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 نيويورك ـ أ.ف.پ: ذكرت الصحافة األميركية ان مجموعة 
»نيوز كوربوريشــــن« اإلعالمية التي ميلكها روبرت موردوخ 
دفعت مليون دوالر للحزب اجلمهوري قبل اقل من ثالثة أشهر 

من االنتخابات التشريعية احلاسمة املقبلة.
ودفعت املجموعة التي متلك قناة »فوكس نيوز« وصحيفة »وول 
ستريت جورنال« املالية هذا املبلغ جلمعية احلكام اجلمهوريني 

بحسب »نيويورك تاميز« و»وول ستريت جورنال«.

ونقلت الصحيفتان عن متحدث باسم املجموعة قوله ان »نيوز 
كوربوريشن لطاملا آمنت باألسواق احلرة وتساند منظمات مثل 
جمعية احلكام اجلمهوريني التي لها برنامج يدعم املؤسسات، 

أولوياتنا في مرحلة حرجة بالنسبة القتصادنا«.
وبحسب »وول ســــتريت جورنال« ميثل هذا القرار تغييرا 
في استراتيجية املجتمع الذي كان عادة يوزع الهبات بالتساوي 

بني الدميوقراطيني واجلمهوريني.

مجموعة روبرت موردوخ اإلعالمية تتبرع بمليون دوالر للحزب الجمهوري

إيران متمسكة بـ»المقاومة النووية«: أي بلد يستضيف قواعد عسكرية عدونا
عواصم - وكاالت: حذر رئيس الوكالة اإليرانية 
للطاقة الذرية علي أكبر صاحلي إن بالده ليس لديها 
بديــــل عن املقاومة أمام قوى العالم في النزاع حول 

البرنامج النووي لطهران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إيسنا( أمس 
عــــن صاحلي القول »اليوم، اخليــــار الوحيد أمامنا 
في النزاع النووي هو املقاومة وإذا قاومنا ستنهار 

املعارضة )من قوى العالم( لبرامجنا النووية«.
وقال إن استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة 
الكهربائية، سيكون له أيضا فوائد اقتصادية، حيث أن 
األمر لن يتطلب وقودا احفوريا. وقال صاحلي »جنحنا 
حتى اآلن في مقاومة كل الضغوط السياسية، وكلما 

ضغطوا علينا، كلما اسرعنا بإجناز برامجنا«.
مؤكدا أن »هناك ألف خبير إيراني في بوشــــهر 
سيتسلمون مهام تشغيل املفاعل من الروس مبجرد 

انتهاء مرحلة الضمان«.
وأضاف أنه ســــيجري إعــــالن »مزيد من األنباء 
السارة« بشــــأن اإلجنازات النووية اإليرانية خالل 

األيام املقبلة.
في غضون ذلك هددت إيران بأنها ستعادي البلدان 
التي تستضيف قواعد عسكرية ألعداء اجلمهورية 
االسالمية في اشــــارة الى دول اخلليج التي تسمح 

بإقامة قواعد عسكرية اميركية على اراضيها.
ونسبت وكالة االنباء االيرانية الرسمية »ارنا« 

الى رئيس دائرة العمليات في االركان العامة للقوات 
املسلحة االيرانية العميد علي شامداني قوله »ان اي 
بلد يقدم قواعد وامكانية العمل العسكري ضد ايران 

يعتبر عدوا لنا«.
واضاف »اننا اليوم وبفضل جهاد واميان املدافعني 
عن البالد لدينا السيطرة على جميع القواعد العسكرية 
للعدو«. واشار شــــامداني الى التهديدات االميركية 
والصهيونية ضد ايران بقوله »خالل املناورات نعرض 
قدراتنــــا وطاقاتنا الى العدو لكي يعلم اجلميع اننا 
ندافع دوما عن مصاحلنا في املنطقة«. واضاف »لن 
نسمح الميركا ان تنهب ثروات املنطقة وفي حال اي 
عمل غير مدروس من قبل العدو لن نسمح بتنقل اي 
سفينة«. واشار الى ان االحتالل االميركي ألفغانستان 
والعراق هدفه »تهديد ايران ونهب ثروات شــــعوب 
املنطقة«. وقال شــــامداني مخاطبــــا من وصفهم بـ 
»األعداء« بأن »لدينا خطط لن تســــمح لكم بالقيام 
بــــأي اجراء« وان ايران »حتافظ بــــكل قدراتها على 

وحدة اراضيها واجنازاتها الثورية«.
من جهة اخرى، اعتبرت الواليات املتحدة ان مشروع 
محطة بوشهر النووية يثبت أن إيران ال حتتاج إلى 

منشآت محلية لتخصيب اليورانيوم.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
مارك تونر أمس االول ان »بوشهر هو مشروع نووي 
مدنــــي وهو يثبت في الواقع انهــــم )اإليرانيون( ال 

يحتاجون إلى بناء منشآت تخصيب خاصة«.
وأشــــار إلى ان احملطة غير مرتبطة باألنشــــطة 
اإليرانية لتخصيب اليورانيوم التي رأى فيها استمرارا 

في انتهاك القرارات الدولية.
وأضاف ان احملطة التي يقوم ببنائها خبراء روس 

هي منوذج على ما قدمته مجموعة »5+1« إليران.
على صعيــــد آخر، صرح نائــــب رئيس مجلس 
األعمال اإليراني في دبي لوكالة »فرانس برس« بان 
العقوبات األخيرة التي فرضت على ايران ســــتضر 

بالتجارة مع اإلمارات العربية املتحدة.
وقال مرتضى معصوم زادة »في الواقع هذا النوع 
من العقوبات على ايران سيكون له تأثير سلبي على 
التجارة مع االمارات العربية املتحدة خصوصا في 
دبي وهذا امر ال شــــك فيه«. وأوضح معصوم زادة 
ان العقوبات ال تشمل عددا كبيرا من السلع املصدرة 
من إيران. لكن شركات التأمني »ستقول ال نستطيع 
تغطية سفن تذهب الى إيران لنقل شحنات من ايران 

الى اخلارج«.
وأضاف ان »السوق يصاب بالهلع عندما يتعلق 

األمر بإيران واملرافئ اإليرانية«. 
وتابع ان إيران شريك جتاري مهم لإلمارات ويبلغ 
حجم املبادالت التجارية بني طهران وإمارة دبي وحدها 
حوالي عشرة مليارات دوالر سنويا، معظمها واردات 

من اجلمهورية اإلسالمية.

 نائب رئيس مجلس األعمال اإليراني في دبي يرى أن العقوبات األخيرة ستضر باإلمارات

صورة أرشيفية ملفاعل بوشهر

إدانة حاكم إيلينوي السابق بالكذب على الـ »إف. بي. آي«
بعد عام من اإلفراج عنه »كي يموت في وطنه«.. 

المقراحي اليزال حياً وحوله الجدل ثائراً
واشـــنطن ـ وكاالت:  أدانـــت 
هيئة محلفني حاكم والية ايلينوي 
السابق رود بالغوجيفيتش املتهم 
مبحاولة بيع مقعد الســـيناتور 
باراك اوباما بعد ان أصبح رئيسا 
ملن يدفع اكثر، بالكذب على مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي )اف. بي. 
آي( لكنها لم تتوصل الى اتفاق 

على االتهامات االخرى.
ونتيجة لذلك يفترض ان يعلن 
القاضي الغاء القضية واستئناف 
كل االجـــراءات مـــن البداية لكل 
الوقائـــع التي لم يصـــدر حكم 

عليها.
الى بالغوجيفيتش  ووجهت 
)53 عاما( 24 تهمة تتعلق باالبتزاز 
واالحتيال ومحاولة احلصول على 
اموال والكذب على عمالء الشرطة 

الفيدرالية.
ولم يتمكن احمللفون من االتفاق 
ســـوى على النقطة االخيرة بعد 

شـــهرين من بدء احملاكمة مطلع 
يونيو.

وكانت مناقشات احمللفني بدأت 
في 28 يوليو، وقد ابلغوا القاضي 
أمس بأنهم لم يتمكنوا من التوصل 

الى اتفاق على حكم.
وبعـــد ابالغه بالقرار، شـــكر 
السياســـي الالمع واملعروف في 
الواليات املتحدة بخطابه املنمق، 

احمللفني واكد من جديد براءته.
انـــه ضحية  اكـــد  وبعدمـــا 
»اضطهاد« اوضح انه سيستأنف 
القرار املتعلق بالكذب على الـ»إف. 

بي. آي«.
من جهته، اكد نائب املدعي ريد 
شار بعد اعالن القرار »ننوي فعال 
اعادة محاكمة بالغوجيفيتش«. 

وميكن ان يحكم على احلاكم 
السابق اليلينوي بالسجن خمس 
سنوات على االكثر بتهمة الكذب 

على الشرطة الفيدرالية.

لنــــدنـ  د.ب.أ: مضى عام منذ 
الليبي املواطــــن   إطالق ســــراح 

عبد الباسط املقراحي من سجنه في 
اسكتلندا »لكي ميوت«« في وطنه، 
وال تزال الســــلطات البريطانية 
تواجه انتقادات عنيفة وتتعرض 
لضغوط من أجل أن تقدم تفسيرا 
للمالبسات الكاملة التي دفعتها إلى 

اتخاذ قرار االفراج عنه.
فاملواطن الليبي، الذي اعتقدت 
الســــلطات االســــكتلندية أنه لن 
يعيش أكثر من ثالثة أشهر، عندما 
مت االفراج عنه في العشرين من 
أغسطس 2009، ال يزال حيا يرزق، 
ويقيم في منزل عائلته بالقرب من 
العاصمة الليبية طرابلس، حيث 
تفيد تقارير بأنه يخضع لعالج 

كيميائي.
قد يبدو للبعــــض أن اجلدل 
الذي ثار بســــبب بقاء املقراحي 

علــــى قيد احلياة أكثــــر مما كان 
متوقعا بعد تشــــخيص إصابته 
البروستاتا عام 2008،  بسرطان 
أمر غير الئق، في حني يرى منتقدو 
خطوة االفراج عنه أن بقاءه حيا 
حتى االن برهان على ما يساورهم 

من ريبة في أن قرار االفراج عنه 
بدافع الرحمة لم يكن مرده أسبابا 
طبية فحســــب. وفي هذا الصدد 
يقول ريتشــــارد دالتون السفير 
البريطاني السابق لدى ليبيا إن 
النقاش حول بقاء املقراحي على 
قيد احلياة يعد »أخالقيا، ولكنه 

بغيض إلى النفس«.
وقال دالتــــون )د.ب.أ(: »رغم 
ذلك ميكن تفهم أسباب استمراره 
)النقاش( فقد ظهر أن ما قيل عن أن 
أمام املقراحي ثالثة أشهر فقط على 
قيد احلياة، غير صحيح.. التفجير 
كان مروعا ورهيبا.. أثارت عملية 

حتقيق العدالة اجلدل«.
وقد اندلع من جديد غضب أقارب 
الضحايا األميركيني على خلفية 
حالة الغضب العارم الناجم عن 
التسرب النفطي الذي تسببت فيه 
شركة بريتش بتروليم في خليج 

املكسيك، فقد بدأ أعضاء مجلس 
الشيوخ األميركي يرددون نفس 
االسئلة السابقة حول وجود صلة 
بني املصالح النفطية البريطانية 

وقرار االفراج عن املقراحي.
وفي اسكتلندا وجدت السلطات 
نفســــها حتت ضغط لكي تنشر 
السجالت الطبية الكاملة التي على 
أساسها بنى وزير العدل البريطاني 
كيني ماكسكيل قراره باالفراج عن 

سجني السباب إنسانية.
ولطاملا نفى املقراحي )58 عاما( 
الســــابق لالستخبارات  العميل 
الليبية، مســــؤوليته عن حادث 
تفجير طائرة تابعة لشركة بان 
أميركان أثناء قيامها برحلتها رقم 
103 فوق بلدة لوكيربي االسكتلندية 
في ديسمبر 1988، وأودى احلادث 
بحياة 270 شــــخصا، بينهم 189 

أميركيا.

اتهم بمحاولة بيع مقعد أوباما

وزير األوقاف بالضفة: تركت »حماس«
ألنها تستخدم الدين وال تخدمه

بيريز: المفاوضات المباشرة قبل نهاية رمضان

القاهرة ـ د.ب.أ: رد وزير األوقاف الفلسطيني 
بالضفة الغربية د.محمـــود الهباش على اتهامات 
رئيس احلكومة املقالة إسماعيل هنية بأن السلطة 
الفلسطينية تشن حربا على الدين اإلسالمي بالقول: 
»هذا كالم فارغ، الســـلطة الفلســـطينية ملتصقة 
بشعبها وهي جزء من النسيج االجتماعي والوطني 
الفلســـطيني، وأركان الســـلطة ورئيس السلطة 
ووزراء السلطة مسلمون ملتزمون بدينهم، لكنهم 
ال يستخدمون الدين خلدمة أغراض سياسية، وهذا 

هو الفرق بيننا وبني غيرنا«.
وأضـــاف الهباش: »كنت في يوم من األيام احد 
الذين ساهموا في تأسيس حركة حماس، وتركت 
حماس مبحض ارادتي ألني وجدت انها بدأت تستخدم 
الدين وال تخدم الدين، وأنا ليس عندي اســـتعداد 

الستخدام الدين فتركتها«.
وأضاف: »أنا اآلن موجود في السلطة وأمارس 
واجبات وظيفتي كوزير في الســـلطة وال أصفي 
حساباتي النه ال توجد حسابات بيني وبني حماس. ال 

توجد مشكلة شخصية لي مع احد في احلركة«.

وأضاف في تصريح لصحيفة »القدس العربي« 
اللندنية نشـــرته أمس: »أعتقـــد أن من يفتتح 90 
مسجدا خالل عام واحد كما حدث بالضفة الغربية 
ال ميكن أن يكون يحارب اإلســـالم، أما من يقصف 
املساجد ويقتل األئمة كما حدث في مسجد ابن تيمية 
في مدينة رفح بغزة أعتقد أن هذا هو الذي يحارب 
اإلسالم«، وذلك في إشارة إلى مهاجمة حماس مسجد 
ابن تيمية في رفح قبل أشـــهر ومحاصرة جماعة 
إســـالمية مناوئة لها في داخله مما أدى ملقتل إمام 
املسجد وعدد من املســـلحني عقب قصف املسجد 
بصواريخ وقذائف )آر بي جي( من قبل قوات األمن 

التابعة للحركة.
وفيما يتعلق بقرار وزارة األوقاف بالضفة الغربية 
منع الشـــيخ حامد البيتـــاوي النائب في املجلس 
التشريعي الفلســـطيني احد قادة حماس بالضفة 
من إلقاء خطب صالة اجلمعة في مســـاجد الضفة 
الغربية، قال الهباش: »اتخذنا هذا القرار انسجاما 
وانطالقا مع القانون األساســـي الفلسطيني الذي 

ينص على وجوب الفصل بني السلطات.

عواصـــمـ  وكاالت: توقـــع الرئيس اإلســـرائيلي 
شيمون بيريز أن تبدأ املفاوضات املباشرة بني الطرفني 

االسرائيلي والفلسطيني قبل نهاية شهر رمضان.
وقال بيريزـ  في تصريحات أوردها راديو إسرائيل 
امسـ  انه مقتنع بان رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو 
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يريدان 
فعال حتقيق السالم ويستطيعان دفع املسيرة السلمية 

قدما.
من جهة اخرى اقتحم فلسطيني متهم بالتعامل مع 
االستخبارات االسرائيلية »الشني بيت« مبنى السفارة 
التركية في تل ابيب واحتجز رهينتني لساعتني قبل 

ان يتمكن حرس السفارة من السيطرة عليه.
وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية انه متت السيطرة 
على الرجل وان ديبلوماسيني اتراكا استجوبوه داخل 
السفارة لينقل بعدها الى املستشفى لعالج جرح في 

ساقه جراء اطالق النار عليه من قبل حرس السفارة. 
وقال محام من عرب اسرائيل حتدث الى الرجل بالهاتف 
لتهدئته ان الفلسطيني احتجز القنصل العام التركي 
وزوجته رهينتني لنحو ســـاعتني. ومتكن القنصل 
وزوجته من الهرب بعدما اطلق رجال امن اتراك النار 
على الفلسطيني الذي كان مسلحا مبسدس وسكني.

ورفض مسؤولون اسرائيليون تأكيد الرواية.
لكن وســـائل اعالم اســـرائيلية ذكرت ان الرجل 
الفلسطيني الذي يدعى ندمي اجناصة وتعيش عائلته 
في قرية قرب مدينة رام اهلل بالضفة الغربية زعم انه 
مطلوب من السلطة الفلسطينية لتخابره مع وكالة 
االمن الداخلي االســـرائيلية »شني بيت«. لكن راديو 
اسرائيل ذكر ان جهاز الشـــني بيت نفى اي صلة له 
بإجناصه الذي قال انه يعيش في اســـرائيل بشـــكل 

غير مشروع.

متهم فلسطيني بالتعامل مع الـ»الشين بيت« يقتحم السفارة التركية في تل أبيب

»الصدري« يقترح على »العراقية« خارطة طريق لحل األزمة
العراقية. أو أي شخصية مستقلة 
كمــــا تتضمن عرض املرشــــحني 
على الكتل السياســــية للموافقة 
على احدهم للخروج من احلزبية 

واملنظور الضيق«.
ولفت الــــى أن بعــــض الكتل 
السياسية »طالبتنا بإنضاج هذه 
اخلارطة لتتمكن من دراستها والرد 
عليها في الوقت املناســــب« الفتا 
إلى أن كتلة »األحرار« تعمل حاليا 
على تطويرها متهيدا لعرضها على 
جميع الكتل السياسية للخروج من 

أزمة تشكيل احلكومة.
وأعرب الكناني عن أمله في أن 
يكون ائتالف »دولة القانون« شريكا 
في احلكومة املقبلة لكنه لم يستبعد 
في الوقت ذاته ان يتحول إلى خانة 
املعارضة البرملانية في حال متسكه 

مبنصب رئاسة الوزراء.
ميدانيا، كشــــف مصدر أمني 
عراقي رفيع املستوى عن »عودة 
أبــــو درع من إيران إلــــى بغداد«، 
مشيرا إلى أن »أبو درع« الذي يلقب 
بـ »زرقاوي الشــــيعة« واملطلوب 
للســــلطات العراقيــــة والقــــوات 
األميركية »قد يكون وراء غالبية 
التفجيــــرات التي حصلت مؤخرا 

في بغداد ومدن أخرى«.
وقــــال املصــــدر األمنــــي الذي 
فضل عدم الكشــــف عن اسمه، في 
تصريحــــات لصحيفة «الشــــرق 
األوسط« اللندنية نشرتها أمس، إن 
»أبودرع« واسمه احلقيقي إسماعيل 
الالمي »كان قد فر إلى إيران أواخر 
عام 2008 بعد أن قام منذ عام 2004 
بالكثير من األعمال اإلرهابية ضد 
السنة في العراق، وتشير معلوماتنا 
االستخبارية إلى أنه كان في مدينة 
قم وأنه تلقى املزيد من التدريبات 
على أيدي احلرس الثوري اإليراني 
لتنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات 
العراقية واألميركية واملدنيني من 

السنة«.

حقيقية الحقة«.بدورها، كشفت 
املمثلة  البرملانية  كتلة »األحرار« 
للتيــــار الصدري أمس أنها قدمت 
خارطة طريق جديدة لتشــــكيل 
احلكومة الى »القائمة العراقية«. 
وقــــال األمني العــــام للكتلة أمير 
الكناني في تصريح أمس إن »وفدا 
ميثل كتلة األحرار عرض على وفد 
ميثل القائمة العراقية خارطة طريق 
جديدة لتشكيل احلكومة املقبلة« 
مؤكدا قدرة االئتالف الوطني على 

تشكيل احلكومة مبشاركة ائتالف 
العراقية وعدد من الكتل السياسية 
االخــــرى«. وأضاف الكناني الذي 
تنضوي كتلته في االئتالف الوطني 
الطريق  العراقــــي أن »خارطــــة 
اجلديدة تنص على اتفاق جميع 
الكتل السياسية على عدم التمسك 
مبنصب رئاسة الوزراء وترشيح 
أكثر من شخص واحد لهذا املنصب 
ســــواء من االئتــــالف الوطني أو 
ائتالف دولــــة القانون أو ائتالف 

احلكومــــة وتعريف املصطلحات 
الشراكة  األساســــية فيما يخص 
وطبيعة امتداد احلوار مع االطراف 

االخرى«.
أنــــه مت  الســــهيل  وأوضــــح 
التركيز فيما بيننا على تشــــكيل 
احلكومة بإرادة وطنية بعيدة عن 
الضغوطات اخلارجية، مبينا أن 
االمور ستأخذ منحى ايجابيا في 
االيام القليلة املقبلة، وقال »اعتقد 
اتخاذ خطوات  أننا مقبلون على 

بغدادـ  أ.ش.أ: أكد التيار الصدري 
والقائمــــة العراقية رفضهما ألي 
تدخل خارجي أو إمالءات لتشكيل 

احلكومة اجلديدة.
جاء ذلك فــــي مؤمتر صحافي 
عقده أياد عــــالوى زعيم القائمة 
العراقية مع أعضاء التيار الصدري 
عقب اجتماع عقد مساء أمس األول 
مبقــــر الهيئة السياســــية للتيار 
الصدري برئاسة كرار اخلفاجي.

وقال عالوي »إن هذا اللقاء مع 
أعضاء التيار الصدري مهم وإيجابي 
بالنسبة لنا«، مشيرا إلى أن هناك 
رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة 

بني اجلانبني«.
وأضاف »أن االيام القليلة املقبلة 
ستشهد لقاءات مكثفة بني العراقية 
الى  الصــــدري للوصول  والتيار 
صياغات مهمة وأساسية لغرض 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
ورفض زعيم القائمة العراقية 
أي إمــــالءات خارجية كانت ومن 
حيث ما أتــــت، مشــــددا على أن 
»تشكيل احلكومة املقبلة يجب أال 

يخضع لتدخالت خارجية«.
من جانبــــه، قال النائب قصي 
الســــهيل نائــــب رئيــــس الهيئة 
السياســــية للتيار الصدري »إن 
لقاءنا مع القائمــــة العراقية كان 
ضمــــن سلســــلة اللقــــاءات التي 
جمعت بني اجلانبني، وبدأت تأخذ 
اجتاهات أخرى مع تعقيد الوضع 
السياسي«. وأضاف السهيل »هناك 
أمور مشتركة بني التيار الصدري 
العراقية«، وتابع »رغم  والقائمة 
كوننا جزءا من التحالف الوطني 
لكن هذه األمور املشتركة تدعونا 
إلى أن نكون القطب الذي يحاول 
جمع كل األطراف التي لها مساهمة 

أساسية في العمل السياسي«.
وقال »إنه كان هناك توافق جيد 
حول نقاط كثيــــرة بني اجلانبني 
التعجيل بتشــــكيل  بخصــــوص 

عالوي يتحدث عن تقارب بين الكتلتين

)أ.ف.پ( خبير متفجرات عراقي يجرب بزة خاصة لعمليات تفكيك املتفجرات قدمها اجليش األميركي في بعقوبة 

عبد الباسط املقراحي

)أ.پ( حاكم والية ايلينوي السابق رود بالغوجيفيتش متحدثا للصحافيني 


