
 االربعاء
  ١٢  اغسطس ٢٠٠٩ 

 بغداد ـ وكاالت: أعلنت جلنة حقوق اإلنسان في  34 
مجلس النواب (البرملـــان) العراقي إحالة املعتقلني 

املنتمني للنظام السابق إلى السلطات العراقية.
   وقالت عضو اللجنة شذا العبوسي في تصريح 
خاص لراديو «ســـوا» األميركي أذيع أمس «سيتم 
إحالة املعتقلني من مســـؤولي النظام الســـابق من 
القوات األميركية إلى السلطات العراقية، تنفيذا لبنود 

االتفاقية األمنية املبرمة بني بغداد وواشنطن»، غير 
أنها لم تشر ألعدادهم.

   وأكدت عضوة البرملان العراقي عن جبهة التوافق 
حدوث حتسن في معاجلة ملف املعتقلني بعد زيادة 
عدد القضاة املكلفني بالنظر في قضايا املعتقلني حيث 
يواجه املعتقلون من مسؤولي النظام السابق تهما 

تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي.

 العربية  السلطات العراقية تتسلم معتقلي  النظام السابق من القوات األميركية
 و  العالمية 

 الوجوه الجديدة تزيح رموز «الحرس القديم» من «مركزية» حركة فتح
 قريع أبرز الخاسرين والبرغوثي فاز من سجنه في إسرائيل

 فلسطينيون أمام صورة كبيرة ملروان البرغوثي الفائز في انتخابات مركزية «فتح» من سجنه بإسرائيل          (ا.ف.پ) 

 طهران تعرض إقامة ريس في سفارة فرنسا خالل محاكمتها 

 ميانمار: المجلس العسكري يخفف عقوبة
   زعيمة المعارضة إلى ١٨ شهرًا سجنًا

  بيت حلمـ  رويترزـ  ا.ف.پ: بعد سجال 
طويل ومتديد لفترتني، انطلقت عملية فرز 
األصــــوات في انتخابــــات اللجنة املركزية 
واملجلس الثوري حلركة فتح أمس، وأظهرت 
نتائجها غير الرسمية أن مروان البرغوثي 
السياسي الفلسطيني الذي قضت اسرائيل 
بســــجنه مدى احلياة انتخب لشغل مركز 

قيادي في احلركة.
   لكن ذلك لم يكن حال أحمد قريع رئيس 
الوزراء الفلســــطيني الســــابق وأحد كبار 
الفلســــطينيني خالل محادثات  املفاوضني 
أوســــلو عام ١٩٩٣ وأيضا خالل محادثات 
الســــالم األخيرة مع اسرائيل حيث كانت 
خســــارته مقعده في اللجنة املركزية غير 

متوقعة.
  وقــــال ناصر القدوة وهو ابن شــــقيقة 
الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات 
والذي فاز مبقعد في اللجنة املركزية حلركة 
فتح ان هذه نتيجــــة غير متوقعة ومتثل 

تغييرا كبيرا وهائال.
  وكذلــــك أظهرت النتائــــج األولية غير 
الرســــمية ألول انتخابــــات جترى منذ ٢٠ 
عاما الختيار اللجنة املركزية املؤلفة من ١٨ 
عضوا ان حركة فتح انتخبت هيئة تنفيذية 
عليا جديدة لم يبق فيها سوى أربعة فقط 

من عشرة أعضاء من «احلرس القدمي».
  كما فاز نحو ١٢ عضوا مبقاعد في اللجنة 
املركزية الول مرة من بينهم مسؤوالن امنيان 
بارزان سابقان هما محمد دحالن وجبريل 

الرجوب.
  وقالــــت مصادر في جلنة الفرز ان عدد 
االعضاء الفائزين من اجليل القدمي اربعة 
وهم ابوماهر غنيم وسليم الزعنون وعباس 
زكي ونبيل شعث. فيما فاز حسب النتائج 
االولوية مــــن اجليل اجلديــــد للحركة ١٤ 

عضوا وهم محمود العالول عضو املجلس 
التشريعي عن حركة فتح ومروان البرغوثي 
االسير في الســــجون االسرائيلية وناصر 
القدوة وزير اخلارجية الســــابق وجبريل 
الرجوب عضو املجلس الثوري الســــابق. 
باالضافة الى توفيق الطيراوي مسؤول جهاز 
املخابرات السابق وصائب عريقات رئيس 
دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير 
وعثمان ابوغربية املسؤول السابق للتوجيه 
السياسي. كما فاز ايضا جمال محيسن محافظ 
مدينــــة نابلس ومحمد اشــــتيه الوزير في 
حكومة ســــالم فياض وعزام االحمد عضو 

املجلس التشــــريعي ومحمد املدني محافظ 
بيت حلم السابق وسلطان ابوالعينني امني 
ســــر حركة فتح في لبنان وحسني الشيخ 
مسؤول االرتباط الفلسطيني ونبيل شعث 

ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر.
  وفي معرض تعليقه على النتائج، أكد 
الرئيس الفلســــطيني محمود عباس الذي 
جددت له احلركة رئاســــتها بالتزكية، في 
بيان نشرته وكالة االنباء الرسمية (وفا) ان 
«غالبية اعضاء اللجنة املركزية من اجلدد»، 
موضحا ان النتائج النهائية النتخابات اللجنة 
املركزية للحركة ستصدر رسميا في بيان 

للجنة االشراف على االنتخابات.
  بــــدوره اكد عضــــو اللجنــــة املركزية 
املنتخب جبريل الرجــــوب لوكالة فرانس 
برس «اليوم فتح موحدة وقوية وتتوجه 
للشعب الفلسطيني والعالم برؤية سياسية 

حددها املؤمتر ستعمل على اساسها».
  واعتبر ان «نتائــــج االنتخابات انقالب 
على القيــــادة القدمية التي احتكرت حركة 

فتح عشرين عاما».
  اما عضو اللجنة املركزية املنتخب محمد 
دحالن املقرب من األميركيني فقال للصحافيني 
«امامنا من اآلن مهــــام كثيرة اهمها حتديد 

العالقة مع حركة حماس».
  في هذه االثناء، حدد عضو منتخب في 
اللجنــــة املركزية حلركة فتــــح ثالث مهام 
رئيسية لقيادة احلركة اجلديدة ابرزها السعي 
لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء 

االنقسام الداخلي.
  وقال نبيل شعث، الذي احتفظ بعضوية 
اللجنة املركزيــــة في انتخابات احلركة في 
مؤمترها العام السادس، «ان اول مهام اللجنة 
املركزية املنتخبة سيكون التركيز على الوضع 
الداخلي للحركة مبا يضمن اعادة بنائها». 
واضاف شــــعث ان املهمة الثانية ستنصب 
على حتقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية 
النهاء االنقسام الداخلي، في حني ان املهمة 
الثالثة امام اللجنة املركزية لفتح «تتمثل في 
العودة الى الهدف االسمى لتحقيق الدولة 
الفلسطينية املستقلة على حدود عام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس.
  ولم تخل االنتخابات من اتهامات بالتزوير، 
حيث اكد عضو الهيئة القيادة العليا حلركة 
فتح في قطاع غزة احمد نصر في تصريح 
صحافي صحة االتهامــــات التي وردت في 

تصريح منسوب له بوقوع تزوير.

 باريس ـ ا.ف.پ ـ د.ب.أ: أكد املتحدث باسم احلكومة الفرنسية 
لوك شـــاتيل أمـــس عبر اذاعة «ار تيه ال» ان هنـــاك «بداية أمل» 
من اجل التوصل الى «حل ســـريع» لإلفراج عن الشابة الفرنسية 
كلوتيلد ريس املعتقلة في ايران منذ االول من يوليو املاضي بدعوى 
تورطها في االحتجاجات التـــي اندلعت عقب اعالن فوز الرئيس 

محمود احمدي جناد بوالية رئاسية ثانية.
  وقال املتحدث «لدينا بداية امـــل. لدينا االمل بامكان التوصل 
الى حل سريع»، مســـتندا في ذلك الى «االتصاالت الديبلوماسية 
واالتصاالت على اعلى مســـتوى التي اجراها رئيس اجلمهورية» 
نيكوال ســـاركوزي. فبدوره قال وزير التربية «هناك تطور» لكن 
«لزيادة فرص جناح املفاوضات هناك محادثات جارية» ولم يشأ 

«االفصاح عن املزيد».
  وفي هذا السياق كشف سفير ايران في فرنسا سيد مهدي مير 
ابو طالبي الذاعة فرنسا الدولية امس ان بالده اقترحت ان تتمتع 
الفرنسية كلوتيلد ريس بهامش من احلرية املشروطة على ان تقيم 
في ســـفارة بالدها في طهران حتى انتهاء محاكمتها لكن باريس 
لم ترد على هذا العرض. واكد مير ابوطالبي ان «وزارتنا تقدمت 
بتعهد للسلطة القضائية االيرانية بان تتمتع هذه الشابة الفرنسية 
بهامش من احلرية املشـــروطة على ان تقيم في سفارة بالدها في 

طهران حتى انتهاء محاكمتها».
  من جهة أخرى، ذكـــرت وكالة فارس االيرانيـــة لالنباء امس 
ايضـــا أن البرملان االيراني جدد دعوتـــه حملاكمة زعيم املعارضة 

مير حسني موسوي.
  وطالب بعض نواب البرملان املوالني للرئيس االيراني ســـعيد 
مرتضوي مدعي عام طهران بإصدار االوامر بالقبض علي موسوي 

بتهمة إثارة الشغب غير القانوني.

  ودعا النائب البرملاني محمد كرمي شـــهرزاد إلى محاكمة زعيم 
املعارضة.

  وقال «يتعني استدعاء موسوي في أقرب وقت ممكن وأن يقوم 
بتفسير توجهاته غير القانونية وغير املسؤولة في احملكمة وخاصة 

الصلة بني بعض مقراته االنتخابية والسفارات االجنبية».
  وقال شهرزاد «يجب أن تكون هناك مواجهة حاسمة مع الذين 
ساهموا ووجهوا أعمال العنف وأيضا الذين خانوا مؤسسة الدولة 

بإثارة اتهامات التزوير».
  في سياق آخر قالت صحيفة سرماية اإليرانية أمس إن حليفا 
لزعيم املعارضة اإليراني مير حسني موسوي أشار إلى أن ٦٩ شخصا 
قتلوا في االضطرابات التي اندلعت بعد االنتخابات احتجاجا على 

نتيجتها والتي جرت في يونيو املاضي.
  وقال علي رضا حســـيني بهشتي «أسماء ٦٩ شخصا قتلوا في 
االضطرابات التي تلت االنتخابات قدمت إلى البرملان للتحقيق في األمر. 

وتضمن التقرير أيضا أسماء نحو ٢٢٠ شخصا محتجزين».
  بدوره قال علي رضا جمشيدي املتحدث باسم السلطة القضائية 
امـــس ان اكثر من ٤٠٠٠ محتج اعتقلوا على مســـتوى البالد بعد 
االنتخابـــات. وأعلن جمشـــيدي أنه مت من خـــالل جهود القضاة 

املتواصلة االفراج عن ٣٧٠٠ شخص منهم «بسرعة».
  ونســـبت وكالة «مهر» اإليرانية شبه الرسمية الى جمشيدي 
قولـــه فـــي آخر مؤمتر له عقـــده أمس  قبل انتهاء فترة رئاســـة 
هاشمي شاهرودي للسلطة القضائية «ان البعض ظنوا ان السلطة 
القضائية التزمت الصمت فيما يتعلق باالحداث االخيرة ولم تقم 
باملتابعة الالزمة  اال انه البد من القول انه اتخذت اجراءات كثيرة 
وقد اجرى هاشمي شاهرودي شخصيا املتابعات الالزمة وأصدر 

ايضا اوامر في هذا املجال».

 المعارضة تقول إن ٦٩ قتلوا في االضطرابات ونواب يجددون المطالبة بحبس زعيمها 

 «األوروبي» يشدد العقوبات على النظام وسو تشي لن تتمكن من المشاركة في االنتخابات

  واشنطن ترّحل المؤيد 
  واليمنيون يستقبلونه بحفاوة بالغة 

 مبارك هّنأ
   نجاد بتجديد 

واليته الرئاسية
 طهران ـ يو.بي.آي: 
بعـــث الرئيس املصري 
حســـني مبارك برقية 
الى نظيـــره اإليراني 
محمـــود أحمدي جنــاد 
ـّأه فيها مبناسبة  هنــــ
الـــدورة  فـــــوزه في 
العاشـــرة لالنتخابات 
الرئاسية. وقالت وكالة 
مهر لالنباء شـــــــبه 
امـــس ان  الرســـمية 
مبارك بعث ببرقـــــية 
الرئيـــس أحمدي  الى 
جنـــاد هنـــأه فيهــــا 
الـــدورة  بفـــوزه في 
العاشــرة لالنتخابات 

الـرئاســــــية. 

  صنعاءـ  أ.ف.پ: خصص استقبال حار أمس لإلمام اليمني محمد 
علي حســـن املؤيد احملكوم بالسجن في الواليات املتحدة ٧٥ عاما 

بتهمة متويل االرهاب وطرد بأمر من قاض فيدرالي اميركي. 
   ووصل االمام البالغ من العمر ٦١ عاما ومرافقه محمد زايد إلى 
مطار صنعاء حيث كان في اســـتقبالهما ثالثة وزراء (اخلارجية 
وحقوق االنسان والعدل) على االقل ووفود قبلية وزعماء أحزاب 

سياسية.
   ولم يدل رجل الدين املريض بأي تصريح بل نقل الى مستشفى 
الجراء فحوصات طبية بحسب مقربني منه اعتبر احدهم انه «يوم 

عظيم».
   وكانت القاضية دورا اريزاري من احملكمة الفيدرالية في شرق 
نيويورك في بروكلني اصدرت حكمها على االمام املؤيد في السابع 
من اغسطس باملدة التي قضاها في السجن حتى تاريخه في حني 
كان االســـتئناف في اكتوبر ٢٠٠٨ نقض احلكم الصادر بحقه في 

٢٠٠٥ بحجة ان القضية مبنية على شهادات «غير ذات صلة».
   وكان االمام محمد علي حســـن املؤيد، االمام السابق للمسجد 
الرئيســـي في صنعاء، ومرافقه (محمد زايد) اوقفا في ٢٠٠٣ في 
فرانكفورت (املانيا) وسلما الى الواليات املتحدة حيث ادينا بدعم 

االرهاب.
   وتوصال في السابع من اجلاري الى تسوية مع القضاء االميركي 
لتفادي اجراء محاكمة جديدة. وقد اقرا فقط بانهما قدما مساعدة 
مادية حلركة حماس الفلســـطينية وتعهدا بعدم االعتراض على 

قرار طردهما من البالد.
   وطالبا بترحيلهما الى اليمن التي كانت تطالب باالفراج عنهما، 
ولـــدى توقيفهما في ٢٠٠٣ اتهم وزير العدل االميركي انذاك جون 
اشكروفت االمام املؤيد «بانه دفع شخصيا ٢٠ مليون دوالر السامة 

بن الدن زعيم القاعدة في لقاء دبره هذا التنظيم». 

 بعد تسوية قضائية اعترف فيها بدعم «حماس»

 «سي. إن. إن» تؤكد مقتل محسود 
خالل عملية تدليك ساقه 

 عواصمـ  وكاالت: يبدو ان اجلدل على وفاة زعيم طالبان باكستان 
بيعة اهللا محسود بات محســـوما مع تأكيد احلركة ذلك واعالنها 
احلـــداد ١٥ يوما على مقتله. وذكرت قناة تلفزيونية باكســـتانية 
خاصة أن املتحدث اجلديد باسم «طالبان – باكستان» أعظم طارق 
أكد مقتل زعيمها بيعة اهللا محسود في غارة جوية أميركية وقعت 

يوم االربعاء املاضي وأنها أعلنت ١٥ يوما حدادا على موته.
   واضافت احملطة ان طارق أبلغها في اتصال هاتفي الليلة قبل 
املاضية بأن احلركة ستلتزم بوقف اطالق النار خالل مدة احلداد، 

مشيرا الى انه لم يتم بعد اختيار خليفة لبيعة اهللا محسود.
  وفي واشـــنطن، ذكرت محطة التلفزيون االميركي «ســـي. ان. 
ان» أمس االول نقال عن مســـؤولني اميركيني كبار ان محسود قتل 
بصواريخ اميركية خالل عملية تدليك على سطح احد املنازل.  ومن 
ناحيته، قال مسؤول اميركي في قسم مكافحة االرهاب مفضال عدم 
الكشـــف عن هويته لوكالة فرانس برس ان هناك «مؤشرات قوية 
تظهر ان محســـود قد قتل» وان «اي شـــخص لم يكن ينتظره في 
املنزل على العشاء في ذلك املســـاء».  وحسب «سي. ان. ان» فان 
الزعيـــم املتمرد كان موضع رصد من قبل تســـع طائرات اميركية 
بدون طيار منذ عدة اسابيع وان عناصر وكالة املخابرات املركزية 
االميركية «سي آي ايه» تلقوا من الرئيس باراك اوباما االذن املسبق 
للضرب في حال حددوا بكل وضوح هدفهم.  واضافت احملطة «فجأة، 
مســـاء االربعاء، ظهر رجل على ســـطح منزل والد زوجة محسود 
في باكستان».  واشارت الى ان «االمر يتعلق برجل مربوع القامة 
ويشبه محسود» موضحة ان امرأة بدأت بتدليك رجليه. والواقع، 
ان وكالة املخابرات االميركية «تعلـــم ان زعيم طالبان يعاني من 
السكري وغالبا ما يتعرض لاللم في رجليه».  وقالت ايضا «عندها 
قررت «سي آي ايه» ان تتدخل. واعتقد عناصر الوكالة انه في مرمى 

تصويبهم وقضوا عليه». 

 «طالبان» تعلن وقف النار ١٥ يوماً حداداً على وفاته  

 عواصم ـ وكاالت: أصدرت محكمة في 
ميامنار امس حكما بالسجن ثالث سنوات 
مع األشغال الشاقة بحق زعيمة املعارضة 
أونغ سان سو تشي، لكن املجلس العسكري 
احلاكم خفف العقوبة في احلال إلى اإلقامة 
اجلبرية ملدة ١٨ شــــهرا. وخلصت محكمة 
خاصة مشّكلة في سجن إنسني إلى أن سو 
تشي (٦٤ عاما) مدانة بخرق قوانني اإلقامة 
اجلبرية بالسماح ملواطن أميركي بزيارتها. 
اال ان رئيس املجلس العسكري احلاكم في 
ميامنار اجلنرال ثان شوي قام على الفور 
بتخفيف احلكم من السجن ثالث سنوات 
مع األشغال الشاقة إلى اإلقامة اجلبرية عاما 
ونصف العام، وهو ما سيمنع سو تشي من 
املشاركة في االنتخابات املزمع اجراؤها في 
العام املقبل. وأدانت احملكمة ذاتها خادمتا 
سو تشي خني خني وين ووين ما، وأصدرت 
بحقهما حكما بالسجن ثالث سنوات. كما 
صدر حكم بحــــق املواطن األميركي جون 
ويليامز يتاو بالســــجن ٧ سنوات بتهمة 
ارتكاب مخالفتني واذ دعا االحتاد االوروبي 
املســــؤولني الطالق سراح سو تشي دون 
قيد او شرط، اشار الى تشديد «االجراءات 
التقييدية ضد النظام العســــكري واتخاذ 

اجراءات اضافية». 

 «حماس» تدعو قيادة «فتح» الجديدة
   للتمسك بالثوابت والوحدة

 غزة ـ د.ب.أ: قالت حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) امس إن قيادة حركة 
فتــــح التي جرى انتخابها في املؤمتر العام الســــادس للحركة «ســــتكون في 

اختبار حقيقي».
  وقال ســــامي أبوزهري املتحدث باسم احلركة في تصريحات صحافية إن 
«انتخابات حركة فتح هي شأن داخلي ونحن نعتبر أن القيادة اجلديدة املنبثقة عن 
احلركة في اختبار حقيقي لقياس مدى التزامها باحلقوق والثوابت الفلسطينية».  
وأضاف أبوزهري: «كما ان هذه القيادة اجلديدة لفتح ستكون في اختبار مدى 
التزامها بالوحدة الوطنية وتقدمي استحقاقاتها ومدى متسكها بخيار الصمود 
واملقاومة». وكانت حماس عقبت على انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قائدا عاما حلركة فتح بأن احلركة لن تكون أفضل حاال بهذا االنتخاب.  ويأتي 
انتخاب قيادة جديدة لفتح وسط استمرار تعثر احلوار الوطني الفلسطيني 
مع حركة حماس الذي ترعاه مصر ومن املقرر اســــتئنافه في ٢٥ اجلاري في 

مسعى للتوصل إلى اتفاق مصاحلة ينهي االنقسام الداخلي. 

 الناتو وموسكو اتفقا على تعزيز تعاونهما العسكري في أفغانستان

  روسيا تعمل على إنجاز صواريخ «حرب النجوم» 
 موسكوـ  وكاالت: أعلن سالح اجلو الروسي 
امس ان روسيا تعمل على اجناز نظام صواريخ 
جديد قادر على الدفاع عن البالد من األسلحة 
املنتشرة في الفضاء والتي تتهم موسكو واشنطن 
بالسعي الى انشائها. ونقلت الوكاالت الروسية 
عن اجلنرال الكســــندر زيلني قوله «اننا نبني 
نظاما جديدا قادرا ليس فحسب على جتاوز نظام 
مضاد للصواريخ بل نظام فضائي ايضا» في 
خطوة تعيد الى االذهان شبح حرب النجوم.

  واكد ان بناء هذه الصواريخ من طراز اس٥٠٠ 
اولوية سالح اجلو ألن الواليات املتحدة ستملك 
سنة ٢٠٣٠ على حد قوله، صواريخ «فضائية» 

قادرة على ضرب روسيا في اي مكان. 
  واوضح زيلني ان «اسلحة اجلو في اخلارج 
خاصة منها في الواليات املتحدة ستكون قادرة 
على القيام بهجمات منســــقة بدقة عالية على 

صعيد شامل وعلى اي هدف في روسيا».
  واضاف ان هذا اخلطر «ليس افتراضيا بل 
حقيقيا» مؤكدا ان «نظام اس٥٠٠ سيكون قادرا 
على تدمير اي صاروخ بالستي او طائرة تفوق 

سرعة الصوت».
الذي يعمل    وســــيكون الصاروخ اس٥٠٠ 
اجليش الروسي على اجنازه قادرا على رصد 
ومطاردة صــــاروخ عدو على مدى نحو ٣٥٠٠ 
كلم تقريبا. وحتتج روســــيا منذ سنوات ضد 

مشــــروع الدرع االميركية املضادة للصواريخ 
التي تســــعى الواليات املتحدة الى نشرها في 
اوروبا معتبــــرة انها تعرض امنها الى اخلطر 
بينمــــا تؤكد الواليات املتحــــدة ان هذا النظام 
يهدف فقط الى حمايتهــــا من الدول «املارقة» 

مثل ايران وكوريا الشمالية.
  وتتهم موسكو ايضا واشنطن بالسعي الى 
عسكرة الفضاء لكن الواليات املتحدة رفضت 

فكرة معاهدة حتظر األسلحة في الفضاء.
  من جهة اخرى تعهد األمني العام اجلديد حللف 
شمال األطلسي (ناتو) اندرس فوغ راسموسن، 
وسفير روسيا لدى احللف دميتري روغوزين 
بتعزيز التعاون العسكري في أفغانستان خالل 

أول لقاء لهما في بروكسل امس.
  وخالل ما وصف بأنــــه اجتماع «إيجابي» 
و«ودي»، قال مســــؤولو الناتو إن راسموسن 
وروغوزين اتفقا على ضرورة تعاون اجلانبني 
أيضــــا في اجلهود الدولية ملكافحة االنتشــــار 
النووي والقرصنة. وقد دب اخلالف بني اجلانبني 
منذ أغســــطس من العام املاضي، عندما غزت 
روســــيا جورجيا التي تأمل في االنضمام إلى 
حلــــف الناتو، ولكن في األشــــهر األخيرة بدأ 
الطرفان في الدفع من أجل مزيد من التعاون في 
مجاالت مثل القرصنة ونزع األسلحة النووية 

ومكافحة املخدرات في أفغانستان.


