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أنقرةـ  يو.بي.آي: دافع الرئيس التركي عبداهلل غول 
عن زيارة الرئيس الســـوداني عمر حسن البشير إلى 
تركيا مشيرا إلى أنها تأتي في إطار حضور قمة تنظمها 

منظمة املؤمتر اإلسالمي كون بالده عضوا فيها.
ونقلت وكالة أنبـــاء األناضول عن غول قوله امس 
ردا على موقف االحتـــاد األوروبي الرافض للزيارة ان 
أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي بإمكانهم أن يزوروا أي 

بلد آخر عضو في املنظمة.
وكرر ان الزيارة ليست موجهة إلى تركيا بل في إطار 
مؤمتر للجنة الدائمـــة للتعاون االقتصادي والتجاري 

ملنظمة املؤمتر اإلسالمي في اسطنبول.
ومن املقرر أن يلتقي وزراء الدول األعضاء في املنظمة 
في اســـطنبول اليوم في الذكرى الـ 25 على تأســـيس 

اللجنة.

غول يدافع عن زيارة البشير إلى تركيا: هدفها حضور القمة اإلسالمية

»الغارديان«: طهران اختبرت تصميمًا متقدمًا لرأس نووي

إسرائيل: تهديداتنا بشن هجوم عسكري ضد إيران ليست خدعة
محاكمة محمد علي أبطحي بتهمة إهانة أحمدي نجاد

اإلصالحيون بإيران يرفعون سقف مطالبهم إلى تشكيل »حكومة خضراء«
عواصمـ  العربيةـ  وكاالت: أما وقد 
اجنلى الغبار بعد مظاهرات إحياء 
ذكرى اقتحام السفارة األميركية، 
عاد املتشددون من احملافظني الى 
املطالبـــة مجددا باعتقـــال زعماء 
اإلصالح، رغم محـــاوالت االعالم 
الرسمي التقليل من أهمية مشاركة 
أنصار االصالحيني في املظاهرات، 
وتأثيرها، وقبل ذلك حجمها، فيما 
طالب االصالحيون بتشكيل »حكومة 
خضراء«. وهاجمت صحيفة »كيهان« 
املتشددة الزعيمني االصالحيني مير 
حسني موســـوي ومهدي كروبي، 
بســـبب دعمهما املتظاهرين، وقد 
سمتهم الصحيفة باملشاغبني، وأكدت 
اعتقال قيادات طالبية بارزة خالل 
أن  املظاهرات. واعتبرت »كيهان« 
االعتقاالت هي األكثـــر تأثيرا في 
احلركة االصالحيـــة، لكن مواقع 
اإلصالحيني شـــددت على أن هذه 
االعتقاالت ال تزيدهم اال إصرارا على 

مواصلة االحتجاجات في املناسبات 
املقبلة، وهم بدأوا يعبئون ملظاهرات 
جديدة في يوم الطالب، بعد شهر 

تقريبا.
 ويـــرى اإلصالحيـــون أن حجم 
املشـــاركة في املظاهرات، وطريقة 
حتدي املتظاهرين أســـاليب القمع، 
وشعاراتهم، من شأنها أن تشجع على 
اللجوء مرة أخرى الى خيار الشارع 

مهما كانت التكاليف. 
ويرى خبراء أن هذه املظاهرات 
من شأنها أن تكرس االنقسام داخل 
نظام اجلمهورية االسالمية، وتعمق 
الهوة بني الشارع والسلطة، ما يدفع 
جيل الشباب املؤيد مبعظمه للحركة 
االصالحية، إلطالق شعارات ال يؤيدها 

في الغالب زعماء االصالح.
 وبدا واضحا بعد هذه املظاهرات 
أن االصالحيني أخذوا يتحدثون بأن 
املصاحلة الوطنية غير ممكنة إال إذا 
رضخ النظام ملطالب الشعب، وتشكيل 

احلكومة اخلضراء، في إشـــارة الى 
تسليم احلكم لإلصالحيني.

محاكمة أبطحي

ورمبا هذا أيضا ما دفع الى أن 
يحمل حسني كروبى جنل الزعيم 
االصالحي مهـــدي كروبي حكومة 
الرئيس أحمدي جناد مســـؤولية 
احلفاظ على حياة والده، بعد االعتداء 
الذي استهدفه أثناء مشاركته في 

املظاهرات.
ونشر حسني كروبي على موقع 
والده »تغيير« الذي يبدو أنه أوقف 
أن قوى األمن تعمدت إلقاء قنبلة 
مسيلة للدموع على كروبي وأصابت 
رأس أحد حراسه الشخصيني وسقط 
على اثرها كروبي أرضا، ما عرض 

حياته للخطر. 
وفي ســـياق متصـــل، اعتقلت 
السلطات االيرانية عضوين بارزين 
مـــن جبهة املشـــاركة االصالحية 

القريبة من الرئيس السابق محمد 
خامتي، حسني حاجبيان وحجت 
اهلل شريفي، وبذلك يصل أعضاء 
جبهة املشاركة الى 35 معتقال بسبب 
االحتجاج على نتائج االنتخابات 

الرئاسية في حزيران املاضي.
كما مثل االصالحـــي االيراني 
البارز محمد علي أبطحي أمام محكمة 
الثورة االسالمية في طهران برئاسة 
القاضي صلواتي. وأكدت مصادر 
قضائية ملوقع »العربية« االخباري 
أن أبطحـــي واجه اتهامـــات عدة 
بالتواطؤ للمساس باألمن القومي 
وإهانة الرئيس واالحتفاظ في منزله 

بوثائق سرية.
وقالـــت مصـــادر إن أبطحـــي 
رفض االتهامات واعتبر احملاكمة 
جترى ألسباب سياسية وأن احلل 
هو سياســـي أيضا، في اشارة الى 
رفض االصالحيني نتائج االنتخابات 

الرئاسية.

عواصـــمـ  وكاالت: فيما اكدت 
البريطانية امس  »الغارديـــان« 
إيران اختبرت رأســـا نوويا  أن 
متقدما وطلبـــت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية منها تفسير دليل 
يقترح بأن علماءها اجروا مثل هذه 
التجربة على تصميم رأس حربي 
نووي، وقال نائب وزير اخلارجية 
اإلسرائيلي داني أيالون ان تهديدات 
إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد 
البرنامج النووي اإليراني املثير 

للجدل ليست خدعة.
ونقـــل املوقـــع اإللكترونـــي 
لصحيفة »هاآرتس« اإلسرائيلي 
عن أيالون قوله – في تصريحات 
- »اجلهـــة التي تخدع هي إيران 
وهي التي حتاول اللعب بأوراق ال 
متلكها«، وأضاف »كل هذا التبجح 
الذي نراه واالختبارات التي جتريها 
إيران واللغة اخلطيرة والقاسية، 

يخفي ضعفا كبيرا«.
وأعرب عن رفضه ألســـلوب 
إيـــران في التعامـــل مع املجتمع 
الدولي، وقال انه »إذا استمر هذا 
املسلك والتعامل اإليراني كما يظهر 
حتى اآلن، فســـيكون واضحا أن 
نواياهـــا هي فقط شـــراء الوقت 

واملماطلة«.
ولم يســـتبعد أيالون احتمال 
اللجوء إلى اخليار العسكري ضد 
طهران من قبل اسرائيل أو دول 

اخـــرى إذا ما فشـــلت االجراءات 
األخرى باقناعهـــا بالتخلي عن 

انتاج اسلحة نووية.
وعودة الـــى الغارديان حيث 
قالت إن العلماء االيرانيني ووفقا 
لوثائق لم تنشر من قبل جمعتها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية »قد 
يكونوا اختبروا مكونات شديدة 
االنفجار مـــن التصميم املتطور 
للرؤوس النووية وصفه خبراء 
في املجـــال النووي بأنه اختراق 
زاد اإلحلاح على اجلهود املبذولة 
اليجاد حل ديبلوماســـي لألزمة 

النووية االيرانية«.
التقنية  واضافـــت أن هـــذه 
املعروفة باســـم )نظام التفجير 
الضمني املزدوج( يتم التعامل معها 
رسميا على نحو سري في الواليات 
املتحدة وبريطانيا وتسمح عند 
اتقانها بانتاج رؤوس حربية أصغر 
حجما وأكثر بساطة من النماذج 
القدمية كما أنهـــا تقلل من قطر 
الرؤوس النووية وتسهل حتميل 

رأس نووي على صاروخ.
الدولية  الوكالـــة  وذكرت أن 
للطاقة الذرية تســـعى ملعرفة ما 
يفعله اآلن العلماء واملؤسســـات 
املشـــاركة فـــي التجـــارب على 
التصميم املتقدم للرأس النووي 
لكنها لم حتصل على رد حتى اآلن 
من ايران وطلبت بصورة متكررة 

مقابلة محسن فخري زادة الذي 
ورد اسمه بشكل بارز في وثائقها 
على أنه أبـــو البرنامج النووي 
اإليراني غير أن طلباتها قوبلت 

بالرفض من قبل طهران.
واشـــارت الغارديـــان إلى أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت 
من ايران أيضا توضيح دليل بأن 
خبيرا روسيا في مجال األسلحة 
النووية ساعد فنيني ايرانيني على 
اإلملام بتقنية التفجيرات املتزامنة 

الشديدة االنفجار.
إلـــى  ونســـبت الصحيفـــة 
ديبلوماســـي مطلع على وثائق 
الذرية  الدوليـــة للطاقة  الوكالة 
لم تكـــشـــف عـــن هويته القول 
»إن األدلة تشـــير أيــضا إلى أن 
التجارب على تقنية )نظام التفجير 
الضمني املزدوج( متثل حال أكثر 
كياســـة ملواجهة حتديات صنع 
رأس حربي نووي رغم صعوبة 

اجنازها«.
وذكرت أن مصدرا غربيا آخر 
وصفته بأنه واسع االطالع على 
أكد بأن  النـــووي  ايران  برنامج 
التجربـــة االيرانية األخيرة على 
رأس نووي متطور »تثير تساؤالت 
عن اجلهة التي زودت االيرانيني 
بهذه التقنية وما إذا كانت العالم 
القدير  الباكستاني عبد  النووي 

خان أو العب آخر«.

متظاهر فلسطيني يتطلع من خالل اجلدار الفاصل بعد حلظات من هدم جزء منه خالل مظاهرة في الضفة          )أ.پ(  

عواصم ـ وكاالت: صادقت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة فجر امس باملوافقة على التحقيق 
في االتهامات بجرائم احلرب التي ارتكبت في 
قطاع غزة، بأغلبية مائة وأربعة عشر صوتا 
ورفض ثمانية عشر وامتناع أربعة وأربعني 

عن التصويت.
وحثت اجلمعية العامة إسرائيل والفلسطينيني 
على التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب 
في قطاع غزة وردت في تقرير القاضي الدولي 

غولدستون.
وصوتت الدول العربيـــة ومجموعة عدم 
االنحياز لصالح تبني تقرير غولدستون، في 
حني صوتت الواليات املتحدة وإسرائيل وكندا 
وأســـتراليا ودول من أوروبا الشرقية ودول 
أخرى ضد القرار، أما روسيا فكانت بني الدول 

التي امتنعت عن التصويت.
ويطالب القرار كال من إســـرائيل وحركة 
املقاومة اإلسالمية )حماس( بالقيام »بتحقيق 
مستقل وذي مصداقية وفق املعايير الدولية« 
كما يطلب في فقرته السادسة من األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون مراقبة تطبيق القرار، 
ورفع تقرير إلى اجلمعية في هذا الشأن خالل 

ثالثة أشهر.
وقال رئيس اجلمعية العامة علي عبدالسالم 
التريكي إن اجلمعية العامة تعتبر نفسها في 
حالة انعقاد مســـتمر وقد أمهلت األمني العام 
لألمم املتحدة ثالثة أشـــهر لتقدمي تقرير عن 

التحقيقات املطلوبة.
وأضاف التريكي أنه سيتم الرجوع للجمعية 
أو ملجلس حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبتابعة 

تطبيق التقرير مؤكدا مسؤولية مجلس األمن 
في هذا السياق.

ترحيب

مـــن جانبها رحبت حركـــة حماس بتبني 
الهيئـــة العامة لألمم املتحـــدة التقرير معلنة 
عدم معارضتها لطلب إجراء حتقيق حول ما 
نسبه التقرير للفلسطينيني من انتهاكات. وقال 
املتحدث باسم حماس سامي أبوزهري »نرحب 
بتبني الهيئة العامة لتقرير غولدستون« معتبرا 

ذلك إجنازا وانتصارا لإلرادة الفلسطينية.
وأوضـــح أن التقرير يعتبـــر إجنازا كونه 
»يشكل أول إدانة دولية واسعة لالحتالل الرتكابه 
جرائم حرب خالل الهجوم على غزة«، وأعلن 
عدم معارضة حركته ملا جاء في القرار بشأن 
الطلب من الفلسطينيني واإلسرائيليني التحقيق 

فيما نسب لكل منهما.

رفض

في املقابل رفضت اسرائيل قرار اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة وقالت وزارة اخلارجية 
االسرائيلية في بيان ان »اسرائيل ترفض قرار 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة البعيد متاما عن 
الوقائع التي تواجهها اسرائيل على االرض«.

وعلـــى الرغم من االغلبية الواســـعة التي 
دعمت القرار، تعتبر اســـرائيل نفسها تتمتع 
بتأييد »االغلبية املعنويـــة«، وعبرت وزارة 
اخلارجية االســـرائيلية عن ارتياحها »للعدد 
الكبير من الـــدول التي صوتت ضد القرار او 

امتنعت عن التصويت«.

عريقات: حل الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد لصناعة السالم في المنطقة

مسيرات لفتح بالضفة تطالب عباس
 بالعدول عن رغبته في عدم الترشح لالنتخابات

عواصـــم ـ وكاالت: شـــارك مئات 
الفلســـطينيني من مؤيدي حركة فتح 
بعد ظهر امـــس في مســيرة وســط 
مدينـــة رام اهلل وعدة مـــدن بالضفة 
الفلسطيني  الرئيس  الغربية ملطالبة 
محمود عباس بالعدول عن رغبته في 
الرئاسية  الترشـــح لالنتخابات  عدم 

املقبلة.
وانطلقت املســـيرة املركزية عقب 
صالة اجلمعة من مسجد البيرة الكبيرة 
باجتاه دوار املنارة وسط رام اهلل وسط 

هتافات تبايع عباس وتعلن تأييده.
ورفع املشاركون في املسيرة صور 
الرئيس الفلسطيني ورايات حركة فتح 
واليافطات املطالبة بإعادة ترشـــحه 
باعتباره املرشح الوحيد لفتح وفصائل 
منظمة التحرير في انتخابات الرئاسة 

القادمة.
وشهدت عدة مدن في الضفة الغربية 
مســـيرات مماثلة شـــارك فيها مئات 
الفلسطينيني، وقـــال الناطـــق باسم 
فتح أحمد عســاف إن احلركة ترفض 
قرار الرئيس عدم خوض االنتخابات، 
مؤكـــدا »أنه )عباس( اليزال مرشـــح 
احلركـــة الوحيد وبإجماع وطني ألنه 
ميثل عنوان التمسك بالثوابت الوطنية 
رغم الضغوط واملماطلـــة األميركية 

واإلسرائيلية«.
التحركات الشعبية  أن  إلى  وأشار 
لفتح ستستمر في كل املناطق، مشيرا 
إلى عدم قدرة أنصار احلركة في مناطق 
قطاع غزة على اخلروج في مسيرات 
داعمة للرئيس عباس بسبب منعها من 

قبل حركة حماس.
الى ذلك قال رئيس دائرة شـــؤون 
التحرير  فـــي منظمـــة  املفاوضـــات 

الفلسطينية صائب عريقات إن خيار 
الدولتني هـــو اخليار الواقعي الوحيد 
لصناعة الســـالم في منطقة الشـــرق 

األوسط.
وعاد عريقات في تصريح له عقب 
لقائه امس في أريحا بالضفة الغربية 
بشكل منفصل كال من السفير األميركي 
ديڤيد هيل مساعد املبعوث األميركي 
لعملية الســـالم الســـيناتور جورج 
ميتشيل يرافقه القنصل األميركي العام 
دانيال روبنتشتاين والقنصل البريطاني 
العام ريتشارد مكابيس ورئيس بعثة 
االحتاد األوروبي كريتشـــيان بيرغر 
النشـــاطات  للتحذير بأن اســـتمرار 
االستيطانية اإلسرائيلية وهدم البيوت 
ومصادرة األراضي »يشكل تدميرا خليار 
الدولتني وال يترك مجاال سوى للدولة 

الواحدة«.
وشدد على أن موقف منظمة التحرير 
الفلسطينية يرتكز إلى خيار الدولتني 
على حدود الرابع من يونيو عام 1967، 
مطالبـــا املجتمع الدولي بالتوقف عن 
التعامـــل مـــع إســـرائيل كدولة فوق 

القانون.
وأشـــار إلـــى أن جهود الســـلطة 
الفلسطينية لتحقيق السالم »اصطدمت 
الـــدوام بسياســـات احلكومات  على 
املتعاقبـــة الســـتمرار  اإلســـرائيلية 
االستيطان وفرض احلقائق على األرض 
واإلعالن عن املواعيد كأمر غير مقدس 

والتنكر لالتفاقات املوقفة«.
وشدد على أن أقصر الطرق للسالم 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي  يتمثل في 
الذي بدأ عام 1967 وبعيدا عن الدولة 
ذات احلدود املؤقتة واالتفاقات االنتقالية 

طويلة األمد.

حماس ترحب بتبني التقرير.. وإسرائيل ترفض

الجمعية العامة لألمم المتحدة تقر »غولدستون«
وتطلب التحقيق في االتهامات بجرائم حرب في »غزة«

تواصل القصف السعودي على حدود اليمن واستسالم أكثر من 40 متمردًا

هجوم للحوثيين على الحدود السعودية يصيب 5 جنود ويأسر آخرين 
الرياضـ  صنعاءـ  د.ب.أـ  العربية: بعد استسالم 
40 من عناصرهم للقوات السعودية، هاجم احلوثيون 
امس بشكل مفاجئ مركزا حلرس احلدود السعودي 
ما أسفر عن إصابة خمسة من احلرس، وأسر عدد 
من اجلنود الســـعوديني هنا ما افـــاد به املتحدث 
الرسمي باسم احلوثيني محمد عبد السالم مؤكدا 
في اتصال مع قناة اجلزيرة عزمهم اجراء مقابالت 
مع اجلنود الذين مت اســـرهم وعرض صورهم في 
الساعات القليلة القادمة، مشيرا الى انهم سيعاملون 

بكل احترام.
وشوهد تبادل إطالق نار كثيف في قريتي »القرن« 

و»قوا« ومواطنون يلجأون ملخيم اإليواء. 
من جهة أخرى مت تناقل معلومات متفرقة عن 
وصول فريق مظلي سعودي متخصص في اإلنزال 
اجلوي وحرب االســـتنزاف، وقد يتم الدفع به في 
وقت الحق بعد أن مت حتريك فرق كثيفة من املشاة 

في اجتـــاه مواقع حتصن احلوثيني في اجلبل في 
وقت مبكر من صباح أمس االول.

فيما تواردت األنباء من مصادر مختلفة مؤكدة 
وقوع أسرى من احلوثيني في يد القوات السعودية 
ال يقل عددها عن اخلمسني، والعدد مرشح للزيادة 
في ضوء الساعات القليلة القادمة، مع وقوع إصابات 

طفيفة في اجلانب السعودي. 
هذا في الوقت الذي مت فيه أيضا تناقل معلومات 
عن القبض على عـــدد من احلوثيني متنكرين في 
زي عمالة باكستانية ومت تسليمهم للجهات األمنية 
بعد فضح أمرهم من قبل األهالي في محيط جبل 

العارضة أقصى شرق املنطقة.
الى ذلك اكد مصدر سعودي مسؤول في بيان بثته 
وكالة االنباء السعودية )واس( ان العمليات ضد 
العناصر احلوثية املتمردة ستستمر حلني اكتمال 
تطهير كل املواقع داخل األراضي السعودية من أي 

عنصر معاد مع اتخاذ التدابير الالزمة للحد من تكرار 
ذلك مســـتقبال، أفــاد موقع العربية االخباري بأن 
القتال مازال جاريا بني اجليش السعودي واحلوثيني 
في منطقة جازان، حيث يقوم الطيران السعودي 
بقصف مواقع احلوثيني. مضيفا أن القوات البرية 
السعودية واجليش السعودي يقومان بصد املتسللني 

على احلدود مستخدمني في ذلك املدرعات. 
من جهتها ذكرت املجموعـــة املتمردة في بيان 
ارســـل بالبريد االلكتروني ان طائرات الســـالح 
اجلوي السعودي استأنفت قصف مواقع املتمردين 
الشيعة على احلدود اجلنوبية الغربية السعودية 

مع اليمن.
وقالت املجموعة ان الطائرات هاجمت مناطق تقع 
في منطقة املالحيد في محافظة صعدة باالضافة الى 
عدة قرى عند احلدود، وقالت املجموعة ان الهجمات 
اجلوية بدأت في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت 

احمللي من دون ان تقدم املزيد من التفاصيل.
وعودة الى بيان املصدر السعودي املسؤول فأكد 
البيان انه مت اتخاذ هذه اخلطوة بعد ما قام هؤالء 
املتسللون بإطالق النار وتنفيذ عمليات قنص على 
دوريات حرس احلدود نتج عنه استشهاد اجلندي 
أول تركي بن ســـالم القحطاني وإصابة أحد عشر 
آخرين وإحراق ست سيارات تابعة حلرس احلدود 
مع محاولة التسلل عبر القرى احلدودية املشتركة، 
واضاف البيان انه فور بدء عمليات التسلل قامت 
اجلهات املختصة مبباشرة إخالء القرى احلدودية 
املجاورة ملوقع احلدث إلى مناطق آمنة، وذلك حفاظا 

على سالمة املواطنني واملقيمني.
واشـــار البيان الى ان القوات املســـلحة قامت 
بدعـــم حرس احلدود ببعض الوحدات من القوات 
املســـلحة، واردف البيان انه جرى تنفيذ ضربات 
جوية مركزة على تواجد املتسللني في جبل دخان 

واألهـــداف األخرى ضمن نطـــاق العمليات داخل 
األراضي السعودية.

وقال البيان ان القوات السعودية احكمت السيطرة 
على مواقع أخرى حاول املتسللون التواجد فيها، 
وأشـــار املصدر إلى أن دخول هؤالء املسلحني إلى 
األراضي السعودية واالعتداء على دوريات حرس 
احلدود وقتل وجرح عدد منهم والتواجد على أرض 
سعودية هو انتهاك ســـيادي يعطي اململكة كامل 
احلق باتخاذ كل اإلجراءات إلنهاء هذا التواجد غير 
املشروع. إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون اخلليجي 
ورابطة الدول اإلسالمية عن إدانتهما بشدة لعمليات 
التســـلل التي قام بها مســـلحون حوثيون داخل 
أراضي السعودية مبنطقة جازان على احلدود مع 
اليمن، وأســـفرت عن مقتل رجل أمن وإصابة عدد 
من العســـكريني كانوا يعملون لتأمني احلدود من 

اجلانب السعودي.


