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الرباط ـ أ.ف.پ: أعلنت وكالة »بيت مال القدس« أمس 
األول في الرباط حيث مقرها انها تنوي استثمار 30 مليون 
دوالر عـــام 2011 مـــن اجل »احلفاظ علـــى الطابع العربي 
االســـامي« للمدينة املقدســـة التي ضمتها اسرائيل عام 
1967 في قرار لم يعترف به املجتمع الدولي. وصرح مدير 
عام الوكالة عبـــد الكبير العلوي املدغـــري خال مؤمتر 
صحافي في الرباط مبناسبة »االنطاقة الرسمية للحملة 

السنوية جلمع التبرعات لفائدة القدس الشريف« ان »هذه 
االستثمارات تتوزع على مشاريع اجتماعية حيوية حتظى 
باألولوية لدى الوكالة« والسيما »اقتناء األراضي« في القدس 
الشـــرقية. وأوضح مدير عام الوكالة، التي تأتي مواردها 
بشكل رئيسي من املغرب، انه »سيتم خال السنة املقبلة 
على اخلصوص االســـتمرار في اقتناء العقارات في اطار 

مشروع احياء أوقاف املغاربة في القدس«.

المغرب يعتزم استثمار 30 مليون دوالر القتناء األراضي في القدس

»الپنتاغون« تحذر من الخطر على الجنود والمخبرين

متكي: سورية ستنضم إلى المفاوضات الخاصة بالملف النووي اإليراني

 »ويكيليكس« يعتزم نشر المزيد من الوثائق السرية عن حرب أفغانستان

روسيا ستزوّد مفاعل بوشهر بالوقود بدءاً من 21 أغسطس
دمشقـ  كونا: اعلن وزير خارجية إيران منوچهر 
متكي ان سورية ستنضم الى املجموعة الدولية اخلاصة 
بامللف النووي اإليراني خال اســـتئناف احملادثات 

التي ستجري بعد شهر رمضان املبـارك.
وقال متكي في تصريح نشره موقع )الشام برس( 
االلكتروني امس ان هناك مجموعتني من احملادثات 
حول امللف النووي واحدة مع فريق ڤيينا واألخرى 
مع مجموعة »5+1« الفتا الى ان مفاوضات إيران مع 
مجموعة ڤيينا التي تضم )الواليات املتحدة وروسيا 
وفرنسا والرقابة النووية التابعة لألمم املتحدة( ستتم 

على هامش إعان طهران بشان مبادلة الوقود.
ومضى يقول ان احملادثات مع مجموعة »1+5«، 
التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن 
وأملانيا، ستركز على امللف النووي اإليراني الذي كان 
سيناقش في االجتماع األخير بني إيران واملجموعة 
وقد اتفق اجلانبان على طرح مجموعة من االقتراحات 

طبقا ملا تضمنته املادة 9 من إعان طهران ولكن بعد 
فرض مجلس األمن الدولي عقوبات ضد إيران اعلنا 
ان احملادثات ستجري بعد شهر رمضان في ظل إطار 
جديد للمجموعة وهي مجموعة ينبغي ان تشـــمل 

بعض البلدان اجلديدة ومن ضمنهـــا سوريــة.
وأضاف ان إيران جتري محادثات مع بعض الدول 

األخرى من اجل االنضمام الى املجموعة.
وقال وزير اخلارجية اإليراني ان تهديدات إسرائيل 
في األشهر األخيرة تظهر انها في حاجة ماسة لترميم 
صورتهـــا التي تضررت بشـــكل بالغ مضيفا يجب 
علينا اال ننســـى ان الكيان الصهيوني مت تأسيسه 
على العدوان مؤكدا ان التقارب بني سورية وايران 

كفيل بردع الهجمات واالعتداءات.
وحول التقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران 
قال متكي ان الوضع السياســـي في املنطقة سوف 
يتغير متاما في حـــال توجيه ضربة محتملة على 

إيران وان إســـرائيل والواليات املتحدة يعلمان ان 
صراعهما مع إيران لن يؤدي الى حرب واحدة فقط 

بل ان األمر ابعد من ذلك.
وأكد ان مثل هذا العمل ســـوف يسبب مزيدا من 
اخلســـائر للكيان الصهيوني ويـــؤدي الى هزمية 

الواليات املتحدة.
وكان متكـــي قد أجرى خـــال اليومني املاضيني 
محادثات مع الرئيس السوري بشار األسد ونائبه 
فاروق الشرع ووزير اخلارجية وليد املعلم تركزت 
حـــول األوضـــاع في لبنـــان والعـــراق واألراضي 

الفلسطينية وامللف النووي اإليراني.

بوشهر

من جهة اخرى قال املتحدث باســـم هيئة الطاقة 
الذرية الروسية سيرغي نوفيكوف امس إن روسيا 
ستبدأ في شحن مفاعل بوشـــهر النووي االيراني 

بالوقود في 21 اغسطس اجلاري.
وذكر املتحدث ان شحن املفاعل بالوقود سيكون 
خطـــوة مهمة على طريق تشـــغيله في أول محطة 
نووية في اجلمهورية االسامية وان كان املفاعل لن 

يعتبر قد بدأ التشغيل في هذا التاريخ. 
وقال نوفيكوف املتحدث باسم »روسأتوم« في 
اتصال هاتفي »الوقود سيشحن يوم 21 اغسطس، 
هذا بداية االطاق الفعلي للمفاعل«. ونقا عن موقع 
على االنترنت تابع للهيئة النووية الروسية ذكرت 
وكالة ايتار تاس الروسية لانباء في وقت سابق ان 
روسيا ستشغل املفاعل في احملطة النووية االيرانية 

يوم 21 اغسطس. 
ومت ســـحب البيان من املوقع ولم يصدر له اي 

تصحيح على الفور.
وفازت روسيا بعقد تشـــغيل املفاعل في 1994، 

على ان ينجز العمل فيه عام 1999.

ـ رويترز: يعتزم  واشنطن 
موقع »ويكيليكس« االلكتروني 
نشــــر املزيد من آالف الوثائق 
الرسمية التي تظهر سوء ادارة 
احلرب االميركية في افغانستان 
وفقا ملا اكده مدير املوقع في حني 
اعتبرت وزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( ذلك »منتهى عدم 

املسؤولية«.
ووســــط تقاريــــر اخبارية 
بشأن عزم »ويكيليكس« نشر 
15 ألف وثيقة قريبا بعدما امتنع 
عن نشرها الشهر املاضي كرر 
جيف موريل املتحدث باســــم 
»الپنتاغون« طلبا أميركيا للموقع 
املعني بكشف املخالفات إلزالة 
كل املواد السرية من االنترنت 
واعادة املواد التي ميتلكها إلى 

احلكومة األميركية.
وأضاف موريل الذي كان في 
رحلة مع وزير الدفاع األميركي 
روبــــرت غيتــــس إلــــى والية 
كاليفورنيا »من الصعب تصديق 
أي شيء يقوله »ويكيليكس« 
لكــــن موقفنا بشــــأن هذا األمر 
يجــــب أن يكــــون معروفا اآلن 

لكل فرد«؟
وأثار املوقع ضجة حني نشر 
أكثر من 70 ألف وثيقة الشهر 
املاضي في وقت تراجع فيه تأييد 
العامة والكونغرس في الواليات 
املتحدة للحرب املستمرة منذ 9 

سنوات في افغانستان.
وذكــــرت وزارة الدفــــاع إن 
تســــريب الوثائق وهو احدى 
التســــريب في  كبرى عمليات 
العســــكري األميركي  التاريخ 
ووضــــع القــــوات األميركيــــة 

واملخبرين األفغان في خطر.
وقــــال موريــــل »إذا كانوا 
يعتزمون نشر أي وثائق إضافية 
بعد سماع مخاوفنا بشأن األذى 

الذي ستلحقه بقواتنا وحلفائنا 
واملدنيني األفغان األبرياء فإن ذلك 
سيكون منتهى عدم املسؤولية، 
الذي  وســــيضاعف من اخلطأ 
عرض حتى اآلن حياة الكثيرين 

للخطر بالفعل«.
مــــن جانبه، قــــال جوليان 
أساجني مؤسس »ويكيليكس« 
الســــويدي  التلفزيون  لقنــــاة 
امــــس االول ان  »اس.في.تي« 
»ويكيليكس« عليها مسؤولية 

نشر كل الوثائق.
واضاف لبرنامج »اكتويلت« 

االخباري في التلفزيون السويدي 
»علينــــا واجب نحو كل الناس 
الذين ميكن ان يســــتفيدوا من 
نشر تلك املعلومات« وتابع قائا 
»هذه املعلومات تكشف عن وفاة 
20 ألفا في االسبوع املاضي مات 
أكثر من 100 شــــخص نتيجة 
لهذه احلرب، هــــذه املعلومات 
حتتوي على مكونات مهمة عن 
إدارة احلــــرب واملدنيني وكيف 

ماتوا«.
وقال انــــه ال توجد خيارات 
سهلة امام منظمته لكن تأخير 

النشــــر قد يؤخر إقرار العدالة 
أو مينعها.

وسئل وزير الدفاع غيتس في 
وقت سابق عن تأثير التسريب 
من قبل بحار على منت السفينة 
األميركية »هيجينز« التي رست 
في سان دييغو، فأجاب »هناك 
عواقب عملية خطيرة جدا، يوجد 
الكثير من اسماء األفغان الذين 
عملوا معنا وساعدونا في هذه 

الوثائق«.
التي  الوثائق  وأضــــاف أن 
نشرت الشهر املاضي تضمنت 

كميــــة ضخمة مــــن املعلومات 
واخلطط واألساليب واالجراءات 
األميركيــــة ومنهــــا ما يعرض 

الواليات املتحدة للخطر.
وقال غيتس »اننا نعلم من 
املخابــــرات ان حركــــة طالبان 
وتنظيم القاعدة أصدروا أوامر 
بالبحث في تلــــك الوثائق عن 
معلومات ولذلــــك فإني اعتقد 
ان العواقــــب قد تكون خطيرة 
للغاية«، واضاف للبحارة »ليس 
لدينا معلومات معينة عن مقتل 

أفغاني بعد بسبب الوثائق«. 

تعليق محاكمة عمر خضر
في »غوانتانامو« بعدما أغمي على محاميه

قاعدة غوانتانامو البحريةـ  أ.ف.پ: علقت جلسة 
محاكمة الكندي عمر خضر امس االول في غوانتانامو 
بعدما اغمي على محامي الدفاع عنه في قاعة احملكمة 
اثناء ترافعه عن موكله الذي اعتقل في سن اخلامسة 
عشرة في افغانستان ويحاكم بتهمة »ارتكاب جرائم 
حرب«.  وخالل استجوابه احد شهود االتهام، طلب 
احملامي العسكري االميركي اللفتنانت كولونيل جون 
جاكسون وهو محامي الدفاع الوحيد عن عمر خضر، 
استراحة ملدة خمس دقائق.  وبحسب عدد من شهود 
العيان، غادرت هيئة احمللفني العسكرية القاعة عندما 
سقط احملامي ارضا على ركبتيه ثم اغمي عليه، وعلى 
االثر نقل الضابط في سيارة اسعاف الى مركز طبي 

داخل القاعدة البحرية االميركية.
 ومبا انه محامي الدفاع الوحيد عن خضر، علقت 
اجللسات حتى االثنني ورمبا بعد ذلك، الى ان يتعافى، 
حسبما ذكر براين برويلز، احد املسؤولني عن احملامني 

العسكريني في غوانتانامو.
 وكان بوريلز ابلغ الصحافيني بعد ساعات على 
احلادث بأن احملامي استعاد وعيه لكنه اليزال حتت 
تأثير املورفني النه يعاني من الم شديد.  واكد املسؤول 
ان احلادث قد يكون سببه خضوع احملامي قبل ستة 
ــي املرارة.  ويبلغ خضر  ــابيع لعملية جراحية ف اس
ــن العمر 23 عاما امضى اكثر من ثلثها في معتقل  م
غوانتانامو. وهو ميثل منذ الثالثاء امام محكمة عسكرية 
استثنائية بتهمة ارتكاب »جرائم حرب«.  وهي اول 
محاكمة ملتهم ال يترافع على اساس االعتراف بالذنب 
ــذ اعادت ادارة  ــتثنائية من جتري امام احملاكم االس

الرئيس االميركي باراك اوباما العمل بها.
 وخالل اجللسة قال املدعي العام جيف غروهارينغ 
مخاطبا اعضاء هيئة احمللفني العسكرية السبعة »+انا 
ــذه كلمات عمر خضر«،  ارهابي ادعم القاعدة+: ه
مؤكدا ان هدف الفتى هو نفسه هدف اسامة بن الدن 
زعيم تنظيم القاعدة وهو »قتل اكبر عدد ممكن من 
ــي الدفاع على هذا االتهام  االميركيني«.  ورد محام
ــكر الن والده  بالقول ان »عمر خضر كان في املعس

طلب منه الذهاب الى هناك. عمر خضر كان هناك الن 
والده كان يكره اعداءه اكثر مما يحب ابنه«.

ــؤول كبير   وامضى عمر خضر، وهو جنل مس
ــي تنظيم القاعدة قتل في 2003، طفولته بني كندا  ف
وافغانستان وباكستان.  وقد اعتقل واصيب بجروح 
خطيرة بعد محاصرة القوات االميركية ملخبأ لتنظيم 

القاعدة كان يتم صنع متفجرات فيه.
 وهو متهم بانه فجر في ذلك اليوم في 27 يوليو 
ــرة من العمر، قنبلة  ــة عش 2002 وكان في اخلامس
ــتوفر سبير  يدوية الصنع مما ادى الى مقتل كريس
وهو جندي اميركي في الثامنة والعشرين.  وميثل 
عمر خضر الذي اصبح رجال، كل يوم ببزة رمادية 
ويبتسم من حني آلخر ويتحدث الى محامي الدفاع، 

وهو ينفي ان يكون القى القنبلة.
 واوضح احملامي جاكسون ان عمر خضر لم يلق 
القنبلة اذ انه كان في تلك اللحظة »خائفا وينزف دما 
واعمى«. وقد فقد الشاب البصر في عينه اليسرى 
ــاء  ــاهد احمللفون وهم اربع نس خالل املعركة.  وش
وثالثة رجال فيلما يظهر فيه عمر خضر في منزل 
يقوم بصنع قنابل يدوية الصنع ودفنها على حافة 

طريق، وكان الفتى يبتسم للكاميرا.
ــة تابيثا سبير ارملة اجلندي   وحضرت اجللس
ــتجوب  ــل. ولم يبد عليها اي انفعال، واس الذي قت
جاكسون ايضا الشاهد عن وجود »مدني« هو احد 
ــتخبارات املركزية )سي آي ايه(  عناصر وكالة االس

في املعركة.
 وقال للقاضي انه اذا كان موكله متهما بانتهاك 
قانون احلرب فان وجود مدني مسلح مع العسكريني 
ــكل انتهاكا لقانون احلرب ايضا. ويرى محامو  يش
ــر ان محاكمته هي »اول محاكمة لطفل جندي  خض
ــى احملامي بينما  ــي التاريخ املعاصر«، واغمي عل ف
ــع االدعاء.  فقد قرر  ــة م كان يخوض معركة شرس
القاضي العسكري باتريك باريش قبول كل االفادات 
التي قدمها عمر خضر خالل جلسات استجوابه بعد 

اعتقاله، في باغرام ثم في غوانتانامو.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يعطي احدى النازحات من الفيضانات شيكا كمساعدة مالية لها خالل تفقده أمس األول ملنطقة 
)رويترز( الكوارث في مقاطعة السند  

)أ.ف.پ( إجالء جنديني في »الناتو« اصيبا في قندهار امس في انفجار وقع خالل قيامهما بدورية أمنية  

منوچهر متكي

باكستان تطمئن واشنطن:  لن نسحب قوات 
تحارب متشددين إلغاثة ضحايا الفيضان

إســــام اباد ـ رويترز: قال مســــؤولون عسكريون في 
باكستان امس إن اجليش الباكستاني يؤدي الدور الرئيسي 
في جهود االنقاذ بعد أســــوأ فيضانات تتعرض لها الباد 
منذ عقود لكنه لن ينقل قوات من معركته مع االســــاميني 

املتشددين للمشاركة في تلك اجلهود.
وبدأت قبل أسبوعني الفيضانات في باكستان وهي أسوأ 
كارثة طبيعية حتل بها وأســــفرت عن مقتل أكثر من 1600 
شــــخص وأجبرت مليونني آخرين على ترك منازلهم كما 
أعاقت حياة حوالي 14 مليون شــــخص أي ما ميثل ثمانية 
% من السكان. وخصص اجليش الباكستاني نحو 60 ألفا 
من قواته لعمليات االنقاذ واالغاثة من بني قوة يصل قوامها 

إلى نحو 550 ألف جندي.
وانتشل جنود يستقلون طائرات هيليكوبتر وقوارب 
العديد من الناجني من مياه الفيضانات التي غمرت حوض 
نهر االندوس. ويبني مهندســــو اجليش اجلسور املدمرة 
والطرق التي اكتســــحتها املياه بينما عملت وحدات أخرى 

في اجليش على إقامة مخيمات إغاثة.
لكن تنامــــى القلق، خاصة في الواليات املتحدة، من أن 
يسحب اجليش الباكستاني بعضا من قواته التي حتارب 
املقاتلني في أراضي قبائل البشتون في منطقة شمال غرب 
باكستان الواقعة على احلدود مع أفغانستان وعددها 140 

ألف جندي للمساعدة في جهود االغاثة من الفيضانات.
وحتتاج واشنطن إلى حترك باكستاني منسق في منطقة 
احلدود املشتركة مع أفغانستان بينما تكافح القوات الغربية 
لقمع مترد متنام حلركة طالبان االفغانية التي تتلقى دعما 

من معاقل للمتشــــددين في منطقة شــــمال غرب باكستان 
املضطربة، لكن اجليش الباكستاني هدأ من هذا القلق. وقال 
امليجر جنرال أطهر عباس املتحدث باسم اجليش الباكستاني 
«مشاركة قواتنا في نشــــاطات االغاثة لن تؤثر في قتالنا 
للمتشددين.وضعنا هذا العامل في االعتبار عندما نشرنا 
قوات للمشاركة في نشاطات االغاثة وال أعتقد أنه ستكون 

هناك أي حاجة لسحب قوات من احلدود الغربية«.
وصرح مســــؤول أمني كبير بــــأن املنطقة اجلبلية في 
شمال غرب باكســــتان لم تتأثر إلى حد كبير بالفيضانات 
األســــوأ وذكر أن القوات التي تشارك في جهود االنقاذ هي 
من وحدات في مناطق الفيضانات. وقال املسؤول الذي طلب 
عدم ذكر اسمه »لم نســــحب أي قوات من احلدود الغربية 

ونتمنى أال نحتاج إلى هذا.
واضاف »تأثرت نشــــاطات التدريــــب لدينا الن معظم 
اجلنود املشــــاركني في جهود االنقاذ كانوا يتلقون تدريبا 
لكن نشاطاتنا وعملياتنا وانتشارنا على طول احلدود مع 
أفغانستان لم تتأثر على االطاق«. وكان اجليش الباكستاني 
قد أعلن من قبل الفيضانات أنه ال توجد لديه خطط فورية 
الي عمليات كبرى جديدة في شمال غرب الباد. وعلى الرغم 
من الضغوط األميركية للقضاء على كل جيوب املتشددين 
في مناطق الشــــمال الغربي قال اجليش إنه يجب أن يعزز 

أوال املكاسب التي حققها بالفعل.
ورأى محللون أمنيون أنه إذا تفاقمت كارثة الفيضانات 
وأصبحت هناك حاجة ملزيد من اجلنود للمساعدة فإن اجليش 
الباكستاني سيقوم على االرجح بسحب وحدات تابعة له 

من احلدود الشرقية مع الهند منافسة الباد القدمية.
وهدأت التوترات بني الهند وباكستان املسلحتني نوويا 
في الشهور القليلة املاضية بعد تدهور حاد أعقاب هجمات 
مومباي التي شــــنها متشــــددون يقيمون في باكستان في 

نوفمبر تشرين الثاني عام 2008.
وهناك قلق أيضا من أن يستغل املتشددون غضب السكان 
من احلكومة املدنية الباكســــتانية بسبب ما يوصف بانه 
رد فعــــل بطيء من جانبها على كارثة الفيضانات ليقوموا 

بتجنيد املزيد من االعضاء.
وعبــــر وزير الدفاع األميركي روبــــرت غيتس االربعاء 
عن قلقه من أن يسعى املتشــــددون لتوسيع نفوذهم عن 
طريق مســــاعدة ضحايا الفيضانات بينما تكافح احلكومة 

للوصول إلى املنكوبني.
وسارعت جماعات خيرية لها صات باملتشددين بتقدمي 
يــــد العون مثل ما فعلت بعد زلــــزال مدمر كان مركزه في 
اجلزء الواقع حتت سيطرة باكســــتان في منطقة كشمير 

عام 2005.
وبينما تنفي اجلماعات اخليرية أن تكون لها اي أجندة 
سياسية او قيامها بعمليات جتنيد في اخلفاء فإن محللني 
يقولــــون إنها قادرة على التأثير في الرأي العام وكســــب 

الناجني اجلياع الغاضبني.
وقال طلعت مسعود وهو محلل أمني كان ضابطا برتبة 
جنرال في اجليش الباكستاني »سيستغلون الوضع متاما 
وقد يحاولون..املشاركة في نشاطات اجتماعية كما فعلوا 

في زلزال كشمير«.


