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غزة � أ.ش.أ: جدد اس���ماعيل هني���ة رئيس حكومة 
حماس املقالة امس موقفه الرافض للمفاوضات املباشرة 

بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ودع���ا هنية في خطب���ة عيد الفطر امس الس���لطة 
الفلسطينية إلى التراجع عن املفاوضات املباشرة والكف 
عما أسماه مالحقة املقاومني والعلماء في الضفة الغربية 
احملتلة »واال لن يكون لها مكان حتت شمس أرض فلسطني 

أو قرار«.
ورأى هنية أن األمتني العربية واالسالمية والشعب 
الفلسطيني على أعتاب نصر قادم بشائره تلوح في االفق 
اولها هزمية اجليش األميركي في العراق وتآكل املشروع 
الصهيوني والتحوالت االستراتيجية في املنطقة بدءا من 
تركيا ومرورا بإيران وافغانستان والعراق وعدم قدرة 

احلصار على كسر صمود الشعب الفلسطيني.

هنية يجدد رفضه للمفاوضات المباشرة ويهدد السلطة الفلسطينية

عواصم � وكاالت: تش����جع إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما على 
اعتماد تدبير جديد في تقاس����م السلطة بالعراق ميكن أن يبقي نوري 
املالكي رئيسا للوزراء وإمنا في إطار ائتالف ميكن أن يكبح سلطته إلى 
حد كبير. وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية ان نائب الرئيس 
االميركي جو بايدن روج خلطة التس����وية هذه في بغداد في األس����بوع 
املاضي وإن كان في وقت يضعف فيه التأثير األميركي ومتضي الواليات 
املتحدة في س����حب قواتها. وأوضحت ان اخلطة اجلديدة ستغير بنية 
احلكوم����ة العراقية من خالل وضع قيود إضافية على س����لطة رئيس 
الوزراء العراقي وتأسيس جلان جديدة تتمتع بالسلطة للموافقة على 

التعيينات العسكرية ومراجعة املوازنة والسياسة األمنية.
ونقلت عن مسؤولني أميركيني ان هذه املقاربة التي ترمي إلى جلب 
»دولة القانون« الذي يرأس����ه املالكي و»العراقية« برئاسة إياد عالوي 
والتحالف الكردي إلى ائتالف حاكم متثل أفضل فرصة لتخطي الورطة 
التي تركت الشعب العراقي دون حكومة جديدة طوال 6 أشهر بعد إجراء 
االنتخابات. وقال مسؤول أميركي رفيع املستوى ان اخلطة ستنتج على 
األرجح حكومة جديدة خالل الش����هر املقب����ل وميكن لوزيرة اخلارجية 

األميركية هيالري كلينتون أن تسافر إلى بغداد في ذاك الوقت.
فيما قال مسؤول آخر طلب كغيره عدم الكشف عن هويته »ال نرى 
أي خيار آخر موجود هناك فإذا وجدت حكومة وحدة وطنية أقل فاعلية 

وإمنا متثل الشعب العراقي فنظن ان هذا أفضل ملستقبل العراق«.
وأكد املس����ؤولون األميركي����ون انه ليس لديهم أي مرش����ح مفضل 
لرئاسة الوزراء لكن االقتراح هو بقاء املالكي أو أي خليفة قوي مقبول 

من ائتالف حاكم واسع.

وأش����اروا إلى ان تشريعا جديدا ميكن أن يساهم في اعتماد السلطة 
اجلديدة وال داعي إلجراء تعديل دستوري.

الى ذلك ذكرت صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور« األميركية ان 
الع����راق وافق على دفع 400 مليون دوالر كتعويض ملواطنني أميركيني 
قالوا انهم تأثروا نفس����يا وعانوا بشدة جراء غزو املقبور صدام حسني 

للكويت عام 1990.
وقالت وزارة اخلارجية العراقية ان التسوية، وقيمتها 400 مليون 
دوالر وقعت األسبوع املاضي مع جيمس جيفري سفير الواليات املتحدة 
اجلديد في العراق، وتنهي الدعاوى القضائية ضد العراق والتي كانت 
قد رفعت بس����بب النظام البائد، وانها منخرطة في مفاوضات من أجل 

إنهاء العقوبات املفروضة على العراق.
ورأت الصحيفة ان تسوية الدعاوى القضائية التي أقامها مواطنون 
أميركيون كانت دائما ينظر إليها باعتبارها مطلبا أساسيا لواشنطن من 

اجل دفع مسألة إنهاء عقوبات على العراق داخل األمم املتحدة.
وقال مسؤول عراقي بارز »كانت هناك ضغوط قوية على احلكومة 
العراقية لفعل شيء حتى ميكن التخلص من ضغوط وإحلاح الكونغرس«، 
مشيرا إلى ان التسوية مهدت الطريق أمام اجلهود األميركية لكي تتخلص 

العراق من العقوبات املفروضة عليها.
وتتضمن الدعاوى طلب تعويضات عن الضرر النفس����ي الذي حلق 
بأطفال مقاولني احتجزوا بالقرب من احلدود العراقية - الكويتية في عام 
1990، واألميركيني الذين احتجزوا كدروع بشرية ملنع الهجمات األميركية، 
وقضية بوب سيمون مراسل شبكة سي بي اس ومصور الشبكة اللذين 

احتجزا عقب القبض عليهما على احلدود مع الكويت.

عواصم � وكاالت: أعلنت مجموعة 
مجاهدي خلق اإليرانية املعارضة 
انها كش����فت وجود موقع إيراني 
سري جديد لتخصيب اليورانيوم 
في مدينة أبيك الواقعة على بعد 

نحو 120 كلم من طهران.
ونقلت الصحف االميركية عن 
منظمة مجاه����دي خلق قولها ان 
بناء هذا املوق����ع في بهجت آباد � 
ابيك بدأ العام 2005 وأجنز حتى 

اآلن بنسبة %85.
وأوضح����ت املنظمة اإليرانية 
املعارضة ان بدء العمل بهذا املوقع 
تزام����ن مع تأكيدات م����ن النظام 
اإليران����ي بأنه أوقف نش����اطاته 

النووية املثيرة للجدل.
وقالت س����ونا سمس����امي من 
املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية 
وعلي رض����ا جعفر زاده املتحدث 
السابق باس����م هذا املجلس انهما 
سلما هذه املعلومات الى احلكومة 
االميركية والى الكونغرس االميركي 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مارك تونر متحدثا باسم 
اخلارجي����ة االميركية انه ال ميلك 
معلومات عن هذه اخلطوة، واكد 
»اننا س����ندرس كل ما سيقدمونه 

إلينا«.
من جهته، علق املتحدث باسم 
وزارة الدف����اع االميركي����ة جيف 
موريل »مهما كانت صدقية تأكيدات 
هذه املجموعة، فإن إيران ال تفي 

بالتزاماتها الدولية«.
وشكك ديڤيد أولبرايت مؤسس 
مجموعة ترصد االنتشار النووي في 
املعلومات التي أوردتها املعارضة 
اإليرانية، الفت����ا الى ان مجاهدي 

كاب����ول � أ.ف.پ: دعا الرئيس 
االفغاني حميد كرزاي مجددا امس 
زعيم حركة طالبان افغانس����تان 
املال محمد عمر الى القاء الس����الح 
الى محادثات السالم  واالنضمام 
التي تهدف الى وضع حد للمعارك 
املس����تمرة منذ عق����د تقريبا في 

البالد.
الغربية  ال����دول  ودعا كرزاي 
الداعم����ة له والوالي����ات املتحدة 
وحلف����اءه ف����ي حلف االطلس����ي 
التي تنش����ر 150 الف����ا من قواتها 
في افغانستان، الى التركيز على 
معاقل املتمردين على احلدود مع 
باكستان بدال من القتال في القرى 

االفغانية.
وقال كرزاي »نأمل في ان ينضم 
املال محمد عمر آخوند الى عملية 
الس����الم ويتخلى عن قتل االخوة 
والتخلي ع����ن التفجيرات ووقف 
التسبب في سقوط ضحايا من اطفال 

ونساء ورجال افغانستان«.
وكان كرزاي يتحدث في القصر 
الرئاسي في جتمع تقليدي لوزراء 
ومس����ؤولي احلكومة عقب صالة 

عيد الفطر.
واعلن كرزاي االسبوع املاضي 
عن تشكيل مجلس الجراء محادثات 

سالم مع حركة طالبان التي تشن 
متردا عنيفا في افغانس����تان منذ 
نحو تسع سنوات ومن املقرر ان 
يعلن تشكيلة املجلس بعد ثالث 

ايام عيد الفطر.
وقالت الرئاس����ة االفغانية في 
بيان ان انشاء هذا املجلس االعلى 
ميثل »خط����وة مهمة على طريق 

محادثات السالم«.
وتعتبر هذه املبادرة احدى اهم 
اخلطوات الت����ي اتخذها الرئيس 
كرزاي بهدف فتح حوار مع قيادة 
طالبان بهدف تسريع نهاية احلرب 
الطويلة. وكان »جيرغا السالم« 
وهو مجلس قبلي انعقد في كابول 
في يونيو وافق يومها على انشاء 

هذا املجلس االعلى.
وسيكون املجلس االعلى للسالم 
ميدانا للتفاوض ومن املفترض ان 
ميثل املجتمع االفغاني بكل اطيافه 
في محادثات سالم مع طالبان التي 
تخوض متردا داميا منذ االطاحة 

بنظامها قبل تسعة اعوام.
الرئيس  وكان املتحدث باسم 
االفغاني س����يماك هيراوي اعلن 
الثالثاء الفائت ان املجلس سيضم 
العناصر )السابقني( في  »بعض 
طالبان واحلزب االس����المي«، في 

اشارة الى مجموعة من املتمردين 
يقودهم رئيس الوزراء الس����ابق 
الدين  وزعي����م املجاهدين قل����ب 
حكمتيار. ورغم التحالف بني احلزب 
االسالمي بزعامة حكمتيار وطالبان، 
فان حكمتيار خسر كثيرا من نفوذه 
في االعوام االخيرة والتزال حركته 
ناشطة في واليات شمال وشرق 

افغانستان.
ورفضت طالبان مرارا الدعوات 
الى احلوار واصفة كرزاي بانه دمية 

في يد الواليات املتحدة.
انه����م لن  املتم����ردون  واك����د 
يكونوا مس����تعدين للتفاوض اال 
القوات االجنبية  بعد انس����حاب 
الواليات  افغانستان. وتنشر  من 
املتحدة وقوات احللف االطلس����ي 
نحو 150 الف عنصر في افغانستان 
بهدف التص����دي ملتمردي طالبان 
الذين يتمركز معظمهم في واليتي 

هلمند وقندهار.
وجدد ك����رزاي دعوته للقوات 
املتع����ددة اجلنس����يات بتحويل 
تركيزها الى معاقل املسلحني على 

اجلانب الباكستاني من احلدود.
وقال »يجب على قوات االطلسي 
ان تعل����م ان احلرب على االرهاب 

ليست في قرى افغانستان«.

)أ.پ(  شرطة عراقية في نقطة تفتيش خالل »يوم أمني في بغداد« 

)أ.پ) أم املعتقلة سارة شورد تنتظر االفراج القريب عن ابنتها 

القاعدة باليمن تنشر الئحة
أسماء 55 شرطيًا مستهدفًا

عدن: نشر »تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب« 
في بيان أمس األول بزجنبار مبحافظة ابني )جنوب( 
الئحة بأس������ماء 55 ش������رطيا اعت���برتهم »ه�دفا 
مش���روعا« للقتل، وارفق البيان الذي وزع وعلق في 
سوق زجنبار بقائمة اسمية بالشرطيني املستهدفني 
الذين قال تنظيم القاعدة انهم باتوا »هدفا مش���روعا 
لنا ابتداء من 1 ش���وال 1431 هجرية« اي امس املوافق 

اول ايام عيد الفطر.
ودعا التنظيم في بيانه الذي يتعذر التأكد من صحته 
هؤالء الشرطيني الى ان يعلنوا »توبتهم امام الناس 
في جامع مدينة زجنب���ار بعد صالة اجلمعة قبل ان 
تخطفهم ايادينا واال فانهم ال يلومون اال انفسهم«. وتضم 
الالئحة اسماء 31 ضابطا في جهاز االمن السياسي و15 
من افراد البحث اجلنائي و9 ضباط في االستخبارات 
العسكرية، بحسب ما اوضح ضابط اسمه مدرج في 

الالئحة لوكالة فرانس برس.
واضاف الضابط الذي طلب عدم كشف هويته ان 
من اطلقوا هذا التهديد »يريدون التأثير في نفس���ية 
منتسبي وزارة الداخلية واالستخبارات«. وتابع »نحن 
بعد حصولنا على البيان لم نعره اهتماما لكننا اخذنا 

اجراءات احترازية«.
من جهة اخرى قال مص���در محلي لوكالة فرانس 
برس »بعد ساعات من توزيع البيان تلقينا حتذيرات 
شفوية من قبل السلطة احمللية تدعو الى عدم التجمع 
في االماكن العامة«، واضاف »اصبحنا بالفعل نشعر 
بخوف شديد على حياتنا في ظل وجود انفالت امني 
غير مس���بوق بدليل ان هذه العناصر قامت بتوزيع 

املنشورات علنا دون أي وجود لالمن«.

خامنئي: محادثات السالم ستار على الجرائم اإلسرائيلية

»مجاهدي خلق« تكشف موقعًا نوويًا إيرانيًا سريًا للتخصيب.. وطهران تنفي

خلق »ارتكب����وا أخطاء عدة« في 
املاضي.

وقال أولبرايت لفرانس برس 
»انها معلومة جديدة منهم ال ميكن 
التأكد منها ليس هناك في صور 
األقمار الصناعية ما يدل على موقع 

يحوي أجهزة طرد مركزي«.
لكن أولبرايت رجح ان تكون 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد 

طلبت زيارة هذا املوقع.
وحس����ب مجاهدي خلق، فإن 
املوقع اجلديد الذي يحمل اس����م 
املوق����ع 311 يتم بناؤه داخل جبل 

حلمايته م����ن أي هجمات جوية 
محتملة. كما قد يكون أكبر بقليل 
من املوقع قي����د البناء في فوردو 
قرب قم والذي لم تكشف ايران عن 
وجوده إال في سبتمبر 2009 في 
الوقت الذي كانت الواليات املتحدة 

تستعد لإلعالن عن وجوده.
وتعتب����ر إدارة أوباما منظمة 
مجاهدي خل����ق اإليرانية منظمة 
إرهابية، في حني س����حب االحتاد 
األوروبي العام 2009 هذه املنظمة 
من الئحت����ه للمنظمات اإلرهابية 

في العالم.

في املقابل، نفى مسؤول البرنامج 
النووي اإليراني علي اكبر صاحلي 
هذه املعلومات، وقال في تصريحات 
نقلتها وكالة »مهر« لألنباء »ليس 
لدينا منش����آت كهذه الهدف منها 

تخصيب اليورانيوم«.
وتابع »ليس في إيران اي منشأة 
مصنفة كذلك لم يتم اإلعالن عنها 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وأضاف صاحلي ان ايران متلك 
»العديد من املراكز في مختلف أنحاء 
البالد« تستخدم فيها مواد مشعة 

لغايات طبية او زراعية.

ورد مس����ؤول أميركي بحذر 
على معلومات مجموعة مجاهدي 

خلق.
وص����رح مس����ؤول أميرك����ي 
رفض الكش����ف ع����ن هويته بأن 
»هذه املع����دات قيد التصنيع منذ 
سنوات ونحن على علم بوجودها 

منذ سنوات«.
وقال »م����ع ان الغاية النهائية 
منها التزال غامضة لكن ليس هناك 
سبب في هذه املرحلة لالعتقاد بان 

األمر يتعلق مبوقع نووي«.
وش����دد عل����ى ان »اإليرانيني 

يضعون أيضا معدات عس����كرية 
داخل أنفاق. عل����ى الناس التزام 
احلذر في اس����تنتاجاتهم في هذه 
القضية«. الى ذلك، وصف املرشد 
للث����ورة اإليرانية علي  األعل����ى 
خامنئي امس محادثات السالم في 
الشرق االوسط التي عقدت األسبوع 
املاضي في واشنطن بأنها مسعى 
آخر من قبل الغرب للتستر على 
اجلرائم اإلسرائيلية في األراضي 

الفلسطينية.
ف����ي خطبة  وتاب����ع خامنئي 
عيد الفطر في طهران »ال ميكنكم 

فحسب أن جتلسوا وتراقبوا قمع 
الفلس����طينيني ثم تعق����دوا فجأة 

مؤمترا للسالم«.
وتؤيد إي����ران حركة املقاومة 
اإلس����المية )حم����اس( بوصفها 
املمث����ل احلقيقي للفلس����طينيني 
وكانت طهران قد أش����ارت إلى أن 
أي مفاوضات سالم بدون وجود 
حماس التي لم تشارك في محادثات 
واشنطن ستكون عدمية اجلدوى. 
وتساءل خامنئي الذي يتمتع بالقول 
الفصل طبقا للدستور في جميع 
شؤون الدولة »ما السالم؟ السالم 

بني من؟« وتابع »الهدف مما يسمى 
مبؤمتر السالم كان التستر فحسب 

على جرائم النظام الصهيوني«.
وتع����د تلك املفاوض����ات أول 
محادث����ات س����الم مباش����رة بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني منذ 

نحو عامني.
وال تعت����رف إيران بس����يادة 
إسرائيل وقالت إن اخليار احلقيقي 
الوحيد س����يكون إجراء استفتاء 
من قبل جميع الفلسطينيني ومن 
بينهم مالي����ني الالجئني لتحديد 

مصيرهم.

إيران »ستفرج قريبًا« عن األميركية المعتقلة سارة شورد

 واشنطن:  جنودنا قتلوا أفغانًا للتسلية واحتفظوا بأطرافهم 

طهران � أ.ف.پ: اعلن مس��ؤول ايراني امس 
ان س��لطات بالده »ستفرج قريبا« عن االميركية 
س��ارة ش��ورد التي اوقفت م��ع اميركيني اثنني 
آخري��ن في يولي��و 2009 على ح��دود ايران مع 
كردستان العراق، مشيرا الى ان املباحثات بشأن 

اجراءات االفراج وموعده التزال جارية.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية 
رامني مهمانبراس��ت لتلفزيون »ب��رس تي ڤي« 
االيراني الناطق باإلجنليزية »مبناسبة حلول عيد 
الفط��ر، مت اتخاذ القرار باالف��راج قريبا عن هذه 

الشابة لتعود الى عائلتها«.
بيد انه اضاف ان هناك »مفاوضات مس��تمرة 
حول تفاصيل االفراج عنه��ا وموعده«، وكان مت 
توقيف س��ارة ش��ورد )31 عاما(، مع ش��ني باور 
وجوش فتال بايدي القوات االيرانية في 31 يوليو 
2009 بع��د ان اجتازوا مش��يا احل��دود االيرانية 

قادمني من كردستان العراق املجاور.

واته��م الثالثة الذين اك��دوا انهم دخلوا ايران 
خط��أ بعد ان ضل��وا طريقه��م اثن��اء رحلة في 
كردس��تان العراق، بالتجس��س ودخ��ول ايران 

بطريقة غير مشروعة.
وكان مس��ؤول في وزارة الثقافة واالرش��اد 
االس��المي اعل��ن انه س��يتم االفراج عن س��ارة 
ش��ورد اليوم واعلن احسان غازي زاده هاشمي 
مدي��ر مكتب الصحافة ووس��ائل االعالم احمللية 
ف��ي وزارة الثقافة انه »س��يتم االف��راج عن احد 
االميركي��ني الثالثة املعتقلني بتهمة التس��لل الى 

ايران السبت في فندق االستقالل«.
وردا عل��ى س��ؤال وكالة فران��س برس، افاد 
محامي االميركيني الثالثة مس��عود شافعي انه ال 

ميلك معلومات دقيقة حول موعد االفراج عنهم.
واضاف مهمانبراس��ت ان ق��رار االفراج عن 
سارة شورد، اتخذ بعد ان درس مسؤولون بينهم 

الرئيس محمود احمدي جناد بعناية حالتها.

واش���نطن: نش���ر اجليش األميركي وثائق 
التحقيق ف���ي اتهامات ملجموع���ة من اجلنود 
األميركيني في أفغانستان بقتل مواطنني عزل 
للتس���لية واالحتفاظ بأطرافه���م بعد قطعها 

»للذكرى«!
وتفي���د الوثائ������ق بأن خم��س���ة جن���ود 
تورط���وا في عمليات القتل بش���كل مباش���ر، 
فيما يتهم سبعة آخرون بالتآمر والتستر على 

زمالئهم.
وقالت وزارة الدفاع األميركية »الپنتاغون« 
امس االول ان 12 جنديا أميركيا اتهموا بارتكاب 
جرائم في أفغانستان تتراوح بني قتل مدنيني 
واالحتفاظ بأجزاء آدمي���ة كتذكارات للحرب، 
وأضاف الپنتاغون ان الكشف عن هذه األمور 

أضر بصورة أميركا في أنحاء العالم.
وتفيد االتهامات التي وجهها مدعون عسكريون 
وأعلنت هذا االسبوع بأن جنود املشاة من لواء 
استرايكر اخلامس ومقره والية واشنطن الذي 
أرس���ل إلى اقليم قندهار من���ذ عام وأن جرائم 

القتل وقعت بني يناير ومارس.
وقال السكرتير الصحافي للپنتاغون جيوف 
موري���ل في إفادة صحافي���ة، مثل هذه املزاعم 
خطيرة للغاية. واضاف من الواضح حتى إذا 
ثبت أن املزاعم غي���ر صحيحة انها ضارة وال 

تفيد في االنطباع���ات املأخوذة عن قواتنا في 
أنحاء العالم. 

ورف���ض موري���ل التعقيب عل���ى تفاصيل 
االتهامات الن القضية مازالت في النظام القضائي 
العسكري، وبحسب ملف االدعاء فإن التخطيط 
لقتل مدنيني أفغان بدأ بعد وصول السرجنت 
كالفن جيب���ز الى قاعدة رام���رود في نوفمبر 

املاضي.
وووفقا للمحققني فإن جيبز )25 عاما( وضع 
خطة مع جندي آخر هو جيرمي مورلوك )22 
عاما( وآندرو هوملز )19 عاما( وآخرين، وشكلوا 
»فريق قت���ل«، واتهموا بقتل ثالثة أفغان على 

األقل خالل دورية لهم.
وقال هوملز ان مورلوك اكد له ان الهدف من 
عمليات القتل هو التس���لية، وهدده بالقتل اذا 

ابلغ أحدا باألمر.
وأشارت صحيفة »آرمي تاميز« العسكرية 
الى أن اجلنود جمعوا أطراف ضحاياهم للذكرى 

والتقطوا صورا مع اجلثث.
ووجهت الى جيبز ومورلوك وهوملز ومعهم 
اجلنود مايكل واجنون وآدم وينفيلد تهم القتل 
واالعتداء من بني تهم اخرى، ونفوا جميعا التهم 
املوجهة اليهم ويواجهون عقوبة اإلعدام او السجن 

مدى احلياة في حال ثبتت ادانتهم.

العراق يوافق على دفع 400 مليون دوالر ألميركيين تأثروا نفسيًا من غزو صدام للكويت

خطة أميركية لتقاسم السلطة في العراق: المالكي رئيسًا للوزراء مع تقييد نفوذه

كرزاي يدعو مجددًا المال عمر لالنضمام إلى محادثات السالم


