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علي الريجاني يتحدث خالل جلسة مجلس الشورى اإليراني أمس               )رويترز(

سيئولـ  سي ان ان: هددت كوريا الشمالية 
امس االول بتدميـــر مكبرات الصوت الكورية 
اجلنوبية القائمة على طول احلدود، وحتويل 
عاصمة الشطر اجلنوبي، سيئول، إلى »بحر من 
اللهب«. وجاءت أقوى تهديدات يطلقها الشطر 
الشيوعي فيما تخطط كوريا اجلنوبية الستئناف 
تشغيل مكبرات الصوت للدعاية اإلعالمية ضد 

الشمال. ويذكر أن احلرب النفسية توقفت بني 
الشطرين بعد االتفاق على تعليقها عام 2004، 
وكانت كوريا اجلنوبية قد أكملت مؤخرا تركيب 
مكبرات الصوت في 11 مكانا على طول احلدود 
املثقلة باألسلحة مع كوريا الشمالية، في سياق 
سياسة انتقامية ضد الشطر الشمالي الشيوعي 
ملزاعم تورطه في إغراق بارجة كورية جنوبية 

بطوربيد، وفق »يونهاب«. وأســـفر الهجوم، 
الذي نفاه نظام بيونـــغ يانغ، عن مصرع 47 
بحارا في 26 مارس املاضي. وقال رئيس هيئة 
األركان العامة للقوات الكورية الشمالية في بيان: 
»ستشن قوات الشمال العسكرية حربا شاملة 
لضرب أهداف املجموعة في اجلنوب لشن حرب 

نفسية ضد الشعب الكوري الشمالي«.

بيونغ يانغ تهدد بتحويل سيئول إلى »بحر من اللهب«

أمني عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في أول زيارة له لغزة أمام منزل عائلة السموني الذي دمر خالل االعتداء االسرائيلي     )أ.ف.پ(

العقيد معمر القذافي خالل الذكرى الـ 40 جلالء القوات األميركية عن طرابلس  )رويترز(

قرغيزيون يحاولون اطفاء النيران التي اجتاحت منازلهم خالل االضطرابات أمس              )أ.پ(

عمرو موسى يدعو من غزة إلى كسر الحصار اإلسرائيلي.. ونتنياهو يرفض
غزة ـ أ.ف.پ: فــــي زيارة هي 
االولى لــــه كأمني عــــام للجامعة 
العربيــــة لقطاع غــــزة احملاصر، 
اكد االمني العام للجامعة العربية 
عمرو موســــى امس ان احلصار 
الذي تفرضه اسرائيل على القطاع 
»يجب ان يكسر«، مشددا على اهمية 

املصاحلة الفلسطينية.
ووصل موســــى الى غزة عبر 
معبر رفح مشددا في مؤمتر صحافي 
بعيد وصوله »حضرت ألحيي شعب 
فلسطني في غزة ألشاهد بنفسي 
ما جرى وما يجري«، مضيفا»أنا 
واثق انني التقي بالكل صامدا واقفا 
وقفة واحدة. وأكد موسى الذي قام 
بزيارتني سابقتني على االقل للقطاع 
في 1996 عندما جرت االنتخابات 
الفلسطينية وفي 1999 عند افتتاح 
مطار غــــزة الدولي بصفته وزيرا 
للخارجية املصرية ان »احلصار 
الذي نقف جميعــــا في مواجهته 

يجب ان يكسر«.
واضــــاف ان »قــــرار اجلامعة 
العربية واضح في كسر احلصار 
واملطالبة برفــــع احلصار وعدم 
التعامل مع احلصار« الذي فرضته 
اســــرائيل على القطاع في 2006 
وعززته في 2007 بعد ســــيطرة 

حركة حماس على غزة.
وأوضح موسى ان »العالم كله 
اآلن يقف مع شعب فلسطني ضد 

حصار غزة وضــــد ما يحدث في 
االراضي احملتلة وعلى رأسها ما 

يحدث في القدس الشرقية«.
وقال ان »اهم شيء امامنا اآلن 
هو اعــــادة االعمار ورفع احلصار 

عن قطاع غزة«.
من جهة اخرى، اكد موسى ان 
»ملف املصاحلة الفلسطينية مسألة 
رئيسية وأساسية واقول مصاحلة 

إرادة وليس مجرد توقيع«.
واضاف »نتطلع الى مصاحلة 
ارادة وسياســــة وموقف يترجم 
باتفاق علــــى االمور التفصيلية« 
ورأى ان »التاريــــخ لن يقف أبدا 
امام فقرة هنا وكلمات هناك لكن 
يقف امــــام االرادة. ارادة الوحدة 
الفلســــطينية في مواجهة قضية 
خطيرة معقدة تتصل مبستقبل 
شعب فلسطني مصير شعب وحقه 

في حياة حرة وكرمية«.
وبدأ موســــى جولته للقطاع 
بزيارة عائلة الســــموني في حي 
الزيتــــون الذي ُقتل عدد من افراد 
عائلتــــه ودمــــرت منازلهم خالل 

احلرب االسرائيلية.
وقال انه »متشوق ألن يسير 
على ارض فلســــطني وان يلتقي 
الفلســــطينيني بكل  باملواطنــــني 
اجتاهاتهم ومــــا ميثلون بالقطاع 
بصفــــة خاصة من صمــــود امام 
احلصار ومن وقفة موحدة ميثلها 

الكل الفلسطيني«.
واضاف خالل زيارته اخلاطفة 
الى القطاع »أقف هنا ألحيي الشعب 
الفلســــطيني وألراه واقفا وقفة 
واحدة رافضا الن يكون لعبة بيد 

أي طرف من االطراف«.
وكان في اســــتقبال موســــى 
عند وصوله الى غزة على املعبر 
وفد من ممثلي القوى والفصائل 
الفلسطينية مبن فيهم ممثلون عن 

حركتي حماس وفتح.
وفــــي تصريــــح صحافي، اكد 
يوسف رزقة املستشار السياسي 
لرئيس الوزراء الفلسطيني املقال 
اســــماعيل هنية انه »يفترض ان 
تكون هذه الزيــــارة خطوة لرفع 
حصار غزة الن احلصار ممكن ان 

يرفع بقرار عربي«.
وطالــــب رزقــــة »بتنفيذ قرار 
املتعلق برفع  العربيــــة  اجلامعة 
احلصار وادخال جميع املساعدات 
العربية  القمة  أقرتها  التي  املالية 
إلعمار غزة وإسناد املوقف التركي 
في تشــــكيل جلنة حتقيق دولية 

حملاكمة املعتدين واملجرمني«.
وأشار الى تركيز االمني العام 
على »حث الفصائل على االستجابة 
للورقــــة املصريــــة للمصاحلة، 
وايجاد مخارج حلالة اجلمود التي 

نحياها«.
وزار موسى مدرسة الفاخورة 

التابعة لوكالة االمم املتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في 
جباليا والتقى مع ذوي االســــرى 
الفلسطينيني املعتقلني في السجون 
االسرائيلية. وكانت هذه املدرسة 
تعرضت لقصف اسرائيلي خالل 
احلرب االسرائيلية االخيرة على 
غزة ديسمبر 2009- يناير 2010. 
الوزراء  بــــرر رئيس  من جانبه، 
االســــرائيلي بنيامــــني نتنياهو 
احلصــــار البحري املفروض على 
قطاع غزة مبنع دخول االسلحة الى 
القطاع الفلسطيني، مبديا استعداده 
الوقت نفسه للسماح بعبور  في 

املساعدات االنسانية اليه.
وقال نتنياهو للصحافيني لدى 
بدء جلسة مجلس الوزراء »ان املبدأ 
الذي يوجه سياستنا واضح: منع 
دخول اسلحة ومعدات حربية الى 
غزة والســــماح بدخول املساعدة 
االنسانية والبضائع التي ال ميكن 

استخدامها ألغراض عسكرية«.
واضاف نتنياهو ان »املباحثات 
التي جنريها في الوقت الراهن تهدف 
الى ضمان تطبيق هذه املبادئ على 
االرض. سنواصل هذه املباحثات 
هذا االسبوع«، من دون توضيحات 

اخرى.
الــــوزراء  وأوضــــح رئيــــس 
االسرائيلي الذي يواجه ضغوطا 
الدولــــي لتخفيف  من املجتمــــع 

احلصــــار االســــرائيلي املفروض 
على قطاع غزة منذ اربعة اعوام 
»قبل قضية االسطول، كنا جنري 
مباحثات في مختلف املنتديات حول 
مواصلة سياستنا حيال قطاع غزة. 
واستمرت هذه املباحثات االسبوع 
املاضــــي، وخصوصا مــــع املوفد 
اخلاص للجنــــة الرباعية الدولية 

توني بلير«.
وتؤكد اســــرائيل ان احلصار 
ضروري لالبقاء على الضغوط على 
املقاومة االسالمية حماس  حركة 
التي تأسر جنديا اسرائيليا منذ 
يونيو 2006 وتسيطر على قطاع 
غزة منذ يونيو2007، وان الوضع 

االنساني في غزة »جيد«.
وفي الثاني مــــن يونيو، برر 
نتنياهو ايضا االبقاء على احلصار 
البحري لكي »ال تصبح غزة مرفأ 

ايرانيا يهدد املتوسط«.
وقــــال آنــــذاك »ان واجبنا هو 
تفتيش كل السفن التي تصل. ولو 
لم نكن نقوم بذلك، ألصبحت غزة 
مرفأ ايرانيا ما قد يشــــكل تهديدا 

حقيقيا للمتوسط وأوروبا«.
ويســــتعد االحتــــاد االوروبي 
الى  لعرض »آلية جديدة« تهدف 
الســــلع  حتســــني وزيادة عبور 
واالشخاص الى غزة، بحسب وثيقة 
عمل ستعرض اليوم على وزراء 
خارجية دول االحتاد االوروبي. 

في الزيارة األولى ألمين عام جامعة الدول العربية للقطاع

العراق: مسلحون يقتحمون المصرف المركزي
ويقتلون 15 ويصيبون أكثر من 43

قرغيزستان: تعبئة الجيش جزئيًا
والسماح بإطالق النار دون إنذار 

بغداد ـ أ.ف.پ: خالل اقتحام مجموعة مسلحة 
املصرف املركزي في وســـط بغداد امس، اعلنت 
مصادر أمنية عراقية مقتل 15 شخصا على األقل 

واصابة 43 آخرين بجروح.
وقالت املصادر ان »ما ال يقل عن 15 شـــخصا 
قتلوا واصيب 43 آخرون بجروح في انفجار عبوة 
واشتباكات بني مجموعة اقتحمت املصرف املركزي 

وقوة من اجليش«.
وأضافت ان »مســـلحني يرتدون زيا عسكريا 
اقتحموا البنك املركزي، ومتكنوا من الســـيطرة 
على احد املباني، واحتجزوا رهائن«، مشيرا الى ان 
»املجموعة تضم عددا من االنتحاريني والقناصني 

الذين حتصنوا في احد املباني«.
وتابعت ان »قوة من اجليش والشرطة حاولت 
اقتحام املبنـــى مرتني، لكن اثنني من االنتحاريني 
فجرا نفسيهما، ما منعها من الدخول« وختمت بأن 

»قوات كبيرة حتاصر املبنى حاليا«.
من جهته، قال مصدر عسكري ان »االشتباكات 
مازالت مستمرة«، مشيرا الى ان »املسلحني احرقوا 

خزانات للوقود وسيارات«.
وكان مصدر عســـكري أعلن ســـابقا مقتل 4 
اشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح، مشيرا الى 
ان انفجارا اســـتهدف موظفـــي املصرف املركزي 

الواقع في اول شارع الرشيد.
وشوهدت مروحيات عراقية حتوم فوق املكان 
في حني تصاعدت أعمدة من الدخان األسود الكثيف 
من شارع الرشيد، في ناحية الرصافة )شرق نهر 

دجلة(.
بدوره، اكد املتحدث باسم عمليات بغداد اللواء 
قاسم عطا »مقتل ثالثة من االرهابيني«، مؤكدا في 

الوقت ذاته مقتل 15 شخصا.
وكان أعلن ان عبوة ناسفة انفجرت امام مبنى 

املصرف وعند املدخل اخللفي للسوق العربي، اكبر 
األسواق الرئيســـية لبيع املالبس في العراق، ما 
ادى الى »احتراق محول كهربائي بسبب العبوة 
الناســـفة«. وتزامن ذلك مع سلسلة انفجارات لم 

حتدد املصادر طبيعتها.
يشـــار الى انها املرة الثانية التـــي تقع فيها 
انفجارات خالل فترة بعد الظهر في بغداد، وكانت 
املرة االولى عندما مت اســـتهداف فنادق في يناير 

املاضي.
ولم يعرف مـــا اذا كانت االنفجـــارات ناجمة 
عن عبوات ناســـفة ام سيارات مفخخة ام قذائف 

صاروخية نتيجة االشتباكات.
الى ذلك، اعلن مســـؤول أمنـــي عراقي رفيع 
املستوى، امس القبض على احد »مساعدي« عزة 
الدوري نائب الرئيس السابق خالل عملية عسكرية 

شمال بغداد.
وأوضح اللواء نعمان داخل آمر قوة الرد السريع 
»متكنا من اعتقال احمد شهاب الدوري، اثناء عملية 
عســـكرية منتصف ليل السبت االحد، في قضاء 

الدور« الواقع في محافظة صالح الدين.
وأكد ان »شهاب مســـؤول عن اجلناح املسلح 

جليش رجال الطريقة النقشبندية«.
وأوضح ان الشـــخص املعتقل »مســـؤول عن 
تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة« مشيرا 

الى ان التحقيقات التزال جارية معه.
ويتهم االميركيون الدوري بدعم التمرد املسلح 
في العراق ومتويله، وهو اعلى مسؤول في نظام 

البعث العراقي السابق اليزال فارا.
وهو من ابرز املســـؤولني السابقني املطلوبني 
لـــدى اجليش االميركي، وقـــد أعلن اكثر من مرة 
عن اعتقاله اولها في ســـبتمبر 2004 وآخرها في 

ابريل 2008.

بشككـ  وكاالت: بعد رفض روسيا دعم حكومتها 
املؤقتة عسكريا لضبط الوضع االمني املنفلت، أعلنت 
قرغيزستان أمس تعبئة جزئية جليشها واصدرت 
قرارات بالســــماح لقواتها باطالق النار بدون انذار 
مســــبق في جنوب هذه البالد بهدف احتواء اعمال 
العنف االثنية بني قوميتي القرغيز واألوزبك والتي 
جتاوز عدد قتالها الـ 100 و1200 جريح تقريبا منذ 
اندالعها اجلمعة املاضية. وقد أعلنت وزارة الدفاع 
تعبئة االحتياط في اجليش ممن تتراوح اعمارهم بني 
18 و50 سنة. كما اجيز لقوات االمن إطالق النار بدون 
سابق إنذار. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن »تنظيم 
التعبئة اجلزئية للســــكان املدنيني تبدأ في مكاتب 

التجنيد العسكري في مدن ومقاطعات البالد«.
كما فرضــــت احلكومة االنتقالية حظرا للتجول 
طيلــــة النهار والليل في اوش ثاني مدن البالد وفي 

منطقتني مجاورتني لها، بعد أن كان هذا التدبير ساريا 
خالل الليل فقط. كذلك قررت احلكومة توسيع حالة 
الطوارئ لتشمل كل منطقة جالل اباد املجاورة حيث 
انتشرت أعمال العنف فيما أدت املواجهات بني األوزبك 
والقرغيز الى سقوط 86 قتيال والف جريح بحسب 

حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة.
وافاد شهود عيان وكالة فرانس برس بان الوضع 
في اوش مازال بعيدا عن التهدئة واشاروا الى حصيلة 

اكبر بكثير من تلك التي اعلنتها السلطات.
في هذه االثنــــاء، نفى الرئيس الســــابق املنفي 
لقرغيزســــتان كرمان بك باقييف أمس ضلوعه في 
موجة العنف  وقال باقييــــف في بيان إن التقارير 
عن ضلوعه ما هي إال »أكاذيب دنيئة« وإن احلكومة 
املؤقتة التي حلت محله بعد انتفاضة في ابريل أثبتت 

أنها غير قادرة على إخماد االضطرابات.

باقييف ينفي ضلوعه في األحداث والقتلى والجرحى بالمئات اعتقال مساعد عزة الدوري شمال بغداد بريطانيا: القذافي سيدفع ملياري جنيه
لضحايا اعتداءات »الجيش الجمهوري«

لندن ـ عاصم علي
سيدفع الزعيم الليبي معمر 
القذافي حوالـــى ملياري جنيه 
استرليني الى ضحايا اعتداءات 
اجليـــش اجلمهوري االيرلندي 
الـــذي حصـــل على شـــحنات 
متفجرات »سيمتكس« من النظام 
الليبي. إال أن صحيفة الصنداي 
تاميز أشارت الى أن الصفقة بني 
طرابلس ولندن لن تشمل اقرار 
األولى بدورها في االعتداءات، بل 
ستكون املبالغ املدفوعة مبثابة 
»بادرة انسانية«. كما سيرافق 
هذه »التعويضات« اتفاق جتاري 
العالقات  البلدين »سيبني  بني 
والتجاريـــة  الديبلوماســـية 
بينهما«، وفقا ملصدر بريطاني 
التي  املفاوضـــات  إلـــى  قريب 

استؤنفت في سبتمبر املاضي 
بعد تقرير صحافي عن رفض 
رئيس الوزراء السابق غوردون 
براون دعم مطالب عائالت ضحايا 
اعتداءات اجليـــش اجلمهوري 
خشية انعكاس ذلك سلبا على 
البريطانية  التجارية  املصالح 
في ليبيا. وســـتحصل عائالت 
ضحايا عنف اجليش اجلمهوري 
وفي مقدمهـــم 147 من عائالت 
ضحايا االعتداءات مبتفجرات 
»سيمتكس«، على 800 مليون 
جنيه. ومبـــا أن ليبيا لن تقر 
مبســـؤوليتها في االعتداءات، 
فســـيتقدم آالف البريطانيـــني 
وغيرهم ممن تأثروا بالصراع مع 
اجليش اجلمهوري للحصول على 

حصة من هذه التعويضات.

إيران: الخليج و»هرمز« ساحة مناورات.. 
واعتقال 91 في ذكرى انتخاب نجاد

مجلس الشورى يرجئ مراجعة العالقات مع الوكالة الدولية

طهران ـ وكاالت: فيما اعتقل 91 شخصا في طهران امس االول 
في الذكرى االولى العادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد، كما 
اعلن قائد شرطة طهران الكبرى حسني سجدينيا موضحا انه »لم 
حتصل اي مواجهة«، صرح مسؤول برملاني ان مجلس الشورى 
االيراني ارجأ مناقشة مشروع العادة النظر في العالقات بني ايران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على العقوبات اجلديدة التي 

فرضتها االمم املتحدة على ايران.
وقال عــــالء الدين بوروجردي في تصريحــــات نقلتها وكالة 
االنباء االيرانية الرسمية ان »مشروع مراجعة العالقات بني ايران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري اعداده لكنه لم يعرض على 
البرملان«. واضاف رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في املجلس ان 

»هذا املشروع قيد الدرس ولم يكن مقررا طرحه«.
وكان نائــــب رئيس اللجنة اســــماعيل كوثري اعلن اخلميس 
ان البرملان ســــيدرس االحد)امس( مشروعا من هذا النوع بدون 
ان يذكر اي تفاصيل. من جهة اخرى قال بوروجردي ان ايران ال 
تنوي خفض عالقاتها مع الصني وروسيا احلليفتني التقليديتني 

اليران اللتني صوتتا على نص العقوبات.
واكد ان »العالقات بني اجلمهورية االسالمية وهذين البلدين 

جيدة وال قرار خلفض العالقات مع روسيا والصني«.
الــــى ذلك، أعلن نائب رئيس جلنة األمــــن القومي في مجلس 
الشورى االسالمي )البرملان اإليراني( حسني ابراهيمي أن اخلليج 
ومضيق هرمز هما ساحة مناورات إيرانية، محذرا من ان طهران 

سترد بقوة على كل من يريد اإلضرار بها.
ونقلت وكالــــة أنباء »مهر« اإليرانية عــــن إبراهيمي قوله إن 
إيران سترد بالتأكيد على كل سفينة ايرانية تتعرض للتفتيش 
وباملقابل ســــنقوم بتفتيش عدة ســــفن مقابل كل سفينة ايرانية 
تتعرض للتفتيش، وأضاف أن املجلس سيبدأ عمله مطلع االسبوع 
القادم بدراســــة الرد املناسب على قرار مجلس األمن الدولي ضد 

ايران املرقم 1929.
وكانت إيران قد أعلنت أنها ستقوم بتفتيش السفن األجنبية 
في اخلليج العربي إذا ما مت تنفيذ قرار مجلس األمن األخير الذي 

يتضمن تفتيش السفن املتجهة إليران في عرض البحر.


