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واشــــنطن ـ أ.ف.پ: اعلن وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس امس ان 
حلف األطلســــي مير بـ »أزمة« ألن االوروبيني لم يستثمروا بشكل كاف في 
الدفاع طيلة ســــنوات وأهملوا تطوير القوات العسكرية. وقال غيتس في 
خطاب موجه الى مســــؤولني في احللف في واشنطن ان نقصا باملروحيات 
وطائرات الشحن داخل احللف األطلسي يكشف هذا العجز املزمن في نفقات 
الدفاع الذي اثر على املهمة التي يقوم بها احللف في افغانستان. واضاف »في 
الوقت الراهن يواجه احللف االطلسي على املدى الطويل مشكالت خطيرة 

للغايــــة«. ولفت وزير الدفاع الى ان العجز فــــي امليزانية الذي تعاني منه 
املنظمة األطلسية هو داللة على »مشكالت اخطر« بشأن األسلوب الذي حتدد 
فيــــه دول احللف اولوياتها والطريقة التي تنظر بها املجتمعات االوروبية 
الى دور جيوشها. ورأى غيتس »ان نزع السالح في اوروبا ـ حيث ال يأبه 
قســــم كبير من الرأي العام والطبقة السياسية بالقوات املسلحة واملخاطر 
التي تواكبها ـ حتول من نعمة في القرن العشــــرين الى عائق امام حتقيق 

األمن والسالم الدائم في القرن احلادي والعشرين«. 

غيتس: حلف األطلسي »في أزمة« وعلى الحلفاء أن يستثمروا في الدفاع

إيران تجبر طائرة ريغي زعيم جماعة جنداهلل على الهبوط وتعتقله على أراضيها

خادم الحرمين طالب الرئيس اليمني بخطوات فعالة لقمع المتمردين وكشف من يقف وراءهم 

عواصم ـ وكاالت: في وقت مستقطع من 
أزمتها النووية مع الغرب، أعلنت ايران امس 
اعتقال زعيم جماعة جند اهلل السنية املتمردة 
عبــــد امللك ريغي الذي تتهمه طهران بتدبير 
عدد كبير من الهجمات سقط فيها قتلى بدعم 

من باكستان والواليات املتحدة.
 وكشف وزير االستخبارات االيراني محمد 
مصلحي لوسائل االعالم االيرانية في مؤمتر 
صحافي ان الرجل االول الذي تطارده ايران 
منذ سنوات اعتقل بعد اعتراض طائرة كانت 
تقلــــه من دبي الى قرغيزســــتان. وأعتقلته 

على أراضيها
 واكد مصلحي ان توقيف ريغي جاء نتيجة 
»عملية استخبارات استمرت خمسة اشهر« 
قامت بها ايران »بدون اي مساعدة من دول 

اخرى«.
 كما اكد وزير االستخبارات ان ريغي كان 
»في قاعدة اميركية قبل اعتقاله«. واضاف ان 
»الواليات املتحدة منحت ريغي جواز سفر 
افغانيــــا«، موضحا ان زعيم جند اهلل التقى 
»مسؤولني عســــكريني في احللف االطلسي 
)الناتو( في ابريل 2008«، وان »ريغي سافر 

الى عدة دول اوروبية«.
وتتهم ايران احلركــــة بأنها مدعومة من 
االســــتخبارات الباكســــتانية واالميركيــــة 
والبريطانية إلبقاء حالة عدم االستقرار في 
املناطق االيرانية املجاورة لباكســــتان، كما 
تتهمها بالوقوف وراء عدة اعتداءات ابرزها 
مقتل 42 شــــخصا بينهم قــــادة من احلرس 

الثوري وزعماء قبليون في هجوم انتحاري 
في اقليم سيستان - بلوشستان الذي ينتمي 

إليه ريغي وذلك في مايو 2009.
وانــــذر الوزير االيراني »االســــتخبارات 
االميركية والبريطانية بأن عليها الكف عن 

دعم ارهابيني«.
اما الناطق باسم وزارة اخلارجية االيرانية 
رامني مهمنبراست فقال ان ريغي »مدعوم من 
الواليات املتحدة ويقيم عالقات معها. انه امر 
مشــــني للدول التي تدعي الدفاع عن حقوق 
االنسان«. وهو ما نفته واشنطن بشدة معتبرة 

االدعاءات االيرانية »كاذبة متاما«.
من جهتها رحبت بريطانيا بنبأ االعتقال 
وقالــــت ان العملية »مصــــدر ترحيب« الن 
ريغي مســــؤول عن اغتيال عدد من االبرياء 

االيرانيني.
بدوره رأى محافظ سيستان بلوشستان 
محمد ازاد ان اعتقال ريغي »ســــمح باحالل 

امن كامل في كل املنطقة«.
وتعتقل ايران احد اشقاء عبد امللك ريغي 
وهو عبداحلميد ريغي الذي حكم عليه باالعدام 

وينتظر تنفيذ احلكم فيه.
 في غضون ذلك، حذر الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد من أن إيران »ستقطع 
ذراع« من يهاجمها في اشارة الى احتمال ان 
تتعرض منشآتها النووية الى ضربة عسكرية 

من قبل اسرائيل او اميركا.
وقــــال جناد في كلمة أذاعهــــا التلفزيون 
بإقليم خراسان اجلنوبي »ال ميكن ألي قوى أن 

تلحق الضرر بإيران.. األمة اإليرانية ستقطع 
ذراع أي مهاجم من أي مكان في العالم«. وأكد 
جناد أنه »ال يوجد سبيل« امام الدول الكبرى 

لوقف »االنطالقة النووية« إلإيران.
من جهة اخرى، أعلن املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية رامني مهمنبراســــت ان 
العملية املقترحة من قبل الغرب واالمم املتحدة 
الســــتبدال اليورانيــــوم االيراني املنخفض 
التخصيــــب بوقود نــــووي ملفاعل االبحاث 
فــــي طهران يجب ان جتــــري على االراضي 
االيرانية.  واوضح املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية قائال »من أجل حتقيق تفاعل بناء 
أعلنا اســــتعدادنا لتبادل الوقود بشرط أن 

يتم داخل إيران«.
 ومضى يقول »نحن مســــتعدون لتبادل 
الوقود حتى وإن كنا ال نعتبر هذا الشــــرط 
اخلاص بتزويــــد مفاعل األبحاث في طهران 

بالوقود من خالل التبادل عملية سليمة«.
 وتأمل الواليات املتحدة وحلفاؤها فرض 
عقوبات جديدة من األمم املتحدة على إيران 
خالل األسابيع املقبلة بسبب استمرارها في 
أنشطة التخصيب بعد عدم التوصل التفاق 
مع طهران حول تقدمي الدول الغربية إليران 
يورانيوم مخصب مقابل اليورانيوم املنخفض 

التخصيب اإليراني لكن خارج إيران.
 وأعلنت إيران أمس االول أنها خصصت 
مواقع محتملة لبناء محطات تخصيب نووية 
جديدة ميكن البدء في إنشاء اثنني منها هذا 

العام. 

طهران تشترط تبادل الوقود النووي على أراضيها.. ونجاد: ال أحد يمكنه وقف انطالقتنا النووية

مصدر يمني: صالح طرح على الملك عبداهلل استيعاب العمالة اليمنية في دول »التعاون« 

صورة عن التلفزيون لعناصر أمن إيرانية تقتاد زعيم جماعة جنداهلل عبدامللك ريغي لدى وصوله طهران بطائرة خاصة أمس     )أ.ف.پ(

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل لقائه بالرئيس اليمني علي عبداهلل صالح في الرياض أمس            )أ.ف.پ(

مواجهات في القدس وإضراب في بيت لحم  لليوم الثاني 
احتجاجاً على ضم إسرائيل للحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل

دبي: المزيد من جوازات السفر  المزورة  باغتيال المبحوح

دبي ـ وكاالت: كشـــفت دبي عن وجود 4 متهمني جدد في 
قضيـــة اغتيال القيادي في حركة حمـــاس محمود املبحوح 
اضافة الى 11 شخصا اتهموا سابقا وفقا ملا ذكره امس مصدر 

مطلع على التحقيقات.
واملتهمـــون اجلـــدد كالقدامـــى يحملون جوازات ســـفر 
أوروبية إذ قال املصدر لـ »رويترز« ان اإلمارات تعرفت على 
بريطانيني مشــــتبه فيهما يحمالن وثيقــتي سفر بريطانيتني 
وضمن التحقيق اجلـــاري أبلغت احلكومة البريطانية بهذه 

املعلومات.
وأضاف أن اثنني آخرين من املشتبه فيهم يحمالن جوازي 

سفر أيرلنديني.
وكانت سلطات دبي حددت هوية 11 شخصا سافروا بجوازات 
سفر بريطانية وأيرلندية وفرنسية وأملانية الغتيال املبحوح 

في فندق بدبي في يناير املاضي.
في غضون ذلك، قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية 
رامني مهمنباراست في تصريحات نقلها التلفزيون احلكومي 
الذي يبث باإلجنليزية »برس تي في« ان »عملية االغتيال في 
دبي تشـــكل ارهاب دولة من جانب اسرائيل«، مشيرا الى ان 

»وجود اسرائيل بحد ذاته يعتمد على نشاطات ارهابية«.
وأشار الناطق االيراني الى ان هذه العملية تشكل »مصدر 

إرباك ألوروبا«.
وكان وزراء خارجية دول االحتاد األوروبي دانوا »بشدة« 
امس االول اغتيـــال القيادي في حمـــاس، لكنهم لم يتهموا 
مباشرة إسرائيل وركزوا انتقاداتهم على استخدام جوازات 

سفر اوروبية في هذه العملية.
وأعربت االمارات عن تقديرها ملوقف االحتاد األوروبي اذ 
ذكرت وكالة انباء االمارات ان وزير اخلارجية الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيـــان »اعرب عن تقدير االمارات للموقف الذي 
اتخـــذه وزراء خارجية االحتـــاد األوروبي في اجتماعهم في 
بروكسل وأدانوا فيه استخدام منفذي عملية اغتيال محمود 
املبحوح جوازات سفر أوروبية مزورة وبطاقات ائتمان جرى 
احلصول عليها من خالل سرقة هويات مواطني دول أعضاء 

في االحتاد«.
وقال »اننا نتفق مع االحتاد االوروبي على أن هذا العمل ال 

ميكن أن يؤدي إلى السالم واالستقرار في الشرق األوسط«. 
واعتبر ان هذا املوقف »يعبر عن احترام دول االحتاد األوروبي 
لسيادة دولة االمارات ورفضها أي انتهاك حلرمتها أو للقانون 

الدولي«.
وفي جديد تفاصيل العملية، ذكرت مجلة »دير شبيغل« 
األملانية أنه على الرغم من أن جهاز املخابرات االســـرائيلى 
)املوساد( لم يعترف حتى اآلن مبسؤوليته عن قتل املبحوح 
إال أن أحد أفراد الفريق املشتبه فيه - الذي عمل في ظل اسم 
مستعار هو مايكل بودنهامير، ترك وراءه آثارا بكل من مدينتي 

كولونيا األملانية وهرتزليا االسرائيلية.
 وبحســـب تقرير املجلة األملانية الذي ظهر على موقعها 
مساء أمس االول أن مكتب املدعي العام مبدينة كولونيا بدأ 
حتقيقا بشأن التزوير املزعوم في وثائق الهوية للرجل الذي 
جاء في عجالة إلى مكتب تسجيل مواطني كولونيا في مطلع 
صيف عام 2009 حيث قدم نفسه بانه يدعى مايكل بودنهامير 

مطالبا احلصول على بطاقة هوية وجواز سفر أملاني.
 وأضافت أن مكتب املدعي الفيدالي األملاني يدرس حاليا 
االضطالع بالتحقيقات بشأن القضية على خلفية تورط عميل 
أجنبي في ضوء أن كل التحقيقـــات التي أجريت حتى اآلن 

تشير إلى أن املوساد وراء حادث االغتيال.
 وتابعت »ديرشبيغل«، مشيرة إلى أن الرجل حصل على 
جواز السفر وبطاقة الهوية القومية األملانية يوم 18 يونيو 
2009 وبعد ثمانية اشهر اكتشفت شرطة دبي ان الذي يحمل 
اسم مايكل بودينهامير هو أحد فريق االغتيال، وعلى صعيد 
آخر وفى هرتزليا اإلسرائيلية وتعد مكانا إلقامة الديبلوماسيني 
واألثرياء وآخر مـــكان أقام به بودينهامير قبل مغادرته إلى 
أملانيا، كان مقيما باملنزل رقم 7 بشارع ياد هاروتزمي، وافاد 
حارس أمن العقار بأنه ال يعرف ايًا من اسماء املقيمني باملبنى 
املؤلف من اربعة طوابق وان الشـــركة التي اســـتأجر منها 
الشخص املزعوم واملشـــتبه فيه شقة بالدور الرابع غادرت 

منذ ستة اشهر.
 وخلصت »ديرشـــبيغل« إلى أنـــه مازالت هناك عالمات 
استفهام عديدة التزال في حاجة إلى إجابة والتي يكمن اجلانب 

األساسي من بينها داخل إسرائيل وبالتحديد لدى املوساد.

العسكري املوجود على مدخل مخيم 
شعفاط فضال عن استقدام تعزيزات 

عسكرية إلى املنطقة.
كما اندلعت مواجهات مماثلة في 
شارع صالح الدين وسط القدس 
استخدمت الشرطة خاللها اخليالة 
ملالحقة الطلبة إلى جانب إطالق 
مكثف للقنابل الصوتية احلارقة 
واملسيلة للدموع. وأوضحت الوكالة 
أن مواجهات متفرقة وقعت كذلك في 
منطقة الصوانة في جبل الزيتون 
»الطور« وباحة باب العامود وشارع 
السلطان سليمان مبحاذاة أسوار 
القدس. كذلك عم اإلضراب الشامل 
امس مدن بيــــت حلم وبيت جاال 

وبيت ســــاحور جنــــوب الضفة 
الغربية تلبية لنداء القوى الوطنية 
الفلسطينية، وشمل اإلضراب كل 
املؤسســــات احلكومية واألهلية 

والتعليمية.
 في السياق نفسه دعا رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
امــــس الدول العربيــــة لعقد قمة 
عربية فــــي مقر اجلامعة العربية 
في القاهرة التخاذ قرارات مبقاطعة 
إسرائيل وإلغاء التطبيع معها من 
أجل مواجهة التحدي اإلسرائيلي 

املتمثل بالتهديدات.
وقال بري في تصريح له امس 
إن الرد على اجلرائم اإلسرائيلية 

ضد اإلنسانية »ال ميكن أن يستمر 
عبر بيانات اإلدانة واالستنكار بل 
يجب أن يســــتدعي موقفا عربيا 
يســــتعيد قرارات مكتب مقاطعة 
إســــرائيل ويلغي جميع عمليات 
التطبيع«. واتهم بري إســــرائيل 
بأنها »متثل ذروة اإلرهاب الرسمي 
عبر عملية االغتيال التي اعتمدت 
التزوير ونفذت في دبي واستهدفت 
املبحوح أحد كوادر حركة حماس 
باإلضافة إلى قرار رئيس حكومة 
اإلرهاب بنيامــــني نتنياهو إدراج 
احلــــرم اإلبراهيمي فــــي اخلليل 
ومسجد بالل بن رباح على الئحة 

املواقع األثرية اإلسرائيلية«.

الضفة الغربية ـ غزة ـ وكاالت: 
الفلسطينية  دعا رئيس احلكومة 
املقالة في غزة إسماعيل هنية إلى 
انتفاضة في الضفة الغربية ملواجهة 
قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
اآلثار  ضم مواقع إسالمية لقائمة 
اليهوديــــة. وطالب هنية في كلمة 
له خالل اعتصــــام نظمه املجلس 
التشريعي في غزة بهذا اخلصوص 
الفلســــطينية بوقــــف  الســــلطة 
املفاوضات وأي اتصاالت وتنسيق 
أمنــــي مع إســــرائيل واإلفراج عن 
املعتقلني السياسيني لديها وإجناز 
املصاحلة الفلسطينية. واعتبر هنية 
قرار احلكومة اإلسرائيلية ضم احلرم 
اإلبراهيمي في اخلليل ومسجد بالل 
في بيت حلم ملواقع اآلثار اليهودية 
»محاولة لطمس املعالم اإلسالمية 
والفلسطينية واستخفافا واضحا 

باملفاوض الفلسطيني«.
هذا وتواصلت املواجهات لليوم 
الثاني على التوالي امس في عدة 
أحياء من مدينة القدس احملتلة بني 
فلسطينيني والشرطة اإلسرائيلية 

احتجاجا على قرار الضم.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 
الرسمية )وفا( أن مواجهات اندلعت 
بني طلبة مدارس مخيم شــــعفاط 
القــــدس وعناصر  وســــط مدينة 
الشرطة اإلسرائيلية أشعل خاللها 
الطلبة اإلطارات املطاطية وقذفوا 
الشــــرطة باحلجارة والزجاجات 

الفارغة.
وأضافت أن الشرطة اإلسرائيلية 
القنابل الصوتية احلارقة  أطلقت 
السامة املسيلة للدموع  والغازية 
والرصاص احلي واملطاطي باجتاه 
إغــــالق احلاجز  الطلبــــة، كما مت 

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لعقد قمة عربية في القاهرة لمواجهة التحدي اإلسرائيلي
طهران تتهم إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة.. وأبوظبي ترحب بالموقف األوروبي

الفلسطينية منتهى النجار تنتحب بعد ان قطع مستوطنون اسرائيليون أشجار الزيتون في مزرعتها بقرية بورين بالضفة الغربية           )أ.ف.پ(

الرياض ـ يو.بي.آي:  شدد خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز خالل اجتماعه بالرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح قرب العاصمة الرياض، على ان تتخذ احلكومة 
اليمنية خطوات فعالة وملموسة لقمع املتمردين والقضاء على 
ســــبل متويلهم. وقال مصدر سعودي إن اجلانب السعودي 
شــــدد خالل اللقاء علــــى أهمية أن تتخــــذ احلكومة اليمنية 
»خطوات فعالة وملموســــة لقمــــع املتمردين والقضاء على 
سبل متويلهم وكشف ارتباطاتهم ومن يقف وراءهم وقطع 

اإلمدادات اخلارجية عنهم«.
وأضاف املصدر ان الرياض أكدت انها لن تتهاون أمام أي 
محاولة الختراق حدودها أو املس بأمنها من أي طرف كان.

وتابع ان قضايا مكافحة اإلرهاب وبالذات احليلولة دون 
أن يتخــــذ تنظيم القاعدة من اليمن مقرا له لتهديد األمن في 
كال البلدين احتلت حيزا واســــعا في احملادثات، إلى جانب 
مناقشــــة اجلهود الدولية بشــــأن تعزيز التعاون األمني في 

مجال مكافحة التطرف والقرصنة.
وكان صالح وصــــل الى العاصمة الســــعودية امس في 

أول زيــــارة له منذ إعالن وقف احلرب بــــني القوات اليمنية 
والسعودية مع املتمردين احلوثيني. ووصف السفير اليمني 
لدى الرياض علي األحول اللقاء بأنه »مهم«، مشيرا إلى انه 
بحث العمل والتعاون املشترك بني البلدين على صعيد حماية 
احلدود اليمنيةـ   السعودية من العناصر التي حتاول التسلل 

والتهريب بني البلدين«.
حضر االجتماع من اجلانب الســــعودي وزير اخلارجية 
سمو األمير سعود الفيصل، ورئيس االستخبارات السعودية 
األمير مقرن بن عبدالعزيز ومساعد وزير الداخلية للشؤون 
األمنيــــة األمير محمد بن نايف. وعلم مــــن مصدر ميني أن 
الرئيس صالح طرح على خادم احلرمني مســــألة استيعاب 
العمالة اليمنيــــة في دول مجلس التعــــاون اخلليجي رغم 
احلذر اخلليجي من وجود منتســــبني أو مؤيدين للحوثيني 
في صفوفها من شــــأنها تنفيذ مخططــــات املتمردين داخل 
مجلس التعاون اخلليجي الذي يضم إضافة إلى السعودية 
كال من »الكويت وقطــــر والبحرين ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة وســــلطنة عمان«. وأطلع صالح القيادة السعودية 

على مجريات الوضع الداخلي فــــي اليمن خاصة ما يتصل 
بـ »احلراك اجلنوبي« الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن 
واســــتمرار رفض احلوثيني االلتزام بالنقاط الست وآلياتها 

التنفيذية اخلاصة بوقف احلرب.
وكان مصــــدر ميني قال إن »احلوثيني مياطلون في فتح 
الطرقات وإزالة األلغام بشكل كامل ورفضوا تسليم األلغام 
للسلطات األمنية وماطلوا في تسليم املخطوفني احملتجزين 
لديهم، كما رفض احلوثيون تسليم األسلحة واملعدات املدنية 

والعسكرية السعودية واليمنية املنهوبة«.
إلى ذلك ذكرت جماعة »احلوثيــــون« في اليمن امس ان 
اجلنديني السعوديني اللذين اعلن اجليش السعودي انهما في 
عداد املفقودين في الشهر املاضي لقيا حتفهما. وقال مصدر 
فــــي مكتب زعيم املتمردين عبد امللــــك احلوثي عبر الهاتف 
من محافظة صعدة شــــمالي البالد ان اجلنديني السعوديني 
الباقيني »لقيا حتفهما«. وقــــال ان اجلماعة أخطرت بالفعل 
الســــلطات اليمنية مبكان جثتي اجلنديني في منطقة جبل 

الدخان احلدودية. 

الحوثيون: الجنديان السعوديان المفقودان لقيا حتفهما وأخطرنا السلطات اليمنية بمكان الجثتين

توقيع اتفاق السالم بين الخرطوم 
و»العدل والمساواة« في الدوحة

عواصم ـ وكاالت: أفادت وثائق حتدد شروط املفاوضات 
بأن السودان عرض على حركة العدل واملساواة املتمردة في 
دارفور مناصب حكومية ضمن اطار اتفاق السالم الذي وقع 
في الدوحة بني الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس 
احلركة ابراهيم خليل برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني وحضور الرئيس التشادي ادريس ديبي.
والوثائق هي االشارة األولى امللموسة إلى أن اخلرطوم 
مستعدة القتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في 
تطور ميكن أن ينفر حلفـــاء احلكومة احلاليني في املنطقة 
الواقعة بغرب السودان وقد يعقد االعداد لالنتخابات املقررة 
في ابريل املقبل. ووفقا لنســـخة باللغة الفرنســـية التفاق 
االطار اتفقت حركة العدل واملســـاواة مـــع اخلرطوم على 
مشاركة احلركة في احلكومة على كل املستويات سواء كانت 
تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان 

عليها الحقا.
ونقلت وكالة الســـودان لالنباء عن الرئيس عمر حسن 
البشير قوله أمس االول  »السالم سيعم كافة ربوع دارفور 
قبل االنتخابات«. ورفض متمردون اخرون يتمتعون بدور 
رئيسي داخل جيش حترير السودان الذي يقوده عبد الواحد 
محمد نور االتفاق. وكان زعيم حركة العدل واملساواة خليل 
إبراهيم ومسؤولون سودانيون وقعوا على نسخة مبدئية 
التفاق االطار في تشاد السبت املاضي تضمنت وقف إطالق 
النار وخططا لدمج احلركة باجليش السوداني وتعهدا بالتوصل 
التفاق ســـالم بحلول 15 مارس، وتقوم قطر بدور الوسيط 
بني الطرفني. ويأتي التوقيع بعد عام تقريبا من لقاء سلطات 
اخلرطوم وحركة العدل واملساواة في الدوحة لالتفاق على 
مجموعة من »اجراءات بناء الثقة« الرامية الى متهيد الطريق 

التفاق االطار ثم حملادثات السالم الشاملة.

تضمن تقاسم الحكم
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