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سلطات »غوانتانامو« تعتبر إضراب السجناء عن الطعام في حكم املنتهيعربية وعالمية
واشنطن- ا.ف.پ: اعلنت السلطات في سجن غوانتانامو انتهاء االضراب عن الطعام غير املسبوق 
الذي نفذه سجناء منذ ستة اشهر في هذا املعسكر احتجاجا على اعتقالهم. وقال الكولونيل صمويل 
هوس املتحدث باسم السجن ان 19 معتقال من اصل 164 في غوانتانامو، مازالوا مضربني عن 
الطعام حتى اآلن، واليزال 18 منهم يتلقون الطعام من خالل أنبوب. واضاف في نشرته اليومية انه 
»بعد اليوم لن تنشر قوة التحالف في خليج غوانتانامو )التي تديرالسجن( اية حصيلة يومية عن 
االضراب عن الطعام«.

خامتي يحذر الغرب من »عواقب عاملية« إذا فشل احلوار

إيران: لقاء روحاني وأوباما على هامش اجتماعات
اجلمعية العامة لألمم املتحدة »ليس على جدول األعمال« 

الســوري«. وكان  والشــأن 
ظريف قد اجتمــع ايضا مع 
السياسة اخلارجية  منسقة 
في االحتاد االوروبي كاثرين 

أشتون.
مــن جهــة أخــرى نقلت 
وكالــة )مهــر( عــن أفخــم 
قولها ان جولــة املفاوضات 
النووية بني ايران والسداسية 
الدولية املقــررة غدا »بداية 
ملرحلة جديدة من املفاوضات 
النووية«. وقالــت ان ايران 
»ستؤكد على ضرورة االقرار 
بحقــوق الشــعب االيرانــي 

بامتــاك التقنيــة النوويــة 
وإجــراء عمليــة التخصيب 

على أراضيه«.
 الى ذلــك، خير الرئيس 
اإليرانــي األســبق محمــد 
خامتــي الــدول الغربية بني 
العمــل مع الرئيــس اجلديد 
حسن روحاني، أو املخاطرة 
بخسارة فرصة اعتبرها غير 
مسبوقة إلنهاء األزمة احلالية 

مع إيران.
جاء ذلك في مقال خلامتي 
فــي صحيفــة »الغارديان« 
امس »أن فرصــة االنخراط 
مع ايران حاليا ال مثيل لها، 
لكن مضاعفات الفشل ميكن 

أن تكون عاملية«.
وقال خامتي »هناك وللمرة 
األولى فرصة لتكوين اجماع 
وطنــي فــي ايــران يتجاوز 
الــوالءات احلزبيــة، وميكن 
املأزق السياســي  أن يعالج 
فــي الباد من خال التركيز 
على احلوار والتفاهم املتبادل 
على الصعيد العاملي«. وحذر 
الرئيس االيراني األسبق من 
أن الفشــل اآلن في خلق جو 
من الثقة واحلوار الهادف بني 
الغرب وطهران سيؤدي إلى 
تعزيز القــوى املتطرفة في 
كا اجلانبني، وســتكون لها 
عواقب تتجاوز حدود ايران 
فــي وقت الحق ولــن تكون 

اقليمية فقط بل عاملية. 

عــام 1980. في هــذه االثناء، 
وصفــت املتحدثــة باســم 
اخلارجيــة االيرانيــة اللقاء 
الــذي جمع امــس االول بني 
الوزير محمــد جواد ظريف 
ونظيره البريطاني وليم هيغ 
فــي نيويورك علــى هامش 
اجتماعــات اجلمعية العامة 
بـ»االيجابي«.  لألمم املتحدة 
وقالــت ان املباحثــات بــني 
الوزيريــن» كانــت ايجابية 
للجانبــني  أتاحــت  حيــث 
تبــادل وجهــات النظر فيما 
االقليمية  يتعلق بالقضايــا 

وكاالت:   - عواصــم 
أكدت املتحدثة باســم وزارة 
اخلارجيــة االيرانية ان لقاء 
بني الرئيسني االيراني حسن 
روحانــي واالميركــي باراك 
اوباما على هامش اجتماعات 
اجلمعية العامة لامم املتحدة 
»ليس على جدول االعمال«.

واوضحت املتحدثة مرضية 
افخم فــي لقائهــا الصحافي 
االســبوعي قائلة »نعتقد ان 
الفرصة للقاء لم تسنح بعد«. 
وتابعت »ال نريد اجراء لقاء 
للمبدأ فحسب«، موضحة »بل 
للتوصل الــى اهدافنا ،لدينا 
اطار وديبلوماسية ناشطة«.
وقالت افخم إن اجتماعا 
األســبوع  هــذا  ســيعقد 
الديبلوماســيني  بني كبــار 
اإليرانيــني والقوى العاملية 
في األمم املتحدة سيدشــن 
»عهدا جديدا« للحوار حول 
النووي اإليراني.  البرنامج 
واضافت بالقول »ميثل هذا 
االجتماع التزامــا جديا من 
جانــب األطــراف األجنبية 
الــى حــل وفقا  بالتوصــل 

جلدول زمني محدد«.
وسيكون االجتماع املقرر 
غدا والذي يتوقع أن يحضره 
وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري هــو األعلى مســتوى 
بني الواليات املتحدة وإيران 
منذ قطــع العاقــات بينهما 

)رويترز(  وزير اخلارجية االيراني جواد ظريف ونظيره البريطاني وليم  هيغ خالل لقائهما بنيويورك امس االول   

حتليل إخباري

ثارت تساؤالت عديدة حول األسباب التي دعت 
اسرائيل لتقدمي املشورة الى القوات الكينية في 
مفاوضاتها مع اخلاطفني لعدد من الرهائن في 

مركز »ويست غايت« التجاري في نيروبي.
هل ألن إسرائيليني من بني الرهائن احملتجزين أم 
ألن إسرائيليني ميلكون كليا او جزئيا هذا املركز 

التجاري أم لوجود عالقات خاصة تربط بني 
اسرائيل وكينيا؟

يقول احد اخلبراء في العالقات اإلسرائيلية ـ 
األفريقية ان العالقة بني كينيا وإسرائيل تعتبر 

بني العالقات األكثر استقرارا للدولة العبرية في 
القارة األفريقية، فالتعاون الزراعي واالقتصادي 
واألمني اإلسرائيلي مع كينيا معروف منذ عقود 

طويلة وسبق ان اعتقلت كينيا أعضاء مجموعات 
فلسطينية وسلمتهم الى اسرائيل التي حاكمتهم 

وأدانتهم على أفعال اقترفت في كينيا.
ويعتبر التعاون األمني مع كينيا احد ابرز عوامل 
جناح القوات االسرائيلية في حترير الرهائن من 

»مطار عنتيبة« في أوغندا عام 1976، إذ مكنت 
كينيا الطائرات االسرائيلية املشاركة في العملية 

من الهبوط في مطار نيروبي والتزود بالوقود، بل 
تقدمي العالجات الطبية للجرحى بعد تنفيذ العملية.
وتشير وثيقة ديبلوماسية أميركية مؤرخة في 15 

مارس 2007 ونشرها موقع »ويكيليكس« حول 
لقاء بني ديبلوماسي أميركي ومدير عام وزارة 

اخلارجية الكينية توم أمولو، الى التعاون األمني 

اإلسرائيلي ـ الكيني، اذ اوضح أمولو ان كينيا 
تقيم تعاونا أمنيا واستخباراتيا وثيقا وعلى كل 

املستويات وفي كل امليادين منذ سنوات طويلة مع 
اسرائيل، وأضاف ان »اسرائيل شريك استراتيجي 

بالنسبة لنا، وهي في نظرنا وزن مضاد لدول 
اخرى في املنطقة ليست شريكة في قيمنا«، في 

اشارة الى السودان. ويؤكد املراسل السياسي 
لصحيفة »هاآرتس« االسرائيلية باراك رابيد ان 

»نيروبي تخدم في السنوات األخيرة كقاعدة 
تنطلق منها محاوالت املؤسسة األمنية وأسرة 
االستخبارات اإلسرائيلية لفهم ما يجري في 

أفريقيا ومجابهة مخاطر اإلرهاب املتزايدة ضد 
أهداف اسرائيلية في القارة السوداء«.

ملاذا أرسلت إسرائيل قوات خاصة للمساعدة في حترير الرهائن احملتجزين في كينيا؟!

عباس: على إسرائيل بناء السالم ال املستوطنات
غــزة ـ أ.ش.أ: أكــد  الرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس »أبومازن«: »ان على إسرائيل أن 
تبني الســام ال املستوطنات، مشيرا الى وجود 
فرصة حقيقية لتحقيق الســام الدائم والعادل 
والشامل، وانه ميكن حتقيق ذلك بدون أخطاء«. 
جــاء ذلك في كلمته خــال اجتماعه مع عدد من 
قادة اجلالية األميركيــة اليهودية في نيويورك 
ونقلتها وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، حيث 
أطلعهــم علــى نتائج اســتئناف املفاوضات مع 
اجلانب اإلسرائيلي في 30 يوليو املاضي لبحث 

جميع القضايا اجلوهرية.
وأضاف: »أن استئناف املفاوضات جاء بفضل 
اجلهــود احلثيثة والبناءة التــي بذلها الرئيس 
األميركــي باراك أوباما ووزيــر خارجيته جون 
كيري، مشيرا الى أن الواليات املتحدة األميركية 
شريك كامل في هذه املفاوضات، ومشددا على أن 
املفاوضات سوف تعالج جميع قضايا احلل النهائي 
وهي القــدس، احلدود، املســتوطنات، الاجئني 

األمن، واألسرى«.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة اخلارجية 
الفلسطينية االمم املتحدة ومؤسساتها والعالم 
بعدم االكتفاء بعبارات اإلدانة ملا يتعرض له الشعب 
الفلسطيني من احتال واستيطان وعدوان مستمر 
وإلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي. وقالت 
اخلارجية في بيان لها ان على االمم املتحدة والعالم 
العمل على اتخــاذ التدابير واالجراءات العملية 
التي تفرض على حكومة االحتال االســرائيلي 
احتــرام القانون الدولي وااللتــزام به واالفراج 

عن االسرى خاصة بعد اتفاقية جنيڤ الرابعة.
وفي الوقت نفســه، توغلــت قوات االحتال 
اإلسرائيلية بشــكل محدود صباح  أمس شرق 
مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت عمليات 

جتريف في أراضى املواطنني الفلسطينيني.
وذكرت مصادر أمنية فلســطينية أن نحو 6 
جرافات إسرائيلية توغلت نحو 150 مترا بالقرب 
من الســلك الفاصل في دير البلح، حيث شرعت 
في عمليات جتريــف ألراض زراعية في محيط 
مكــب  النفايات شــرق املدينة، فيمــا قام جنود 

االحتال بإشعال النيران في املكان.
وعلى جانب آخر كشــفت مصادر أمنية عن  
قيام قوات االحتال اإلســرائيلي  بسلســلة من 
االعتقاالت بدايتها اعتقال خمسة شبان من قرية 
عابود مبدينــة رام اهلل بالضفة الغربية، وذلك 
في ظل سياســة املداهمات التي يجريها اجلانب 
االســرائيلي مبختلف املدن الفلســطينية خال 
الفتــرة األخيــرة، كما اعتقلت ثاثــة طاب من 
جامعة القدس على حاجز الكونتينر شرق بيت 
حلم، كما اعتدت على الطفل عوني ابو شمسية 
)12عاما( بالضرب في البلدة القدمية من اخلليل، 
واعتدت أيضا  على املصورين وحطمت كاميرات 

التصوير التي بحوزتهم.
ووســط تصاعــد االحــداث شــارك مئــات 
الفلســطينيني في غزة في مسيرة حاشدة دعت 
إليها حركة املقاومة اإلسامية »حماس« )أمس(  
ضد انتهاكات االحتال اإلسرائيلي بحق املسجد 

األقصى املبارك ومدينة القدس احملتلة.

بغداد - وكاالت: أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
امس عن سقوط مروحية تابعة للقوات اجلوية 
في اشــتباكات مع مجموعات مســلحة تابعة 

لتنظيم القاعدة.
واوضح مصدر بالوزارة رفض الكشف عن 
هويته ان »مروحية سقطت في منطقة حوض 

حمرين شمالي محافظة ديالى«.
وأكد ان حتقيقا يجرى ملعرفة أسباب سقوط 
املروحية مســتبعدا تعرضها لنيران أرضية 
من جانب املســلحني، مضيفا ان فرق إسعاف 
عسكرية توجهت الى موقع سقوط املروحية 

في محاولة إلنقاذ طاقمها.
وقال ان مكان حادث سقوط املروحية كان 
بعيدا عــن منطقة االشــتباكات بني اجلانبني 
والتي تنفذ في اطار عملية أمنية واسعة ينفذها 
اجليش العراقي ملطاردة فصائل مســلحة في 

منطقة حوض حمرين. 
تزامنــا مع ذلــك ، قتل أربعة مــن قياديي 
تنظيم القاعدة بالعراق في عملية نفذها اجليش 

بشمال بعقوبة.

ونسب موقع )السومرية نيوز( الى مصدر 
أمني قوله إن »قوات أمنية خاصة من اجليش 
بإســناد من الطيــران احلربي، نفــذت عملية 
اســتباقية في عمق تال حمرين شمال شرق 
بعقوبة استهدفت احد أهم اوكار التنظيم الذي 
يدعى العقرب )تابع للقاعدة( ومتكنت من قتل 
أربعة من قيادات القاعــدة واعتقال 7 آخرين 
بينهم عناصر مساعدة، جميعهم من املطلوبني 

بتهمة اإلرهاب«.
وتواصا ملسلسل اعمال العنف في الباد، حيث 
قتل امس ســبعة من عناصر الشرطة العراقية 
ومدني في هجومني باالسلحة الرشاشة وقذائف 
الهاون ، وشــن مســلحون مجهولون استهدفوا 
مركزين للشرطة في كل من راوة وعنة في محافظة 
االنبار غرب الباد، وفقا ملصادر امنية وطبية.

 واوضحت املصادر ان املســلحني هاجموا 
مركزا للشرطة في عنه فقتلوا ستة من الشرطة 
ومدنيــا، بالتزامن مع هجــوم بقذائف الهاون 
استهدف مركزا للشرطة ايضا في راوة القريبة 

حيث قتل شرطي آخر.

اخلرطومـ   وكاالت: أعلنت الشرطة السودانية 
امــس عــن مقتل احد املشــاركني فــي تظاهرات 
احتجاجــا على زيادة اســعار احملروقات، حيث 
أطلــق عليه النار من ســيارة مدنيــة في والية 

اجلزيرة بوسط السودان. 
وأوضحت الشرطة في بيان بثته وكالة االنباء 
السودانية الرسمية )ســونا( انه » بدأ عدد من 
املتظاهرين في منطقة عووضه في ود مدني في 
رشــق عربات املارة باحلجارة وفي هذه االثناء 
اطلقت رصاصة من عربة مدنية عابرة اثر رشقها 
باحلجارة وأصابت املواطن احمد محمد علي )23 
عاما( وادت الى وفاتــه في احلال وفرت العربة 

هاربة«.
والقت الشرطة القبض على 103 اشخاص من 

احملتجني خال تلك املظاهرات. 

وكان املئــات قد تظاهــروا في مختلف انحاء 
مدينــة ود مدنــي احتجاجا على زيادة اســعار 
احملروقات الذي اعلنته احلكومة كجزء من اجراءات 
اصاحية أبرزها رفع الدعم عن احملروقات والقمح.

كما تظاهر املئات من طاب املدارس في منطقة 
الثورة مبدينة ام درمان غرب العاصمة اخلرطوم 

على ضفة نهر النيل. 
وسبق ان اعلن الرئيس السوداني عمر البشير 
»ان دعم احملروقات اصبح يشــكل خطرا كبيرا 

على االقتصاد«.
ويعاني االقتصاد السوداني من تراجع قيمة 
العملــة احمللية وارتفاع التضخم منذ ان اصبح 
اجلنوب دولة مستقلة في يوليو 2011 وأخذ معه 
75% مــن عائدات انتاج البــاد من النفط البالغ 

470 ألف برميل يوميا.

اجلزائــر- وكاالت: طالب نــواب جزائريون 
بعزل رئيس البرملان العربي ولد خليفة بسبب 
تدهور حالته الصحية واملخاوف من عدم قدرته 
على مواصلة رئاسة وإدارة املؤسسة التشريعية 
بالكفــاءة املطلوبــة، وهو األمر الــذي يزيد من 

مؤشرات عدم االستقرار السياسي في الباد.
فقــد أثار الوضــع الصحي لرئيــس البرملان 
العربــي ولد خليفة اهتمام بعض نواب البرملان 
اجلزائــري الذين طالب بعضهــم باإلطاع على 
التقريــر الطبي اخلاص به ملعرفــة مدى قدرته 
على امتام فترته على رأس املؤسسة التشريعية 
بعد أن غاب عنها عدة أسابيع ما أدى إلى عرقلة 

النشاط البرملاني.
وكانت اجللسة املقتضبة التي عقدها العربي 
ولــد خليفة أمــس االول - والتي لم تســتغرق 
أكثر مــن خمس دقائق لتنصيــب نواب رئيس 
املجلس الشعبي الوطني - دافعا لبعض النواب 
في الشــروع في توحيد املواقف بشأن ضرورة 
اإلطاع على امللف الطبي لرئيس املجلس الذي 
ظهر متعبا بعض الشيء بعد فترة عاج قضاها 

في فرنسا.
وفي هذا الشــأن، قال حبيب زقاد النائب عن 
االحتاد الوطني الدميوقراطي االجتماعي أن نوابا 
في احلزب الذي ينتمى إليه سيطالبون باإلطاع 

على امللف الطبي لرئيس البرملان ألن األمر يتعلق 
مبؤسسة ينتخبها الشعب.

وأفادت مصادر مؤكدة من داخل املجلس، بأن 
نوابــا من املجموعة البرملانيــة جلبهة التحرير 
الوطنــي، اقترحوا إعفاء ولــد خليفة من مهامه 
بصفته رئيســا للمجلس الشعبي الوطني بعد 

تدهور وضعه الصحي وسفره إلى اخلارج.
من جهة اخرى، كشفت مصادر أمنية جزائرية 
رفيعة املستوى وعلى صلة مبلف اإلرهاب انه مت 
تعزيز إجراءات األمن على السفارات والقنصليات 
األجنبية ورئاســة اجلمهورية حتسبا لعمليات 
إرهابية بالعاصمة اجلزائرية تعتزم اجلماعات 
املتشــددة تنفيذها بعــد ورود معلومات مؤكدة 
تفيد بوجود محاوالت من الزعيم اجلديد لكتيبة 
األنصــار بالعاصمة لتنفيذ عمليــات انتحارية 
نوعية الثبات وجوده، والقيام بعمليات اختطاف 

حلل االزمة املالية التي متر بها.
ونقلت صحيفة »الفجر« عن املصادر نفسها 
أن معلومات وصلت إلى أجهزة األمن تؤكد وجود 
مخطط يستهدف املصالح األجنبية في العاصمة، 
خاصة الواليات املتحدة األميركية وفرنسا، ومقار 
حكومية ومنشآت عامة، مما دفع املصالح املعنية 
إلى تعزيز اإلجراءات األمنية للحيلولة دون وقوع 

عمليات انتحارية أو عمليات اختطاف.

مقتل 4 من »القاعدة« واعتقال 7 آخرين

سقوط طائرة تابعة للجيش العراقي 
باشتباكات في ديالى

ق محتجني على زيادة األسعار السودان: األمن يفرِّ

اجلزائر: نواب يطالبون بعزل رئيس البرملان 
من منصبه لتدهور حالته الصحية

أوباما عرض تقدمي الدعم.. ودعوات أممية إلرسال قوات أفريقية للمساندة

»الداخلية الكينية«: »سيطرنا على ويست غايت« 
و»الشباب«: مازلنا نحتجز رهائن »على قيد احلياة«

داخل املجمع يبدون في غاية 
االضطراب لكنهم ال زالون على 

قيد احلياة«. 
ووصفــت احلركــة حالة 
مقاتليهــا بأنهــم »هادئــون 

يتنقلون في أنحاء املركز«.
وقال مســؤولون امنيون 
الســلطات  ان  أمريكيــون 
األميركية حتقق في معلومات 
قدمتها السلطات الكينية بأن 

مقيمــني في دول غربية منها 
الواليــات املتحدة رمبا كانوا 

بني املهاجمني.
وعرض الرئيس األميركي 
باراك اوباما تقدمي الدعم قائا 
انه يعتقد ان كينيا ســتبقى 
ركيزة لاستقرار في املنطقة.
مــن ناحيــة اخــرى دعا 
مبعــوث األمم املتحــدة فــي 
الصومال نيكوالس كاي الى 
إرسال قوات أفريقية اضافية 
ملواجهة حركة الشباب التي 

قال انها متثل تهديدا دوليا.
وفــي هــذا الشــأن، قالت 
الكينية  وزيــرة اخلارجيــة 
أمينــة محمد فــي مقابلة مع 
شــبكة تلفزيون أميركية ان 
»اثنــني أو ثاثــة أمريكيني« 
وامرأة بريطانيــة كانوا بني 
املسلحني الذين نفذوا الهجوم.
وأضافــت ان األمريكيــني 
»شبان رمبا تتراوح أعمارهم 
بــني 18 و19 عامــا«. وتابعت 
قائلة »هم من اصل صومالي 
أو اصل عربي لكنهم عاشوا في 
الواليات املتحدة في مينيسوتا 

ومكان اخر«.
الشــباب  غيــر ان حركة 
التي قالت انهــا على اتصال 
بأعضائها في مركز التسوق، 

نفت تعليقات الوزيرة.
وقــال املكتــب اإلعامــي 
لـ»رويترز« »اولئك  للحركة 
الذين يصفون املهاجمني بأنهم 
امريكيون أو بريطانيون هم 
أشخاص ال يعرفون ما يجري 

في مبنى ويست غايت«.

»عــدد ال يحصــى مــن جثث 
التســوق  القتلــى« مبركــز 

الكيني.
ان  احلركــة  واضافــت، 
أعضاءها ما زالوا يتحصنون 
فــي مركــز »ويســت غايت« 
وان الرهائــن مــا زالوا على 
قيد احلياة قائلة في تغريدة 
على تويتــر »الرهائن الذين 
»املجاهــدون«  يحتجزهــم 

نيروبــي ـ وكاالت: أكدت 
وزارة الداخليــة الكينيــة ان 
قوات األمن بسطت سيطرتها 
على مجمع »ويســت غايت« 
العاصمــة  فــي  التجــاري 
نيروبــي وانه مت اإلفراج عن 
جميع الرهائــن الذين كانوا 
محتجزين فيه، مشــيرة الى 
مقتل ثاثة جنــود متأثرين 
بإصابــات حلقت بهــا خال 
عملية التمشيط األمني التي 
باشرتها قوات األمن واجليش 
إلحكام السيطرة على املجمع 

ومحيطه.
وأكــدت وزارة الداخليــة 
السيطرة الكاملة لقوات االمن 

على املجمع التجاري.
وقالــت عبر موقع تويتر 
»سيطرنا على ويست غايت«. 
واضافت ان »قواتنا تبحث في 
طابق تلو اخر عن أشخاص مت 
نسيانهم. نعتقد انه مت اإلفراج 
عن جميع الرهائن«، الفتة إلى 
ان القوات اخلاصة رمبا تقاتل 
»واحدا أو اثنني« من املسلحني 

املختبئني داخل املجمع.
وكانت أصداء أعيرة نارية 
قد دوت في وقت مبكر امس 
بعد ســاعات مــن الهدوء في 
اليوم الرابع منذ اقتحام املجمع 
التجــاري، وحلقت مروحية 
تابعة للجيش فــوق املكان، 
بينما غــادر عدد من الناجني 
املجمع ولم يتضح بعد مصير 
أشــخاص اعتبــروا في عداد 

املفقودين.
من جانبهــا، قالت حركة 
الشباب الصومالية انه يوجد 


