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دبيـ  أ.ف.پ: دعا اإلمام اليمني األميركي أنور 
العولقي في رسالة صوتية بثت على االنترنت، 
مسلمي الواليات املتحدة الى االنتفاضة على 
حكومتهم التي »تشــــن حربا على اإلســــام 

واملسلمني«.
وقال العولقي في رسالته التي بثت مقتطفات 
منها قنــــاة »ســــي.ان.ان« االميركية ونقلت 

مضمونها مؤسسة »سايت« التي ترصد املواقع 
اإلسامية، »رسالتي الى املسلمني في الواليات 
املتحدة: كيف ميكن ان يكون والؤكم حلكومة 

تخوض حربا على اإلسام واملسلمني«.
وتساءل »كيف ميكن ان يتعايش ضميركم 
من دون اي مشكلة مع امة مسؤولة عن الطغيان 
وعــــن اجلرائــــم التي ترتكب بحــــق إخوتكم 

الواليات  وأخواتكم«.واضاف »لقد ولدت في 
املتحدة، وعشت فيها 21 عاما. ولكن مع الغزو 
األميركي للعراق واالعتداءات االميركية املستمرة 
على املسلمني، لم اعد قادرا على اجلمع بني كوني 

مسلما وبني العيش في الواليات املتحدة«.
ويعتقــــد ان العولقي يختبئ في محافظة 

شبوة شرق اليمن.

العولقي يدعو مسلمي أميركا إلى االنتفاضة

عالوي يستبكر الحديث عن تقدم ..وواشنطن تتوقع سباقاً طويالً لتشكيل الحكومة 

أوباما ينفي وجود أزمة معها وميتشل يعود إلى المنطقة األحد 

أكدت مساندتها اإلصالحيين وأن الرئيس المصري سيختاره الشعب 

العراق: التنافس يحتدم  وتقدم طفيف للمالكي بعد فرز 89٪ من األصوات

إسرائيل تحاصر األقصى بمزيد من الكنس اليهودية 

واشنطن: لن ندعم البرادعي  في االنتخابات الرئاسية 
القاهرةـ  يو.بي.آي: قالت مسؤولة ملف 
مصر واملشرق العربي بوزارة اخلارجية 
األميركية نيكول شامبني ان بادها لن تدعم 
الدولية للطاقة  الرئيس السابق للوكالة 
الذريــــة د.محمد البرادعي إذا قرر خوض 

االنتخابات الرئاسية املقبلة في مصر.
اليوم«  ونقلــــت صحيفة »املصــــري 
املستقلة أمس عن شامبني القول إن أميركا 
ال تهتم بالشــــخصيات التي ســــتخوض 
االنتخابات الرئاسية املقبلة وإمنا تساند 
اإلصاحيني.وتابعت ان بادها »حريصة 
على ضــــرورة إجراء انتخابــــات نزيهة 
وشــــفافة دون أي جتاوزات أو مخالفات، 
ونفس احلال في االنتخابات البرملانية التي 
ســــتجرى نهاية العام احلالي« الفتة إلى 
أن الرئيس املقبل ملصر سيكون »اختيار 

الشعب املصري«.
وكان د.البرادعي دشن في فبراير املاضي 
»اجلمعيــــة الوطنية من اجــــل التغيير« 

للمطالبة بتعديل الدستور.
وقال د.البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا 
مت تعديل الدستور الذي يشترط حصول 
املرشح املستقل على أصوات 250 من أعضاء 
مجلسي البرملان واملجالس احمللية وهي 
مجالس يســــيطر عليها احلزب الوطني 

احلاكم.
لكن الرئيس املصري حسني مبارك قال 
مطلع الشهر اجلاري ان د.البرادعي يستطيع 
الترشح لانتخابات الرئاسية في مصر عام 
2011 شرط أن »يحترم الدستور«، مؤكدا أن 

باده »ال حتتاج إلى بطل جديد«.
وتشترط املادة 76 في الدستور املصري 

في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا 
في حزبه خلمسة أعوام على األقل وينال 
تأييد 250 عضوا في املجالس املنتخبة، 
وهي شــــروط ال تتوافر سوى في مرشح 

احلزب الوطني احلاكم.
من جهة أخرى قالت شامبني ردا على 
سؤال حول وجود دعم أميركي لألقباط من 
شأنه التدخل في الشأن الداخلي املصري 
إن »ما يحدث لألقباط في مصر يعتبر أمرا 

مريعا وأحداثا مؤسفة«.
وطالبــــت بضرورة تطبيــــق القانون 
اجلنائي ضد األشــــخاص الذين يقومون 
بأفعــــال تصفهــــا احلكومــــة املصرية بـ 
»الفرديــــة« وأن تكون األحكام القضائية 
رادعة ومانعة ألي أحداث مستقبلية بعيدا 

عن اجتماعات الصلح العرفي. 

األسد محذرًا من خطورة أوضاع المنطقة:
 الحكومة اإلسرائيلية ليست شريكاً في السالم 

 دمشق ـ هدى العبود
حذر الرئيس السوري بشار األسد من خطورة بقاء 
األوضاع في املنطقة على ما هي عليه، مجددا تأكيده 
تعذر حتقيق السام بسبب غياب شريك إسرائيلي.

وأوضح األسد في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
اإليطالي جورجيو نابوليتانــــو أمس أن »احلكومة 
اإلسرائيلية احلالية ال ميكن اعتمادها كشريك مادامت 
أنها تقابل دعوات السام مبزيد من االستيطان والتهويد 
وانتهاك األماكن املقدســــة«، مؤكدا على رغبة باده 
»اجلادة في حتقيق السام العادل والشامل املستند 
إلى قرارات الشرعية الدولية من خال مفاوضات غير 

مباشرة عبر الوسيط التركي«.
وأضاف األسد »مت بحث عملية السام املتوقفة، 
حيث كانت وجهات نظرنا متفقة على أن السام في 
الشرق األوسط ينعكس أمنا واستقرارا على أوروبا 
وعلى العالــــم ككل«، وقال »حذرت من خطورة بقاء 
األوضاع على ما هــــي عليه ودعوت ايطاليا والدول 
األوروبية املتفهمة لقضايانا بحكم الروابط التاريخية 
والقرب اجلغرافي للمساهمة في إيجاد حلول ناجعة 

لقضايا املنطقة«.
وأشار الرئيس السوري إلى أن األوضاع املأساوية 
التي يقاسيها الشــــعب الفلسطيني كانت في صلب 

احملادثات، وقال »دعوت ايطاليا واالحتاد األوروبي 
إلى تكثيف اجلهود لرفع احلصار اجلائر عن الشعب 
الفلسطيني والضغط على إسرائيل إلنهاء احتالها 
لألراضي العربيــــة التي احتلتها عــــام 1967 وإزالة 
املستوطنات«، مشددا على أن االحتال واملستوطنات 
»يشــــكان عقبة حقيقية في وجه السام ويدفعان 

املنطقة باجتاه املزيد من التوتر واحلروب«.
كما أشار الرئيس األسد إلى أن املباحثات تناولت 
األوضاع في العراق، معربا عن التمنيات أن تنعكس 
االنتخابات النيابية التــــي جرت مؤخرا إيجابا على 
امن واستقرار العراق والذي يعد جزءا ال يتجزأ من 

امن واستقرار املنطقة.
من جانبه، أعــــرب الرئيس اإليطالي عن انزعاج 
باده واالحتاد األوروبي من اخلطوات التي اتخذتها 
إسرائيل بشأن املستوطنات، وقال »نحن منزعجون 
جدا من قرارات إســــرائيل ببناء مستوطنات جديدة 
في القدس الشــــرقية وهذا موقف االحتاد األوروبي 
بأســــره«، مشــــيرا إلى تناغم هذا املوقف مع موقف 

اإلدارة األميركية.
وأضاف الرئيس اإليطالي »نحن على قناعة بأن 
احلل الوحيد املمكن لتحقيق السام هو احلل القائم 

على الدولتني والشعبني«.

عواصم  ـ أحمد عبداهلل والوكاالت: 
قبل أن تهدأ ثورة الغضب احتجاجا على 
بناء كنيس اخلراب، كشــــف قاضي قضاة 
فلسطني رئيس الهيئة االساميةـ  املسيحية 
لنصرة القدس واملقدسات د.تيسير التميمي 
أمس عن مخطط اســــرائيلي لبناء كنيس 
يهودي جديد مكان احملكمة الشرعية االسامية 

املاصقة للمسجد األقصى.
وقال د.التميمي في بيــــان صحافي ان 
»املخطط اجلديد يهدف لبناء وافتتاح كنيس 
قدس النور بعد بناء وافتتاح كنيس اخلراب 
وذلك حسب ما يسمى مبخطط »اورشليم 

اوال« الذي مت وضع لبناته عام 2008«.
وأشار إلى انه من »املفترض ان يقام الكنيس 
اجلديد فوق احملكمة الشــــرعية االسامية 
املاصقة للسور الغربي للمسجد األقصى 
املبارك« مؤكدا ان »سلطات االحتال تنظر الى 
عام 2010 على انه عام حسم مصير القدس 
كعاصمة يهودية السكان والدين والثقافة«. 
ووجه التميمي في بيانه نداء الى األمة كافة 
العتبار اليوم اجلمعة يوما متميزا لنصرة 
القدس واملسجد األقصى املبارك واخلروج 
باملظاهرات واملسيرات الغاضبة التي تنطلق 
في كل املدن العربية واإلسامية بعد صاة 

اجلمعة للتنديد بإجراءات االحتال«.
يأتي ذلك فيما يبقى التوتر ســــائدا في 
القدس احملتلة اثر اإلبقاء على انتشار كثيف 
لقوات االحتال وقمعها مسيرة طابية شارك 
فيها مئات من طلبة املدارس بقرية »النبي 
صالح« شمالي رام اهلل في الضفة الغربية 

أمس.
وذكرت مصادر فلســــطينية ن اجليش 
اإلســــرائيلي أطلق قنابل الغاز بكثافة على 
مسيرة طابية خرجت لدعم صمود املدينة 

املقدسة أمام »الهجمة االستيطانية«.
ولم يفلح قيام السلطات االسرائيلية بفتح 
أبواب املسجد األقصى وإعادة فتح الشارع 
احملاذي لسور القدس بعد ان اغلقته لعدة 
ايام امام الفلسطينيني في إطفاء اجلمر اخلامد 
حتت رماد الغضــــب العارم من االعتداءات 

االسرائيلية.
وقالت مصادر مقدسية ان الطلبة الذين 
يدرسون داخل اسوار املسجد األقصى متكنوا 
امس من االلتحاق مبدارسهم بعد ان أغلقت 
لعدة ايام، اال ان السلطات االسرائيلية ابقت 
على قواتها منتشــــرة في البلــــدة القدمية 
وشوارعها وعلى حواجزها العسكرية التي 

نصبتها قبل ايام.

القوات االسرائيلية عمليات  وواصلت 
دهم املنازل وتفتيشــــها واعتقال عدد من 
الفتية بدعوى مشــــاركتهم في الدفاع عن 

القدس.
من جهة أخرى، نفى الرئيس االميركي 
بــــاراك اوباما أمس االول وجــــود ازمة في 
العاقات االميركيةـ  االسرائيلية رغم »اإلهانة« 
التي وجهتها اسرائيل لواشنطن باإلعان 
عن مشاريع بناء 1600 وحدات استيطانية 

لليهود في القدس احملتلة.
وردا على سؤال خال مقابلة مع شبكة 
»فوكس نيوز« حول ما اذا كان هناك ازمة 
في العاقات االميركية ـ االســــرائيلية قال 
أوباما »ال، لدينا رابط خاص مع الشــــعب 

االسرائيلي ولن يزول«.
واضاف »لكن األصدقاء يختلفون في بعض 
األحيان، هناك اختاف حول الطريقة التي 
ميكننا فيها ان ندفع بعملية السام قدما«.

ولفت اوباما الى ان اإلعان عن مشاريع 
بناء وحدات استيطانية جديدة االسبوع 
املاضي صـــدر عـــن وزارة الداخلية في 

اسرائيل، وان نتنياهو اعتذر.
ودعا الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني 
الى »القيام بخطوات للتأكد من انه بإمكاننا 

اعادة بناء الثقة«.
موقف أوباما أكده السفير االسرائيلي 
لدى واشنطن مايكل اورين الذي قال أمس 
ان اسرائيل والواليات املتحدة ترتبطان 
»بصداقة عميقة ومتعددة األوجه« لكن 

التوتر األخير بينهما »مؤسف«.
وكتب اورين في مقالة نشرتها صحيفة 
»نيويورك تاميز« ان الروابط بني واشنطن 
والدولة العبرية »ميكن ان تشهد خافات 

عرضية وتبقى متينة ال تتزعزع«.
وإلى موسكو توجهت وزيرة اخلارجية 
االميركية هياري كلينتون للمشاركة في 

اجتماع اللجنة الرباعية اليوم حول الشرق 
األوســـط بدون إجراء االتصال الهاتفي 
الذي كان متوقعا مـــع رئيس احلكومة 

االسرائيلية بنيامني نتنياهو.
وقال املتحدث باسم اخلارجية االميركية 
مارك تونـــر للصحافيني بعـــد مغادرة 
كلينتون الى موسكو »النزال ننتظر الرد، 

ولم يأت بعد. ولم يحصل اتصال«.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول فلسطيني 
بارز لوكالة األنباء الفرنســـية ان املوفد 
االميركي اخلاص للشرق األوسط جورج 
ميتشل سيصل الى املنطقة االحد في زيارة 
كان مت ارجاؤها وسط خاف بني واشنطن 

واسرائيل حول بناء املستوطنات.
وقال املسؤول الفلسطيني ان ميتشل 
»سيأتي االحد لبحث آخر تطورات الوضع 
مع القيادة الفلسطينية والرد االسرائيلي 
على الطلب الفلســـطيني وقف مشاريع 

االستيطان«.
من جانـــب أخر اســـتطلعت املمثلة 
العليـــا للسياســـة اخلارجيـــة لاحتاد 
االوروبي كاثرين اشـــتون األوضاع في 
قطاع غزة مطالبة بضرورة حتسينها من 
الناحيتني األمنية واالقتصادية في حني 
تسبب صاروخ أطلقته جماعة إسامية 
مسلحة في القطاع بقتل عامل تايلندي 

في اسرائيل.
وقالت اشتون في مؤمتر صحافي، خال 
زيارتها ملركز توزيع مساعدات تابع لألمم 
املتحدة فـــي جباليا، »من املهم ان تؤدي 
زيارتي لنتائج مهمة لتحسني األوضاع 

وتزويد الناس مبا يحتاجونه هنا«.
واضافت »هذه زيارة مهمة جدا للتحدث 
مع الناس هنا من اجل حتسني األوضاع 

االقتصادية واألمنية«.
ولقد تبنت عدة جماعات فلسطينية 
إطاق الصاروخ ومنهـــا  جماعة تطلق 
على نفسها اسم »انصار السنة اجلماعات 
السلفية اجلهادية في فلسطني« في بيان 
اطاق الصاروخ الذي اســـفر عن مقتل 

العامل التايلندي.
وأفـــاد البيـــان بأن اجلماعـــة تعلن 
مسؤوليتها عن استهداف مدينة عسقان 
بصاروخ من طراز خيبر محلي الصنع.

كما أعلنت كتائب الشهيد أمين عودة 
التابعـــة لفتح  تبنيهـــا للعملية إضافة 
إلى كتائب عـــز الدين القســـام التابعة 

حلماس.

بغدادـ  وكاالت: بني ساعة وأخرى تتبدل 
النتائج األولية التي تعلنها املفوضية العليا 
لانتخابات العراقية تباعا، لتؤكد شدة املنافسة 
بني كتلة »العراقية« بزعامة إياد عاوي املنافس 
اللدود لرئيس احلكومة نوري املالكي زعيم 

ائتاف »دولة القانون«.
ومع إعــــان اســــتعادة املالكــــي موقع 
الصدارة فــــي النتائج األولية أمس وتقدمه 
على عاوي ،إال ان تقارب النتائج فاقم قلق 
»ائتاف دولة القانون«، خاصة ان املفوضية 
العليا لانتخابات أعلنت أمس تقدم »القائمة 
العراقية« بعد فرز 89% من محطات االقتراع 
ومن ضمنها 70% مــــن التصويت اخلاص. 
وأظهرت املعطيات وفق تعداد اجرته وكالة 
فرانس برس حصول ائتاف املالكي على ما 
مجموعه 2.448.452 صوتا مقابل 2.408.547 
لقائمة عاوي، وبذلك تشير االرقام املتوافرة 
الى تفوق املالكي بنحو اربعني الف صوت.

من جهته،اعتبر رئيس الوزراء العراقي 
السابق إياد عاوي أنه من املبكر احلديث عن 

نتائج االنتخابات البرملانية العراقية.
واعرب عاوي في تصريح للصحافيني لدى 
وصوله الى مطار رفيق احلريري الدولي في 

زيارة رسمية للبنان يلتقي خالها املسؤولني 
اللبنانيني عن متنياته بــــأن »تؤخذ قناعة 
العراقيني ورأيهم بالكامل رغم ما حدث من 
أخطاء قبل االنتخابات وبعدها سواء بالنسبة 
لاعتقاالت او االغتياالت التي حصلت ملرشحي 

القائمة العراقية«.
ومتنى عاوي أال حتصل »عمليات خطف 
إلرادة الشــــعب العراقي بل يجب ان تكرس 
هذه االرادة وان تنعكس بشــــكل جيد على 
القادة السياسيني« مؤكدا »اننا نفي بوعودنا 
وهي ان تنتقل السلطة بهدوء وباستقرار من 

اخلاسر الى الفائز«.
ورأى عاوي »انه من املبكر احلديث عن 
النتائج ألنه ســــيتبعها اعتراضات ومن ثم 
تذهب الى احملكمة العليا« مؤكدا انه سيحترم 
ارادة الشعب العراقي وقراره »على الرغم من 

كل الشوائب التي حصلت«.
ورغم استعادة تكتل ائتاف دولة القانون 
الصدارة، أكدت مصــــادر مقربة من املالكي 
وجود »قلق« بشأن النتائج اجلزئية التي 
أعلنتها املفوضية العليا املستقلة لانتخابات 
وأظهرت تقاربا في النتائج بني قائمتي املالكي 
وعاوي.وقال املرشح علي العاق املقرب من 

املالكي في تصريــــح لتلفزيون »العراقية« 
التابع للحكومة »كانت املعطيات لدينا هو 
احتال دولة القانون املرتبة األولى لتكون 
القائمة الكبرى، لكن مع األيام حصل تصاعد 

غير طبيعي لصالح القائمة العراقية«.

قلق وتالعب

وأضاف »نحــــن نعيش حالة من القلق 
وأرسلنا وفدا إلى مفوضية االنتخابات وطلبنا 
إعــــادة تدقيق أصوات الناخبني، وشــــكلنا 
فريق عمــــل لتدقيق النتائج وســــنتعامل 
بروح رياضية إذا جاءت النتائج متطابقة، 
وفي حال حصول فارق في النتائج سنعلن 

موقفنا الرسمي«.
كما طالب املرشح في قائمة ائتاف دولة 
القانون علي األديب بإعادة الفرز نظرا ملا سماه 

بالتاعب الواضح لصالح كتلة عاوي.
 وقال األديب إن موظفني في االنتخابات 
أبلغوا قائمة املالكي بأنه يجري التاعب في 
األصوات لصالح منافس رفض أن يكشف 
اسمه. وأضاف األديب »نستطيع فقط عندما 
تظهر نتائج إعادة العد والفرز أن نقول إن 
النتائج التي أعلنتها مفوضية االنتخابات 

كانت دقيقة أو ال«.

المفوضية والشكوك

وفــــي املقابل  أعلنــــت املفوضية العليا 
العراقية ان املركز الوطني للعد والفرز سيدقق 
جميع البيانات من جديد في كل احملافظات 
العراقية. وقال عضو املفوضية إياد الكناني 
إن عملية مراجعة شاملة ستجري على كافة 
أوراق االقتراع بعد االنتهاء بشكل كامل من 

عمليات فرز صناديق االنتخاب العراقية.
مــــن جهة أخــــرى، قال مســــاعد وزيرة 
اخلارجية األميركية املكلف بشؤون الشرق 
االوســــط جيفري فيلتمان انه »ال يعتقد ان 
التوصل الى تشكيل احلكومة العراقية املرتقبة 

سيكون سريعا او دون عراقيل«.
غير ان املسؤول األميركي اعرب في الوقت 
ذاته في تصريحات صحافية عن اعتقاده أن 
»العراقيني سينجحون في نهاية املطاف في 

تشكيل حكومة جتمع كل العراقيني«.
واكد فيلتمان أيضا ضرورة أن »تواصل 
احلكومة العراقية في املقابل االلتزام باالهداف 
التي اعلنتها في حتقيق االمن للشعب العراقي 

)أ.ف.ب(او غير ذلك من االهداف«. جانب من عمليات الفرز املتواصلة في بغداد  

)أ.پ( مسلح من كتائب األقصى التابعة لفتح يعلن مسؤوليتها عن اطالق الصاروخ على إسرائيل امس  

د.محمد البرادعي

)أ.ف.پ( الرئيس بشار األسد ونظيره اإليطالي جورجيو نابوليتانو بعد تبادلهما األوسمة في دمشق امس  

إطالق سراح زعيم إصالحي إيراني بارز بكفالة

إيران تبني مفاعاًل نوويًا جديدًا هذا العام
 عواصم – أحمد عبداهلل والوكاالت

أعلنت إيران أمس انها ستقوم 
العام اإليراني املقبل الذي  خال 
يبدأ في 21 مـــارس ببناء مفاعل 

نووي جديد.
ونسبت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية )ارنا( الى النائب األول 
للرئيـــس اإليرانـــي محمد رضا 
رحيمي قوله ان إيران ستقوم في 
العام اإليراني املقبل ببناء مفاعل 
نووي جديد و»ستواصل طريقها 
في هذا املجال دون تدخل القوى 

االستكبارية«.
وأضاف بعـــد انتهاء اجتماع 
مجلس الوزراء ان إيران »أعلنت 
ومنذ البداية انها تسعى وراء الطاقة 
النووية لألغراض السلمية وليست 

بحاجة الى القنبلة النووية«.

وتابع »إيران كانت بحاجة الى 
املساعدة لتوفير يورانيوم مخصب 
بنسبة 20% وقد أعلنا ذلك إال ان 
الذين أعلنوا استعدادهم تراجعوا 
إيران  عن تنفيـــذ ذلك وقامـــت 
بتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة 

بأمر من رئيس اجلمهورية«.
وأشار الى ان إيران حققت 
منوا في مجال الصناعة في العام 
اإليراني احلالي بنسبة 8% ولعل 
هذه اخلطوة من بني اخلطوات 
اإليرانية التي تثير قلق الواليات 
املتحدة ودفعت برئيسها باراك 
أوباما الى اعتبار ان منع إيران 
من امتاك ساح نووي هو احد 
أهم أولويات اإلدارة وتابع في 
حديـــث حملطة فوكـــس نيوز 
األميركية »ان احلكومة اإليرانية 

كانت مهتمة مبنع شـــعبها من 
ممارســـة حقوقهم األساسية 
في التعبير عـــن الرأي وبقية 
حقوق اإلنسان األساسية أكثر 
من اهتمامها بحل قضية امللف 

النووي ديبلوماسيا«.
وأوضح اوباما انه لم يسحب 
اي خيار من فوق الطاولة، وأضاف 
»انها مشكلة نحتاج الى حلها ألنه 
لو حصلت ايران على ساح نووي 
فان ذلك ســـيبدأ سباقا للتسلح 

النووي في الشرق األوسط«.
إيرانية  داخليا، ذكرت مواقع 
تابعـــة للمعارضـــة أمس أنه مت 
إطاق ســـراح أمني عـــام حزب 
»جبهة املشاركة اإلسامية« محسن 
ميردامادي بكفالة أمس األول بكفالة 

بلغت 450 ألف دوالر.


