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 مدريدـ  أ.ف.پ: اعلن رئيس الوزراء التركي 
رجـــب طيب اردوغان في مدريـــد ان »اكثر من 
اربعني شـــخصا« اعتقلوا أمـــس في تركيا في 
اطار حتقيقات حول كشف مالبسات مؤامرات 
مفترضة ترمي الى االطاحة باحلكومة االسالمية 

احملافظة.
 وقال اردوغان في مؤمتر صحافي اثناء زيارة 

رسمية يقوم بها الى اسبانيا »ان قواتنا االمنية 
بدأت االثنني )أمس( حملة اعتقاالت. وحتى االن 

اعتقل اكثر من اربعني شخصا«.
 وقبل ذلـــك ذكرت احملطتان التلفزيونيتان 
االخباريتان »ان تي في« و»سي ان ان ترك« ان 
الشرطة اعتقلت أمس عددا من القادة السابقني 

في اجليش التركي في اطار هذه التحقيقات.

 تركيا: اعتقال أكثر من 40 شخصاً مشتبهاً فيه بالتآمر ضد الحكومة 

بعد القدس.. إسرائيل تستبيح المقدسات في الضفة وتستولي على الحرم اإلبراهيمي

في محاولة للسطو على التاريخ 
والتراث احلضاري واإلنســــاني 
للشعب الفلسطيني ولتزوير تاريخ 

مدينة اخلليل.
وأكد أن هذا القرار غير املسؤول 
يندرج في ســــياق سلســــلة من 
اإلجراءات والتدابير التي تقوم بها 
حكومة إسرائيل اليمينية املتطرفة 
من تكثيف للنشاطات االستيطانية، 
رغــــم إعالنها عــــن جتميد مؤقت 
مزعوم لهذه النشــــاطات لعشرة 
أشهر، ومن عمليات تهويد وتطهير 
جتري على قدم وساق في القدس 
ومحيطها وفي مناطــــق األغوار 

الفلسطينية.

الفلسطينية فقد وصف قرار ضم 
احلرم اإلبراهيمي ومسجد الصحابي 
بالل بن رباح إلــــى قائمة املواقع 
األثرية اليهوديــــة، بهدية تقدمها 
احلكومة اإلســــرائيلية لإلرهابي 
ارتكب  الذي  باروخ غولدشتاين، 
مجزرة ضد املصلــــني في احلرم 
اإلبراهيمي في اخلامس والعشرين 

من فبراير قبل ستة عشر عاما.
وقال خالــــد في بيان صحافي 
أمس إن اختيار رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية لهذا التوقيت بالذات 
ينسجم مع أيديولوجيته وسياسته 
اليمينية املتطرفة، ويأتي في الوقت 
نفسه في سياق توظيف لألساطير 

داعيا إلى »هبة شعبية وعربية 
واســــالمية دفاعا عن املقدســــات 
وعن احلرم االبراهيمي الشريف« 
محذرا من ان »الغضب الفلسطيني 
ملتهب ولن يهدأ مادامت مقدساتنا 

تستباح«.
وطالبت حكومة حماس »االمتني 
العربية واإلسالمية واحرار العالم 
باخلروج مبسيرات جماهيرية لدفع 
التدخل والضغط  إلى  حكوماتها 
بقوة لوقف االحتالل عن غطرسته 
واستباحته للمقدسات اإلسالمية 

وكذلك املسيحية«.
أما تيسير خالد عضو اللجنة 
التحريــــر  التنفيذيــــة ملنظمــــة 

وقراراتها«.
مــــن جهتها نــــددت احلكومة 
الفلسطينية املقالة برئاسة حماس 
بالقرار االســــرائيلي، معتبرة انه 

يجب التصدي له.
وقال محمد األغا وزير السياحة 
واآلثار في احلكومة الفلسطينية 
املقالة خــــالل مؤمتر صحافي ان 
»االعالن الصهيوني اخلطير يأتي 
قبل أيام من الذكرى السادسة عشرة 

ملجزرة احلرم االبراهيمي«.
واضاف ان »هذا يثبت دموية 
قادة إسرائيل الذين يعشقون سفك 
دم الفلسطينيني وسرقة تاريخهم 

وحضارتهم بعد تهجيرهم«.

هــــذه املنطقة«. ودعــــت بدورها 
املجتمع الدولي ومؤسســــاته الى 
»القيام بخطوات ملموسة وحازمة 
جتاه إنقاذ املنطقة من دوامة دورة 
جديدة من النزاع وسفك الدماء«، 
محذرة مــــن ان »تــــردد املجتمع 
الدولــــي، وفي مقدمتــــه الواليات 
املتحدة في جلم نزعات اسرائيل 
االستيطانية وتقويض اسس قيام 
الدولة الفلسطينية املستقلة على 
ترابها الوطني واالكتفاء بالدعوة 
إلى العودة للمفاوضات دون توفير 
أدنى متطلبات جناحها يشــــجع 
احلكومة االسرائيلية على مواصلة 
اســــتهتارها بالشــــرعية الدولية 

الفلسطيني  العالم وللشـــعب 
خاصة«.

اللجنة  من جهتها، دانـــت 
التنفيذيـــة ملنظمـــة التحرير 
»القرصنة االحتاللية اجلديدة« 
و»القرار اللصوصي« الذي اتخذه 
نتنياهو، محملة »اســـرائيل 
وحدهـــا تداعيات هـــذا القرار 

االحتاللي«.
وقالت اللجنة ان »هذا السلوك 
املتواصل للحكومة االســــرائيلية 
املتطرفــــة جتــــاه نهــــب االرض 
التاريخي  الفلســــطينية وتراثها 
والديني يأتي منسجما مع سياستها 
املدمرة لفرص حتقيق السالم في 

الفلســـطينية ببيانـــات االدانة 
والشجب وفي ردود الفعل، قال 
كبير املفاوضني الفلســـطينيني 
صائب عريقـــات لوكالة االنباء 
الفرنسية »ندين بشدة هذا القرار 
الذي يؤكد مـــرة اخرى اصرار 
احلكومة االسرائيلية على فرض 
احلقائق على االرض وفرض مزيد 
من االمالءات االسرائيلية«. ودعا 
الى اعتبار هذا  الدولي  املجتمع 
القرار »غير شرعي وباطل كما 
القدس الغيا  اعتبر قرار ضـــم 
وباطال وغير شرعي، خاصة ان 
هذا القرار االسرائيلي استفزازي 
ملشاعر املسلمني في جميع انحاء 

عواصـــمـ  وكاالت: في غمرة 
االنشـــغال العربي واالســـالمي 
باالنقسامات البينية والصراعات 
اجلانبيـــة، تواصل إســـرائيل 
استباحتها للمقدسات االسالمية. 
وفيما باتت اخبـــار احلفريات 
االسرائيلية الواسعة التي تهدد 
اساسات املسجد االقصى والقدس 
احملتلة متر مـــرور الكرام، قرر 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو ادراج احلرم االبراهيمي 
في اخلليل ومسجد بالل بن رباح 
في بيت حلم ضمن خارطة املواقع 
االثرية االسرائيلية. ولتحقيق 
الهـــدف، كانـــت احلكومة  هذا 
االســـرائيلية رصـــدت اول من 
امس موازنة تبلغ اكثر من 100 
مليون دوالر للحفاظ على 150 
موقعا تاريخيا في اسرائيل دون 
ان تضم هذين املوقعني املقدسني، 
بيد أن نتنياهو اكد ان تلك الالئحة 
ليست نهائية واعلن ضم هذين 

املوقعني اليها.
وادى القرار الى وقوع صدامات 
صباح أمس بني فلسطينيني وجنود 
اســــرائيليني في اخلليل بالضفة 

الغربية. 
وقال مراســــل وكالة »فرانس 
برس« ان عشرات من الشبان رشقوا 
حاجزا عسكريا اسرائيليا باحلجارة 
في مدينة اخلليل فيما قام اجلنود 
باطالق القنابل املسيلة للدموع. كما 
عم املدينــــة اضراب اغلقت خالله 
املتاجر واملدارس، وقالت متحدثة 
باسم اجليش االسرائيلي ان »حوالي 
100 فلســــطيني كانــــوا يحرقون 
اطارات السيارات ويرشقون اجلنود 
باحلجارة«، مشــــيرة الى ان احد 

اجلنود اصيب بشكل طفيف.
القيادات  اكتفـــت  وكعادتها 

صدامات مع قوات االحتالل في الخليل وبيت لحم والقيادات الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتصدي لها

)أ.ف.پ( شبان فلسطينيون يواجهون قوات االحتالل االسرائيلي في اخلليل احتجاجا على ضم احلرم االبراهيمي 

مبادرة فرنسية ـ إسبانية لالعتراف 
بدولة فلسطينية خالل 18 شهرًا

باريس � د.ب.أ: يخطط وزيرا خارجية فرنس��ا واسبانيا 
لدفع عملية الس��الم في الشرق األوس��ط من خالل مبادرة 
تهدف لتحقيق االعتراف بالدولة الفلسطينية. وذكرت صحيفة 
»لو فيغارو« الفرنس��ية الصادرة أم��س أن وزير اخلارجية 
الفرنس��ي برنار كوش��نير ونظيره االس��باني ميغل أنخيل 
موراتينوس يعدان خطة تهدف لالعتراف بدولة فلس��طينية 
خالل ال� 18 ش��هرا املقبلة. ووفقا للصحيفة فإن هذه اخلطة 
ستتم حال استمر الوضع كما هو عليه من حيث عدم وجود 
مفاوضات سالم جديدة بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
من جهتها رحبت منظمة التحرير الفلسطينية مبا تردد حول 
ه��ذه املبادرة. وقال أحمد مجدالن��ي عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير إن »املوقف الفرنس��ي واالس��باني في حال 
تقرر فعال فهو محل ترحيب ش��ديد. وكانت إسرائيل أعلنت 
»معارضتها الواضحة لهذه املبادرة« معتبرة أنها تتناقض مع 

مبادئ العملية السلمية.

مدريد � أ.ف.پ: اعتب��ر رئيس الوزراء 
الترك��ي رجب طي��ب أردوغان ف��ي مقابلة 
نشرتها أمس صحيفة »ال باييس« االسبانية 
ان اقدام اس��رائيل على شن هجوم وقائي 
على منشآت نووية في ايران يشكل »كارثة 

على املنطقة«.
 واكد اردوغان قبل لقائه رئيس احلكومة 
االش��تراكية االس��بانية خوس��يه لوي��س 

رودريغي��ز ثاباتيرو في مدري��د امس، انه 
»من الضروري ايجاد حل للنزاع بالوسائل 

الديبلوماسية«.
 وقال اردوغ��ان »يجب اال نغادر طاولة 
التفاوض ولنعتمد الوس��ائل الديبلوماسية 
حت��ى النهاي��ة«، مش��يرا ال��ى ان هجوما 
اسرائيليا سيسفر عن »عواقب غير متوقعة 

ال اريد حتى ان اتصورها«.

ليبيا: تطويق سفارة سويسرا واعتقال رجل أعمال
أ.ف.پ:  ـ  ـ د.ب.أ  طرابلــــس 
دخلت العالقة املتوترة بني ليبيا 
وسويسرا مرحلة جديدة أمس مع 
قيام قوات االمن الليبية بتطويق 
الســــفارة السويسرية في  مبنى 
طرابلس أمس طلبا لتسليمها رجلي 

اعمال سويسريني التجآ اليها.
اال أن مصــــادر ليبية صرحت 
بأن أحد الرجلني غادر الســــفارة 
السويسرية وتوجه برا إلى تونس. 
وقــــال صالــــح الزحــــاف محامي 
السويسري املغربي األصل رشيد 
حمداني إن موكله غادر عن طريق 
البر إلى تونس. اما رجل األعمال 
الثاني ماكس غولــــدي فقد غادر 
السفارة السويسرية في طرابلس 
وسلم نفسه الى الشرطة القضائية 

الليبية، على ما افاد مراسلون.
الســــفارة  ولدى خروجه من 
السويســــرية اقتيد غولدي على 
الفور في سيارة مدنية حيث قيده 
املكان  شرطي، وغادرت السيارة 

ترافقها سيارات للشرطة.
وكان محاميه قد اعلن في وقت 

سابق انه سيتم اقتياد غولدي الى 
سجن عني زارة قرب طرابلس.

وكان االثنان اعتقال في التاسع 
عشر من يوليو 2008 في ليبيا بعد 
ان كانت الســــلطات السويسرية 
اعتقلت في جنيڤ هانيبعل القذافي 
ابن الزعيم الليبي معمر القذافي اثر 
تقدمي شكوى بحقه من قبل اثنني 
من خدمه بتهمة االساءة لهما. وجلأ 
الرجالن إلي السفارة السويسرية 
منــــذ نحو 19 شــــهرا قبل أن يبرأ  
القضاء الليبي حمداني من تهمتي 
»االقامة غير الشرعية« و»ممارسة 
نشاطات اقتصادية غير شرعية« 
في ليبيا، بينما حكم على مواطنه 
ماكس غولدي بالسجن أربعة أشهر 

بتهمة »االقامة غير الشرعية«. 
وقبل ذلك كانت وزارة اخلارجية 
الليبية استدعت الليلة قبل املاضية 
ســــفراء دول االحتــــاد األوروبي 
املعتمدين لدى ليبيا وأبلغتهم إمهال 
السفارة السويسرية حتى منتصف 
نهار أمس إلخراج حمداني وتسليم 

السويسري املدان للشرطة.

انتهاء أزمة رجلي األعمال السويسريين بمغادرة أحدهما بعد 19 شهراً من اللجوء إليها

)أ.ف.پ( قوات األمن الليبية تعتقل رجل االعمال السويسري ماكس غولدي بعد خروجه من السفارة 

غارة لـ »الناتو« تقتل 33 مدنيًا أفغانيًا 
وقندهار الهدف التالي بعد هلمند 

البرادعي: أحاول أن أحسن بلدي 
وليست لدي خطة وال أسعى لرئاسة مصر 

كابولـ  د.ب.أ: مع تواصل عملية »مشترك« التي 
تشنها قوات حلف شمال االطلسي »الناتو« واجليش 
االفغاني ضد طالبان في مرجة، يستمر سقوط املدنيني 
بالعشرات. وقد أعلن املكتب الرئاسي األفغاني أمس 
ان 33 مدنيا على األقل بينهم نساء وأطفال قتلوا في 
غارة جوية حللف شمال األطلسي »الناتو« وأصيب 
12 آخرون. وذكر سلطان علي أورزوجاني حاكم إقليم 
داي كوندي لوكالة األنباء األملانية أن احلادث وقع 
أمس األول في اإلقليم عندما استهدفت طائرات ثالث 

مركبات كانت حتمل مدنيني.
ووقع الهجوم في قرية »زميرا«، بالقرب من احلدود 
مع إقليم أوروزجان املجاور. وكانت السيارات في 

طريقها إلى إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.
وأعلنت قوة املساعدة األمنية الدولية )إيساف( 
بقيادة حلف شــــمال األطلســــي)الناتو( أن قواتها 
استخدمت أسلحة محمولة جوا الستهداف مجموعة 
من املسلحني املشتبه بهم »أعتقد أنهم في طريقهم 
للهجوم على وحدة مشــــتركة من القوات األفغانية 

وقوات إيساف«.
وذكر بيان إليساف »عقب وصول القوة البرية 
املشتركة للموقع والعثور على نساء وأطفال، نقلوا 

اجلرحى للمستشفيات لتلقي العالج الطبي«.

وأضاف البيان أنه مت فتح حتقيق مشــــترك في 
احلادث.

كذلك اعترف، قائد قوات حلف االطلسي ستانلي 
ماكريستال في بيان بوقوع احلادث أمس االول ان 
طائرات تابعة للناتو أطلقت نيرانها على مجموعة 

مركبات يشتبه في أن مسلحني كانوا داخلها.
اال أن البيان أضاف انه اكتشف في وقت الحق أن 

نساء وأطفاال كانوا داخل تلك املركبات.
وقال ماكريستال »نشعر بحزن عميق للخسارة 
الفادحــــة في أرواح األبرياء« مضيفا »لقد اوضحت 
لقواتنا أننا هنا حلماية الشعب األفغاني وأن قتل أو 
جرح مدنيني دون قصد يقوض الثقة في مهمتنا«.

واضاف »سنضاعف جهدنا الستعادة هذه الثقة« 
فيما قدم اعتذارا للحكومة االفغانية عن اخلســــائر 

البشرية التي وقعت في صفوف املدنيني.
من جهة أخرى، أعلن ماكريستال إن اقليم قندهار 
سيكون الهدف الثاني بعد »هلمند« القتالع طالبان 
دون أن يحدد أي املناطق في قندهار ستنتقل اليها 
العمليات العسكرية. ونقل راديو »سوا« األميركي عن 
ماكريستال قوله أمس إن العملية العسكرية الكبيرة 
التي دخلت اسبوعها الثالث اآلن في مدينة »مرجة« 

باقليم »هلمند« هي منوذج للمستقبل.

القاهرةـ  رويترزـ  د.ب.أ: في اطار زيارته املتواصلة 
منذ اجلمعة املاضي الى القاهرة، زار محمد البرادعي 
الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقر 
جامعة الدول العربية بالقاهرة والتقى امينها العام 
عمرو موسى، الذي كان اسمه مطروحا ايضا للترشح 

النتخابات الرئاسة عام 2011. 
ووضع محللون حترك البرادعي في خانة استخدام 
وضعه الدولي للضغط من أجل تطبيق اصالحات 
دميوقراطية، فيما أعلن عن االجتماع بوصفه اجتماعا 

بني صديقني قدميني.
 بيــــد أن ظروف اللقــــاء حملــــت املراقبني على 
التساؤل حول امكانية أن يقدم موسى دعما ضمنيا 

للبرادعي.
قبل ذلــــك، أكد البرادعي في حوار مطول   
بثته قناة »درمي« الفضائية املصرية ليل امس االول، 
ردا على ســــؤال عما إذا كان على استعداد لترشيح 
نفســــه أمام الرئيس املصري حسني مبارك إذا قرر 
مبارك خوضها: »إذا أراد الشعب مني املشاركة فسوف 
أشــــارك مهما كان املنافس أمامي وإذا طلب الشعب 

مني أن أكون أداة التغيير فلن أخذله«.
وشــــدد بالقول: »عالقتي بالرئيس مبارك عالقة 
مودة وكذلك عالقتي ببعض الوزراء ولكنني أختلف 

معهم في السياسات«.
وردا على ســــؤال عما إذا كانت لديه خطة يسير 
عليها، قال البرادعي: »ليس عندي خطة وال أسعى 
لرئاسة اجلمهورية.. أحاول أن أحسن حال بلدي«.

وقال البرادعي إن اإلصالح سهل وإن مصر ليست 
أول دولة أو آخر دولة تقدم على ذلك »ففي الثمانينيات 
كانت هناك 40 دميوقراطية واصبح هناك اآلن 114 
دميوقراطية«، وأضاف »أؤكد أن هدفي هو أال يكون 
هنــــاك مخلص منقذ ملصر ولكــــن أن تخلص مصر 

نفسها«.
وردا علــــى مقولــــة ان من كانوا في اســــتقبال 
البرادعي يقدر عددهم باملئات حسبما أظهرت التغطية 
التليفزيونية وأن هناك املاليني ال يعرفونه قال: »إنني 
ال أبحث عن شعبية ولكن لدي رسالة حب أريد أن 

أوصلها للشعب املصري«.
وعندما سئل عن املكان الذي سيلتقي فيه بالشباب 
وغيرهــــم في ضوء قانون الطــــوارئ املفروض في 
مصر، قال البرادعي: »سأقابلهم في منزلي وخارج 
منزلي«، وأكــــد البرادعي في ختام احلوار »انني ال 
أحتاج لشهرة أو مال أو تقدير وأقول للفقراء سأحاول 
معكم ومبشاركتكم أن أوفر لكم األفضل وإذا فشلت 

في ذلك فسوف اعترف بفشلي«.

ماكريستال يأسف والحكومة األفغانية تدين

التقى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى

إيران حددت 20 موقعاً للتخصيب وتبدأ الشهر المقبل بناء اثنين
ورد ســــلطانية على ما ذكره 
التقرير بشأن مخاوف من »وجود 
أو لم  محتمل لنشاطات ســــابقة 
يكشف عنها متعلقة بتطوير شحنة 
نووية لصاروخ« فقال ان مدير عام 
الوكالة ال يذكر »سببا جديدا للقلق 
من نشاطات طهران إال سلسلة من 
الوثائق املزعومة سبق أن دقق فيها 

سلفه محمد البرادعي«.
في ســــياق آخر، جدد رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
مطالبتــــه املجتمع الدولي بفرض 
إيران، قائال  عقوبات فورية على 
إن »احلاجة امللحة لوقف ســــباق 
التسلح الذي تخوضه إيران يقتضي 
فرض هــــذه العقوبات ولو خارج 

إطار مجلس األمن«.
ونقل راديو »إسرائيل« أمس 
عن نتنياهو قولــــه، في كلمة له 
أمام مجلس أمناء الوكالة اليهودية، 
إن االقتصاد اإليراني يعتمد كليا 
على قطاع الطاقة »ولذا يجب منع 
صادرات النفط أو واردات مشتقات 

النفط اإليرانية«.

وقال سلطانية في مقابلة مع 
قناة »برس تي ڤي« اإليرانية أمس 
األول »يجب أن نتمكن من التفريق 
بني مســــألتني مختلفتــــني األولى 
اتفاق ضمانات السالمة، والثانية 
إجراءات إضافيــــة اختيارية مثل 
البروتوكول اإلضافي وهي تغطي 

نشاطات أكثر«.

أردوغان: أي هجوم إسرائيلي على إيران سيكون »كارثة«

هذه مجرد مواقع محتملة«.
مــــن جهتــــه، أعلــــن املبعوث 
اإليراني لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية علي أصغر ســــلطانية ان 
الشكوك التي يثيرها التقرير األخير 
للوكالة حول امللف النووي لبالده 
تعود لعدم تنفيذها البروتوكول 

االختياري.

»حلمايتهما من اي هجوم«.
كما كشــــف صاحلي أن إيران 
حــــددت مواقع محتملة إلنشــــاء 
محطــــات جديــــدة للتخصيــــب 

النووي.
ونقلت الوكالة عنه قوله »حددنا 
ما يقرب مــــن 20 موقعا ورفعنا 
التقرير بشــــأنها للرئيس غير أن 

عواصم ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي ـ 
أ.ش.أ: أعلن رئيس املنظمة االيرانية 
للطاقة الذرية علي اكبر صاحلي أن 
طهران تنوي بناء موقعني جديدين 
لتخصيب اليورانيوم بطاقة مماثلة 
لطاقــــة موقع نطنز خــــالل العام 
االيراني املقبــــل الذي يبدأ في 21 
مارس، على ما أوردت امس وكالة 

األنباء الطالبية )ايسنا(.
ونقلت الوكالة عن صاحلي قوله 
»ان شاء اهلل من املمكن ان نبدأ في 
العام االيراني املقبل بناء موقعني 
اثنني لتخصيب اليورانيوم بأمر من 

الرئيس محمود احمدي جناد«.
وأوضح ان »طاقة هذين املوقعني 
التخصيب  ستكون مماثلة ملوقع 
في نطنز«. القادر على احتواء ما 
يصل الى خمسني الف جهاز للطرد 

املركزي.
وتابــــع صاحلي »نحن نعتزم 
استخدام اجهزة طرد مركزي جديدة 
في هذين املوقعني«، موضحا انه 
»ســــيتم بناء املوقعني اجلديدين 
في قلــــب منطقة جبليــــة« وذلك 

إسرائيل تطالب بعقوبات فورية على إيران ولو خارج مجلس األمن


