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س����يئول � س����ي.إن.إن: حذرت كوريا الشمالية امس 
الش����طر اجلنوبي من أنها ستعتبر أي ضربة استباقية 
من جانب حكومة سيئول مبنزلة إعالن حرب، في ثاني 
حتذير تطلقه بيونغ يانغ خالل أسبوع بعد التهديد بشن 

»حرب مقدسة ضد كوريا اجلنوبية«، وفق تقرير.
وكان وزير الدفاع الكوري اجلنوبي كيم تاي � يونغ قد 
صرح األسبوع املاضي بأن بالده قد تبادر بتوجيه ضربة 

استباقية ضد الشطر الشيوعي الشمالي في حال ظهور 
مؤش����رات على استعداد بيونغ يانغ لشن هجوم نووي 
ضد سيئول، حسبما أوردت وكالة »يونهاب« الرسمية. 
ورد ناطق باس����م قيادة اجليش في كوريا الشمالية في 
بيان نقلته »وكالة األنباء الكورية املركزية الشمالية« إن 
بالده تنظر إلى تصريحات وزير الدفاع الكوري اجلنوبي 

كإعالن حرب.

كوريا الشمالية لسيئول: أي ضربة استباقية »إعالن حرب«

»هآرتس«: قطيعة بين نتنياهو والعاهل األردني
غزة ـ كونا: ذكرت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية امس ان هناك 
ــبه تامة في العالقات بني رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني  قطيعة ش
نتنياهو والعاهل االردني امللك عبداهلل الثاني. واكد عدد من املسؤولني 
االسرائيليني واالردنيني للصحيفة ان هذه القطيعة بني نتنياهو وامللك 
عبداهلل الثاني هي منذ تولي نتنياهو رئاسة احلكومة االسرائيلية في 
ابريل املاضي. واشارت الصحيفة الى ان نتنياهو التقى العاهل االردني 
مرة واحدة فقط في شهر مايو املاضي مضيفة ان »امللك عبداهلل مارس 
ــن قبوله مبدأ الدولتني  ــا على نتنياهو حلمله على االعالن ع ضغوط
ــعبني«. واوضحت »هآرتس« نقال عن املسؤولني االسرائيليني ان  لش
الرسائل التي نقلت بني نتنياهو وامللك عبداهلل خالل االشهر االخيرة 
ــرائيلي شيمون بيريز الذي يتباحث  مت نقلها عن طريق الرئيس االس
هاتفيا مع العاهل االردني مرة كل بضعة اسابيع. وطلب امللك عبداهلل من 
نتنياهو خالل لقائه به في مايو وقف كل عمليات االستيطان واخلطوات 
ــع احلواجز وانهاء  ــر احلقائق على االرض ورف ــتهدف تغيي التي تس
احلصار والدخول فورا في مفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية 

للوصول الى حل الدولتني في اسرع وقت ممكن.
ــو ان »اي حديث عن متكني اقتصادي  واكد امللك عبداهلل لنتنياه
ــطينية  ــي الذي يفضي الى قيام دولة فلس خارج اطار احلل السياس
مستقلة وقابلة للحياة تعيش بسالم الى جانب اسرائيل مرفوض النه 
ــيجعل من املنطقة رهينة للمزيد من االزمات  ــالم وس لن يحقق الس

والصراعات«.

األسد والقذافي بحثا السبل لمشاركة
 أكبر عدد من القادة في قمة طرابلس

مبارك: تحصيناتنا على الحدود عمل سيادي
 وال نقبل الجدل فيها »مع أحد أيًا كان« 

عواصم ـ هدى العبود
 أجرى الرئيس السوري بشار 
األسد أمس في العاصمة الليبية 
طرابلس مباحث���ات مع العقيد 

معمر القذافي.
وذكرت وكالة األنباء السورية 
سانا أن األسد قام ب� »زيارة عمل 
قصيرة إلى اجلماهيرية الليبية 
أجرى خاللها مباحثات مع العقيد 
العربية  القذافي حول األوضاع 
والتطورات على اجلانبني اإلقليمي 

والدولي«. 
وأش���ارت تقاري���ر إل���ى أن 
اجلانبني بحث���ا ضرورة تنقية 
األج���واء العربي���ة العربية من 
اجل إجناح قمة طرابلس وتهيئة 
الظروف من أجل مشاركة أكبر 
عدد من الق���ادة العرب في هذه 

القمة )قمة الوئام العربي(.
وتأتي زيارة األسد بعد نحو 
شهر من زيارة وزير اخلارجية 
الغرب  املعل���م لطرابلس  وليد 
حيث بحث مع القذافي العالقات 
الثنائي���ة وتط���ورات األوضاع 
التي سيتم  العربية واملواضيع 
طرحها أمام مؤمتر القمة العربية 

املزمع عقده في آذار املقبل.
وترتبط دمش���ق وطرابلس 
الغ���رب بعالقات ممي���زة على 
الصعيد السياسي، خاصة فيما 
يتعل���ق باملواقف م���ن قضايا 
املنطقة كدعم املقاومة والتضامن 

العربي.

عواص����م � وكاالت: حذرت وزارة األوقاف في 
احلكومة الفلس����طينية املقال����ة امس من انهيار 
املسجد األقصى بفعل ظواهر جيولوجية طبيعية 
أو صناعية جراء أعمال احلفريات اإلس����رائيلية 

حتت أساسات املسجد.
وقال وزير األوقاف طالب أبوشعر، في بيان 
صحافي، »إن السلطات اإلسرائيلية تهدف من وراء 
هذه احلفريات املتواصلة إلى إضعاف أساسات 

املسجد األقصى«.
وأشار أبوشعر إلى حتذيرات احتاد اجليولوجيني 
العرب منذ فترة من خطورة هذه احلفريات إضافة 
إلى التفجيرات النووية التي حتدثها إسرائيل في 
صحراء النقب بغرض خلق زالزل طبيعية تؤدي 

إلى هدم األقصى جيولوجيا.
ولفت إلى أن االنهي����ار الذي حدث منذ فترة 
وجيزة في أحد الشوارع الرئيسية بحي السلوان 
في القدس هو مؤشر واضح على بدء تأثر املنطقة 
بالعوامل اجليولوجية الطبيعية أو الصناعية، 
مبديا قلقه الش����ديد من األوضاع املؤسفة التي 
يتعرض لها املس����جد األقصى ف����ي ظل الصمت 

العربي.
وطالب بضرورة حترك عربي وإسالمي عاجل 
إلنصاف قضي����ة القدس ومعاقبة االحتالل على 

جرائمه املتصاعدة ضد القدس وأهلها.
الى ذلك، غادر املبعوث االميركي الى الشرق 
االوسط جورج ميتشل امس القدس دون ان يتمكن 
من االعالن عن استئناف احملادثات بني اسرائيل 

والفلسطينيني املتوقفة منذ اكثر من عام.
اال ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
أش����ار في ختام لقاء جديد مع ميتشل امس الى 
»افكار مهمة« لدى اجلانب االميركي بشأن استئناف 

املفاوضات السلمية مع الفلسطينيني.
وق����ال نتنياهو للصحافيني لدى بدء اجتماع 
مجلس الوزراء االسبوعي بعيد لقائه مع ميتشل 

»سمعت أفكارا مهمة الستئناف العملية«.
واضاف »عبرت عن االمل في ان تسمح هذه 
االفكار باستئناف العملية اذا ابدى الفلسطينيون 

ايضا االهتمام نفسه«.
وتوجه ميتشل الى عمان، حيث التقى مجددا 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقبيل 
ذلك، استقبل العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني 
ميتشل، دون ان يصدر أي تفاصيل عن مضمون 

لقائهما.
وخ����الل زيارات ميتش����ل املكوكي����ة، تبادل 
الفلسطينيون واالسرائيليون االتهامات بعرقلة 

استئناف احلوار.
وقال الوزير املكلف بالتنمية االقليمية سيلفان 
شالوم في تصريحات لالذاعة االسرائيلية امس 
انه »حان الوقت لنقول بش����كل واضح وصريح 
انه ال تنازالت اضافية من قبل اسرائيل للتوصل 

الى بدء املفاوضات«.
ودان شالوم »أسلوب الفلسطينيني الذي يقضي 
برفض حتريك املفاوضات إلجبار الواليات املتحدة 

على ممارسة ضغوط على اسرائيل«.

القاهرة � وكاالت: قال الرئيس 
املصري محمد حس���ني مبارك 
امس ان مصر تتعرض حلمالت 
هجوم من قوى عربية واقليمية 
لم يسمها فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية، محذرا من ان بالده 
ق���ادرة على الهج���وم على هذه 

القوى باملثل.
ورفض مبارك في كلمته امس 
مبناس���بة عيد الشرطة اجلدل 
الدائر حول اإلنشاءات التي تقيمها 
مصر على احلدود مع قطاع غزة 
واعتبرها من مظاهر سيادة البالد 
وال تقبل اجل���دل فيها »مع احد 

ايا كان«.
وق���ال »رغم جه���ود مصر 
املتواصلة إلحياء عملية السالم 
ولتحقيق الوفاق الفلس���طيني 
فإننا نتعرض حلمالت مكشوفة 
من قوى عربية وإقليمية لم تقدم 
يوما ما قدمته مصر لفلس���طني 
وش���عبها وتكتف���ي باملزاي���دة 
بالقضية الفلسطينية واملتاجرة 

مبعاناة الفلسطينيني«.
وتابع »لدينا من املعلومات 
الكثير والذين يقومون  املوثقة 
به���ذه احلم���الت وينظم���ون 
مهرجانات اخلطابة للهجوم على 
مصر في دولة ش���قيقة بيوتهم 
من زجاج ولو شئنا لرددنا لهم 
الصاع صاعني لكننا نترفع عن 

الصغائر«.
واضاف مبارك »إننا قد نصبر 

جدل مع أحد أيا كان أو أن ينازعنا 
فيه أحد كائنا من كان«.

الدولة  وقال »إنه حق مصر 
بل وواجبها ومسؤوليتها وهو 
احل���ق املكفول ل���كل الدول في 
السيطرة على حدودها وتأمينها 
وممارسة حقوق سيادتها جتاه 
العدو والصديق والشقيق على 

حد سواء«.
من جهة أخرى، أكد مبارك أنه 
ال يسمح بأي تهاون فيما يتعلق 
بأمن مصر القومي، قائال: »مخطئ 
من يتغاضى عن تصاعد النوازع 
الطائفية من حولنا في املنطقة 

العربية وافريقيا والعالم«.
وحذر مبارك في الكلمة التي 
ألقاها بأكادميية مبارك لألمن »من 
مخاطر املساس بوحدة الشعب 
والوقيعة بني مسلميه وأقباطه«، 
مؤكدا عدم تهاونه »مع من يحاول 

النيل منها أو اإلساءة اليها«.
إل���ى »ضرورة  ودعا مبارك 
توجيه خطاب ديني مستنير من 
رجال االزهر والكنيسة يدعمه 
نظام تعليمي واإلعالم والكتاب 
واملثقفون ليؤكد قيم املواطنة وأن 

الدين هلل والوطن للجميع«.
التص���دي لإلرهاب  وأكد أن 
الطائفي  والتطرف والتحريض 
ميثل حتديا رئيسيا ألمن مصر 
القوم���ي، لكنه لي���س التحدي 
الوحيد الذي نواجهه في منطقتنا 

والعالم من حولنا.

صي���ف. وأق���ول لهم م���ا أكثر 
س���حابات الصيف في تعاملكم 
معنا وما أكث���ر ما نالقيه منكم 
من مراوغ���ة ومماطالت وأقوال 
ال تصدقها األفعال وتصريحات 
ومواقف متضاربة ترفع شعارات 
املقاومة وتعارض السالم. فال هم 

قاوموا وال سالما صنعوا«.
واضاف مبارك إن »اإلنشاءات 
والتحصين���ات عل���ى حدودنا 
الشرقية عمل من أعمال السيادة 
املصرية ال نقبل أن ندخل فيه في 

على حمالت التشهير والتطاول 
ولكن ما ال نقبله ولن نقبله هو 
االستهانة بحدودنا أو استباحة 
أرضن���ا أو اس���تهداف جنودنا 

ومنشآتنا«.
واك���د أن »مص���ر ال تقب���ل 
وال  االبت���زاز  أو  الضغ���وط 
تسمح بالفوضى على حدودها 
أو باإلره���اب والتخري���ب على 

أرضها«.
وتابع »يقولون إن ما حدث 
في العريش وفي رفح س���حابة 

خالل زيارة قصيرة قام بها الرئيس السوري إلى ليبيا أكد خالل االحتفال في عيد الشرطة على عدم التهاون مع من يحاول النيل من الوحدة الوطنية

)أ.ف.پ( الرئيس الليبي معمر القذافي مستقبال الرئيس السوري د. بشار األسد في طرابلس أمس  

الرئيس املصري محمد حسني مبارك

عراب اإلفك طارق عزيز

نجاد يعد بـ »أخبار سعيدة« 
حول تخصيب اليورانيوم في ذكرى الثورة

طهران � د.ب.أ � أ.ف.پ: وعد الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد أمس أنه سيتم في القريب 
العاجل اإلعالن عن »أخبار سعيدة« حول تطورات 

في البرامج النووية اإليرانية.
وقال احمدي جناد ف���ي تصريحات نقلتها 
وكالة مهر »سنعلن نبأ سارا يتعلق بتخصيب 
اليورانيوم بنسبة 20% خالل عشارية الفجر«، 
ذكرى االيام العشرة االولى من الثورة االيرانية 
من االول الى احلادي عش���ر م���ن فبراير عام 

.1979
 وكان احمدي جناد الذي لم يضف اي تفاصيل 
يرد على سؤال حول متى ميكن ان تعلن ايران 

بدء انتاج اليورانيوم املخصب بنسبة %20.
واضاف الرئيس اإليراني ان »اخلبر سيسر قلب 

كل إيراني وكل محب للحرية في العالم«.
 من جهته، قال علي الريجاني رئيس البرملان 
اإليراني »مجلس الش���ورى اإلسالمي« إنه إذا 
تعامل الغرب مع امللف النووي اإليراني بعيدا 
ع���ن اخلداع، فإن التوصل إل���ى حل لن يكون 

مستبعدا.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة األنباء اإليرانية 
»ارنا« مساء أمس األول في سياق لقاء الريجاني 
مع ماس سيسولو رئيس برملان جنوب افريقيا 
خالل زيارته طهران، فيما وصف سيس���ولو 
الصمت األميركي بش���أن األنش���طة النووية 
اإلسرائيلية بأنه »صمت يتسم بالنفاق ويثير 

الشكوك«.
وناقش الريجاني وماس سيسولو � خالل اللقاء 

� القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية.
وانتقد رئيس برملان جنوب افريقيا ما وصفه 

ب� »التعامل األميركي املزدوج جتاه امللف النووي 
اإليراني« واصفا ذلك التعامل بأنه متغطرس 
وأك���د دعم بالده لألنش���طة النووية اإليرانية 

السلمية.
الى ذلك، اعترف هاشمي رفسنجاني رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني ورئيس 
مجلس خبراء القيادة أمس االول بوجود انقسام 
داخل نظام احلكم في بالده فيما وصف خامنئي 
املرشد االعلى اليران و»قائد الثورة االسالمية« 
بأنه »الش���خص االكثر صالحا حلل املش���اكل 

الراهنة«.
ونقلت وكالة االنب���اء االيرانية »ارنا« عن 
رفسنجاني قوله في كلمة لدى لقائه عددا من 
اعضاء اللجنة املركزية حلزب االعتدال والتنمية: 
»انني على ثقة بأن القضايا الراهنة قابلة للحل 
والتسوية مبس���اعدة املعتدلني من اجلناحني 
املوجودين في البالد وفي ظل حكمة قائد الثورة 

االسالمية«.
واضاف: »في حال حل املشاكل الراهنة فان 
االعداء اخلارجيني واملعادين للثورة سيصابون 
بالي���أس واالحباط« فيما تاب���ع قائال: طرحت 
سبل احلل التي رأيت انها تؤدي للخروج من 
الوضع الراه���ن وذلك في ضوء اخلبرات التي 
احملها، وانني اؤمن بخطوطها العامة ولو انه 

من املمكن ان تكون ذات نواقص«.
وأملح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
االيراني الى معرفته مبا وصفه ب� »سماحة قائد 
الثورة« وقال: »ان املمارسات املناقضة للقانون 
واعمال التطرف من أي جناح صدرت لم ولن 

حتظ بتأييده ابدا«.

رفسنجاني يعترف بوجود انقسام داخل نظام الحكم اإليراني

»األوقاف« الفلسطينية: تفجيرات نووية إسرائيلية 
لخلق زلزال يهدم األقصى جيولوجيا

العراق: طارق عزيز.. مات »سريرياً«
عواصم � وكاالت: بعد ايام قليلة من إصابة عراب 
االفك طارق عزيز وزير خارجية املقبور صدام حسني، 
بجلطة دماغية أفقدته النطق وادت الى ش����لله، نقل 
على اثرها الى احد املشافي االميركية، أعلنت مصادر 
مطلعة انتكاس وضعه الصحي بشكل خطير. بينما 
أكدت مصادر أخرى وفاته سريريا، وانه اآلن يعيش 

مبساعدة اجهزة التنفس الصناعي.
وكان زي����اد جنل محامي عزي����ز البالغ من العمر 
73 عاما طالب بتدخل الرئيس االميركي باراك اوباما 
شخصيا لنقله الى احدى املشافي االميركية في الكويت 
او املانيا ليتلقى العالج املناسب فيها. وقد صدر حكم 
ضد عزيز في مارس بالسجن 15 عاما إلدانته بلعب 
دور في إعدام 42 تاج����را في عام 1992. وانتقد زياد 
عزيز جنل املجرم السابق ومحاميه احلكومة العراقية 
الستمرارها في سجن والده وهو مريض وكبير في 

السن وتدهور حالته الصحية.
إلى ذلك وفي ش����أن االنتخابات العراقية وحسما 
للجدل املتفاقم منذ اعالن هيئة املساءلة والعدالة قائمة 

املبعدين عن االنتخابات املقبلة ما اس����تدعى مجيء 
نائ����ب الرئيس االميركي جو باي����دن للتدخل، اتفق 
رؤساء الس����لطات العراقية الثالث، جالل الطالباني 
رئيس اجلمهورية ونوري املالكي رئيس الوزراء واياد 
السامرائي رئيس البرملان على أن اللجوء الى الدستور 
والقضاء حلسم مسألة استبعاد املرشحني من املشاركة 
في االنتخابات العراقية املقبلة هو الطريق السليم، 

وذلك في ختام اجتماعهم املتأخر امس االول.
وفي مؤمتر صحافي مش����ترك عق����ب االجتماع، 
أشار الرئيس الطالباني إلى أن اجللسة كانت ودية 
وصريحة، مضيفا »توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما 
يتعلق مبوضوع الذين شملهم االجتثاث«، مؤكدا ان 
»الدستور والقانون موجودان، كل من ال يوافق على 
هذا القرار يس����تطيع ان يراج����ع احملكمة التمييزية 
التي انتخبها البرملان«. وقال إنه سيتم االسراع في 
تشكيل هيئة املس����اءلة والعدالة، وأن »القانون هو 
السائد، والدس����تور هو املرجع، ونحن كلنا اقسمنا 
على القرآن الكرمي ان نحترم الدس����تور والقوانني«. 

وأضاف »النستطيع ان نفرض التوافق على القانون 
وعلى احملكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي 
في التعامالت السياسية وهذه قضية قضائية قانونية 
ال يس����تطيع رئيس اجلمهورية وال رئيس الوزراء 
وال رئيس البرملان، ان يتدخل في شؤون القضاء من 

اجل التوافق«.
من جانبه، حث السامرائي على ضرورة تشكيل 
هيئة املس����اءلة والعدالة، مضيفا »بحثنا مع رئيس 
الوزراء تقدمي ترشيحات في سبيل سرعة الوصول 
الى هذا االم����ر«، وأوضح ان »االجراءات االحتياطية 
التي اتخذناها وبتشكيل اللجنة البرملانية التي تدقق 
وايض����ا الهيئة التمييزية، تصب ف����ي هذا االمر مع 
التوصية لهم ووعدوا بس����رعة حسم املسائل خالل 

االيام املقبلة«.
بدوره، قال املالكي »ان البعثيني الذين قدموا براءتهم 
من حزب البعث لهم منا كل االحترام، اما الذين مازالوا 
يصرون على انتمائهم له����ذا احلزب فالبد ان تتخذ 

بحقهم االجراءات القانونية كافة«.

واض����اف في كلمة القاها أم����س خالل لقائه قادة 
وآمري األجهزة األمنية في وزارة الداخلية بحضور 
وزير الداخلية جواد البوالني »اليوم نشهد حالة من 
السجاالت على خلفية املوقف والقرارات التي اتخذتها 
هيئة املساءلة والعدالة باستبعاد عدد من املرشحني 

من االنتخابات املقبلة«.
وأكد »ان كثيرا مم����ن كانت لهم عالقة مع البعث 
تبرأوا منه وقدموا عطاء كبيرا للوطن لكونهم كانوا 
مجبرين على االنتماء لهذا احلزب، لكن بعد ذلك تخلوا 

عنه وعن افكاره وعملوا للعراق اجلديد«.
وشدد على »ضرورة تطبيق القانون على الذين 
مازالوا يصرون على االنتماء لهذا احلزب ورفض البراءة 
منه، ويجب ان تطبق هذه االجراءات في االنتخابات 
املقبلة«. وقال رئيس الوزراء العراقى في كلمته »اآلن 
ليس امام الذي����ن يروجون وميألون الدنيا خطابات 
اال ان يذهبوا الى محاكم التمييز ملتابعة اإلجراءات، 
واوجه بأن يكون اجلميع على وعي ش����ديد ملواجهة 

األعمال التي تستهدف استغالل هذه املسألة«.

ميتشل غادر إسرائيل والتقى عباس والعاهل األردني في عمان

الرؤساء الثالثة لحسم استبعاد المرشحين لالنتخابات في القضاء


