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واش���نطن � رويترز: قالت كبيرة املفاوضني األميركيني بش���أن املعاهدة 
اجلديدة خلفض األس���لحة النووية إنه لم تكن هناك أي اتفاقات سرية مع 
روسيا متعلقة بالدفاع الصاروخي أو أي قضايا أخرى خالل املفاوضات بشأن 
االتفاقية اجلديدة. وجاءت تعليقات روز غومتويلر مساعدة وزيرة اخلارجية 
األميركية لطمأنة منتقدين قالوا انهم يخشون أن تكون إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما قدمت تنازالت معلنة أو س���رية للكرملني من شأنها أن تفرض 

قيودا على بناء الدفاعات الصاروخية األميركية في املستقبل.

وقال���ت غومتويلر أمام جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الش���يوخ 
األميركي أمس االول »دعوني أقول اليوم مبا ال يدع مجاال للبس وبش���كل 
علني أمام هذه اللجنة أنه لم يكن هناك وأكرر لم يكن هناك أي اتفاقات سرية 
أبرمت فيما يتصل مبعاهدة )ستارت( اجلديدة ال بشأن الدفاع الصاروخي وال 
بش���أن أي مسألة أخرى«. غير أن السيناتور جيم دي مينت أحد املتشككني 
في االتفاقية قال إنه سيواصل الضغط من أجل نشر مضابط املفاوضات مع 

الروس قبل تصويت مجلس الشيوخ على التصديق على املعاهدة.

واشنطن تنفي وجود اتفاقات سرية مع موسكو بشأن الدفاع الصاروخي

إيران تبني مفاعاًل جديدًا وتضع شروطًا الستئناف المفاوضات النووية 
واشنطن لم تتخلَّ عن الخيار الديبلوماسي.. ومجلس الشورى اإليراني يدعو الحكومة لمواصلة التخصيب 

)ا.ف.پ( الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد ملوحا جلمع من انصاره خالل زيارة ملدينة شهركورد أمس 

)رويترز( متطرفون يهود يشتبكون مع الشرطة االسرائيلية احتجاجا على إزالة بعض القبور في يافا 

»مجاهدي خلق« تنفي اعتقال عناصر لها 
بتهمة التخطيط لهجمات في إيران

طهران � رويترز: نفت جماعة مجاهدي خلق االيرانية املعارضة 
في املنفى أمس اعتقال الس���لطات االيراني���ة لبعض عناصرها في 

طهران.
واتى هذا النفي ردا على ما أعلنه حيدر مصلحي وزير املخابرات من 
أن وزارته، اعتقلت أعضاء في جماعة مجاهدي خلق قبل تفجير قنابل 

في العاصمة. دون ان يحدد عدد من مت اعتقالهم او موعد ذلك.
وأوضح أنهم كانوا يخططون لش���ن هجم���ات بقنابل في بعض 
ميادين طهران، وأكد أن املعتقلني تلقوا التدريب الالزم في معسكر 

املنظمة في العراق.
وأض���اف: »كانوا يخططون لترويع املواطنني األبرياء في بعض 

املناطق املهمة واحليوية من العاصمة.
وفي رس���الة عبر البريد االلكتروني نف���ت مجاهدي خلق »هذه 
االدع���اءات الكاذبة متاما« التي قالت انها جزء من حملة لتش���ويه 

املعلومات.
واضاف���ت ان احل�كومة االيرانية »مت�هد الطريق لش���ن هج�وم 
على معس���كر اشرف بزعمها كذبا ان هؤالء الذين اعتقلوا ذهبوا من 

العراق ال�ى ايران«.

20% خالف����ا ملطالب مجلس االمن 
الدولي.

 ونقل املوقع االلكتروني للبرملان 
عن الريجان����ي قوله ان »املجلس 
يدعو احلكومة الى مواصلة انتاج 
اليورانيوم املخصب ب� 20% والى 
عدم التوقف ابدا عن هذا النشاط، 
بعد رفض بعض الدول تأمني الوقود 
الالزم ملفاعل االبحاث في طهران«، 
وردد النواب احلاضرون »اهلل اكبر« 
تأيي����دا لتصريح����ات الريجاني، 

بحسب وكالة االنباء االيرانية.
ودان الريجان����ي »الضغ����وط 
التي متارس����ها  غي����ر املنطقية« 
الق����وى العظمى مؤك����دا ان إيران 
اليورانيوم  »ستواصل تخصيب 
لتلبية حاجاته����ا«. منددا برفض 
اتفاق اي����ران مع البرازيل وتركيا 
ملبادلة اليورانيوم االيراني الضعيف 
التخصيب بوقود مخصب بنسبة 

 .%20
في املقابل، قال مسؤول اميركي 
بارز، ان خيار الديبلوماسية اليزال 
قائما حول برنامج ايران النووي، 
وذلك بعدما اعلن الرئيس االيراني 
محم����ود احمدي جن����اد ان اتفاق 

التبادل النووي »اليزال قائما«.
 وقال مايك هامر مستشار مجلس 
االمن القومي »كما قلنا طوال الوقت، 
الديبلوماسية التزال خيارا فيما 

نتقدم نحو تطبيق عقوبات«.
 واضاف »ولكن ايران هي الطرف 
الذي يجب ان ياخذ خطوات ملموسة 
للوفاء بالتزاماتها الدولية اذا لم تكن 

ترغب في مزيد من العزلة«.

ان »ايران تصمم مفاعال  الرسمي 
النتاج نظائر مشعة سيكون اقوى 
من مفاعل طه����ران، وهذا املفاعل 
سيبدأ العمل به قريبا في البالد«.  
وكشف صاحلي أن بالده، تريد بناء 
عدة مفاعالت من هذا النوع، واوضح 
»خطتنا هي بناء عدة مفاعالت في 
شمال وجنوب وشرق وغرب البالد 
لكي نتمكن من انتاج نظائر مشعة 
للبيع والتصدير الى دول اقليمية 

واسالمية هي بحاجة اليها«.

ملواجهة الضغط من االعداء«.
 شروط جناد ووعود صاحلي، 
جاءت متزامنة مع تهديدات إيرانية 
على لسان علي الريجاني رئيس 
مجلس الشوري االيراني بتفتيش 
الواليات املتحدة األميركية  سفن 
وبعض ال����دول وغيرها باخلليج 
العربي إذا فتش����ت طائرات ايران 

وسفنها.
 ونقلت وكالة فارس اإليرانية 
أن الريجاني أعلن ذلك في اجللسة 

تخيفن����ا الق����رارات أو العقوبات 
اجلديدة«.

وخاطب الدول الكبرى بالقول 
»لقد اتخذمت إجراءكم، وحان دورنا، 
وسنعلن قريبا شروطنا اجلديدة 
للمفاوضات«، واستطرد قائال: »لقد 
اتخذت القوى العاملية القرار لتضع 
إيران في موقف الضعيف في أي 
مفاوضات مستقبلية واحلصول 
منا عل����ى املزيد من التنازالت، إال 
أن هذا لن يحدث أبدا وسيموتون 

العلنية التي عقدها مجلس الشوري 
االيراني أمس، وقال »اني اطمئن 
أميركا وبعض الدول التي تريد أن 
تسير علي نهجها بأن ايران ستقوم 
بتفتيش الس����فن األميركية وتلك 
الدول في اخلليج وبحر عمان اذا ما 

قامت مبثل املغامرة االستفزاز«.
أما في امللف النووي فقد صوت 
مجلس الش����ورى على مش����روع 
قرار يطالب احلكومة باالستمرار 
في تخصيب اليورانيوم بنس����بة 

بكمدهم«.
مبوازاة هذه الشروط، صعدت 
الن����ووي للغرب  طهران حتديها 
وأعلن مسؤول البرنامج النووي 
االيران����ي علي اكبر صاحلي أمس 
ان ايران س����تبني »قريبا« مفاعال 
جديدا لالبح����اث النووية الطبية 
»اقوى« من ذلك الذي متلكه حاليا 

في طهران.
 وقال صاحلي كم����ا نقل عنه 
املوق����ع االلكترون����ي للتلفزيون 

 إال أن رئي����س منظمة الطاقة 
الذرية االيرانية لم يعط تفاصيل 
حول املشروع او قوة املفاعل اجلديد 

او املكان الذي سيبنى فيه.
 وقال من جانب اخر ان ايران 
لديها سياستها اخلاصة »املزدوجة 
املسار« للتعاطي مع القوى الغربية. 
موضحا »ان سياستنا املزدوجة هي 
اجراء حوار على اس����اس النزاهة 
كخط����وة اولى واملض����ي قدما في 
النووي كخطوة ثانية  برنامجنا 

عواص����م � رويت����رز � د.ب.أ � 
أ.ف.پ: عكست طهران االية وباتت 
تس����تخدم بدورها سياسة العصا 
واجلزرة. اذ وبعد اعالنها ان اتفاق 
تبادل الوقود النووي مايزال قائما 
وانها مستعدة للتفاوض حول ملفها 
ايران  النووي »بشروط«، أعلنت 
انها بصدد بناء مفاعل نووي جديد 
مهددة بتفتيش س����فن وطائرات 
العربي  العاب����رة للخليج  الغرب 

وخليج عمان. 
الرسمي  التلفزيون  هذا ونقل 
الرئي����س محمود  االيراني ع����ن 
احمدي جناد قوله أمس ان ايران 
مستعدة الستئناف احملادثات مع 
الدول الكبرى بشأن نشاطها النووي 

ولكن لديها شروطا.
 ودون أن يحدد هذه الشروط 
مضى جناد موضحا »اننا مستعدون 
الس����تئناف احملادث����ات ولكن لنا 

شروطا سنعلنها قريبا«.
 وج����دد الرئي����س االيران����ي 
موقفه من العقوبات االخيرة التي 
صدرت عن مجل����س االمن، قائال 
»ان العقوبات لن توقف االنشطة 
النووي����ة اليران، واض����اف »لن 
نتزحزح عن مسارنا النووي قيد 

امنلة بسبب العقوبات«.
لكن جن����اد ملح الى بعض هذه 
الشروط وقال من مدينة جهار محال 
بختياري بجنوب غرب البالد إن 
بالده »تفضل املفاوضات ولكن على 
أساس االحترام وليس التهديدات«. 
مضيفا »لن نقدم أي تنازالت فيما 
يتعلق بحقوقن����ا )النووية( ولن 

»الكونغرس« يصف محاولة إدارة أوباما استمالة 
سورية »تكنولوجيًا« بـ »السذاجة السياسية«

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أثارت زيارة نظمتها وزارة اخلارجية االميركية لوفد من 
ممثلي الصناعات التكنولوجية االميركية الى سورية جدال 
اليزال مس����تمرا في واشنطن حول سياسة ادارة الرئيس 

باراك اوباما جتاه دمشق.
ففيما أكد الناطق بلسان وزارة اخلارجية فيليب كراولي 
اول من امس للصحافيني في واشنطن ان الوزارة ناقشت 
الزيارة مسبقا مع اعضاء جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الش����يوخ وعدد من قيادات مجل����س النواب وانها لم جتد 
اعتراضا من اي منهم، أعربت جهات أخرى عن معارضتها 
للزيارة فور االعالن عنها. وقاد املعارضة معهد واشنطن 
لدراس����ات الش����رق االدنى وانضم اليها ع����دد من اعضاء 
الكونغ����رس ممن عرفوا بدعمهم الس����رائيل. وقال ديڤيد 
شينكر نائب مدير املعهد الذي يتمتع بنفوذ كبير في املجلس 
التش����ريعي االميركي ان االدارة تعتقد انها ستحصل على 

قدر ما من التعاون مع سورية.

 وتابع »مشكلتنا معهم )اي مع االدارة( هي هنا بالذات. 
ان اي تصور بان السوريني سيستجيبون لهذه احملاوالت 
ويبدأون تعاونا مفاجئا معنا الننا مهذبون ونريد احلوار هو 
وهم كبير«. واضاف »قدمنا للسوريني قطع غيار الطائرات 
وأنهينا معارضتنا لعضويتهم في منظمة التجارة العاملية 
وارس����لنا سفيرا جديدا والنتيجة هي ان االدارة لم حتقق 

اي تقدم. انها مداخل ساذجة«.
اال ان عضوا بالكونغرس كان اقل ديبلوماسية في وصف 
موافقة وزارة اخلارجية على ترؤس مستش����ار كلينتون 
للوفد االميركي. فقد قال العضو للصحافية االميركية لورا 
روزن ان ارس����ال الوفد هو قرار »احمق وجاهل«. معتبرا 
ان االدارة تسعى الى التأثير في مواقف دمشق عبر مداخل 
عديدة واضاف »غير ان من الصعب تصور انهم فكروا في 

هذا املدخل االحمق«.
وكان مستشار الحد اعضاء الكونغرس قد صرح لصحيفة 
»وول س����تريت جورنال« قائال ان وزارة اخلارجية عللت 

الزيارة مبحاولتهم اختراق سورية تكنولوجيا لنشر مبادئ 
احلرية. وتابع »سمعنا كالما كثيرا من الوزارة كانت تلك 
هي خالصته. انهم يس����عون الى اختراق البنية التحتية 
التكنولوجية للسوريني ويتصورون ان السوريني سيجلسون 

ليراقبوا ذلك وهم يصفقون. انها خطة بلهاء«.
وردت وزارة اخلارجية على آراء منتقديها بتصريح ادلى 
به كراولي اول من امس وقال فيه ان الزيارة »تس����هل من 
عمل املؤسسات واملصالح االميركية بفتح مجاالت جديدة 
للتكنولوجيا االميركية في اسواق صاعدة وتوسعة مدى 
عالقاتنا مع كل من احلكومة والش����عب الس����وريني ودعم 
احلقوق والقيم التي حتدث����ت عنها الوزيرة كلينتون في 

خطابها عن حرية االنترنت العام املاضي«.
وكان الوفد األميركي مثار اجلدل، زار سورية برئاسة 
اليك روس مستش����ار وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
على رأس وفد يضم ممثلني عن ش����ركات اميركية عمالقة 

تعمل في مجال تكنولوجيا املعلومات.

جدل في واشنطن حول زيارة وفد أميركي من ممثلي كبريات الشركات التكنولوجية لدمشق

 »ائتالف الحكيم«: مشكالتنا
مع »دولة القانون« أصبحت معضالت

عواص����م � وكاالت: يب����دو أن 
اإلعالن عن اسم »التحالف الوطني«، 
القانون  ائتالف دولة  الذي يضم 
بزعامة رئيس ال����وزراء املنتهية 
واليته ن����وري املالكي واالئتالف 
الوطن����ي العراق����ي بزعامة عمار 
احلكيم، كان فقط لتشكيل الكتلة 
األكبر في البرملان. ونقلت صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية امس عن 
مصادر من داخل هذا التحالف أنه 
مازالت اخلالفات بينهما مستمرة 
البرنام����ج احلكومي من  ح����ول 
جهة، وش����خصية رئيس الوزراء 
من جهة أخرى. ويؤكد هذا محمد 
البيات����ي القيادي في منظمة بدر، 
أحد تش����كيالت االئتالف الوطني 
العراقي، إذ يشير إلى أن املشكالت 
في املفاوضات أصبحت معضالت 
مع إص����رار ائتالف دولة القانون 

على اسم املرشح لرئاسة الوزراء 
قبل التفاهم على املشروع احلكومي 

الذي يؤكده االئتالف الوطني.
البياتي في تصريح  وأش����ار 
للصحيفة إلى أن املفاوضات جارية، 
واالئتالف الوطني يصر على تقدمي 
املشروع احلكومي واالتفاق عليه 
ومن ثم التفاهم حول املرشحني، 
مس����تبعدا أن يت����م اللج����وء إلى 
املكونات الصغيرة من أجل إكمال 
أرقام الكتلة األكبر، ومؤكدا أن الباب 
مفتوح أمام كل االئتالفات والكتل 
العراقية لتشكيل حكومة شراكة 
حقيقية دعا ويدعو إليها االئتالف 

الوطني.
في س����ياق آخر، اكد الرئيس 
األميركي ب����اراك أوباما، ان مهمة 
العراق  ف����ي  الق����وات االميركية 
س����تنتهي في الوقت احملدد خالل 

الصيف املقبل، منهية نحو سبع 
س����نوات من القتال. وقال أوباما، 
خالل زيارته لوالية فلوريدا لتفقد 
بقعة التسرب النفطي، إن خفض 
عدد القوات في العراق، يأتي »كجزء 
من إعادة نش����ر القوات استجابة 
لالحتياجات املتغيرة داخل الواليات 
املتحدة وخارجها«. وأضاف مخاطبا 
اجلنود »تستعد القوات املسلحة 
إلنهاء مهمتها القتالية في العراق 
هذا الصيف، في املوعد احملدد، لقد 
حجزمت مكانكم بني أعظم األجيال«، 
مشيدا بأفراد قواته املسلحة لدورهم 
في مكافحة كارثة النفط في خليج 
املكسيك، والتي فجرها تسرب نفطي 
من منصة بحرية تتبع لشركة »بي 
البريطانية، والتي أصبحت  بي« 
كارثة بيئية وسياسية في الواليات 

املتحدة.

تجدد االشتباكات في قرغزستان 
واألمم المتحدة تحّذر من كارثة إنسانية
بيشكيك � د.ب.أ: أعلنت احلكومة املؤقتة في قرغزستان أمس أن 
االشتباكات اندلعت مجددا بني ابناء القوميتني القرغزية واألوزبكية 
خالل الليل باس���تخدام قنابل يدوية، فيما تصاعدت أزمة الالجئني 
الفارين من العنف في جنوب قرغزس���تان العالقني على احلدود مع 
اوزبكس���تان  بشكل سريع. وظل الوضع متوترا إلى حد كبير نهار 
امس في مدينتي أوش وجالل أباد جنوب قرغزستان اللتني شهدتا 
أغلب االشتباكات وسقط فيها اكثر من 179 قتيال بحسب االحصاءات 
الرس���مية. والستيعاب الوضع االنس���اني املتفاقم، ذكرت السفارة 
األميركية في موسكو أنه من املقرر أن الديبلوماسي األميركي روبرت 
بالك توجه إلى العاصمة القرغزية بيش���كيك لبحث كيفية التعامل 
مع »األزمة اإلنسانية املأس���وية«. خاصة أن البالد حتتضن قاعدة 

عسكرية اميركية.
ومن ناحية أخرى، تقطعت السبل بنحو 60 ألف الجئ على احلدود 
القرغزية مع أوزبكس���تان، التي أغلقت أبوابها أمام املدنيني الفارين 

من العنف أمس األول.
مما دعا املفوض االعلى لألمم املتحدة لشؤون الالجئني انطونيو 
غوتيريس الى مناشدة البلدان املجاورة الوزبكستان وقرغيزستان 
واملجموعة الدولية الى تقدمي مساعدة للحؤول دون حتول »مأساة« 

املواجهات الى »كارثة«.
وقال غوتيريس الذاعة دويتش الند فونك االملانية، ان »ما يحصل 
في قرغيزستان بني القرغيز واالقلية االوزبكية، هو مأساة حتى اآلن 

وميكن ان يصبح كارثة«.
واضاف غوتيريس الذي انهى زيارة الى برلني استمرت يومني، 
ان »من الضروري جدا ايجاد حل سياسي.. وعلى البلدان املجاورة 
واملجموع���ة الدولية القيام بكل ما في وس���عها ملس���اعدة احلكومة 

االنتقالية القرغيزية على احالل السالم واالستقرار«.
وقال »آمل في ان يفعلوا ذلك«. واعلن تأييده ارسال دعم عسكري 

دولي.
وقال ان »الرئيسة االنتقالية لقرغيزستان طلبت هذا احلضور. 
ما يعني ان الس���لطات القرغيزية تقر بأنها ليست قادرة على اعادة 

السالم، وسيكون ارسال قوات سالم دولية امرا مفيدا«.
وتعود التوترات العرقية الى أبريل املاضي عقب اإلطاحة بالرئيس 
كرمان بك باكييڤ، حيث دارت معارك بني األغلبية القرغزية واألقلية 
األوزبكي���ة في اجلنوب. وذكرت األمم املتح���دة أن جتدد العنف في 

يونيو استهدف األوزبكيني بشكل خاص.

هنية الذي طالب برفع احلصار 
كليا.

في غضون ذلك، اعلن املكتب 
االعالمي لالمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون انه اليزال يأمل ان 
توافق اسرائيل على دعوته الى 
اجراء حتقيق دولي في ش���أن 
االعتداء على اس���طول احلرية 
الذي كان ينقل مس���اعدات الى 

قطاع غزة.
من جهته، أعلن سفير إسرائيل 
في واش���نطن ماي���كل أورن إن 
الوالي���ات املتحدة لم تطلب من 
البحري  إسرائيل رفع احلصار 

املفروض على قطاع غزة.
وقال أورن في مقابلة أجرتها 
معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية 
أم���س إن���ه التقى م���ع وزيرة 
اخلارجي���ة األميركية هيالري 
كلينتون وان إسرائيل والواليات 
املتحدة توصلت���ا إلى تفاهمات 
حول سبل مواجهة »التهديد من 
غزة« ولم يتم احلديث عن رفع 

احلصار البحري عن القطاع.
وتابع أن كلينت���ون عبرت 
ع���ن »رغب���ة بالغة« ف���ي لقاء 
وزي���ر اخلارجية اإلس���رائيلي 
أفيغدور ليبرم���ان الذي امتنع 
مسؤولون أميركيون في املاضي 
ع���ن التقائ���ه بس���بب مواقفه 
املتطرفة وتصريحاته املعارضة 
للمفاوضات مع الفلس���طينيني 

والتوصل التفاق سالم.

اجلديدة التي يفترض ان يسمح 
الى اعطاء  بدخولها باالضاف���ة 
الضوء االخضر بعد اش���هر من 
التعطيل ملشاريع بناء مدارس 
ومب���ان عام���ة اخ���رى متولها 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني )اونروا(.
في املقابل، اشار رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو الى 

القدس الشرقية.
من جهته، دعا تيسير خالد 
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية عضو املكتب 
السياسي للجبهة الدميوقراطية 
لتحرير فلسطني مبعوث اإلدارة 
األميركية ميتشل إلى عدم إضاعة 
الوقت ف���ي اللقاء واحلديث مع 
حكوم���ة إس���رائيلية ال حتترم 

ان احلصار البحري سيظل ساريا 
على القطاع معتبرا انه اساسي 
ملنع حتول غزة الى »مرفأ ايراني« 
لتمرير االسلحة بحرا ومن بينها 
صواريخ ميكن ان تهدد وس���ط 

اسرائيل.
إال أن اخلطوة االس���رائيلية 
لم تلق قبوال من حكومة حماس 
حسبما اعلن رئيسها اسماعيل 

التزاماتها.
ف���ي غض���ون ذل���ك، عقدت 
احلكومة االمنية االس���رائيلية 
أمس اجتماعا لبحث ما اعتبرته 
تخفيفا للحصار املفروض منذ 
اربعة اعوام عل���ى قطاع غزة، 

بضغط من املجموعة الدولية.
وبحث الوزراء ال� 15 في هذه 
املنتجات  احلكومة الئحة م���ن 

 عواص���م � وكاالت: غي���ر 
عابئة باالنتقادات الدولية بعد 
اعتدائها على اسطول احلرية، 
استقبلت اس���رائيل املبعوث 
األميركي جورج ميتشل العائد 
الى املنطقة الستكمال محادثات 
الس���الم ب���ني اإلس���رائيليني 
والفلسطينيني، باالعالن عن 
بناء 1600 وحدة اس���تيطانية 

شمال القدس احملتلة.
وقبل أن يلتقي ميتشل كبار 
املسؤولني االسرائيليني لبحث 
آخر تطورات املفاوضات غير 
املباشرة مع الفلسطينيني أمس، 
اقرت جلنة »التخطيط والبناء« 
في القدس احملتلة بناء الوحدات 
االستيطانية هذه في حي رامات 
شلومو شمال العاصمة املقدسة، 
وأقرت من الناحية القانونية 

اقامة احلي االستيطاني.
وقد وص���ف رئيس دائرة 
ش���ؤون القدس ف���ي منظمة 
الفلس���طينية احمد  التحرير 
قريع املش���روع االستيطاني 
هذا ب���� »اخلط���وة اخلطيرة 
نحو تهويد واس���رلة القدس 

املتواصلة«.
وقال قريع ف���ي بيان اول 
من ام���س ان اجلهود املبذولة 
الس���الم  العادة احياء عملية 
س���تظل عبثية ما لم تتوقف 
هذه السياسات االستيطانية 
وكل االنتهاكات املستمرة في 

أوباما يعد بإنهاء المهام القتالية بالعراق في موعدها بالصيف

إسرائيل تستقبل ميتشل بـ 1600 وحدة استيطانية في القدس
سفيرها بواشنطن ينفي طلباً أميركياً لرفع الحصار.. ومنظمة التحرير تدعو المبعوث األميركي لعدم إضاعة وقته مع حكومة نتنياهو


