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سلطات االحتالل تحول مدينة القدس لثكنة عسكرية وتغلق كل المعابر

»إسرائيل« تتراجع عن قرارها باإلفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا
األراضي المحتلة - أ ف ب، يو بي آي

قامت  رسالة  عن  النقاب  فلسطينية  مصادر  كشفت   [
بعض  إلي  بإرسالها  يومين  قبل  اإلسرائيلية  الحكومة 
رغبتها  عدم  فيها  تؤكد  الفلسطينية  السلطة  في  الجهات 
في اإلفراج عن 250 أسيراً فلسطينّيًا قبيل عيد األضحى 

المبارك.
رئيس  أن  ــح  ــوض ت ــة  ــال ــرس ال إن  ــادر  ــص ــم ال وقــالــت 
ضغوطات  إلى  تعرض  أولمرت  أيهود  المستقيل  الوزراء 
حكومته  أعضاء  داخل  مشاورات  يجري  جعلته  كبيرة 
للرئيس  بــه  ــد  ــه ــع وت اتــخــذه  الــــذي  الـــقـــرار  ــة  ــع ــراج ــم ل

المحتلة. القدس  في  األخير  لقائهما  خالل  الفلسطيني 
أن  الرسالة  خالل  من  تبين  أنه  المصادر  وأوضحت 
فلسطينيين  أســـرى  عــن  اإلفـــراج  تــنــوي  ال  ــل«  ــي ــرائ »إس
في  المختطف  اإلسرائيلي  الجندي  قضية  بقيت  طالما 
على  عالوة  فيها  حراك  وال  متجمدة  شاليط  جلعاد  غزة 
التخاذ  صالح  غير  اإلسرائيلي  الداخل  في  الوضع  أن 

مثل هذه القرارات.
ـــــك، تــوســعــت اعـــــتـــــداءات الــمــســتــوطــنــيــن  ــــى ذل إل
قبل  الــلــيــلــة  مــنــذ  الفلسطينيين  عــلــى  اإلســرائــيــلــيــيــن 
أن  بعد  حولها  وما  اهلل  رام  لتشمل  الخليل  من  الماضية 
إلى  أدى  ما  منازل،  عدة  وأحرقوا  بالخليل  دماراً  أحدثوا 

الفلسطينيين. عشرات  إصابة 
القديمة  البلدة  في  منازل  بحرق  المستوطنون  وقام 
ثالثة  فأصابوا  المنازل  على  النار  أطلقوا  كما  الخليل  في 
من  بسلسلة  قاموا  كما  بالرصاص،  بجروح  أشخاص 
وأحرقوا  زيــتــون،  بساتين  فأتلفوا  التخريب  عمليات 

فلسطينيون.  يملكها  سيارة   15 نحو 
»اعــتــداءات  أن  الجهاد  حركة  اعتبرت  جانبها،  من 
تعري  الخليل  مدينة  في  اإلسرائيليين  المستوطنين 

التسوية«. مسيرة 
وقال القيادي في الحركة نافذ عزام »هذه االعتداءات 

عما  المطبق  ــي  ــدول ال الــصــمــت  لـــوال  لــتــحــدث  ــت  ــان ك ــا  م
وحصار  عـــدوان  مــن  الفلسطيني  الشعب  لــه  يتعرض 

متواصلين«.
مسيرة  بوقف  الفلسطينية  السلطة  ــزام  ع وطــالــب 
جرى  ما  أن  اعتبار  »على  فوراً  »إسرائيل«  مع  التفاوض 
كل  أن  والسيما  المسيرة،  تلك  يعري  الخليل  في  ويجري 

هذه  في  متورطة  »إســرائــيــل«  في  الرسمية  المؤسسة 
المجريات«.

حركة  أنصار  من  آالف  ثالثة  نحو  ــارك  ش ــزة،  غ وفــي 
تنديداً  ــزة،  غ قطاع  شمال  بجباليا  مسيرة  في  حماس 

المستوطنين. باعتداءات 
وجابوا  الجمعة  ــالة  ص عقب  المتظاهرون  وخــرج 

من  االنتقام  إلى  تدعو  هتافات  مرّددين  جباليا  شــوارع 
»إسرائيل«. داخل  هجمات  وتنفيذ  المستوطنين 

ـــو الــمــجــلــس  ـــض ـــاس وع ـــم ـــادي فـــي ح ـــي ـــق ـــل ال ـــم وح
ــس  ــي ــرئ ــى ال ــل ــر الــمــصــري بــشــدة ع ــي ــش ــي م ــع ــري ــش ــت ال
وحّملهما  الضفة،  فــي  األمنية  ــزة  ــه واألج الفلسطيني 

الخليل. في  جرى  عما  الكاملة  المسئولية 

في غضون ذلك، حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
عسكرية  ثكنة  إلـــى  )الــجــمــعــة(  أمـــس  ــدس  ــق ال مــديــنــة 

والجنود. بالسالح  مدججة 
الحدود  وحرس  والجيش  الشرطة  قوات  تكثيف  وتم 
في منطقة الحرم القدسي الشريف بدعوى تجنب وقوع 
اعتداءات  تصعيد  بعد  الجمعة  صالة  عقب  مواجهات 
إلى  إضافة  الضفة  ومناطق  الخليل  في  المستوطنين 
)الــســبــت(  األول  أمـــس  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــرطــة  ــاح  ــم س
القدسي  ــرم  ــح ال ســاحــة  بتدنيس  يــهــود  لمستوطنين 

الشريف.
المرتفعة  األماكن  اإلسرائيليون  القناصة  اعتلى  وقد 
االحتالل  سلطات  وكثفت  المبارك،  األقصى  على  المطلة 
وأغلقت  العسكرية  الــدوريــات  ــززت  وع الخيالة  وجــود 

المنافذ المؤدية إلى القدس.
القطاع  معابر  كل  إغالق  »إسرائيل«  أعادت  ذلك،  إلى 

التجارية بعد أن كانت سمحت بفتح ثالثة منها جزئيًا.
المعابر  كل  إن  العامة  اإلسرائيلية  اإلذاعـــة  وقالت 
غلقت بدعوى الرد على سقوط عدد من الصواريخ محلية 

للقطاع. المحاذية  اإلسرائيلية  المواقع  على  الصنع 
شاحنة   35 بإدخال  المعابر  هذه  عبر  سمح  أنه  وذكر 
محملة بالمواد الغذائية والطبية وما يقارب 30 شاحنة 
 394 نحو  دخــول  جانب  إلى  ــالف  واألع بالقمح  محملة 
الكهرباء  توليد  لمحطة  الصناعي  السوالر  من  لتر  ألف 

أسابيع. عدة  منذ  المتوقفة 
ــة »يـــديـــعـــوت  ــف ــي ــح ــــــرت ص ـــــــرى، ذك مــــن جـــهـــة أخ
بــاراك  إيهود  اإلسرائيلي  الحرب  ــر  وزي أن  ــوت«  ــرون أح
 « المركز  »منطقة  يسمى  لما  العسكري  للقائد  أمراً  أصدر 
في  الدهس  عمليات  منفذي  عائالت  منازل  بهدم  يقضي 

المحتلة. القدس 
بذلك  األخضر  الضوء  صدر  أن  بعد  األمــر  هذا  ويأتي 
ــزوز  م ميني  للحكومة  الــقــضــائــي  المستشار  قــبــل  ــن  م

العامة. والنيابة 

جندي إسرائيلي يراقب المصلين  خارج مسجد األقصى        )إي. بي. أيه(

»البنتاغون« تجري االختبار الصاروخي األكثر واقعية 

أوباما يبحث شغل مناصب الطاقة والبيئة
 شيكاغو- رويترز، يو بي آي

أوباما  باراك  المنتخب  األميركي  الرئيس  حول   [
مجالي  ــي  ف العليا  المناصب  شغل  إلــى  اهتمامه 
األمن  فريق  تشكيلة  اختار  أن  بعد  والبيئة  الطاقة 

القومي واالقتصاد.
وأوضح أوباما أن المدة التي سيقضيها في البيت 
فيما  سلفه  ــن  ع انــفــصــال  ـــارة  إش ستعطي  ــض  ــي األب
السياسة  وقضايا  المناخ  تغير  بسياسات  يتعلق 
على  ـــوزه  ف ــن  م أسبوعين  وبــعــد  األخــــرى.  البيئية 
التي  الرئاسة  انتخابات  في  مكين  جون  الجمهوري 
جرت الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الرئيس 
انبعاث  خفض  يعتزم  إنه  مجدداً  القادم  الديمقراطي 
الغازات الضارة التي تسبب االحتباس الحراري إلى 
المستويات التي كانت عليها في العام 1990 بحلول 
والرسالة  االقتصادية.  األزمة  رغم  على   2020 العام 
لشغل  سيختارهم  الذين  المحتملين  األشخاص  إلى 
هذه  أن  ــي  ه معه  وللعاملين  الـــوزاريـــة  المناصب 
الوظائف ستكون لها ظهور أكبر مما كان في اإلدارات 

السابقة.
وتشمل المناصب التي لم يتم شغلها بعد منصب 
ومنصب  البيئة  حماية  وكالة  ومنسق  الطاقة  وزير 
استحدث هو المشرف العام على التعامل مع قضايا 
لشغل  الشخصيات  أشهر  لكن  المناخية.  التغيرات 
المنصب األخير كان نائب الرئيس األميركي  السابق 
منصب  تولي  في  رغبته  عــدم  عن  عبر  الــذي  جــور  آل 

كالي  جور  آل  باسم  المتحدثة  وقالت  الحكومة.  في 
كريدر إنه قال قبل فوز الرئيس المنتخب أوباما ومنذ 
منصب  تولي  في  رغبة  لديه  ليس  انه  انتخابه  تم  أن 

في اإلدارة. 
إن«  إن  »ســـي  شبكة  ذكـــرت  حــيــن  ــي  ف ذلـــك  جـــاء 
األميركية  ــاع  ــدف ال وزارة  أن  األمــيــركــيــة  ــة  ــاري ــب اإلخ
)البنتاغون( ستجري االختبار الـ13 واألكثر واقعية 

لنظام الدرع الصاروخي األميركي.
»البنتاغون«  في  مسئولين  عن  الشبكة  ونقلت 
ظهر  بعد  من  الثالثة  الساعة  عند  سيبدأ  االختبار  أن 
ومن  المحلي،  بالتوقيت  ـــس(  )أم الجمعة  ــوم  ــي ال
أن  رغم  وعلى  المقبل.  الثلثاء  حتى  يــدوم  أن  المقّرر 
في  يعمل  أن  يمكن  األميركي  الصاروخي  الدرع  نظام 
تحتاج  الصاروخي  الدفاع  وكالة  أن  إاّل  طقس،  أي 
 115 يكلف  الذي  االختبار  إلجراء  صافية  سماء  إلى 

مليون دوالر.
سبعة  ـــالل  خ ــط  ــق أس ــي  ــرك ــي األم ــش  ــي ــج ال وكــــان 
الفضاء  في  مزيفًا  واحداً  صاروخًا  سابقة،  اختبارات 
بعض  اشتكى  ولطالما  اعتراض.  صاروخ  بواسطة 
النقاد من أن االختبارات ليست واقعية ألنها ال تشمل 
شأنها  من  أخرى  طائرة  أجسام  أو  حرارية  بالونات 
في  مسئول  وقــال  االعتراضي.  الصاروخ  تضّلل  أن 
سيكون  الــحــالــي  االخــتــبــار  ــي  ف ــدف  ــه ال أن  الــوكــالــة 
صاروخًا مزيفًا ترافقه »إجراءات مضادة مشابهة لما 

قد تستخدمه إيران أو كوريا الشمالية«.

قمة في تركيا تضم الرئيسين الباكستاني واألفغاني
 أنقرة، إسالم آباد - أ ف ب، د ب أ

ثالثية  قمة  ــس  أم تركيا  استضافت   [
ــس األفــغــانــي حــامــد  ــي ــرئ يـــشـــارك فــيــهــا ال
ــف  ــي آص ــان ــت ــس ــاك ــب ــره ال ــي ــظ قـــرضـــاي ون
التعاون  تطوير  إلى  وتهدف  زرداري  علي 

االقتصادي وفي المجال األمني.
غول  عــبــداهلل  التركي  الرئيس  ـــرأس  وت
ــي اســطــنــبــول بعد  ـــذي عــقــد ف ــاع ال ــم ــت االج
مــحــادثــات ثــنــائــيــة مـــع كـــل مـــن الــرئــيــس 
الباكستاني واألفغاني. والقمة هي الثانية 
من هذا النوع بعد أولى عقدت في أنقرة في 
خاللها  وتعهد   2007 نيسان  أبريل/   30
مشرف  برويز  آنذاك  الباكستاني  الرئيس 
للمتطرفين  المشتركة  المكافحة  بتعزيز 
مختلف  ـــًا  ـــض أي وتـــنـــاولـــت  ــن  ــي ــي ــالم اإلس

اإلجراءات لتحسين الثقة بين البلدين.
ــرب  ــال غ ــم ــق الــقــبــلــيــة فـــي ش ــاط ــن ــم وال
المتطرفين  ــات  ــئ م معقل  ــي  ه بــاكــســتــان 
اإلطاحة  بعد  أفغانستان  من  ــروا  ف الذين 
 2001 العام  نهاية  في  »طالبان«  بنظام 
بقيادة  دولـــي  عسكري  تحالف  بواسطة 
ــان الــتــي  ــت ــس ــاك ــدة. وب ــح ــت ــم الـــواليـــات ال
السرية  أجهزتها  من  قسمًا  أن  في  يشتبه 
بما  القيام  بعدم  متهمة  »طالبان«،  يدعم 
إلى  التسلل  ــن  م اإلســالمــيــيــن  لمنع  يكفي 

أفغانستان من أراضيها.
شخصًا   95 نحو  ــرح  وج قتل  ميدانيًا، 

في  ـــاراغ  ب أمـــام  منطقة  ــي  ف ــع  وق بانفجار 
بيشاور بشمال غرب باكستان.

ــــي«  ـــة »جـــــيـــــو تـــــي ف ـــك ـــب ــــت ش ــــل ــــق ون
إن  قولها  الشرطة  مصادر  عن  الباكستانية 
االنفجار الكبير الذي وقع خلف سوق قيسا 
مقتل  إلى  أدى  باراغ  أمام  بمنطقة  الشعبي 
 75 ــة  ــاب وإص ـــل،  األق على  شخصًا  وجـــرح 

بجروح من بينهم نساء وأطفال.
إقليم  في  المسئول  عن  الشبكة  ونقلت 
الجبهة الشمالية الغربية مالك نافيد خان 
قوله إن االنفجار نتج عن عبوة تزن ما بين 

سيارة.  في  وضعت  كيلوغرامًا   25 إلى   20
وأضاف أن االنفجار خلف حفرة في األرض 

وهو ما يشير إلى أنه لم يكن انتحاريًا.
 18 قتل  الحدود  من  اآلخر  الجانب  وفي 
القوات  مع  معارك  ــي  األف ــول  ال في  متمرداً 
جنوب  فــي  الــدولــي  والتحالف  األفغانية 
الجيشان  أفاد  حسبما  أفغانستان،  وغرب 

األميركي واألفغاني.
بين  مواجهة  وقعت  الجمعة،  وصباح 
خالل  األميركيون  يدعمهم  أفــغــان  جنود 
والية  في  شنداند  إقليم  في  تفتيش  عملية 

الجنرال  وأعــلــن  أفغانستان.  ــرب  غ هــراة 
في  األفــغــانــيــة  الـــقـــوات  ــد  ــائ ق ـــان  خ بشير 
واعتقل  طــالــبــان  ــن  م ثــالثــة  »قــتــل  ــرب  ــغ ال
استهدفت  والخميس،  المعارك«.  في  اثنان 
التحالف  ــن  وم أفغانية  مختلطة  ـــة  دوري
أسلحة  بنيران  نفسه  اإلقليم  في  الــدولــي 
ــش  ــي ــج ــة ورشــــاشــــة. وأوضــــــح ال ــف ــي ــف خ
ردوا  الــجــنــود  »أن  ــه  ل بــيــان  ــي  ف األمــيــركــي 
هلمند  وواليـــة  متمردين«.  أربــعــة  وقتلوا 
مركز  وأول  »طالبان«  معاقل  ابرز  احد  هي 

إلنتاج األفيون في أفغانستان.

زرداري وغول وقرضاي وأردوغان خالل لقائهم في أنقرة     )رويترز(

قيادي كردي يؤكد وجود خالفات بين الحكومة المركزية وكردستان 

أوامر للقوات األميركية بأن تتحرك بموافقة بغداد 
بغداد - أ ف ب، د ب أ

في  األميركية  الــقــوات  قائد  ــدر  أص  [
)الجمعة(  ــس  أم ــو  ــرن اودي راي  ــراق  ــع ال
ضرورة  تؤكد  العسكريين  إلى  تعليمات 
العراقية،  الحكومة  بموافقة  التحرك 
على  الــنــهــائــيــة  ــة  ــادق ــص ــم ال بــعــد  وذلــــك 

االتفاقية األمنية مع واشنطن.
وقد أقر مجلس الرئاسة العراقي أمس 
تنص  التي  االتفاقية  )الخميس(  األول 
األميركية  ــوات  ــق ال كافة  انسحاب  على 
من  ــل  ــراح م بــعــد   ،2011 ــام  ــع ال نــهــايــة 
وقــال  ــام.  ع نحو  استمرت  المفاوضات 
الجنود  إلــى  وجهها  رسالة  في  اوديــرنــو 
األميركية  للقوات  السماح  »سيستمر 
بالمشاركة في عمليات قتالية«. وأضاف 
الجديدة،  االتفاقية  عليه  تنص  لما  »وفقا 
ــذ هــذه  ــي ــف ــن ــق وت ــي ــس ــن ــل عــلــى ت ــم ــع ــن س
العراقية،  الحكومة  بموافقة  العمليات 
قوات  بمعية  العمليات  بكافة  وسنقوم 
وتمنح  وبواسطتها«.  العراقية  األمــن 
التنفيذ  حــيــز  ســتــدخــل  ــي  ــت ال االتــفــاقــيــة 
األمن  مجلس  تفويض  مهلة  انتهاء  فــور 
العراق  الــجــاري  الشهر   31 فــي  الــدولــي 
عسكرية  عملية  أي  على  االعتراض  حق 

للقوات األميركية.
تركيزنا  »سنواصل  اوديــرنــو  وتابع 
والمجموعات  )القاعدة(  محاربة  على 

القيام  علينا  يجب  لكن  األخرى  المتطرفة 
والقوانين  الدستور  احترام  ظل  في  بذلك 
أي  هناك  يكون  لن  »لكن  وأكد  العراقية«. 
حماية  على  األساسية  قدراتنا  في  نقص 

أنفسنا«.
ـــادر  ـــص ــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أكـــــــدت م ف
التحالف  كتلة  عــن  النائب  أن  صحفية 

قلل  عثمان  محمود  الدكتور  الكردستاني 
وحكومة  بــغــداد  بين  الــخــالف  ــأن  ش مــن 
مجالس  تشكيل  ــول  ح كردستان  إقليم 
في  األجنبي  النفطي  واالستثمار  اإلسناد 
الخالفية  المسائل  مــن  وغيرها  اإلقليم 
الكردى  القيادى  وأعــرب  الجانبين.  بين 
ــة  األزم ــأن  ب اعتقاده  عــن  الجمعة  الــيــوم 

بين المركز واالقليم فى طريقها إلى الحل 
تواصل  المشتركة  الــلــجــان  أن  مضيفا 
لحل  ـــي  ـــالم اإلع الــتــصــعــيــد  ـــم  رغ عــمــلــهــا 

المشاكل الخالفية.
الخالف  هذا  بأن  عثمان  محمود  وقال 
بين  ــي  ــاع ــرب ال الــتــحــالــف  ــي  ف سلبا  أثـــر 
وحزبي  الكرديين  الرئيسين  الحزبين 

ــي  ــالم الـــدعـــوة والــمــجــلــس األعــلــى اإلس
والمجلس  الدعوة  بين  الخالف  الى  الفتا 
وثيقة  تطبيق  وأن  اإلسناد  مجالس  حول 
جميع  حــل  سيكفل  السياسي  اإلصـــالح 

الخالفات. 
أن  العراقية  الشرطة  قالت  ميدانيًا 
انفجار قنبلة مثبتة بعربة أدى إلى مقتل 
العمل  ـــوزارة  ب مفتش  ــو  وه كــريــم  وثـــاب 
في  بجروح   المدنيين  من  اثنين  وإصابة 
وسط بغداد. وقال المتحدث باسم األمن 
العراقية  األمن   قوات  أن  موسوي  قاسم 
في  ــارز  ب عضو  انــه  يعتقد  ــاًل  رج اعتقلت 
ــة وهــــي جــمــاعــة   ــن ــس ــة أنـــصـــار ال ــاع ــم ج
المنصور  حــي  فــي  ــددة  ــش ــت م ــة  ــي ــالم إس

بغرب بغداد أمس األول.
من جانب آخر، أعلن الجيش األميركي 
قتال  ــوده  ــن ج ــن  م اثــنــيــن  أن  الــعــراق  ــي  ف
بسيارة  انتحارية  عملية  جراء  الخميس 
مدينة  في  دوريتهما  على  نفذت  مفخخة 
بيان  وأوضح  العراق.  شمالي  الموصل 
متأخر  وقت  في  صدر  األميركي،  للجيش 
من مساء أمس األول أن جنديين أميركيين 
انتحارية  عملية  عبر  هجوم  إثر  على  قتاًل 
بعدد  يقومان  كانا  بينما  مفخخة  بسيارة 
من العمليات األمنية في مدينة الموصل. 
قال  لكنه  أكثر،  تفاصيل  البيان  يذكر  ولم 
إن اسمي الجنديين لن يكشف عنهما قبل 

إبالغ ذويهما.

عراقيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار الفلوجة     )رويترز(

الوسط - المحرر السياسي

أّن  اهلل،  فضل  حسين  محمد  السيد  اللبناني  الديني  المرجع  أّكد   [
جانب  إل��ى  المحتّل،  إلخ���راج  استخدامه  للعراقّيين  يمكن  م��ا  أفضل 
المقاومة، هو سالح الوحدة، وخصوصًا الوحدة اإلسالمّية، ووحدة 
واإلخ��الص  ورس��ول��ه)ص(  اهلل  طاعة  في  والشيعة  السّنة  المسلمين 
مقر  في  اهلل  فضل  استقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  المحتّل.  وط��رد  لوطنهم 
بعثته في مكة المكرمة وفدًا من اتحاد علماء المسلمين في العراق ضم 
فاعليات دينية وسياسية من السنة والشيعة. وضم الوفد وزير النقل 
البرلمان  في  الخارجية  العالقات  لجنة  ورئيس  البطاط،  عامر  العراقي 
العراقي ورئيس لجنة صياغة الدستور، الشيخ هشام حمودي،وإمام 
الحضرة  وإم��ام  الحفيد،  ماجد  الشيخ  السليمانية  في  الكبير  الجامع 
ورئيس  المقداد،  ف��ؤاد  والشيخ  العيساوي  محمود  الشيخ  القادرية 
قسم  ورئيس  المال،  خالد  الشيخ  البصرة  في  ال��ع��راق  علماء  جماعة 

الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية ببغداد أحمد مهنا.
الوضع  لتوتير  االحتالل  يسعى  أن  من  خشيته  عن  فضل  وأع��رب  
تجاوز  عليه  يسّهل  بما  ه��و،  اس��ت��ق��راره  لحساب  ال��داخ��ل��ي  ال��ع��راق��ي 
تساوي  ال  االحتالل  نظر  في  االتفاقّيات  ألن  العراقّيين؛  مع  االتفاقّية 
الحبر الذي ُتكتب فيه، وخصوصًا إذا تغّيرت الظروف، تلك التي يسعى 
في  القادرية  الحضرة  إمام  وأشاد  لتغييرها.  دائم  شكل  في  االحتالل 
أنه  مؤكدًا  اهلل  فضل  المرجع   بسماحة  العيساوي  محمد  الشيخ  العراق 
والشيعية  السنية  األوس��اط  في  باالحترام  تحظى  إسالمية  مرجعية 

على السواء، ومشيدًا بجهوده لمنع حصول الفتنة بين المسلمين.

فضل اهلل يستقبل في مكة وفدًا 
من علماء السّنة والشيعة في العراق


