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 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  وجهت ادارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما دعوة للرئيس املصري 
حسني مبارك لزيارة واشنطن في 
١٧ أغسطس املقبل. وقالت مصادر 
مطلعة في واشــــنطن ان الرئيس 
املصري قبل املوعد،  فيما امتنعت 

الســــفارة املصرية بواشنطن عن 
تأكيد نبأ الزيارة او نفيه. 

  وتوقع الباحث األميركي آنتوني 
كوردسمان ان حتتل عملية السالم 
في الشرق األوسط مقدمة أجندة 
مباحثــــات مبــــارك ـ أوباما خالل 

الزيارة. 

 واشـــنطنـ  أ.پ: قال الرئيس األميركـــي باراك أوباما عقب لقائه 
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي في واشـــنطن أمس ان اإلدارة 
األميركية ملتزمة بالتعاون مع احلكومة العراقية حلث األمم املتحدة 
على رفع العقوبات الدولية املفروضة على العراق منذ حرب اخلليج 
عام ١٩٩١. وأضاف اوباما في مؤمتر صحافي مشترك عقده مع املالكي: 
«انه من اخلطأ ان يستمر العراق في حتمل خطايا الديكتاتور»، في 

إشارة إلى رئيس النظام العراقي السابق املقبور صدام حسني. 

 أوباما عقب لقائه المالكي: نعمل على رفع العقوبات عن العراق مبارك يقبل دعوة واشنطن لزيارة أميركا في ١٧ أغسطس

 هيالري: تجاوز إيران العتبة النووية لن يجعلها أقوى أو أكثر أمنًا
 أكدت أن طهران لن تكون قادرة على الترويع والهيمنة كما تعتقد في حال امتالكها أسلحة نووية 

 نجاد يكيل بالمديح على نائبه
  رغم دعوات المحافظين إلقالته

 فوكيتـ  وكاالت: وجهت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
كلينتون من تايلند امس حتذيرا 
قويا إليران باصرارها على توضيح 
كيف ميكن للواليات املتحدة ان 
تتعامل مع ايران نووية، بقولها ان 
واشنطن مستعدة لتسليح جيران 
طهران ولتوفيـــر مظلة دفاعية 
حللفائهـــا املهددين في اخلليج، 
مؤكدة «أن جتاوز ايران العتبة 
النووية لن يجعلها أقوى أو أكثر 
أمنا»، وشددت هيالري على ان 
االيرانيني «لن تكون لديهم القدرة 
على املضايقة او الهيمنة خالفا ملا 
يبدو انهم يعتقدونه اذا امتلكوا 

السالح النووي».
  وأضافت كلينتون في برنامج 
ســـجل للتلفزيـــون التايلندي 
خالل زيـــارة للعاصمة بانكوك 
«مازلنـــا نترك البـــاب مفتوحا 
(امام احملادثات مع ايران) لكننا 
اننا ســـنتخذ  اوضحنـــا ايضا 
اجراءات وكما قلت مرارا وتكرارا 
اجراءات تصيب باالعاقة والعمل 
على تطوير دفاعات شركائنا في 

املنطقة».
  وتابعت كلينتون «نريد من 
ايران ان حتســـب ما أعتقد انه 
تقييم منصف لو مدت الواليات 
املتحدة مظلتهـــا الدفاعية فوق 
املنطقـــة واذا فعلنا املزيد لدعم 
القدرات الدفاعية ملن في اخلليج 
فمن غير املرجح ان تصبح ايران 
أقوى او أكثر أمنا النها لن تكون 
قادرة على الترويع والهيمنة كما 
تعتقد فيما يبدو في حالة امتالكها 

ألسلحة نووية».
  وقال مسؤول اميركي رفيع انه 
يجب أخذ تصريحات كلينتون 
على انها نقاش عام تنخرط فيه 
الواليات املتحـــدة القناع ايران 

بالتخلـــي عن الســـعي المتالك 
أسلحة وعدم تفسيرها على انها 
عالمة على ان الواليات املتحدة 
كيفت نفسها مع احتمال ان تصبح 

ايران نووية.
  وقال املســـؤول للصحافيني 
املسافرين مع كلينتون شريطة 
عدم نشر اسمه «انها تقدم إليران 
االسباب التي تدعوها لعدم فعل 
ذلك». وأضاف ان الواليات املتحدة 
التزال تعتبر اكتساب ايران قدرات 

نووية امرا غير مقبول.
  ومن بانكوك اعلنت الوزيرة 
االميركيـــة ايضـــا ان الواليات 
املتحـــدة قلقة ايضـــا ازاء «نقل 
التكنولوجيا النووية» من كوريا 
الشـــمالية الى بورما. واعتبرت 

ان مثل هذا التعاون بني البلدين 
سيزعزع استقرار املنطقة.

  وما عزز هـــذه املخاوف من 
عالقات عســـكرية بني الدولتني 
املاضـــي تصريحـــات  الشـــهر 
الى  اميركيني اشارت  مسؤولني 
شبهات بان سفينة كورية شمالية 
تنقل اســـلحة كانـــت تتجه الى 

بورما.
البحريـــة االميركية    وكانت 
تراقب هذه السفينة في اطار القرار 
اجلديد الـــذي صدر عن مجلس 
االمن الدولي بعد التجربة النووية 

الكورية الشمالية في مايو.
  والشهر املاضي بثت مجموعة 
املنفى صورا  البورميني في  من 
لشبكة انفاق سرية بناها خبراء 

كوريون شماليون في االراضي 
البورمية بحسب قولها.

  وكانت بورما وكوريا الشمالية 
اثارتا ضجة دولية في االشـــهر 

املاضية.
  فقـــد قامـــت بورمـــا بايداع 
املعارضة اونغ ســـان سو تشي 
في السجن بتهمة انتهاك قواعد 
وضعتها فـــي االقامة اجلبرية. 
وتواجه احلائـــزة جائزة نوبل 
للســـالم عقوبة السجن خمس 
سنوات. ولم يســـتبعد االحتاد 
االوروبي تشديد العقوبات على 
املجلس العسكري البورمي احلاكم 

اذا لم يفرج عنها.
الشـــمالية فقامت    اما كوريا 
بتجربتها النووية الثانية وتلتها 

عـــدة جتارب صواريـــخ في ٢٥ 
مايو.

  وأحد اهداف املنتدى حول االمن 
هو اعادة بيونغ يانغ الى طاولة 
املفاوضات املتعددة االطراف حول 
نزع اســـلحتها النووية. وكانت 
الشـــمالية انسحبت من  كوريا 

املفاوضات في ابريل.
  وستلتقي كلينتون نظراءها 
من الدول املعنية بهذه املفاوضات 
كال على حـــدة (الصني واليابان 
وروســـيا وكوريـــا اجلنوبية) 
وكوريا الشـــمالية التي تخشى 
بحســـب مســـؤول تايلندي ان 
تتعرض لضغـــوط في فوكيت، 
ولم ترسل الى هذا االجتماع سوى 

وفد من الديبلوماسيني. 

 عواصــــم ـ العربية ـ وكاالت:  كال الرئيس 
اإليرانــــي محمود احمدي جنــــاد باملديح على 
نائبه بالرغم من تعاظــــم ضغوط احملافظني 

عليه إلقالته.
  وقال جناد انه «شــــرف كبير لي ان أكون 

عرفت مشائي هذا الرجل الكبير».
  وأثار قرار جناد تعيني اسفنديار رحيم مشائي 
نائبا أول له استياء عاما لدى احملافظني الذين 
يحملــــون عليه لتصريحه بأن إيران «صديقة 

للشعب األميركي وللشعب اإلسرائيلي».
  وقال جناد انه لم يتلق جوابا عندما ســــأل 

ملاذا التهجم على نائبه.
  ويعتبر رحيم مشــــائي قريبا من احمدي 
جناد، وخصوصا ان جنــــل الرئيس اإليراني 

تزوج ابنة رحيم مشائي.
  ووصف جناد نســــيبه بالقول «انه أشبه 
بنبع مياه نقية. البعض يســــألني ملاذا اكن له 
كل هذه العاطفة، وأجيبهم: أللف سبب احدها 
انه حني يجلس املرء ويتناقش معه فليســــت 

هناك مسافة، انه أشبه مبرآة شفافة».
  وشكر الرئيس اإليراني ملشائي عمله خالل 
األعــــوام األربعة املاضية علــــى رأس منظمة 
الســــياحة، مؤكدا انه «اجنز امورا مهمة وقد 

قبل اليوم بأن يكون جزءا من احلكومة».
  ووفقا ألحد مســــاعدي الرئيس فان اجلدل 
املثار حول نائبه لن يدفعه الى الرضوخ لدعوات 

إقالته.
  وقال علي اكبر جوانفكر مستشار الرئيس 
للصحافة لوكالة ايلنا ان «الرئيس يتخذ قراراته 
باستقالل كلي (...) واظهرت التجربة ان قراراته 

ال تتأثر بالدعاية».
  لكنه اقر بأن منح البرملان الثقة للحكومة قد 
يكون أكثر صعوبة مع وجود رحيم مشائي. 

  وأعلن النائب االول ملجلس الشورى االيراني 
محمد حســــن ابوترابي، من أن الزعيم االعلى 
للجمهورية االيرانية املرشد علي خامنئي نقل 
طلبه بضرورة إقالة مشائي «بطريقة كتابية 
إلى الرئيس»، بحســــب ما ذكرت وكالة أنباء 

الطلبة االيرانية، مساء أمس االول.
  وأضاف «هذا مطلب جــــدي للزعيم، وهو 
مطلب غالبية اعضاء البرملان»، لكنه لم يذكر 
متى ارســــل اخلطاب الى جناد أو اي تفاصيل 
اخرى. ويعد ابوترابي من أبرز احملافظني، ومقربا 
مــــن خامنئي الذي ايد فوز جناد في انتخابات 

١٢ يونيو.
  من جانبه  أكد مشائي نفسه بقاءه في منصبه، 
رغم االنتقادات التي وجهت اليه، وقال «اوجه 
الشكر للرئيس محمود احمدي جناد على الثقة 

التي منحني اياها».
  واضاف انه «سيعمل» الى جانب الرئيس 
من اجل «تسريع» عمل احلكومة، الفتا الى ان 
الرئيس «طلب مني التركيز على تأمني فاعلية 
للحكومة ومزيد من التماسك». ونقلت وكالة 
أنباء الطلبة االيرانية عن املستشــــار الكبير 
للرئيس مجتبى سماره هاشمي قوله «لن تكون 
هناك مراجعة لتعيني السيد مشائي نائبا اول 
للرئيس، املعارضة لتعيينه ال تستند الى اسباب 

واضحة تستلزم مراجعة تعيينه».
  ويرى محللون ان تعيني مشائي، الذي يرتبط 
بعالقة مصاهرة مع جناد، يوحي بأن الرئيس 
ليس لديه سوى حاشية صغيرة من االشخاص 

الذين يثق بهم.
  وكان احمدي جناد أعلن الثالثاء املاضي ان 
رحيم مشائي «عني نائبا أول للرئيس وسيواصل 
عمله»، مضيفا ان سلطته ستكون اقل مما كانت 

في منصبه السابق.

 هيالري كلينتون خالل مؤمتر صحافي في فوكيت امس           (رويترز) 

  محكمة الهاي تحسم النزاع حول أبيي
 األسد وأردوغان: تحقيق السالم العادل  والخرطوم تسيطر على الحقول النفطية 

يتطلب االنسحاب حتى خط الرابع من حزيران

 أكدا على ضرورة تطبيقه بصورة كاملة في الشرق األوسط 

 عواصم ـ وكاالت: حســـمت احملكمة الدولية في 
الهاي امس النزاع الدائر بـــني اخلرطوم وجنوب 
السودان حول منطقة ابيي الغنية بالنفط بقرارها 
تقليص مســـاحة املنطقة وبالتالي منح اخلرطوم 
الســـيطرة على احلقول النفطية في قرار أكد طرفا 

النزاع قبولهما به.
  وأوضحت احملكمة في القرار الذي تاله رئيسها 
بيير ماري دوبوي أن جلنة الترســـيم لم تتجاوز 
التفويض في احلدود الشمالية وإمنا جتاوزته في 
احلدود الشـــرقية والغربية، وهو ما ينطوي على 
تبعيـــة حقول بترول هجليـــج املوجودة في أبيي 
للشمال. كما أكدت احملكمة في قرارها الصادر امس في 
الهاي على أحقية جميع القبائل في الرعي باملنطقة. 
وشددت احملكمة على ضرورة التعايش السلمي بني 
أبناء املنطقة، مذكرة بأن قرارها ملزم للجميع. من 
جانبهما اكدت اخلرطوم وجنوب السودان ان قرار 

محكمة التحكيم الدولية ملزم لطرفي النزاع.
  وقال مسؤول كبير في احلكومة السودانية ان قرار 
محكمة التحكيم الدولية «ملزم لطرفي النزاع». ونقل 
املركز السوداني للخدمات الصحافية عن كمال عبيد 
وزير الدولة بوزارة اإلعالم واالتصاالت السودانية 
تأكيده أن احلكومة ترحب بالقرار وتتعهد بااللتزام 
به. وبدوره اعلن وزير اخلارجية السوداني والقيادي 
الكبير في احلركة الشعبية لتحرير السودان (حركة 
التمرد اجلنوبية السابقة) دينغ الور ان «قرار محكمة 
التحكيـــم الدائمة ملزم لطرفي النـــزاع مضيفا ان 
احلركة الشعبية لتحرير السودان وشعب املنطقة 

سيحترمون هذا القرار». 
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 أفغانستان: ٧ انتحاريين تنكروا
بزي نساء لمهاجمة مقر للشرطة

  
  كابول ـ ســــي.ان.ان: شــــهدت والية باكتيكا 
األفغانية تطورا أمنيــــا الفتا، متثل في تعرض 
مركز الشرطة احمللية لهجوم من سبعة انتحاريني 
كانوا يتنكرون بأزياء نســــائية محاولني دخول 

املركز لتفجير أنفسهم في داخله.
  وقد تنبه عناصر احلمايــــة إلى االنتحاريني 
فقاموا بإطالق النار عليهم، األمر الذي أسفر عن 
مقتل أربعة منهم، غير أن سائر أفراد املجموعة 
جنحوا بتفجير أنفسهم متسببني مبقتل ثالثة من 
رجال الشرطة، وفق ما أكده العميد عزيز وردك، 
قائد أجهزة األمن في الوالية الواقعة على مقربة 

من احلدود مع باكستان.
  ووجهت الســــلطات األفغانية أصابع االتهام 
فــــي الهجوم نحو حركة طالبان املتشــــددة، كما 
اتهمتها بشن هجوم آخر في مدينة «جالل أباد» 
شمل اثنني من االنتحاريني، فجر أحدهما نفسه 
دون أن يتسبب بخسائر، في حني متكنت الشرطة 

من قتل اآلخر. 

 اعتقال زوجة العقل المدبر
لتفجيرات جاكرتا

  
  جاكرتاـ  أ.ش.أ: أعلنت شبكتا تليفزيون «ميترو 
تي في» و«تي في وان» االندونيسيتان امس اعتقال 
زوجة االرهابي املاليزي الهارب نوردين توب الذي 
تنظر إليه سلطات األمن االندونيسية على أنه العقل 
ــعة  ــرات جاكرتا التي قتل خاللها تس املدبر لتفجي

اشخاص وأصيب ٥٥ آخرون اجلمعة املاضية.
ــادر أمنية  ــبكتان نقال عن مص ــت الش   وأضاف
ــف عن اسمها ان زوجة  ــية رفضت الكش اندونيس
ــا رحمة اعتقلت بهدف  ــن توب وتدعى أريان نوردي
استجوابها بشأن املكان الذي يختبئ به زوجها الذي 
شكل تنظيما منبثقا عن تنظيم اجلماعة اإلسالمية 
ــن  ــم قاعدة اجلهاد في منطقة املاليو لش يحمل اس
ــيا والدول  هجمات إرهابية على األجانب باندونيس

املجاورة.
ــارت الى ان جهودا أمنية مكثفة تبذل حاليا    وأش
ــي عدد من  ــوب الذي تورط ف ــال نوردين ت العتق
التفجيرات التي شهدتها اندونيسيا خالل السنوات 

السبع املاضية.

 المتهم الوحيد في تفجيرات مومباي: 
مستعد لمواجهة عقوبة اإلعدام

  
  نيودلهيـ  أ.ش.أ: قال محمد أجمل كساب املتهم 
الوحيد في تفجيرات مومباي الذي مازال على قيد 
احلياة «إنه مستعد ملواجهة عقوبة اإلعدام، وذلك 
عقب يومني من اعترافه بدوره في هذه التفجيرات 
التي أودت بحياة ١٦٦ شـــخصا وإصابة أكثر من 

٣٠٠ آخرين».
  وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
أن كســـاب أدلى بهذه الكلمات امس أمام احملكمة 
التـــي تنظر قضيته في مومباي، وذلك في الوقت 
الذي اتهمه فيه اإلدعاء بتغيير موقفه واالعتراف 
بدوره في التفجيرات التي وقعت في شهر نوفمبر 

املاضي لضمان التساهل معه.
  ولم تقرر احملكمة بعد ما إذا كانت ستقبل اعتراف 
كساب بدوره في التفجيرات التي شهدتها املدينة 
في شـــهر نوفمبر املاضـــي أم ال، خاصة وأنه قد 
نفى في وقت سابق جميع االتهامات املوجهة إليه 
والبالغ عددها ٨٦ تهمة ومن بينها القتل وحيازة 

متفجرات.

 F-أميركا: رفض إنتاج مقاتالت ٢٢ 
F-للتركيز على ٣٥

  
ــس  ــق الرئيــ ــي.إن.إن: حــق ــنطن ـ س   واش
ــاء الكونغرس  ــاراك أوباما وأعضــ األمــيركي ب
ــاء اول من امس  المؤيدين له انتصارا «رمزيا» مس
عندما نجحوا باقتطاع ١٫٧ مليار دوالر من ميزانية 
الدفاع، كانت مخصصة إلنتاج سبع طائرات مقاتلة 
ــطول  جديدة من طراز ٢٢-F األكثر تطورا في األس

الجوي األميركي.
ــع ٥٨ صوتا مؤيدا  ــار أوبـاما بواق   وجاء انتص
بمواجهة ٤٠، علما أن وزارة الدفاع األميركية، كانت 
ــر روبرت غيتس عن  ــان الوزي قد عبرت على لس
ــذه المــقـاتـالت، غير أن عددا  عدم حاجتها لهــ
ــح الجمهوري  من النواب، وفي مقدمتــهم المرش
السابق للرئاسة جون ماكين أصـروا على الـسير 

بالمـشروع.
  وكان غيتس قد أعلن أن وزارة الدفاع ال ترغب 
بإنتاج المزيد من طائرات ٢٢-F، على أن يتم التركيز 
على بناء ٥٠٠ طائرة من طراز ٣٥-F المتفوق خالل 

األعوام الخمسة المقبلة. 

 إسرائيل تطالب أوباما بتنفيذ تعهد 
سري لبوش يسمح باالستيطان

  
  القدس ـ سي.إن.إن: كشف وزير االستخبارات 
اإلســـرائيلية، دان ميريدور أن لـــدى بالده «قلقا 
متزايدا» حول إمكانية عدم التزام اإلدارة األميركية 
احلالية، وعلى رأسها باراك أوباما، بتعهدات سلفه 
جورج بوش، حول الســـماح إلسرائيل مبواصلة 
أعمال البناء ضمن حدود املســـتوطنات املوجودة 

حاليا بالضفة الغربية.
  وأقر الوزير اإلســـرائيلي أن بالده وافقت عام 
٢٠٠٣ علـــى خطة «خارطـــة الطريق» التي تنص 
على ضرورة وقف عمليات االســـتيطان، مبا في 
ذلك عمليات البناء التي تسمى «النمو الطبيعي» 

للمستوطنات.
  غير أنه قال، في مؤمتر صحافي عقده مع عدد 
من الصحافيني األجانب، إن احلكومة اإلسرائيلية 
وافقت على هذا األمر بعدما اتفقت مع إدارة بوش 
على السماح مبواصلة البناء ضمن «حدود معينة» 
لـــم يحددها، طالبا من البيت األبيض االلتزام مبا 

تعهد به الرئيس السابق.

 دمشق ـ هدى العبود
الســـوري  الرئيس    أكـــد 
بشار األسد ورئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان 
في مدينة حلب بعد ظهر أمس 
على «ضرورة حتقيق السالم 
العادل والشـــامل في الشرق 
األوسط والذي يتطلب توافر 
اإلرادة السياسية احلقيقية 
لدى إسرائيل من اجل صنع 
السالم املســـتند الى تطبيق 
قـــرارات الشـــرعية الدولية 
وانســـحاب إســـرائيل مـــن 
األراضي العربية احملتلة مبا 
فيها اجلوالن السوري حتى 
الرابع من حزيران عام  خط 

.«١٩٦٧
  ونقـــل بيان رئاســـي ان 
املباحثات تطرقت أيضا إلى 
«القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك وتكثيف 
اجلهود من اجل رفع احلصار 
اجلائر املفروض على الشعب 
الفلســـطيني في قطاع غزة 
وأهميـــة مواصلة املســـاعي 

الرامية إلى حتقيق املصاحلة 
الفلسطينيةـ  الفلسطينية التي 
تضمن وحدة الصف الفلسطيني 
في كفاحه من أجل اســـترجاع 
حقوقه وعلى رأسها إقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة. 
  وبحســـب البيان السوري، 

أعرب اجلانبان عن «ارتياحهما 
الكبير الذي تشـــهده  للتطور 
عالقـــات البلديـــن والتأثيـــر 
االيجابي لهـــذه العالقات على 
تعزيز االستقرار في املنطقة».

  وشدد الرئيس األسد ورئيس 
احلكومة التركية على «أهمية 

استمرار الزيارات املتبادلة بني 
مسؤولي البلدين بغية تعزيز 
العالقات الثنائية ومتابعة تنفيذ 
االتفاقيات واملشاريع املشتركة 
بالسرعة املطلوبة ومبا يستجيب 
إلرادة القيادتني السياسيتني في 

البلدين». 

 الرئيس السوري مرحبا برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حلب أمس                 (أ.ف.پ) 
300 km

 دعوى المطالبة بأبيي السودانية
 قضت احملكمة الدولية امس بتقليص احلـــدود املتنازع عليها مبنطقة ابيي 

الغنية بالنفط واملتنازع عليها بني الشمال واجلنوب

 حدود ابيي: اللجنة الدولية رسمت احلدود
بعد ٢٠٠٥ في اتفاقية السالم

 مناطق متنازع عليها  شمال  
 انابيب النفط  حقول نفط 

 مناطق مشتركة امللكية 
 ابيي
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