن أمس األول انه حصل على 
االذن من بغداد لزيارة موكله في السجن وانه قرر الذهاب الى العراق اليوم. 
وقد نقل طارق عزيز الذي كان مسجونا في كامب كروبر، وهو مركز اعتقال 
يتولى إدارته اجليش األميركي، الى سجن الكاظمية العراقي األربعاء املاضي 
ــمال العاصمة، كما ذكرت احلكومة. وقال احملامي »مادام مت تسليم  في ش
ــى أعدائه، قد يتم اختالق أي تهم ضده وقد يؤدي ذلك الى  طارق عزيز ال
إعدامه. يجب ان يعلم العالم والرأي العام بذلك«.  وسلمت القوات األميركية 
ــراف على كامب كروبر وعلى  اخلميس املاضي وزارة العدل العراقية اإلش
1500 سجني فيه، لكنها احتفظت باإلشراف على 200 معتقل، منهم ثمانية 
ــابق في قطاع فرضت فيه تدابير امنية مشددة.  ــؤولي النظام الس من مس
ــابق ونائب رئيس الوزراء  ــد حكم على طارق عزيز، وزير اإلعالم الس وق
ووزير اخلارجية، بالسجن 15 عاما في مارس 2009 بتهمة ارتكاب »جرائم 
ضد اإلنسانية« في قضية إعدام 42 تاجرا في 1992. وفي اغسطس، حكمت 
ــجن سبع سنوات، لدوره في  عليه احملكمة اجلنائية العليا في العراق بالس

اعمال العنف ضد األكراد الشيعة في الثمانينيات.

كابولـ  وكاالت: نقلت قناة اجلزيرة الفضائية امس تأكيد قوة األمم 
املتحدة في أفغانســــتان »إيساف« انها متتلك أدلة على وجود الزعيم 
الروحي حلركة طالبان املال محمد عمر في باكســــتان، مشــــددة على 
انهــــا اعترضت أوامر من املال في بداية يونيو إلى أتباع احلركة بقتل 
أفغان. وذكر بيان لـ »إيســــاف« امس ان األمر يتعارض بشكل مباشر 
مع تعليمات عمر العام املاضي التي حث فيها أتباعه على تقليص عدد 
الضحايا املدنيني. وأشــــار البيان إلى ان أوامر إيساف تتضمن خمس 

نقاط هي: أوال محاربة قوات التحالف حتى املوت من دون انسحاب أو 
استسالم ومحاولة خطف عناصر منها حني يكون ذلك ممكنا.  وثانيا 
اعتقال أو قتل أي أفغاني يدعم أو يعمل مع قوات التحالف أو احلكومة 
األفغانية. األمر الثالث هو اعتقال أو قتل أي امرأة أفغانية تســــاعد أو 
تقدم معلومات إلى قوات التحالف. ورابعا جتنيد كل من لديه تفويض 
لدخول قواعد قوات التحالف والقدرة على جمع معلومات مفصلة عن 

هذه القوات، وخامسا شراء أو احلصول على أسلحة ثقيلة.

»إيساف«: نمتلك أدلة على وجود المال عمر في باكستان

الرئيس المصري أجرى في القاهرة محادثات منفصلة مع ميتشل وعباس ونتنياهو

بايدن: العمليات القتالية في العراق تنتهي في موعدها بأغسطس

أوباما لمبارك: أؤكد التزامي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

يوم استهداف الصحوة: هجومان انتحاريان يسقطان أكثر من 50 قتياًل وعشرات الجرحى
محاكمة جديدة لـ »عراب اإلفك« 

طارق عزيز بتهم فساد

القاهرة ـ خديجة حمودة
الرئيس حسني مبارك  أجرى 
امس في القاهرة محادثات منفصلة 
مع الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس واملوفد األميركي الى الشرق 
األوسط جورج ميتشل ورئيس 
الــــوزراء اإلســــرائيلي بنيامــــني 
نتنياهو لبحث إمكانية االنتقال الى 
مفاوضات فلسطينيةـ  اسرائيلية 
مباشرة. والتقى ميتشل الذي وصل 
قبيــــل ظهر امس الى القاهرة بعد 
ان أجــــرى مباحثات صباح امس 
مع نتنياهو في القدس، الرئيس 
املصري ولكنه لم يدل بأي تصريح 

بعد احملادثات.
وقالــــت وكالة أنباء الشــــرق 
األوسط املصرية ان مبارك تلقى 
»رسالة من الرئيس باراك اوباما 
تؤكد التزامه بدفع عملية السالم 
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
وتعرب عن تقديره الرئيس املصري  
حتقيقا لهذا الهدف خالل استقباله 

امس لكل من عباس ونتنياهو.
وأضافــــت الوكالــــة ان مبارك 
تلقى كذلــــك اتصــــاال هاتفيا من 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 

كلينتون  »في ذات الشأن«.
وتابعت ان مبارك اكد مواصلة 
مصر جلهودها من اجل »تضييق 
الفجــــوة بــــني مواقــــف اجلانبني 

بغدادـ  وكاالت: يوم الصحوة 
الدامي كان يوم امس االحد، حيث 
استهدفت ثالثة هجمات عناصر 
هذه القوات. فقد قتل 46 شخصا 
على األقل وأصيب عشرات اخرون 
بجروح في هجومني انتحاريني 
بأحزمة ناســـفة استهدفا قوات 
الصحوة في بغداد واالنبار، غرب 
البالد، حســـبما اعلنت مصادر 

أمنية.
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة 
الداخليـــة ان »ما ال يقل عن 43 
شـــخصا قتلـــوا وأصيب نحو 
أربعني آخرين بجروح في هجوم 
انتحاري بحزام ناسف استهدف 
جتمعا لقوات الصحوة قرب مقر 
للجيش العراقي في قرية البالسم 
الواقعة في منطقة الرضوانية« 
فـــي ضواحي بغـــداد الغربية. 
وأوضـــح ان »عناصر الصحوة 
كانوا متجمعني لتسلم رواتبهم 
عند حاجـــز التفتيش اخلارجي 

لدى وقوع االنفجار«.
 بدوره، اكد مصدر عسكري ان 
»الهجوم وقع لدى جتمع عناصر 
الصحوة لتســـلم رواتبهم عند 
املدخل الرئيســـي ملقر للجيش 

العراقي في الرضوانية«.
وقـــال ضابـــط برتبة مالزم 
اول فـــي اجليش العراقي فضل 
عدم كشف اسمه لوكالة فرانس 
برس »كان هناك مئات من عناصر 
الصحوة ينتظرون في ســـاحة 
قرب مدخل املعســـكر لتســـلم 
رواتبهم، عندما قام االنتحاري 

مت نقل اجلرحى إلى مستشـــفى 
أبوغريب«.

إلى ذلك قال جو بايدن نائب 
الرئيس األميركي امس إن نهاية 
العمليات العسكرية في العراق 
تســـير في جدولها الزمني إلى 
موعدهـــا فـــي أغســـطس ولن 
تتأجل إذا لم يتمكن العراق من 
تشكيل حكومة جديدة بحلول 

هذا املوعد.
وقال بايدن لقناة »ايه.بي.سي. 
نيوز« االخبارية في مقابلة »هناك 
حكومة انتقالية واألمن العراقي 
يقدمه العراقيون مبســـاعدتنا، 
وســـيكون لدينا 50 ألف جندي 

هناك«.
وأضاف بايدن »ليس عندي 
شك في أننا ســـنفي بالتزام أن 
يكون لنـــا 50 ألف جندي فقط 
هناك وهذا لن يؤثر بأي شكل في 

االستقرار الفعلي للعراق«.
القـــوات األميركية  وتنوي 
إنهاء العمليـــات القتالية في 31 
أغسطس قبل أن تنسحب متاما 

بنهاية عام 2011.
العراقيون يأملون أن  وكان 
تؤدي االنتخابـــات إلى حتقيق 
االستقرار والتعافي االقتصادي 
بعد سبع سنوات من احلرب على 
العراق عام 2003. لكن محادثات 
تشكيل ائتالف حكومي ميكن أن 
تطول لعدة أشهر قادمة معرضة 
العراق لفراغ سياسي إذ يخرج 
من حرب طائفية لكنه يكافح في 

محاولة احتواء مترد عنيد.

اثر اللقاء وهو السادس في إطار 
املفاوضــــات غير املباشــــرة التي 
بدأت في مايو، »ان االجتماع الذي 
استغرق ثالث ساعات بني عباس 
وميتشل كان مهما، لكن هناك جملة 
القضايا، أهمها االســــتيطان  من 
وأوضاع مدينــــة القدس، حتتاج 
الى مزيد من الوضوح«. وشــــدد 
عبــــد ربه علــــى »ان الوقت ليس 
مهما بل املهم أسس عملية السالم 
وموقف واضح من االســــتيطان 
والقدس واالنتهاكات اإلسرائيلية 
في عموم األراضي الفلسطينية كي 
تتخذ القيادة الفلسطينية قرارها 
بشان املفاوضات املباشرة«. ورفض 
ميتشل اإلدالء بتفاصيل بعد اللقاء 
مكتفيا بالقــــول »انهينا اجتماعا 
بناء ومثمــــرا جدا مــــع الرئيس 
الفلســــطينية«.  عباس والقيادة 
وأكد ميتشــــل، كما خالل زياراته 
السابقة، التزام إدارة باراك اوباما 
بإقامة دولة فلسطينية الى جانب 
اسرائيل. وقال »نتطلع الى مواصلة 
نقاشاتنا التي بدأت اليوم لتحقيق 
رؤية الرئيس اوباما للسالم الشامل 
في الشــــرق األوسط، هذا السالم 
الذي ينبغي ان يبدأ باتفاقية بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني على 
إقامة دولتني تعيشان بأمن وسالم، 

ونأمل بازدهارهما ايضا«.

الفلسطيني واإلسرائيلي« وأشار 
الى »ضــــرورة إحــــراز تقدم في 
املفاوضات غير املباشرة اجلارية 
حاليــــا لتهيئة األجــــواء املواتية 
الى  مرحلة التفاوض املباشر بني 
اجلانبني«. واجتمع الرئيس املصري 
مع عباس الذي غادر القاهرة بعد 
ذلك من دون اإلدالء بأي تصريح. 

وكان الرئيس الفلسطيني اجرى 
مســــاء امس االول مباحثات مع 
مدير املخابــــرات العامة املصرية 
اللواء عمر سليمان املسؤول عن 
امللف الفلســــطيني ـ اإلسرائيلي 
وكذلك مــــع األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى. وبدأت بعد 
ظهر امس احملادثــــات بني مبارك 

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بجلسة 
ثنائية بينهما. كما اجتمع ميتشل 
مع موسى لبحث املوقف العربي 
من اقتراح االنتقال الى املفاوضات 
املباشــــرة الذي ســــيعرض على 
اجتماع وزاري للجنة مبادرة السالم 
العربية يعقد في غدا في القاهرة 

بحضور محمود عباس.

وتأتي هذه احملادثات في الوقت 
الذي تأمــــل فيــــه إدارة الرئيس 
األميركي باراك اوباما في االنتقال 
من املفاوضات غير املباشرة الى 
احملادثات املباشــــرة بني إسرائيل 
الفلســــطينية قبل 26  والسلطة 
سبتمبر املقبل، وهو موعد انتهاء 
التجميد اجلزئي املؤقت لالستيطان 

فــــي الضفة الغربيــــة الذي كانت 
حكومة نتنياهــــو أعلنته ملدة 10 
أشهر. ورغم الضغوط األميركية 
على عباس لالنتقال الى املفاوضات 
املباشرة التي تطالب بها إسرائيل، 
اال انه مازال يضع عدة شــــروط 

للموافقة على طلب واشنطن.
وقال أمني سر اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عبد ربه للصحافيني في ختام لقاء 
بني عباس وميتشــــل في رام اهلل 
امس األول »حتــــى اآلن ال يوجد 
وضوح في املوقــــف من عدد من 
الى  املتعلقــــة باالنتقال  القضايا 
املفاوضات حول الوضع النهائي« 
مع إســــرائيل. وأوضح عبد ربه 

بتفجير نفســـه وسط اكبر هذه 
التجمعات«.

وأشار الى ان دخولهم للمعسكر 
ينظم بشكل مجموعات تضم كل 
واحدة منها عشرة أشخاص بعد 

ان يتم تفتيشهم.
وفي هجوم آخر، اعلن مصدر 
في الشرطة مقتل ثالثة اشخاص 
وإصابة ستة آخرين بجروح في 

هجوم انتحاري بحزام ناســـف 
استهدف مقرا لقيادات الصحوة 
في مدينـــة القائم، قرب احلدود 

السورية.
وأضاف ان »القتلى اثنان من 
الصحوة وشرطي، وبني اجلرحى 
اثنـــان من عناصر الشـــرطة«. 
وأوضح ان »انتحاريا فجر نفسه 
داخل مقر لقوات الصحوة وسط 

القائم«.
وفي ابو غريب، ادى انفجار 
منزل مفخخ تابع ألحد عناصر 
قوات الصحوة غرب بغداد أثناء 
محاولة ابطال مفعول متفجرات 
زرعت بداخله الى مقتل ضابطني 
وجندي ومدنـــي وإصابة ثالثة 

جنود آخرين بجروح.
وقـــال مصدر في الشـــرطة 

العراقية ان منزال مفخخا تابعا 
الحد عناصر قـــوات الصحوة 
مبنطقـــة الغريباويـــني بقضاء 
أبوغريب غرب بغداد انفجر ظهر 
أمس لدى محاولـــة قوة تابعة 
ابطال مفعول  العراقي  للجيش 
متفجرات زرعت بداخله. وأضاف 
املصدر »سارعت قوات الشرطة 
الى اغالق منطقة االنفجار بينما 

الرئيس املصري محمد حسني مبارك متحدثا إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في القاهرة أمس

)رويترز( رجال شرطة عراقيون يشحنون جثث ضحايا الهجوم االنتحاري على قوات الصحوة في »الرضوانية« أمس  

.. وإلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  )أ.ف.پ(

»عراب اإلفك« طارق عزيز

جنوب أفريقيا تحتفل 
بعيد ميالد مانديال الـ 92

بـ »األعمال الخيرية«
جوهانسبرغـ  د.ب.أ: كّرس اآلالف من أبناء 
جنوب أفريقيا امس بعض الوقت ملساعدة 
مواطنيهم، تكرميا للرئيس األسبق والبطل 
القومي نيلســـون مانديال في عيد ميــالده 

الـ 92.
وطلب الزعيم مانديال بأن يســـتغل عيد 
ميـــالده في أعمال اخليـــر، كما أعلنت األمم 
املتحدة أن امس »اليوم العاملي لنيلســـون 

مانديال«.
وعبأت عشرات املتاجر واملؤسسات العامة 
العاملني بهـــا لتكريس 67 دقيقة على األقل 
للعمل اخليري لترمز إلى 67 عاما كرســـها 

مانديال للجهود السياسية.
وأفادت تقارير إعالمية محلية بأن العديد 
من األشخاص قدموا الطعام ألطفال الشوارع 
امس أو أصلحوا منشـــآت البنية التحتية 
التالفة أو كرســـوا الوقت ألعمال إنسانيــة 

أخـــرى.
أما مانديال نفسه فقد قرر قضاء امس في 

املنزل مع أسرته في جوهانسبرغ.
ووافـــق امس أيضا العيد الـ 12 الرتباطه 

بزوجته الثالثة جراسا ماشيل.

»الشورى اإليراني«: 
الكونغرس طلب 

التفاوض معنا
 

 طهـــران ـ كونـــا ـ أ.ف.پ: 
اعلن رئيس جلنة االمن القومي 
والسياسة اخلارجية في البرملان 
اإليراني عالء الدين بروجردي 
الكونغرس األميركي  ان  امس 

طلب التفاوض مع إيران.
وقال بروجردي في تصريح 
نقلتـــه وكالـــة انبـــاء »مهر« 
اإليرانيـــة ان »الكونغـــرس 
األميركـــي بعث رســـالة عبر 
السفيرة السويسرية ليفيا لو 
اغوســـتي بطهران يطلب فيها 
التفاوض مع ايران« مستبعدا 
في الوقت نفســـه حصول اي 
تغيير جديد في العالقات بني 

طهران وواشنطن.
ولم يوضح النائب اإليراني 
املواضيع التي يريد الكونغرس 
األميركـــي التفاوض بشـــأنها 
مع إيـــران مكتفيا بالقول على 
األميركيني ان »يغيروا نهجهم 
حيال إيران وعندها سيلمسون 

تغييرا لدى الطرف املقابل«.


