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 300قتيل وجريح في سلسلة اعتداءات
دام عاشته  6محافظات عراقية بينها بغداد أول من أمس،
يوم ٍ
التفجيرات االنتحارية
جراء سلسلة اعتداءات تراوحت بني ّ
والعبوات الناسفة والهجوم املسلح ،مخلفة مئات القتلى والجرحى
بينهم عدد كبير من رجال األمن الحكوميني

أم��ام مسجد عبد القادر الكيالني في بغداد
(كريم قديم ـ أ ب)

ّ
ه ��زت سلسلة م��ن االن �ف �ج��ارات امل�ت��زام�ن��ة
ن�ح��و  15م��دي�ن��ة ف��ي ب�ل�اد ال��راف��دي��ن ،أول
ّ
ً
م ��ن أم � ��س ،وخ��ل �ف��ت أك �ث ��ر م ��ن  66ق�ت�ي�لا
ّ
و 240ج��ري �ح��ًا ،ف��ي اع� �ت ��داءات ت ��دل على
ارت � �ف� ��اع وت � �ي� ��رة ال �ع �ن ��ف ع �ق ��ب ت �ف��وي��ض
الكتل السياسية العراقية الحكومة بدء
محادثات مع واشنطن تهدف ال��ى بحث
مسألة ت��دري��ب ال�ق��وات العراقية حتى ما
بعد نهاية العام الجاري ،موعد انسحاب
قوات االحتالل األميركي .وشهدت الكوت
تفجيرين ،بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة،
أدي��ا إل��ى مقتل  40شخصًا وإص��اب��ة .65
وفي تكريت ،قال مصدر أمني إن «ثالثة
عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة

م�ق��دم ق�ت�ل��وا ،فيما اص�ي��ب سبعة آخ��رون
في هجوم انتحاري داخل دائرة مكافحة
االرهاب في مجمع القصور الرئاسية».
ُوف��ي وس��ط بعقوبة ف��ي محافظة ديالى،
قتل  4جنود عراقيني في هجوم بأسلحة
م ��زودة ب�ك��وات��م للصوت اس�ت�ه��دف نقطة
ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ج� ��رف امل� �ل ��ح ،فيما
ان� �ف� �ج ��رت س � �ي� ��ارة م �ف �خ �خ��ة ف� ��ي ن��اح �ي��ة
ال��وج �ي �ه �ي��ة ،وع� �ب ��وة أخ � ��رى ف ��ي ن��اح�ي��ة
العظيم ،وعبوتان ناسفتان في ناحيتي
ك�ن�ع��ان وب �ه��رز ج �ن��وب ب�ع�ق��وب��ة ،أوق�ع�ت��ا
ع��ددًا م��ن القتلى وال�ج��رح��ى .وف��ي ناحية
خ��ان بني سعد ،أعلن ضابط إص��اب��ة 17
شخصًا بجروح بانفجار سيارة مفخخة.
وأع � �ل ��ن ق ��ائ ��د ش ��رط ��ة ال �ن �ج��ف «ان �ف �ج��ار
س � �ي ��ارة م �ف �خ �خ��ة ق � ��رب م ��دي ��ري ��ة ش��رط��ة
الطرق الخارجية في شمال املدينة» ،ما
أدى ال��ى م�ق�ت��ل  7أش �خ��اص وإص��اب��ة 60
بجروح.
ُ
ُ
وف� ��ي ك ��رك ��وك ،ق �ت ��ل م ��دن ��ي وأص � �ي� ��ب 14
ب�ج��روح ف��ي انفجار دراج ��ة هوائية قرب

م��وق��ع مل��رك�ب��ات ال�ن�ق��ل ع�ن��د م��دخ��ل س��وق
دوميز وانفجار سيارة مفخخة في شارع
س��وق ت�س�ع�ين .وأك ��دت م �ص��ادر ام�ن�ي��ة أن
«مسلحني نسفوا بشكل شبه كامل قاعة
ال �ص�لاة ف��ي كنيسة م ��ار اف� ��رام للسريان
العمال.
االرثوذكس» ُفي ساحة
ُ
وف��ي ب �غ��داد ،ق�ت��ل ش�خ�ص��ان وأص �ي��ب 30
آخ��رون ب�ج��روح ف��ي هجمات متفرقة ُ في
ج �ن��وب ا ُل �ع��اص �م��ة وغ ��رب �ه ��ا .ك��ذل��ك ق�ت��ل
ج�ن��دي وأص �ي��ب تسعة أش�خ��اص بينهم
أرب�ع��ة جنود ب�ج��روح ف��ي انفجار سيارة
م�ف�خ�خ��ة اس �ت �ه��دف دوري � ��ة ل�ل�ج�ي��ش في
م�ن�ط�ق��ة ال �ت ��اج ��ي .واس �ت �ه��دف��ت ع �ب��وت��ان
ناسفتان ُمنزل ضابط في شرق الرمادي.
وف��ي بلد ،أصيب  5اشخاص في انفجار
مبنى املجلس البلدي.
ُ
عبوة ناسفة قرب ُ
وق� � �ت � ��ل ش� �خ� �ص ��ان وأص � � �ي � ��ب  9آخ� � ��رون
بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند
ّ
مقر شرطة ناحية الهندية ش��رق مدينة
ك ��رب�ل�اء .وف ��ي امل ��وص ��ل ،أع �ل��ن م�ل��ازم في
الشرطة مقتل شخص وإصابة  3آخرين

ب��ان�ف�ج��ار ع�ب��وت�ين الص�ق�ت�ين ثبتتا على
عمود للكهرباء في حي الفيصلية .وفي
ن��اح �ي��ة االس� �ك� �ن ��دري ��ة ،ان �ف �ج ��رت س �ي��ارة
م �ف �خ �خ��ة ق� ��رب م �ب �ن��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م عمليات
ب �غ ��داد ال� �ل ��واء ق��اس��م ع �ط��ا إن «ه�ج�م��ات
اليوم ليست مفاجئة بالنسبة إلينا ،ألن
العدو كان يخطط لشن عشرات العمليات
اإلرهابية في رمضان ،لكن قواتنا تمكنت
م��ن ت�ف�ك�ي��ك م�ع�ظ��م ال�ش�ب�ك��ات امل �ت��ورط��ة».
وأض��اف «ال يمكن القول بوجود تدهور
أو ان� �ف�ل�ات أم� �ن ��ي ،ف �ق��وات �ن��ا ال ت � ��زال ف��ي
امليدان ونحن في ساحة معركة» .بدوره،
ق��ال رئيس ال ��وزراء ن��وري املالكي «إق��دام
امل �ج��رم�ين ع �ل��ى ق �ت��ل ال �ع��راق �ي�ين األب��ري��اء
في ه��ذا الشهر الفضيل (رم�ض��ان) يؤكد
خلوهم م��ن أي وازع دي�ن��ي» .وأض��اف أن
هؤالء «لن يفلتوا بهذه الجرائم الجبانة».
ون� ّ�دد الرئيس العراقي ج�لال الطالباني
بالتفجيرات الدامية.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

فلسطين
استغلت الحكومة العبرية مشروع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة في أيلول ونيل االعتراف بالدولة لتسريع وتيرة االستيطان على
نحو غير مسبوق في األراضي الفلسطينية ،وخصوصًا في القدس الشرقية المحتلة

إسرائيل تحارب استحقاق أيلول باالستيطان
رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
س� ّ�رع��ت س�ل�ط��ات االح �تل��ال اإلس��رائ�ي�ل��ي خططها االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة خ�ل�ال األي ��ام املاضية
للعمل على بناء وحدات إضافية ،وآخرها كان أول من أمس مع تصديق وزير الدفاع
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،إي�ه��ود ب ��اراك ،على بناء  277وح��دة استيطانية إضافية ف��ي مستوطنة
أريئيل شمال الضفة الغربية ،وتحديدًا في الحي االستيطاني نويمان ،في إطار مخطط
�دة .وذك��ر موقع صحيفة «ه��آرت��س» أن «ال��وح��دات
لبناء
ِّ 430وح��دة استيطانية ج��دي� ّ
لكنها لم ّ
تسوق األراضي التي ستقام عليها الوحدات
السكنية ُصدق عليها في السابق،
للمستثمرين في البناء ،وبعد قرار باراك الذي صدر األسبوع املاضي ،سيكون بإمكان
إدارة املستوطنة تسويق األراضي املخصصة للبناء ،ومن املتوقع أن ينجز البناء فيها
خالل ثالثة أعوام ونصف عام» .وبحسب املعلومات ،فإن  100وحدة سكنية ستخصص
للمستوطنني الذين ُسحبوا من مستوطنة نتساريم في قطاع غزة.
ومنذ تأليفهاّ ،
صدقت حكومة بنيامني نتنياهو على بناء  492وحدة استيطانية في
مواقع مختلفة في الضفة الغربية ،إضافة إلى  500وح��دة استيطانية في مستوطنة
ايتمار ،في أعقاب مقتل  5أفراد من أسرة واحدة .وكان وزير الداخلية إلياهو يشاي قد
ّ
صدق الخميس املاضي على مخطط لبناء  1600مسكن في مستوطنة رمات شلومو
شمال القدس الشرقية املحتلة ،ويعتزم خالل األيام القريبة التصديق على ألفي مسكن
ف��ي مستوطنة غفعات همتوس جنوب ال�ق��دس الشرقية و 700مسكن ف��ي مستوطنة
غفعات زئيف شمال القدس الشرقية ،بحسب املصادر اإلسرائيلية.

أبو ردينة:
إسرائيل تحاول تدمير ما
بقي من جهد إلحياء
عملية السالم

وف��ي منطقة حيفا وح��ده��ا ،أق� ّ�رت وزارة الداخلية التصديق على بناء  7آالف وح��دة
سكنية ،وم��ن املتوقع التصديق قريبًا على مخططات بناء في مناطق أخ��رى .ويأتي
اإلع�ل�ان ع��ن مخططات ال�ب�ن��اء االس�ت�ي�ط��ان��ي ال�ج��دي��دة ب�ع��د ت�ن��دي��د أم�ي��رك��ي وأوروب ��ي
وروس��ي وتركي إثر التصديق على مخطط بناء  930مسكنًا بمستوطنة هار حوماه
في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية قبل  10أي��ام .وكانت مصادر اسرائيلية قد
ّ
أكدت أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية قررت بناء  7000وحدة سكنية جديدة في أعقاب
االحتجاجات الواسعة داخل املدن اإلسرائيلية بسبب ارتفاع أسعار السكن.
ب��دوره��ا ،أدان��ت الرئاسة الفلسطينية ب�ش� ّ�دة ،ال�ق��رار اإلسرائيلي القاضي ببناء مئات
ال��وح��دات االستيطانية ف��ي مستوطنة «أري�ئ�ي��ل» ش�م��ال الضفة .وق��ال املتحدث نبيل
أب��و ردينة «ه� ّ�ذه محاولة إسرائيلية لتدمير ما بقي من جهد إلحياء عملية السالم،
ومرة أخرى تمثل هذه املمارسات سببًا قويًا يدعونا للذهاب إلى األمم املتحدة لطلب
عضوية دول��ة فلسطني ،ووق��ف ه��ذه اإلج��راءات اإلسرائيلية» ،فيما رأى عضو املكتب
السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطني النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى
أن «الحكومة اإلسرائيلية الحالية اليمينية املتطرفة تحاول استباق الزمن وفرض أمر
واقع من خالل توسيع البناء االستيطاني في كل مكان ،وخاصة القدس» .وأضاف أن
حكومة االحتالل «تسعى كذلك إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة املقدسة من
خالل القضاء على الوجود العربي الفلسطيني فيها ،وتفريغها من محتواه» ،وأنها
«تحاول الخروج من مشاكلها وأزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني من
خالل توسيع املستوطنات».

ّ
ّ
الدستورية
األردنية مستمرة في الشارع رغم التعديالت
املعارضة
عمان ــ محمد السمهوري
ً
ت �ت��رق��ب ال �س��اح��ة األردن � �ي� ��ة ت� �ح ��وال خ�لال
األش� �ه ��ر امل �ق �ب �ل��ة ،وال س �ي �م��ا أن ال�ج�م�ي��ع
ي � �ن � �ت � �ظ ��رون ت � �ص ��دي ��ق م� �ج� �ل ��س ال � �ن � ��واب
ع �ل��ى ح ��زم ��ة م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وال��دس �ت��وري��ة .ل�ك��ن ال�ت��رق��ب األه ��م ه��و من
س �ي �ق ��ود ه � ��ذا ال � �ت � �ح ��ول ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
أح ��ادي ��ث ك �ث �ي��رة ت� ��دور ح ��ول ه��وي��ة رج��ل
امل��رح�ل��ة املقبلة ،وي �ت��وزع ال�ن�ق��اش ب�ين كل
من رئيس مجلس ال�ن��واب الحالي فيصل
ال �ف��اي��ز ،ورئ �ي��س ال � ��وزراء األس �ب��ق ،رئيس
ل �ج �ن��ة ال� �ح ��وار ال��وط �ن��ي ط��اه��ر امل �ص��ري،
كاسم أقرب للحوار مع الحركة اإلسالمية
التي ما زالت تعتقد أن الحراك في الشارع
هو ردها على كل ما جاءت به التعديالت
ال��دس �ت��وري��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،ف��إن م�ف��اوض��ات
األردن مع دول مجلس التعاون الخليجي
والدور الذي تتطلع إليه في املرحلة املقبلة
م��ن ت �ح��والت سياسية محلية وخ��ارج�ي��ة
ت��رش��ح فيصل ال�ف��اي��ز ،مل��ا يمثله م��ن ق��رب
في التوجه السياسي .تحديد هوية رجل

املرحلة املقبلة ال يلغي الحراك في الشارع
األردن� � � ��ي ال� �ن ��اج ��م ع ��ن ان� �ق� �س ��ام األط� � ��راف
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ح � � ��ول أه� �م� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
امل� �ط ��روح ��ة .ف ��ي ه� ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،أك� ��د امل �ل��ك
األردن � ��ي ع�ب��د ال �ل��ه ال �ث��ان��ي ،خ�ل�ال تسلمه
التوصيات املتعلقة بالتعديالت املقترحة
على الدستور األح��د املاضي ،أن األولوية
التشريعية ف��ي ه��ذه «امل��رح �ل��ة ال��وط�ن�ي��ة»
تتمثل ف��ي إن�ج��از التعديالت الدستورية
املطروحة ،ضمن قنوات تعديل النصوص
�ار زم�ن��ي ال يتجاوز
ال��دس�ت��وري��ة ،وف��ي إط � ٍ
ال �ش �ه��ر ب �م��ا ي�ع�ط��ي ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ال �ق��درة ع�ل��ى االن �ت �ق��ال إل��ى دراس� ��ة وإق ��رار
ال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ت �م �ث �ل �ـ��ة ف��ي
ق � ��ان � ��ون األح � � � � ��زاب وق � ��ان � ��ون االن � �ت � �خ ��اب.
ودع ��ا امل�ل��ك ال �ق��وى وامل��ؤس �س��ات الحزبية
والنقابية والشعبية املشاركة في املسيرة
اإلصالحية ،واالستثمار فيها ،وتحويلها
إل ��ى ب��رام��ج ع �م��ل ،م��ؤك �دًا أن ��ه ب�ع��د إن�ج��از
ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ات ،م ��ن ال� �ض ��روري إج ��راء
االنتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن.
دعوة امللك إلى األطراف السياسية قوبلت

ب �ت �ل��وي��ح أط� � ��راف امل� �ع ��ارض ��ة م ��ن ال �ي �س��ار
واليمني بالبقاء ف��ي ال�ش��ارع ،وذل��ك يعود
إل��ى اع�ت�ق��اده��ا أن�ه��ا ق��اص��رة وغ�ي��ر ملبية
ل �ط �م��وح��ات �ه��ا ،وه� ��ي ت �ت��وع��د أن ال �ح ��راك
ً
س �ي �ب �ق��ى ف ��ي ال� � �ش � ��ارع ،م �ع �ت �م��دة ن �ض��اال
م �س �ت �م �رًا ي �ت �س��ع أف �ق �ي��ًا وع� �م ��ودي ��ًا ،ح�ت��ى
تحقيق مطالبها .وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،نددت
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ب��ال �ت �ع��دي�لات
الدستورية ،مشيرة إلى أنها ال تتواءم في
كثير منها م��ع االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة التي
ّ
وصدق عليها األردن.
وقع
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��م ،ف � � ��إن اإلس �ل��ام � � �ي �ي��ن ،وه ��م
املعارضة االبرز في الشارع ،غير مقتنعني
ب �م��ا ج � ��اءت ب ��ه ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��دس �ت��وري��ة.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،رأى ح��زب جبهة العمل
اإلس �ل��ام � ��ي ،ال � � � ��ذراع ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ح��رك��ة
اإلخ��وان املسلمني ،في التعديالت أنها «ال
ت�ع� ّ�ب��ر ت�م��ام��ًا ع��ن م�ط��ال��ب ال�ش�ع��ب األردن��ي
وال تحقق مضمون النصوص الدستورية
ال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى أن ن �ظ��ام ال�ح�ك��م نيابي
ملكي وراثي وأن األمة مصدر السلطات»،
وط��ال��ب ال�ح��زب ،ف��ي ب�ي��ان أص��دره أول من

أمس ،بتعديل عدد من املواد «حتى تكون
التعديالت معبرًا ملستقبل واع��د نتجاوز
ف�ي��ه األزم ��ة ال �ت��ي يعيشها ال��وط��ن وحتى
نحقق االنسجام والتوافق بني النصوص
ال��دس�ت��وري��ة وح�ت��ى ت�ك��ون الديموقراطية
واقعًا معيشًا».
وف � ��ي ه � ��ذا اإلط� � � ��ار ي � ��رى رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة ف� � ��ي ح� � � ��زب ج� �ب� �ه ��ة ال �ع �م ��ل
اإلسالمي ،زكي بن أرشيد ،أن «التعديالت
تنتمي إلى املاضي وال تستوعب الحاضر
أو ت� ��راع� ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات امل �س �ت �ق �ب��ل ،وه ��ي
خ �ط��وة م �ت��واض �ع��ة وال ت �ل �ب��ي ط �م��وح��ات
ال �ش ��ارع وال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة» .وق ��ال «إن
حجر ال��زاوي��ة في التعديالت املأمولة هو
أن ي��أت��ي رئ �ي��س ال � � ��وزراء ب � ��إرادة شعبية
وال�ن��ص على ذل��ك ص��راح��ة ف��ي الدستور»
وب��ال�ت��ال��ي ف��إن�ه��ا ،وف�ق��ًا ل��ه« ،ال تشير إل��ى
ت �ح��ول دي �م��وق��راط��ي ح�ق�ي�ق��ي م ��ا ل ��م يكن
ه�ن��اك حكومة برملانية تمثل الشعب في
ح��د أدن ��ى» .ورأى أن ال�ن��ص على محكمة
دس �ت��وري��ة وه�ي�ئ��ة مستقلة ل�لان�ت�خ��اب��ات
وغيرها من التعديالت خطوات غير كافية.

ما قل
ودل
أوقفت الشرطة الهندية أمس
أكثر من ألف متظاهر ضد الفساد
من أنصار ناشط يدعى انا هازاري
قرر بدء إضراب عن الطعام
للمطالبة بتشديد قوانني مكافحة
ُ
الفساد التي تبحث في البرملان.
وقال وزير الداخلية الهندي ب.
شيدامبارام إنه «أوقف ما بني
 1200و 1300شخص» .وتابع« :نحن
ال نمنع تظاهرة ديموقراطية
سلمية» .وأوضح وزير الداخلية أن
املوقوفني لم يحترموا تعليمات
الشرطة لهم بشأن حظر تجاوز
املتظاهرين الـ 5000شخص.
(أ ف ب)

