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اسطنبولـ  أ.ف.پ: بدأ القضاء في اسطنبول 
امس مبحاكمـــة 33 شـــخصا معظمهم من 
العسكريني، متهمني بالتخطيط العتداءات ضد 
شخصيات غير مسلمة في تركيا بهدف زعزعة 
استقرار حكومة رجب طيب أردوغان املنبثقة 
التيار االسالمي. واملتهمون املعرضون  عن 
ألحكام بالسجن تتراوح بني 7 و15 عاما، هم 

أميرال في اخلدمة وآخر متقاعد ونائب أميرال 
و29 ضابطا وضابط صف من سالح البحرية 
ومدني، يالحقون بتهمة االنتماء الى مجموعة 
سرية مسلحة تدعى »ارغينيكون«. وتدافع 
هذه املجموعة عن العلمانية في تركيا وتنتمي 
الى التيار القومي املتطرف.  وبحسب الئحة 
االتهام فإن الوثائق التي ضبطت لدى املتهمني 

تشير الى انهم كانوا يعتزمون مهاجمة ممثلي 
األقليات الصغيرة غير املســـلمة في تركيا، 
خصوصا األرمن، من خالل القيام بعمليات 
خطف وحرائق مفتعلة واعتداءات بالقنابل. 
وعثر على متفجرات في نوفمبر 2008 داخل 
غواصة معروضة في متحف كان مخططا ان 

تكون هدف اعتداء خالل زيارة تالميذ.

تركيا: بدء محاكمة المتهمين بالتخطيط لإلطاحة بالحكومة

)أ.پ( فلسطينيون ينتظرون دورهم للكشف الطبي قبل انضمامهم إلى قوات الشرطة بالضفة الغربية في جنني  

موفق الربيعيد. إبراهيم بحر العلوم نوري املالكي

أستراليا تلحق باالتحاد األوروبي في فرض عقوبات إضافية.. وطهران تندد

نجاد: العرض النووي اإليراني مازال قائماً
عواصمـ  وكاالت: أعلن الرئيس االيراني 
محمود احمدي جنــــاد ان العرض اإليراني 
الذي تدعمه تركيا والبرازيل مببادلة الوقود 
النووي مع القوى الكبرى »اليزال قائما«، كما 
نقل عنه التلفزيون الرسمي االيراني امس. 
وقال احمدي جناد خالل لقاء في طهران مع 
رئيس البرملان التركي محمد علي شاهني ان 
»اعالن طهران اليزال قائما« ويشكل »منوذجا 
جديدا إلدارة شؤون العالم على أساس العدالة 

واملنطق«.
بدوره، أعلن الناطق باســــم اخلارجية 
االيرانية رامني مهمنبارست ان ايران ستحتج 
على قرار العقوبات رقم 1929 عبر توجيه 
رســــائل منفصلة للدول الـ 15 األعضاء في 
مجلس األمن. وقال خالل تصريح صحافي ان 
»وزير اخلارجية سيوجه رسائل الى مجلس 
األمن لالحتجاج علــــى املقاربة الالمنطقية 

التي أدت الى اعتماد القرار ولتفسير موقف 
بالدنا بشكل مفصل«.

واضاف »نعتبر هذا القرار غير منطقي.. 
ولن نســــمح ألحد بأن يحد من حقوقنا«، 
السياسية ستعزز  مؤكدا ان »الضغوطات 

تصميم إيران«.
كذلك وصف قرار االحتاد األوروبي فرض 
عقوبات جديدة على ايران بأنه »خطأ وغير 

منطقي«.
وأعلن وزير اخلارجيــــة األملاني جيدو 
فيسترفيله أمس االول أن عقوبات االحتاد 
األوروبي اإلضافية أظهرت أن األوروبيني ال 
يؤيدون األمم املتحدة فحسب وإمنا سيقدمون 
مساهماتهم اخلاصة ملنع إيران من امتالك 

أسلحة نووية.
وقال الناطق باسم اخلارجية اإليرانية 
»سياسة اجلزرة والعصا من جانب االحتاد 

األوروبي مسار خاطئ ولن تلقى تسامحا 
من جانب إيران وإن املفاوضات ســــتكون 
ممكنة في إطــــار قانوني«. واضاف »إذا لم 
يجر تغيير هذا املســــار فإن إيران ستقدم 

الرد املناسب«.
كما رد مهمانبرست بشكل فاتر على طلب 
املمثلة العليا للسياسة اخلارجية باالحتاد 
االوروبي كاثرين آشتون باستئناف محادثاتها 
مع كبير املفاوضني في امللف النووي اإليراني 
سعيد جليلي بقوله »يبدو أن لديها حاليا 
أولويات أخرى وقد أهدرت العديد من الفرص 

ولكن اليزال طلبها قيد التقييم«.
من جهتها، أعلنت اســــتراليا عن فرض 
عقوبــــات جديدة على ايــــران حلملها على 
»التخلي عن سلوك املواجهة الذي تعتمده 
مع املجموعــــة الدولية« حــــول برنامجها 

النووي.

وقال وزير اخلارجية االسترالي ستيفن 
سميث ان »هذه العقوبات اجلديدة تستهدف 
بنك مالت الذي سهل صفقات مع مؤسسات 
القطاع النووي االيراني والشركة االيرانية 
للنقل البحري التي نقلت معدات مرسلة الى 

البرنامج النووي االيراني«.
واضاف »تســــتهدف العقوبــــات أيضا 
اجلنرال رستم قاســــمي الذي كان يترأس 
شركة خامت األنبياء للبناء التي ميلكها احلرس 

الثوري االيراني«.
ولن تستطيع هذه الشركة احلصول على 
عقود في اســــتراليا، فيما سيمنع اجلنرال 
قاسمي من دخول األراضي االسترالية من 

دون إذن مسبق من وزارة اخلارجية.
وتؤيد استراليا التي فرضت عقوباتها 
اخلاصة على 40 فردا ومنظمات ايرانية اخرى، 

كل قرارات مجلس األمن ضد طهران.

المالكي يتهم عالوي بالتمرد على الدستور: الكتلة الكبيرة تشكلت وقطعت الطريق على باقي القوائم

بورصة المرشحين لتولي الحكومة العراقية ترتفع:
إبراهيم بحر العلوم وموفق الربيعي وجعفر الصدر أبرز الجدد

عواصــــم - وكاالت: مبوازاة 
الفراغ السياسي املستمر، تتواصل 
بورصة األسماء املرشحة لترؤس 
احلكومــــة العراقيــــة املقبلة، واذ 
اكــــدت مصادر مطلعــــة ان عضو 
االئتالف الوطني حســــن السنيد 
مايزال مطروحا كمرشح توافقي 
كونــــه يلقى قبوال مــــن اكثر من 
طرف ضمــــن االئتالف وخارجه، 
قالت مصادر اخرى ان هناك اسماء 
يتم تداولها في حال لم يتم االتفاق 
على السنيد وهي: د.ابراهيم بحر 
العلوم وزير النفط السابق وموفق 
الربيعي وتوقعت املصادر ان تكون 
للسيد جعفر الصدر حظوظ اكبر 
ملا ميثله من رمزية لعلها جتعله 

مقبوال على الصعيد الوطني.
وكل ذلك يدعمـ  بحسب املصادر 
ـ النظرية التي تقول انه ال توجد 
فرصة لرئيس الــــوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي، وذلك كونه 
مرفوضا في جميع مكونات االئتالف 
الوطني وكتلة »العراقية« وحتى 

احلزب الكردستاني.

 أعلن رئيس الوزراء العراقي 
ان  املالكي  املنتهية واليته نوري 
التحالف اجلديد الذي تشكل بني 
كتلتي »دولة القانون« و»الوطني 
العراقي« الشيعيتني يتجه لتحسني 
العالقات مع دول املنطقة باستثناء 

إسرائيل.
وقال املالكي في مقابلة مع قناة 
»احلرة« األميركية »هذا التحالف 
يتجــــه باجتاه احللــــول واجتاه 

العالقات الطيبة مع دول املنطقة 
باستثناء إسرائيل«.

العراق  وأضاف ان مــــا ورثه 
من مشــــاكل مع إيــــران والكويت 
والسعودية وسورية كان بسبب 

سياسات النظام السابق.
وحول التحالف بني كتلة »دولة 
القانون« التي يترأسها و»الوطني 
العراقي« وفيما اذا كانت محاولة 
مــــن الكتلتني الشــــيعيتني لقطع 

الطريق علــــى ائتالف »العراقية« 
برئاســــة إياد عالوي والذي حل 
اوال في االنتخابات، وحرمانه من 
تشــــكيل احلكومة قال »القضية 
دستورية وال حتتاج الى كل هذا 
اللغط واإلثارات«. وأضاف املالكي 
»انها ليست قطع طريق على أحد 
والبد من إجراء حوارات وتفاهمات 
وحتالفات تنتهــــي بالنتيجة الى 
تشكيل حكومة شراكة وطنية«. 

وأوضح ان »الكتلة الكبيرة تشكلت 
اآلن وهي بذلــــك قطعت الطريق 
دســــتوريا على بقيــــة القوائم«. 
وشدد املالكي على أنه ال يوجد نهج 
محدد في ائتالفه أو في »التحالف 
الوطنــــي« بقصد إبعــــاد ائتالف 
»العراقيــــة« لكنــــه اعتبر إصرار 
االئتالف الذي يتزعمه عالوي على 
أنه أحق بتشكيل احلكومة كونه 
الفائز األكبر عمال غير دستوري 
وقال »انه مترد على الدستور ومترد 
على القضاء«، لكنه شدد على أن 
احلكومة اجلديدة لن تتشــــكل إال 
عبر مبدأ الشراكة الوطنية. وأقر 
املالكي بــــأن احملاصصة احلزبية 
والسياسية ســــتظل حاضرة في 
تشكيل احلكومة اجلديدة وان ما 
كان يأمله في حتقيق مبدأ املواطنة 
لم يتحقق بدرجة ملموسة محمال 
التدخل اإلقليمي مسؤولية استمرار 
انقسام العراقيني وخالفهم الطائفي. 
وقال »الذي أفسد املوضوع بالدرجة 
األولى هو دخول املوضوع اإلقليمي 

على خط العملية السياسية«.

قرغيزستان: الحكومة تتخوف من امتداد العنف 
للعاصمة وتتهم نجل باكييف بدعم االضطرابات

بشكك ـ وكاالت: لم تســــتبعد احلكومة املؤقتة 
في قرغيزســــتان ان متتد اعمال العنف العرقية في 
جنوب البالد إلى العاصمة بشكك شماال في حني بلغت 
حصيلة الضحايا، خــــالل 4 أيام من االقتتال، نحو 
2000 بني قتيل وجريح. وقال نائب رئيسة احلكومة 
املؤقتة أملظ بك أتامباييف في تصريح للصحافيني ان 
»األحداث في أوش كانت مدبرة بحنكة، وعلينا اآلن 
أن ننتظر نوعا من األعمال االستفزازية في منطقة 

تشوي وبشكك، لكننا متأهبون لهذا جيدا«.
ورغم الوضع العرقي املضطرب، أعلنت رئيسة 
حكومــــة قرغيزســــتان املؤقتــــة روزا أوتونباييفا 
انها ســــتجري استفتاء على الدســــتور اجلديد في 

موعده.
من جهته، نفى رئيس قرغيزستان املخلوع كرمان 
بك باكييف االتهامات املوجهة اليه من قبل احلكومة 
االنتقالية القرغيزية بتأجيج العنف في البالد لقطع 
الطريق أمام استفتاء شعبي على الدستور اجلديد 

مت حتديد موعده نهاية يونيو اجلاري.
ودعا باكييفـ  حسبما أورده راديو »سوا« األميركي 
ـ أمس الشعب في كل من قرغيزستان وأوزبكستان الى 
وقف سفك الدماء ألن احلكومة االنتقالية القرغيزية 

عاجزة عن القيام بهذا العمل بنفسها.
هذا وبدأ الوضع يستقر ببطء في جنوب البالد 
حسب ما أعلن مسؤول محلي في وزارة الداخلية 
اموربك سوفانالييف. وأضاف »ليلة امس االول 
كانت هادئة نسبيا في املنطقة مقارنة مع الليلة 
التي ســـبقتها، ويتولى العديد من عناصر األمن 
ضمان األمن ومرور قوافل املعونات االنسانية«. 
وتابع قائال ان »املشـــكلة الكبرى تبقى ســـريان 
شائعات اســـتفزازية في صفوف السكان تخلق 

الذعر وتؤجج التوترات«.

وأفاد مراســــل فرانس برس بانه شاهد مقاطع 
ڤيديو التقطها ســــكان تظهر عملية دفن لعشرات 
اجلثث فــــي مقبرة جماعية وقد بــــدت هذه اجلثث 
مصابة بالرصاص او متفحمة. وأكد الجئون اوزبك 
ان اجلرحى االوزبك يخشون الذهاب الى املستشفيات، 
وقال احدهم »يرفضون ادخالنا املستشفيات ويقولون 

انها مخصصة للقرغيز فقط«.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول قرغيزي ان ماكسيم 
باكييف جنل الرئيــــس املخلوع كرمان بك باكييف 
واملالحق مــــن قبل االنتربول أوقــــف فور وصوله 
الــــى بريطانيا، وقد فــــر باكييف بعــــد االنتفاضة 
الشــــعبية التي وقعت في ابريل وأسفرت عن مقتل 
87 شخصا وتسببت في سقوط نظام والده الذي جلأ 
الى بيالروسيا، وتتهم السلطات اجلديدة ماكسيم 
باكييف بالفساد واملشاركة في تنظيم اعمال العنف 
التي شهدتها قرغيزستان منذ سقوط النظام السابق، 
وأقــــرت احلكومة املؤقتة انهــــا تلقى صعوبات في 
السيطرة على الوضع في اجلنوب وناشدت روسيا 
ارسال قوات الى قيرغيزستان للمساعدة على وقف 

اعمال العنف.
ازاء ذلك، قالت رئيســــة احلكومة املؤقتة روزا 
اوتونباييفا ان منظمة معاهدة األمن اجلماعي التي 
تقودها روسيا ال تعتزم ارسال قوات حفظ سالم الى 

قرغيزستان لوقف اعمال العنف العرقي.
وأضافت ان املنظمة ترى حتى اآلن ان »ارســــال 
قوات حلفظ السالم غير مالئم«، مشيرة الى احملادثات 
التي أجراها امس االول مسؤولو منظمة معاهدة االمن 
اجلماعي التي تضم جمهوريات سوفييتية سابقة.

من جهة اخرى، قالت اوتونباييفا ان قرغيزستان 
ستجري استفتاء على الدستور اجلديد في موعده 

رغم االضطرابات العرقية.

منظمة معاهدة األمن الجماعي اإلقليمية ترفض إرسال قوات

أساطيل الحرية تحاصر إسرائيل.. وتل أبيب تشّن حربًا استباقية لمنعها عن غزة 
عواصمـ  وكاالت:  حتسبا ملزيد 
من االحراج واستباقا ألي حترك 
انساني دولي قد يزيد الضغوط 
على اسرائيل لرفع حصارها اجلائر 
عن غــــزة، بدأت اســــرائيل حربا 
ديبلوماسية واعالمية على اساطيل 
احلرية التي بدأت تتشكل في غير 
مكان من العالم، خاصة الســــفن 
العشــــر املتوقع أن تبدأ االنطالق 
من لبنان تباعا الى جانب سفينتني 
للهالل االحمــــر االيراني وأخرى 
تتحضر فــــي تركيــــا والبحرين 
والســــودان واليونان والنرويج 

وغيرها من الدول األوروبية.
فقد قالــــت صحيفة »يديعوت 
احرونوت« ان اســــرائيل طالبت 
دول االحتــــاد االوروبــــي بالعمل 
على منــــع مواطنيها املتضامنني 
مع الفلسطينيني من املشاركة في 
رحالت أساطيل السفن املتوجهة 

الى قطاع غزة احملاصر.
واكدت ان اسرائيل طلبت مؤخرا 
العمل  من دول االحتاد االوروبي 
كذلك على منع انطالق أي سفينة 
الفلســــطينيني من  للتضامن مع 
الطلب  موانئها نحو غزة وكذلك 
الى مواطنيهــــا االلتزام بهذا االمر 
وعدم املشــــاركة فــــي أي رحالت 
تضامن. واذ أشــــارت الصحيفة 
فــــي صفحتهــــا االلكترونية الى 
السفن العشر القادمة من لبنان، 
كشفت أن اجليش االسرائيلي بدأ 
يعد العدة لوقف اولى هذه السفن 
التي انطلقت مؤخــــرا من لبنان، 
مشيرة الى سفينة تضامن لبنانية 
تسمى »ناجي العلي« من املتوقع 
لهــــا ان تصل من لبنان قريبا الى 
قطاع غــــزة في الوقت الذي بدأت 
سفينتان ايرانيتان اعدتهما هيئة 
الهالل االحمر االيرانية رحلتهما 

الى هذه املنطقة احملاصرة.
واوضحت »ان هاتني السفينتني 
جرى االعالن عــــن توجههما الى 
قطاع غزة بدعم من النظام احلاكم 
في طهران« مشــــيرة الى »ان عدد 

ســــفن التضامن هــــذه يتزايد ما 
يعني فتح جبهة سياســــية امام 
اسرائيل التي تتعرض النتقادات 
بسبب احلصار الذي تفرضه على 

الفلسطينيني«.
وقالــــت »ان تقديرات االجهزة 
االمنية في اسرائيل تشير الى ان 
حركة حماس ســــوف تتمكن من 
تنظيم ما ال يقل عن عشرة اساطيل 
سفن تضامنية مع قطاع غزة حتى 
شــــهر اكتوبر املقبل« ومع نهاية 

شهر رمضان املبارك.
واشارت الى »ان هذه الضائقة 
التي تعاني منها اسرائيل ازدادت 
بعد الهجوم الذي شنته في نهاية 
الشهر املاضي على اسطول سفن 
احلرية املتوجــــه الى غزة والذي 
قتل فيه تسعة متضامنني واصيب 

العشرات معظمهم من االتراك«.
واوضحت »أن اخر هذه املبادرات 
اخلاصة بارسال سفن تضامن الى 
غزة انطلقت من لبنان والسودان 
وايران وكذلك البحرين اضافة الى 

النرويــــج وتركيا ودول اوروبية 
اخرى«.

واكدت »ان التوقعات في اسرائيل 
تشير الى امكانية مشاركة املئات 
ورمبا يصل العدد الى االالف من 
املتضامنني الذين طلبوا املشاركة 
في رحالت الســــفن املتوجهة الى 
غزة والذين من بينهم شخصيات 
عامــــة«. في غضون ذلك، توقعت 
مصادر ديبلوماسية تركية حدوث 
أزمة جديدة مع إســــرائيل بسبب 
احتجازها السفن التي شاركت في 
أســــطول احلرية لغزة في ميناء 

أشدود اإلسرائيلي حتى اآلن.
وقالت املصادر إن الســــلطات 
اإلســــرائيلية ترفض أيضا إعادة 
الشحنة التي كانت حتملها سفن 
املســــاعدات اإلنسانية لغزة وهى 
10 أطنان من املساعدات الغذائية 

والطبية ومواد البناء.
وأكــــدت املصادر أنــــه اليحق 
إلســــرائيل احتجــــاز الســــفن أو 
مصادرة ما عليها من مواد إغاثة 

ومساعدات.
وفي محاولة منها المتصاص 
الضغوط عليها، قال وزير الشؤون 
االجتماعية االســــرائيلي اسحاق 
هيرتســــوغ عزم بــــالده تخفيف 
احلصار الذي تفرضه على قطاع 

غزة منذ ثالثة أعوام.
وقال هيرتسوغ في تصريحات 
أننا  لالذاعة االسرائيلية: »أعتقد 
أوضحنا لالحتاد األوروبي ولتوني 
الرباعية  اللجنــــة  بلير )مبعوث 
للسالم في الشــــرق األوسط( أن 
اســــرائيل تعتزم تغيير شــــكل 
احلصار بشكل يسمح بنقل البضائع 

بسهولة إلى قطاع غزة«.
إال أن رئيس جهاز األمن العام 
اإلســــرائيلي )الشــــاباك( يوفال 
ديسكني أكد أن رفع احلصار البحري 
عن قطاع غزة يشكل خطرا على 

إسرائيل.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية 
عن ديســــكني قوله خالل اجتماع 
جلنة اخلارجيــــة واألمن التابعة 

للكنيست أمس إن »فتح اإلغالق 
البحري على قطاع غزة سيشكل 
تطــــورا خطيــــرا جدا بالنســــبة 

إلسرائيل«.
لــــو مت إجراء  واضاف »حتى 
تفتيش أمنــــي دولي قبل وصول 
السفن إلى غزة فإن هذا سيشكل 

ثغرة أمنية عمالقة«.
واســــتعرض ديســــكني حجم 
األسلحة املوجودة بحوزة حماس 
والفصائل الفلســــطينية األخرى 
في القطاع وقال إنها »مســــتمرة 
في بناء نفســــها والتزود بقذائف 
صاروخيــــة ســــواء بصنعها في 

القطاع أو تهريبها«.
ووفقا لديسكني فإنه »بحوزة 
حماس واجلهاد اإلســــالمي 5000 
قذيفــــة صاروخيــــة بينها 4000 
لدى حمــــاس و1000 لدى اجلهاد 
إلــــى 40 كيلومترا  ويصل مداها 
وغالبيتها مــــن صنع محلي لكن 
هناك عشرات القذائف الصاروخية 

التي مت تهريبها«.

األزمة التركية ـ اإلسرائيلية تتفاقم الستمرار احتجاز السفن و»الشاباك« يعتبر رفع الحصار البحري عن القطاع خطراً

القاهرة ترفض خطة إسرائيلية
لربط البنية التحتية لغزة بمصر

القاهرة ـ خديجة حمودة
قال املتحدث الرســـمي باسم وزارة اخلارجية 
إن التصريحات التـــي أدلى بها أمس االول، وزير 
املواصالت اإلسرائيلي »إسرائيل كاتس« بشأن ربط 
قطاع غزة مع مصر »تعد مرفوضة بالكامل وتكشف 

النوايا السلبية إلسرائيل في هذا املوضوع«.
وأضاف املتحدث الرسمي، في تعليق للصحافيني 
أمس مبقـــر وزارة اخلارجية حول ما قاله الوزير 
اإلسرائيلي من استعداده لوضع خطة تربط غزة 
بالبنية التحتية املصرية، ان »مثل هذا الكالم يؤكد 
مبا ال يدع مجاال للشك على ما كنا نقوله على مدار 
األعـــوام املاضية من أن هناك تفكيرا إســـرائيليا 
رســـميا يهدف إلى التنصل من مســـؤولية قطاع 
غزة وإلقائها على مصر، وهو األمر الذي ترفضه 
مصر متاما وحذرت منه ومن تبعاته وبالذات على 

مستقبل القضية الفلسطينية«.
وكرر املتحدث الرسمي املوقف املصري الواضح 
من قطاع غزة مشيرا إلى أن »مصر تؤكد على أن 
قطاع غزة هو جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 
احملتلة، وبالتالي الدولة الفلسطينية القادمة، وال 
مجال حلديث أو أفكار عن قطاع غزة خالف ذلك. 
حتى إذا كان البعض في إسرائيل اليزال يحلم بأن 

أفكاره ميكن أن تكون موضع اعتبار«.
وأضـــاف املتحدث قائـــال »إنني أهـــدي هذه 
التصريحات إلى كل الذين يشـــككون في املوقف 
املصري من التعامل مع القطاع والتأكيد املستمر 
علـــى وضعيته القانونية، نأمل أن يتدبر اجلميع 
هـــذا الكالم، وحتى ال يخدموا تنفيذه ســـواء عن 
قصـــد أو غير قصد، في غضون ذلك عقد الرئيس 
حسني مبارك قمة مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس )أبومازن( في مدينة شـــرم الشـــيخ حول 
آخر املستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل 
التطورات األخيرة واالتصاالت الدولية لرفع احلصار 

عن قطاع غزة.
وقد اطلع عباس الرئيس مبارك على نتائج جولته 

األخيرة في واشنطن واسبانيا وفرنسا ومباحثاته 
مع الرئيس األميركي الذي ترعى بالده املفاوضات 

غير املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وقال عباس إن مصر جددت التأكيد على أنه اذا 
كان هناك تقدم حقيقي حول البندين األساســـيني 
في املفاوضات غير املباشرة فال مانع من الذهاب 

بعد ذلك ملفاوضات مباشرة.
وأشار عباس الى ان ذلك هو ما اكد عليه خالل 
زيارته األخيرة لواشنطن واملتمثل في أنه إذا حدث 
أي تقدم حول موضوعي احلدود واألمن فيمكن عند 
ذلك أن نذهب الى اخلطوة التالية وهي املفاوضات 

املباشرة.
وقال »ابلغنا اجلانب األميركي بأنه يتعني اآلن 
على اجلانب اإلسرائيلي ان يحدد موقفه بوضوح 
من هاتني النقطتني الرئيستني وبخاصة في ضوء 
ما كنـــا قد توصلنا اليه بالفعل بشـــأنهما خالل 
املفاوضات التي جرت مع احلكومة اإلسرائيلية 
السابقة«، وحول تقييمه لزيارة عمرو موسى األمني 
العـــام جلامعة الدول العربية لغزة وما إذا كانت 
ستؤدي الى تقريب وجهات النظر الفلسطينية، 
قال ابو مازن أود أن أشير في البداية الى أن األمني 
العام عندما قرر الذهـــاب الى غزة قد اتصل بنا 
وشجعناه على ذلك وااللتقاء مع جميع الفصائل 
وبالفعل فقد ذهب وقام بذلك وســـمع من جميع 
الفصائل مواقفهم وآراءهـــم، مؤكدا أن »موقفنا 
من مســـألة املصاحلة، والذي تبادلنا الرأي فيه 
مع عمرو موســـى، هو أنه يتعني على حماس أن 
توقع على الورقـــة املصرية وبعد ذلك ميكن أن 
نناقش جميع املطالب ســـواء حلماس أو لغيرها 
أثناء تطبيق بنود هذه الورقة وال مانع لدينا إذا 
ما مت توقيع الوثيقة أن نشكل حكومة انتقالية أو 
حكومة تكنوقراط أو مستقلني تتولى عدة قضايا 
أبرزها تسلم أموال اعادة االعمار التي تقررت في 
مؤمتر شرم الشيخ واالعداد لالنتخابات الرئاسية 

والتشريعية.

عباس يؤكد استعداداه لمفاوضات مباشرة بعد إحراز تقدم في »الحدود« و»األمن«

واشنطن: اعتقال مسلحين
في مقر القيادة العامة للقوى الوسطى

مياميـ  أ.ف.پ: اعتقلت القوى 
األمنية االميركيـــة امس االول 
شخصني مدججني باألسلحة في 
قاعدة جوية اميركية في فلوريدا 
بعدما حاوال دخول املنشأة دون 
تصريح، وفقا ملا أفادت به الناطقة 

باسم القاعدة كاترين هولت.
وقالت هولت ان املسلحني أوقفا 
في قاعدة ماكديل اجلوية، مقر 
القيادة العامة للقيادة الوسطى 
التي تشـــرف على احلربني في 

العراق وافغانستان.
وتضم القاعدة ايضا مقر قيادة 

العمليات اخلاصة االميركية.
ولم يتمكن الشـــخصان من 
تقدمي وثائق تثبت شخصيتيهما، 
بينما عثر العاملون في القاعدة 
داخل سيارتهما الرباعية الدفع 
على أســـلحة وذخائر ومعدات 

عسكرية.
وأوضحت املتحدثة ان خبراء 
متفجرات ورجال اإلطفاء الذين 

تدخلوا على األرض لم يعثروا 
على متفجرات.

القاعدة حيث  وأغلق مدخل 
وقع احلادث، لكن بقية القاعدة 

واصلت عملها بشكل طبيعي.
التحقيق  ان  الناطقة  وقالت 

في احلادث مازال جاريا.
ونشرت الصحف االميركية 
روايات مختلفة عن الشخصني، 
واحـــدة منها قالـــت انهما رجل 

وامرأة.


