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الرئيس اإليراني حضر احتفال المولد النبوي بدمشق وحّذر إسرائيل من تكرار أخطاء الماضي

األسد رداً على دعوة كلينتون: وقعنا اتفاق ابتعاد  سورية عن إيران!

شبان فلسطينيون يواجهون قوات االحتالل في اخلليل امس  )رويترز(

العلم االفغاني بعد رفعه في مرجة إعالنا لالنتصار على طالبان

)أ.ف.پ( الرئيس السوري بشار األسد مستقبال نظيره اإليراني محمود أحمدي جناد في دمشق  

سورية ترفض زيارة المفتشين الدوليين لمفاعل أبحاث في دمشق

السوري واإليراني«.
من جهته، حذر الرئيس اإليراني 
إس����رائيل من مغبة تكرار أخطاء 
املاضي. وقال أحمدي جناد »إذا أراد 
الكيان الصهيوني أن يكرر أخطاء 
املاضي مرة أخرى فهذا يعني موته 
احملتوم فكل شعوب املنطقة وجميع 
الشعوب سيقفون في وجه هؤالء 

ويقتلعون جذورهم«.
وشدد على أن »العالقات السورية 
� اإليرانية عالقات أخوية وعميقة 
ومتطورة ومتس����عة ومستدمية 
وال يوجد أي عامل ميكن أن ميس 
هذه العالقات األخوية وإنها تتطور 

وتتعمق أكثر فأكثر«.
وانتقد جناد أيضا كالم كلينتون 
واستشهد مبثل فارسي قائال »من 
يقول كالم����ا في غي����ر محله وال 
يتناسب مع شأنه فهو صادر عن 
أم العروس«، مش����يرا إلى أن أحدا 
لم يدع وزيرة اخلارجية األميركية 
إلبداء وجهة نظرها حول شؤون 

املنطقة.
وتابع الرئيس اإليراني أن كل 
العالم ومنطقتنا تعيش ظروف حتول 
في العقود املاضية والعالم اليوم 
يحتاج إلى نظم جديدة تقوم على 
العدالة واحترام البشرية واحلقوق 

املتساوية بني الشعوب.
وردا على سؤال حول الرسالة 
التي ستنقل من صالته في مسجد 
سني وخلف إمام سني في دمشق قال 
جناد »نحن شعوب واحدة وموحدة 
والعديد من احلدود مفروضة علينا، 
وعلينا أن نتعلم الدروس من رسولنا 

ونتوحد أكثر«.

دمشقـ  هدى العبود
بعد س����اعات قليلة من دعوة 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون لس����ورية باالبتعاد عن 
إيران، عبر الرئيس السوري بشار 
األسد امس عن »استغرابه« للدعوة، 
ومتنى خالل مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره اإليراني محمود احمدي 
جناد في دمشق أمس، من اآلخرين 
أن »ال يعطونا دروسا عن منطقتنا 
وتاريخن����ا فنحن نح����دد إلى أين 

ستتجه األمور«.
واستغرب كيف »يتحدثون عن 
االستقرار والسالم في املنطقة وعن 
كل املبادئ األخرى اجلميلة ويدعون 
لالبتعاد بني دولتني، اي دولتني؟«. 
في إشارة الى كلمة كلينتون امام 
جلنة املوازنة في مجلس الشيوخ 
امس األول بان واشنطن ترغب في ان 
»تبدأ دمشق باالبتعاد في عالقتها عن 
ايران التي تتسبب في اضطرابات 

للمنطقة وللواليات املتحدة«.
وأضاف األسد ساخرا »التقينا 
اليوم لنوق����ع اتفاقية ابتعاد بني 

سورية وإيران«.
في اش����ارة الى توقيع اتفاقية 
إللغاء املشترك لتأشيرات الدخول 
بني البلدين حلاملي جوازات السفر 
الديبلوماسية واخلاصة واخلدمة 
والعادية والذي جرى قبل املؤمتر 

الصحافي.
واعتبر الرئيس الس����وري ان 
املوقف الغربي من امللف النووي 
اإليران����ي يعد اس����تعمارا جديدا 
للمنطقة من خالل منع دولة مستقلة 
من امتالك الطاقة النووية السلمية 

هذا الداخل بعد سلسلة من الهزائم 
فعلينا أن نكون مستعدين في أي 
وقت وأي حلظة لعدوان ألي سبب 

وحتت أي مبرر«.
وتابع األس����د »نلتق����ي اليوم 
لنتواصل ونتحاور حول مختلف 
القضايا واملواضيع الشائكة املعقدة 
في هذه املنطقة وإذا كان هذا اللقاء 
من اللقاءات الدورية والروتينية 
بني البلدين املستمرة منذ سنوات، 
فإن انعقاده في هذا اليوم حتديدا 
مبناس����بة املولد النبوي الشريف 
له معان خاصة وهذه املناس����بة 
هي مناسبة مباركة ولكن أردنا أن 
نضيف عل����ى بركتها بركة العمل 

والتواصل«.
وقال ايض����ا »لذل����ك أردنا أن 
يكون ه����ذا اليوم االحتفالي أيضا 
فيه إجناز وكان توقيع اتفاقية إلغاء 
تأشيرات الدخول بني سورية وإيران 
وهذه االتفاقية ستؤدي إلى املزيد 
من التواصل واملزيد من تكريس 
املصالح املش����تركة بني الشعبني 

أمس بزيارة يوم واحد الى دمشق، 
تطرقت ايضا إلى ملف االنتخابات 
»العراقية املقبلة، وتأثيرها على 
العملية السياس����ية واالستقرار 
وانس����حاب قوات االحتالل«، كما 
تناولت أيضا اجلرائم اإلسرائيلية 
وكيفية مواجهتها، باإلضافة إلى 
وضع املقاومة في املنطقة وكيفية 
دعمها. وش����كر الرئيس السوري 
بشار األسد إيران على موقفها من 
التهديدات اإلسرائيلية األخيرة على 

سورية.
وح����ول التهديد اإلس����رائيلي 
لبالده قال األسد »هذه التهديدات 
لسورية ليست منعزلة وإمنا في 
سياق التاريخ اإلسرائيلي القائم 
على العدوان والهيمنة، نحن نقوم 
بإعداد أنفس����نا لعدوان إسرائيلي 

رمبا صغير أو كبير.
التهديد فيه رس����الة لسورية 
والتيار املقاوم في املنطقة يدفعه 
إلى اخلضوع واخلنوع ورسالة إلى 
الداخل اإلسرائيلي لرفع معنويات 

بناء على االتفاقيات الدولية.
ودافع عن حق إيران في احلصول 
على الطاقة النووية السورية قائال 
»احملادث����ات مع جناد تطرقت إلى 
املوقف اإليراني جتاه امللف النووي 
والذي نعتقد ب����أن ما يحدث هو 
استعمار جديد للمنطقة من خالل 
منع دولة مستقلة من امتالك الطاقة 
النووية السلمية بناء على االتفاقيات 
الدولية بالرغم من املرونة اإليرانية 
امللحوظة خالل الشهرين األخيرين 
جتاه هذا املل����ف«. وأضاف »وما 
سيطبق على إيران سيطبق على 
كل الدول األخرى الحقا وبالتالي 
موقفنا في سورية ينطلق من فهمنا 
لهذا املوضوع ومبادئنا ولكن ايضا 
من مصاحلن����ا كدولة نعتقد بأنها 
ستس����عى ككل الدول األخرى في 
املستقبل في يوم من األيام المتالك 
الطاقة السلمية واعتقد ان كل الدول 
االخرى من مصلحتها أن تسعى بهذا 
االجتاه«. وأشار الرئيس السوري 
إلى أن محادثاته مع جناد الذي قام 

ڤييناـ  كونا: كشف ديبلوماسيون في ڤيينا ان سورية 
ــق من قبل  رفضت زيارة مزمعة ملفاعل ابحاث في دمش

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ــكرتارية الوكالة الدولية  ــالة وجهتها الى س وفي رس
ــورية ان زيارة  في ڤيينا، قالت منظمة الطاقة الذرية الس
ــن ال ميكن ان تتم بسبب االستعدادات الجتماع  املفتش
ــة املؤلف من 35 دولة الذي يبدأ  مجلس محافظي الوكال
يوم االثنن املقبل في ڤيينا. واملعروف ان محافظ سورية 

ــة إبراهيم عثمان اضافة الى وفد فني  لدى الوكالة الذري
مرافق له موجودون في ڤيينا حاليا حلضور االجتماعات 
التحضيرية حلركة عدم االنحياز املتصلة باالنشطة النووية 
في كل من سورية وإيران. على صعيد آخر، كشف تقرير 
الوكالة ان سورية رفضت عقد اجتماع في دمشق الشهر 
املاضي لتقدمي ايضاح بشان آثار يورانيوم عثر عليها في 
ــوري في الصحراء كانت اسرائيل قد قصفته  مجمع س

في عام 2007 بحجة كونه منشأة نووية.

تحت شعار »ال البرادعي وال نور.. ده جمال هو المنصور«

أنصار جمال مبارك ضد مؤيدي البرادعي على »الفيس بوك«  
دبي � العربية.نت: في الوقت الذي اعتبر فيه البعض 
أن ش���عبية البرادعي »آتية« من عالم افتراضي، حيث 
تتخذ م���ن مواقع اإلنترنت مكانا لها، بدأ أنصار احلزب 
الوطني استخدام »السالح« نفسه من خالل صفحات ال� 
»فيس بوك« لتأييد جمال مبارك، وهو ما جعل املعركة 

اإللكترونية تشتد بني أنصار االثنني.
وذكرت صحيفة »املصري اليوم« املصرية املستقلة 
أن ش���بابا من احلزب الوطني انشأوا مجموعة بعنوان 
»جتمع مصري للضغط على جمال مبارك لنزول انتخابات 
2011«، وتض���م املجموعة نحو 400 عضو، وش���عارها 
عبارة عن علم مصر يحمل صورة جلمال مبارك بجوار 
النس���ر وكتب عليه »ال البرادعي وال نور ده جمال هو 
املنصور«، وأس���س 821 عضوا آخرين مجموعة أخرى 
بعنوان »أصدقاء جمال مبارك« حتت شعار »لست حلما 

في اخليال أنت مطلب يا جمال«.

ظهور إعالمي

من ناحية أخرى، أثار الظهور اإلعالمي حملمد البرادعي 
وزي���ارة أمين نور إلى بورس���عيد يوم اجلمعة املاضي 
حفيظة احل���زب الوطني في املدينة، فلج���أ إلى أدوات 
أخ���رى ملواجهة ردود الفعل ألنصار البرادعي من خالل 
الالفتات التي انتشرت في شوارع محمد علي والثالثيني 
بعنوان »ال البرادعي وال نور.. مبارك أدخل في نفوسنا 

السرور«.
أما أنصار البرادعي من الشباب فوضعوا على صفحة 

»البرادعي رئيسا« رسما بيانيا يوضح ازدياد أعداد مؤيدي 
البرادعي من الشباب حتى وصل ملليون شاب.

من جانبها، وصف���ت صحيفة »التاميز البريطانية« 
حملة مؤيدي محمد البرادعي للترشح النتخابات رئاسة 

اجلمهورية بأنها حملة »رجل واحد«. وقالت في تقرير 
له���ا »على الرغم من أن املصريني ال يعلمون الكثير عن 
البرادعي، إال انهم يشتاقون إلى أي بديل آخر غير جمال 

مبارك، بعد توقعات الكثيرين بانتقال السلطة إليه«.
وتابعت الصحيفة أن البرادعي يدرك أن »تأمني« شروطه 
خلوض االنتخابات الرئاسية يكاد يكون مستحيال، موضحة 
أنه يس���تخدم منزلته الدولي���ة للضغط على احلكومة 
املصرية لالجتاه نحو اإلصالح، ورأت أن البرادعي يلعب 

دور »احملرض اخلارجي«.

المنافس األساسي

وقالت الصحيفة إن اإلعالم املستقل في مصر احتضن 
ظاهرة ترشح البرادعي للرئاسة ب� »إخالص«، في حني أن 
وسائل اإلعالم احلكومية لم تهتم بهذه الظاهرة باملعدل 
نفسه. واعتبرت الصحيفة مقاال ألسامة الغزالي حرب، 
رئيس حزب اجلبهة الدميوقراطية، ونش���رته صحيفة 
»املص���ري اليوم«، »مدحا« في حق البرادعي، بعد قوله 
إنه س���اعد مصر على تنفس الصعداء وإعادة احلماس 

إلى املشهد السياسي املصري احملتضر.
ووصفت الصحيفة � في حتليل إخباري آخر � البرادعي 
بأنه »املنق���ذ« و»املنافس األساس���ي« للرئيس مبارك، 
ونصحت���ه بالتزام الصمت حتى ال يتم س���جنه مثل ما 
حدث مع أمين نور، مؤسس حزب الغد. وقالت إن اإلعالم 
امتدح البرادعي وكأنه »الساحر« الذي أتى من ڤيينا لكي 

يصلح كل شيء في يوم وليلة.

رفع العلم األفغاني وإعالن االنتصار 
على طالبان في مرجة

كابول � أ.ف.پ: رفع العلم االفغاني أمس في 
مرجه عاصمة اقليم هلمند جنوبي افغانستان 
لالعالن عن انتصار الهجوم الذي اطلقه 15 
الف جندي افغاني واجنبي من قوات حلف 
شمال االطلسي »الناتو« في 13 اجلاري على 

حركة طالبان في البلدة.
وقال اجلنرال الري نيكولسن قائد وحدة 
مشاة البحرية االميركية )املارينز( في جنوب 
افغانس����تان »انها حلظة تاريخية وتشكل 
انطالقة جدي����دة«. ورفع حاكم والية هلمند 
العلم امام مئات من الرجال واالوالد االفغان 
الى جانب كبار املس����ؤولني العسكريني في 
حلف شمال االطلسي. وانتشر قناصة اجليش 
االميركي على اسطح املنازل في حني تولت 
وحدات من املارينز والشرطة االفغانية مهمة 
االمن وعمدت الى تفتيش السكان. واضاف 
اجلنرال نيكولسن »اني اشعر بتأثر كبير ملا 
اشاهده ولعدد االشخاص الذين اتوا حلضور« 
هذا احلدث. وتابع »يعتقدون انها بداية جديدة 
ملرجه حتت اشراف احلكومة االفغانية«.  لكن 
االستيالء على مدينة مرجة وهي احد اهداف 
العملية التي اطلق عليها اسم »مشترك« ال 
يعني انتهاء العملية، اذ ان منطقة ناد علي 
الى الشمال التزال تشهد معارك. واكد جنود 
مشاة البحرية االميركية امس االول ان مقاومة 
طالبان في مرجة تراجعت الى حد كبير في 
حني اليزال السكان يفرون من املنطقة بحثا 

عن االدوية واملواد الغذائية.

المالكي يأمر بإعادة الراغبين
من ضباط الجيش السابق إلى الخدمة

ــة امس ان رئيس  ــت وزارة الدفاع العراقي ــداد ـ وكاالت: أعلن بغ
الوزراء نوري املالكي أصدر أمرا بإعادة جميع الضباط السابقن الذين 
ــى اخلدمة في اجليش، والبالغ عددهم أكثر  تقدموا بطلبات للعودة ال
ــرين ألفا. وأوضح املتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد  من عش
العسكري، أنه »لن يعود هناك تسمية، اجليش العراقي السابق« داعيا 
ــن كوزارة دفاع نعلن دعوتنا  ــاط لاللتحاق باجليش قائال: »نح الضب
ــراق االلتحاق في غضون ثالثن  ــن قدموا طلباتهم من داخل الع للذي

يوما، ومن خارج البالد في مدة أقصاها 45 يوما«. 
الى ذلك اتهم رئيس الوزراء العراقي األسبق وزعيم القائمة العراقية 
اياد عالوي حكومة العراق باثارة التوترات الطائفية واملخاطرة بإعادة 
العنف على نطاق واسع إلى العراق قبل االنتخابات التشريعية املقررة 
ــي مقابلة مع صحيفة  ــارس املقبل. وقال عالوي ف ــابع من م في الس
ــال تاميز« امس »إن احلكومة التي يهيمن عليها الشيعة في  »فاينانش
العراق حتيي الطائفية من خالل حظر مرشحي املعارضة وترهيبهم«، 
محذرا من »انزالق العراق نحو مزيد من العنف وصوال إلى حرب أهلية 

في حال حتولت الطائفية إلى قضية كما هي عليه اآلن بالفعل«.
ــات والضغوط التي  ــتكى زعيم القائمة العراقية من املضايق واش
ــطب أسماء  ــرات من اعضائها وش تتعرض لها قائمته واعتقال العش
ــهم صالح املطلك والذي هدد بسحب  ــحيها وعلى رأس عدد من مرش

حزبه من االنتخابات.
وأمل عالوي في أن يتمكن من اقناع املطلك من التراجع عن قراره 
مقاطعة االنتخابات، مؤكدا ان »االنتخابات املقبلة في العراق لن تكون 
ــة ونحن نقبل بدرجة من اجلور لكننا نأمل أال يكون هذا اجلور  عادل

واسع النطاق«.
ــدام املعركة االنتخابية أعلن وزير الداخلية  الى ذلك وفي ظل احت
العراقي جواد البوالني استعداد وزارته لتوفي مستلزمات حماية العملية 
ــابع من الشهر املقبل والى حن  االنتخابية منذ يوم االقتراع في الس
انتقال السلطة الى احلكومة اجلديدة التي ستفرزها االنتخابات، فيما 
اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات اكتمال اجراءاتها اللوجستية 

لالنتخابات وسط تصاعد املنافسة بن الكتل املشاركة.

واشنطن تنتقد الخطوة وتعتبرها استفزازية

تجدد المواجهات احتجاجًا
على ضم إسرائيل للحرم اإلبراهيمي

غزة � يو.ب����ي.آي: لليوم اخلامس على التوالي، 
اندلعت مواجهات بني عشرات الفلسطينيني وقوات 
جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس في محيط احلرم 
اإلبراهيم����ي في اخلليل الذي أعلن رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ضمه ومسجد بالل في 

بيت حلم لقائمة اآلثار اإلسرائيلية.
وقال سكان محليون ومسعفون إن عشرات الشبان 
الفلسطينيني رشقوا القوات اإلسرائيلية باحلجارة 
والزجاجات الفارغة في مشهد ذكر بأحداث املواجهات 

خالل االنتفاضة األولى.
ورد اجليش اإلس����رائيلي بإطالق الغاز املسيل 
للدموع واألعيرة النارية جتاه احملتجني ما أدى إلى 
إصابة عدد منهم مت عالج بعضهم ميدانيا ونقل آخرين 
ملشفى محلي. وقال السكان إن املواجهات اندلعت في 
إطار االحتجاج على قرار احلكومة اإلسرائيلية ضم 

احلرم االبراهيمي للمواقع الدينية اليهودية.
في غض����ون ذل����ك، انتق����دت اإلدارة األميركية 
إسرائيل بشدة بسبب القرار اإلسرائيلي ضم موقعني 
فلسطينيني بالضفة الغربية احملتلة إلى قائمة املواقع 

األثرية اليهودية.
ونقل راديو »سوا« األميركي أمس عن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية مارك تونر قوله: 
إن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما تعتبر القرار 
اإلسرائيلي استفزازيا وال يساعد في اجلهود املبذولة 

الستئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيني.
 وقد نقل ديبلوماسيون أميركيون إلى مسؤولني 
إسرائيليني رفيعي املستوى االستياء األميركي من 
ادراج احلرم االبراهيمي في مدينة اخلليل ومسجد 
بالل في بيت حلم جنوبي الضفة الغربية على الئحة 

املواقع األثرية اليهودية.

جمال مبارك

اجتماع أزمة في تركيا بين غول وأردوغان 
ورئيس األركان لبحث اعتقال الضباط

أنقرة � أ.ف.پ: تصاعدت حدة 
النزاع بني السلطة واجليش التركي 
مع توجيه التهم ليل امس االول 
ال����ى  ثمانية ضابط آخرين على 
خلفية الشبهات بتدبير مؤامرة 
ضد احلكومة اإلسالمية � احملافظة 
ما يرفع ع����دد املوقوفني في هذه 

القضية إلى عشرين عسكريا.
واستدعت ابعاد االزمة اجلديدة، 
الى عقد اجتماع عاجل بني الرئيس 
الترك����ي عبداهلل غ����ول ورئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغان مع 
رئي����س االركان اجلن����رال ايلكر 

التي  املداهمات  باشبوغ ملناقشة 
ادت يوم االثن����ني الى اعتقال 49 
شخصية عس����كرية في اخلدمة 
حاليا او متقاعدة.وذكرت وسائل 
اإلعالم ان هذه احلملة توسعت بعد 
ان وجهت محكمة في اسطنبول 
اتهامات الى ثمانية ضباط آخرين 
لالشتباه في ضلوعهم في مؤامرة 
تع����ود للع����ام 2003 لالطاح����ة 
باحلكومة االس����المية � احملافظة 
التركية بينهم جنراالن متقاعدان. 
وبذلك يرتفع عدد العسكريني الكبار 
املوقوفني في ه����ذه القضية إلى 

عشرين. وقررت احملكمة في املقابل 
االفراج عن حوالي 12 مشتبها بهم. 
ومن ب����ني الضباط املوقوفني في 
اطار احلملة القائد السابق لسالح 
اجلو اجلن����رال ابراهيم فيرتينا 
واالميرال اوزدين اورنيك القائد 
السابق لسالح البحرية والرجل 
اركان  السابق في رئاسة  الثاني 
اجليوش ارجني سايغون.واقتيد 
الرجال الثالث����ة امس الى قصر 
العدل لالستماع إلى اقوالهم على 
أن يق����رر بعدها االفراج عنهم او 

احالتهم امام احملكمة.

بنغازي � أ.ف.پ: دع���ا الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي امس في بنغازي الى »اعالن اجلهاد بكل الوسائل« 
ضد سويسرا »الكافرة التي تدمر بيوت اهلل«، في اشارة 

الى قرار برن حظر بناء مآذن.
وقال القذافي الذي ترتبط بالده بعالقات متوترة مع 
سويسرا، في كلمة مبناسبة احياء ذكرى مولد النبي محمد 
ژ وبحضور عدد من رؤس���اء دول اسالمية وافريقية 

»سويسرا الكافرة الفاجرة التي تدمر بيوت اهلل، هذه 
التي يجب ان يعلن عليها اجلهاد بكل الوس���ائل« كما 
دعا الى مقاطعة املنتجات السويسرية. واضاف القذافي 
الذي أّم صالة املغرب مع حش���د ضم نحو خمسة آالف 
شخص »قاطعوا سويسرا، قاطعوا بضائعها، قاطعوا 
طائراتها، قاطعوا سفنها، قاطعوا سفاراتها، قاطعوا هذه 

امللة الكافرة الفاجرة املعتدية على بيوت اهلل«.

القذافي يدعو إلى »إعالن الجهاد« ضد سويسرا »الكافرة«


