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عواصمـ  وكاالت: في وقت تشهد فيه محادثات السالم في املنطقة مدا 
وجزرا بني من يراها جدية واخرين فاقدين لالمل بشأنها، شدد الوزير 
اإلسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب »العمل« االسبق افرامي سنيه 
على أهمية السعي من أجل استئناف املفاوضات بني الطرفني السوري 
واإلسرائيلي، مشيرا الى أنها خطوة ضرورية وفرصة يجب اغتنامها. 
في غضون ذلك وبعد زيارة قام بها الرئيس السوري د.بشار االسد الى 
اسبانيا، اكد وزير اخلارجية االسباني ميغيل انخل موراتينوس أنه »لن 

يكون هناك سالم نهائي في املنطقة، إن لم يكن هناك حل على املسار 
السوري وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم«. 
واعتبر موراتينوس في حديث لـ »سانا« من مدريد أن سورية »أظهرت 
دائما الرغبة واإلرادة احلقيقيتني لتحقيق الســـالم العادل والشامل«، 
مشيرا إلى »تطابق وجهات النظر بني مدريد ودمشق حول عدم وجود 
سبيل آخر ملعاجلة قضايا املنطقة إال عبر احلوار«، وقال: »إن التعاون 

السوري في هذا الشأن كان دائما ايجابيا وبناء«.

موراتينوس: ال سالم في المنطقة ما لم يكن هناك حل على المسار السوري

رداً على تصريحات نفتها أبوظبي لسفيرها في واشنطن حول قبولها بضرب إيران

طهران تشعل السجال مع أبوظبي:  اإلمارات »بلد صغير وعديم التاريخ«
فيمــــا  وكاالت:  ـ  عواصــــم 
نفت اإلمارات رســــميا امس دقة 
تصريحات نســــبت لسفيرها في 
واشنطن وتضمنت قبوال بضرب 
إيران ولو بكلفة باهظة مقابل عدم 
حتول اجلمهورية االسالمية الى 
قوة نووية، وصف املتحدث باسم 
القومي والسياســــة  جلنة األمن 
اخلارجية في مجلس الشــــورى 
اإلســــالمي في إيران كاظم جاللي 
تصريحات الســــفير االماراتي بـ 
»السخيفة« من »بلد صغير وعدمي 

التاريخ«.
ونقلت وكالــــة أنباء اإلمارات 
عن طارق الهيدان مســــاعد وزير 
اخلارجية للشــــؤون السياسية 
قوله ان التصريحات التي نسبتها 
صحيفة »واشنطن تاميز« للسفير 

يوسف العتيبة »غير دقيقة«.
التصريحات  وأوضح ان هذه 
»جاءت في اطار مناقشــــات عامة 
وعلى هامش ملتقى غير رسمي« 

وقد نقلت خارج سياقها.

وأكد الهيدان ان »اإلمارات تؤمن 
وحتترم سيادة الدول وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية بأي صورة 
من الصور« وموقفها من أزمة امللف 

النووي اإليراني لم يتغير.
وذكر الهيدان ان بالده »تعارض 
متاما اي استخدام للقوة حلل أزمة 
امللف النووي اإليراني وتدعو الى 
حلها عبر الوسائل السياسية والتي 
تستند الى قرارات الشرعية الدولية 
إبقاء  والشــــفافية« مع »ضرورة 
منطقة اخلليج خالية من السالح 

النووي«.
أما التصريحات موضوع اخلالف 
فقد نشــــرتها صحيفة »واشنطن 
تاميز« عن السفير العتيبة ونقلت 
انه قال على هامش منتدى في مدينة 
اسنب االميركية حول مسألة ضرب 
ايران »انها مسألة حسابات للكلفة 

والربح«.
واضــــاف »بالرغــــم من حجم 
التبادل التجاري مع ايران والذي 
هو بحدود 12 مليار دوالر، ستكون 

هناك تبعــــات وســــتكون هناك 
ارتدادات ومشاكل وسنرى الناس 
يتظاهرون ويحتجون ويعبرون 
عن عــــدم رضاهــــم لرؤية طرف 

خارجي يهاجم بلدا مسلما«.
واضاف »لو سئلت حول ما اذا 
كنت مستعدا ألعيش في ظل ايران 
نووية، فان إجابتي لم تتغير وهي 
انني مستعد الستيعاب ما سيحصل 

لقاء حماية امن اإلمارات«.
وهو ما أثــــار حفيظة طهران، 
ووصفهــــا املتحدث باســــم جلنة 
القومي كاظــــم جاللي بـ  األمــــن 

»السخيفة«.
واضاف: »ان مسايرة اجلهاز 
الديبلوماسي اإليراني للحكومة 
اإلماراتية قد أدى الى ان يقوم بعض 
املســــؤولني في هذا البلد الصغيد 
وعدمي التاريخ في املنطقة بادالء 
تصريحات صلفــــة ومهينة ضد 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية«.

وأشار الى ان ايران »حريصة 
على إقامة عالقات جيدة مع جيرانها 

املوضوع »بنظر االعتبار واجلدية«، 
معربا عن استعداد املجلس »التخاذ 

القرارات الالزمة بهذا الصدد«.
املقللة من  وخالفا للمواقــــف 
أهميــــة وتأثير العقوبات الدولية 
على إيران مع اعــــالن كل جولة، 
اعترف علي اكبر صاحلي رئيس 
منظمة الطاقة الذرية االيرانية أمس 
وألول مرة بأن العقوبات اجلديدة 
املفروضة على ايــــران »ميكن ان 
تبطــــئ« برنامجها النووي ولكن 

لن توقفه.
ونقلت وكالة االنباء الطالبية 
االيرانية عن صاحلي قوله »ال ميكن 
الحد ان يقــــول ان العقوبات غير 
فعالة« وذلك خالل مؤمتر صحافي 
في مدينة بوشهر بجنوب البالد.

واضاف »اذا كان هدف العقوبات 
منع ايران من القيام بأنشطة نووية، 
نقول، إنها قد تبطئ العمل لكنها لن 

توقف االنشطة، هذا امر اكيد«.
على صعيد مواز، كشف صاحلي 
أمس عن إجراء االختبار النهائي 

الذي يسبق التشغيل حملطة بوشهر 
الذرية معلنا ان تشــــغيل احملطة 

سيتم في سبتمبر املقبل.
ونسبت وسائل إعالم إيرانية 
الى صاحلي قولــــه في كلمة أمام 
مدراء ومنتســــبي محطة بوشهر 
الذريــــة جنوب ايــــران ان إجراء 
االختبار النهائي قبل التشــــغيل 
حملطة بوشهر املســــمى باختبار 
املاء احلــــار »ميثل منعطفا كبيرا 

في تاريخ البالد«.
انتظــــار دام 37  وأضاف بعد 
عاما بدأت عملية تشغيل محطة 
بوشهر الذرية »تتحقق على أرض 

الواقع«.
وقال ان ايــــران وصلت اليوم 
»الى مرحلــــة الالعودة والطريق 
النهائي ملفاعل  متاح للتشــــغيل 

بوشهر«.
في سياق آخر، أعلن »مسعود 
دانش مند« رئيس غرفة التجارة 
اإليرانية اإلماراتية املشــــتركة أن 
بالده قررت خفض حجم عالقاتها 

التجارية مع اإلمــــارات، ردا على 
جتميد أبوظبي 41 حسابا مصرفيا 
إليرانيني وشركات إيرانية عاملة 
على األراضي اإلماراتية. وأضاف 
املسؤول اإليراني أن اإلمارات جمدت 
حسابات أشخاص، لم تكن أسماؤهم 
مدرجة ضمن قائمة العقوبات. على 

ما نقل موقع »العربية. نت«.
في غضون ذلــــك، أعلن وزير 
االتصاالت االيراني رضا تقي بور 
أمس عن اطالق قمر صناعي جديد 
يدعى »راصد1« في االسبوع االخير 
من أغسطس، على ما افادت وكالة 

مهر لالنباء.
الوزيــــر االيراني »ان  وقــــال 
القمر الصناعي راصد1 ســــيطلق 
الى الفضاء بصاروخ ايراني خالل 
اسبوع احلكومة«، وهي فترة يتم 
فيها االحتفاء باجنازات احلكومة في 

االسبوع االخير من أغسطس.
واضــــاف ان عمليــــة االطالق 
ستشكل »آخر اجنازات« ايران في 

مجال تكنولوجيا الفضاء.

والعالم اإلسالمي« وقال »ان الكيان 
الصهيوني )اسرائيل( يشكل مصدر 
تهديد مشترك للعالم اإلسالمي«.

وتابع: »ان العالم الغربي يقوم 
بنشر التخويف من ايران بني دول 
املنطقة اال ان هــــذه التصريحات 

شديدة اللهجة واملهينة والصلفة 
ال تليق مبكانة األمة االســــالمية 

والدول االسالمية«.
ودعا جاللي الى وقف الرحالت 
السياحية من إيران الى اإلمارات 
الى أخذ  واملســــؤولني اإليرانيني 

علي اكبر صاحلي رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية  )أ.ف.پ(

عالوي في بيروت لتقديم واجب العزاء في وفاة آية اهلل العظمى السيد محمد حسين فضل اهلل

مصادر لـ »األنباء«: مساع لتحالف جديد يضم »العراقية« و»األكراد« و»الوطني«
مقتل وإصابة أكثر من 150 في تفجير انتحاري اسـتهدف زوار اإلمام الكاظم عند جسر األئمة في بغداد

عواصم ـ   وكاالت:  أكدت مصادر 
مطلعة لـ »األنباء« أن رئيس 
قائمـــة »العراقيـــة« رئيس 
اياد  العراقي األســـبق  الوزراء 
عالوي قام امس بزيارة بيروت 
لتقدمي واجب العزاء في وفاة آية 
اهلل العظمى السيد محمد حسني 
فضل اهلل وإلجراء مشـــاورات 
بشأن تشكيل احلكومة واملتأخر 
النيابية  منذ إجراء االنتخابات 
في العراق في السابع من مارس 

املاضي. 
وشـــددت املصـــادر على أن 
عالوي قام بعقد اجتماع ضمه مع 
الرئيس العراقي جالل طالباني 
وزعيم االئتالف الوطني العراقي 
عمار احلكيم ضمن إطار مساع 
جديدة لتحالف يضم »االكراد« 

و»العراقية« و»الوطني«.
الـــى ذلك، قتـــل أكثر من 16 
شخصا وأصيب ما ال يقل عن 135 
آخرون امس في تفجير انتحاري 
استهدف زوار اإلمام الكاظم عند 
جســـر األئمة املؤدي إلى مدينة 

الكاظمية في بغداد. ونقل موقع 
»السومرية نيوز« اإلخباري عن 
مصدر في الشرطة العراقية قوله 
إن »حصيلة التفجير االنتحاري 
الذي استهدف جموع زوار اإلمام 
الكاظم عند مدخل جسر األئمة من 
جهة األعظمية من بغداد، مساء 
األربعـــاء، بلغت 16 قتيال و135 
جريحا«، مبينا أن »حاالت بعض 

املصابني خطرة للغاية«.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، أن »التفجير 
أثار حالـــة من الهلع والفوضى 
املتواجدين  الزوار  في صفوف 
على اجلسر والذين يقدر عددهم 

باآلالف«.
وفي نفس السياق،أكد نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
أن اللقاءات حول تشكيل احلكومة 
القوائم  بـــني مختلف  العراقية 
االنتخابيـــة الفائـــزة لم حتقق 
الكثيـــر، منبها إلـــى أن األزمة 
مرشحة لالستمرار ألن البعض 
يرغب في ذلك دون مراعاة ملصالح 

الوطن وأحاســـيس املواطنني 
ومعاناتهم.

وقال الهاشـــمي القيادي في 
قائمة العراقيـــة، في حوار مع 
صحيفة »الدســـتور« األردنية 
أمـــس، إن حقنـــا في تشـــكيل 
العراقيـــة باعتبارنا  احلكومة 
القائمة الفائزة والكتلة النيابية 
الكبرى ال غبار عليه«. وأضاف 
»ليس هناك من أفق حلل األزمة 

ســـوى أن يتحمل شركاؤنا في 
العملية السياســـية املسؤولية 
ويقروا بروح رياضية وبتواضع 
العراقية وحقها  الكتلـــة  بفوز 
الشرعي والدستوري في تشكيل 
احلكومة«، معربا عن أمله في أن 
يتحقق ذلك قريبا وخصوصا أن 
»العراقية« تسمع رسائل مشجعة 
من هـــذا القبيل فـــي اللقاءات 
اخلاصة. وشدد على أنه البد أن 

يشهد العراق صحوة في وقت 
ما في املستقبل ويدرك شركاؤنا 
الذين يتمسكون بالسلطة دون 
مبـــرر أن وضـــع العصـــي في 
عجلة تشكيل احلكومة وحرمان 
»العراقية« من حق مشروع امنا 
يضر مبصلحة الوطن واملواطن، 
معبرا عن خشيته في أن يدفع 
هؤالء بقصد أو دون قصد باجتاه 
تدويل اخلالف العراقي الوطني 

وســـيتحملون وحدهم متى ما 
حصل تبعات ذلك.

وحول التكتم الشديد من قبل 
»العراقية« حول نتائج زيارتها 
إلى طهران، قال الهاشمي إن غرض 
الزيارة حتقق في إيصال بضع 
رسائل هامة إلى إيران كان من 
الضروري أن يسمعها املسؤولون 
من قيادة العراقية مباشرة وليس 
عن طريق أطراف أخرى، »فحوى 
هذه الرسائل يعنى بتأكيد حقيقة 
وطنية مشروع العراقية العابر 
للطوائف واألعراق واألديان، وأن 
قادتها ال يحملون موقفا عدائيا 
إلى  إيران، وهم يتطلعون  ضد 
عالقـــات طبيعيـــة مبنية على 
املصالح املشتركة«. وأضاف »أن 
العراقية تتحفظ بل ترفض أي 
تدخل في القرار العراقي من أي 
مصـــدر آت، وأن على إيران أن 
جتتهد في تقريب وجهات النظر 
العراقيني وهي قادرة على  بني 
ذلك، وان تنظر للعراقيني جميعا 

مبنظار واحد«.

قتيالن وجريحان لدى تفريق الشرطة تظاهرة للحراك الجنوبي في عدن

اليمن: الحكم بإعدام 
متهمين باالنتماء للقاعدة

صنعاءـ  وكاالت: أصدرت محكمة متخصصة في قضايا االرهاب في 
صنعاء أمس حكما باإلعدام على مينيني متهمني باالنتماء الى القاعدة 

بعد ادانتهما بالضلوع في اعتداءات دامية كما افاد مراسل وكالة.
 وكان علي منصور صالح سالم دليل )18 عاما( ومبارك علي هادي 
مبارك الشبواني )23 عاما( اللذان اوقفا في 11 ديسمبر 2009 يحاكمان 
بتهمة »االشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت 
القيادات العســـكرية واألمنية ووحدات من أفـــراد وضباط القوات 

املسلحة واألمن« و»مقاومة قوة مسلحة مكلفة مبالحقتهما«.
 واتهما خصوصا بـ »الضلوع« في هجومني اديا الى مقتل ثالثة 
جنـــود ومدني في نهاية يوليو 2009 فـــي محافظة مأرب وبهجوم 
ثالث انتهى مبقتل ثالثة ضباط من الشرطة وجنديني في 3 نوفمبر 
2009 في حضرموت. في ســـياق آخر، قتـــل مدنيان واصيب اثنان 
آخران بجروح أمس في عدن كبرى مدن جنوب اليمن عندما اطلقت 
الشـــرطة النار لتفريق تظاهرة ناشـــطني جنوبيني، حسبما افادت 
مصادر طبية.  وكان ابرز تنظيمـــات احلراك اجلنوبي دعا االهالي 
الى التظاهر أمس ملناسبة الذكرى الـ 16 للحرب االهلية التي انتهت 
باعالن الوحدة وســـيطرة قوات الرئيـــس علي عبداهلل صالح على 
اجلنوب، وللمشاركة في تشييع شاب قتل االسبوع املاضي في سجن 

باملدينة غداة اعتقاله.
 وقال شـــهود عيان ان مئات من انصـــار احلراك اجلنوبي قاموا 
مبســـيرة انطلقت من مجلس العزاء باجتاه حي السعادة في خور 
مكســـر بعدن غير ان الشرطة فرقت املســـيرة واستخدمت القنابل 

املسيلة للدموع والرصاص احلي.
 وقال مصدر في احلراك اجلنوبي ان »قوات االمن اعتقلت ســـتة 

من املتظاهرين عقب اطالق النار علينا وتفريق مسيرتنا«.
لكـــن القوات احلكومية قالـــت ان املظاهرة لم تكن مرخصة وأن 

املتظاهرين هم من بادروا باطالق النار. 

إخباريتقرير

 إدارة أوباما تحضر النتخابات نوفمبر وال إمكانية أمام السالم 

خبراء أميركيون لـ »األنباء«
 زيارة نتنياهو عالقات عامة فقط

واشنطن ـ احمد عبداهلل
طبقا لتصريحات عضو فريق السالم 
األسبق روبرت مالي لـ »األنباء« فان زيارة 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
لواشنطن »رشت بعض السكر فوق القضايا 
اخلالفيـــة« التي التزال قائمة بني البلدين 
حـــول الطريقة التي تتعامل بها احلكومة 

االسرائيلية مع عملية السالم.
وشرح مالي ذلك بقوله »اقترح نتنياهو 
قبل قدومه الى واشنطن تأجيل إعالن أي 
موقف من مهلة جتميد البناء االستيطاني 
ملواصلة الضغط على السلطة الفلسطينية 
حتى سبتمبر. ووافق البيت االبيض لسببني: 
االول ان االجتاه العام هو جتنب الدخول 
في مواجهة والثاني هـــو ان موعد نهاية 
التجميد االسرائيلي لم يأت بعد وان هناك 
اتفاقا اوليا باطالـــة ذلك التجميد لبعض 

الوقت حني ينتهي«.
وقال مالي »الزيارة ال تعد فاشـــلة كما 
قالت بعض التقارير. انها خطوة على طريق 
طويل. اطول مما كانت ادارة اوباما تأمل 
بالتأكيد، ولكن في نهاية املطاف فان اجلانبني 
جنحا في اســـتثمارها ملخاطبة قواعدهما 
الداخلية وارسال رسالة الى الرأي العام بان 
عالقتهما على ما يرام. فضال عن ذلك فان 
االتصاالت التي سبقتها كانت مفيدة في سياق 
جهـــود فريق السيناتور جورج ميتشيل 
بحثــــا عن مدخل لالنتقال باملفاوضـــات 

الى مفاوضـــات مباشـــرة«.
اما ديڤيد ماكوفســـكي مدير الدراسات 
االســـرائيلية في معهد واشنطن لسياسة 
الشرق االدنى فقد صرح خالل حوار اجرته 
معه محطة »فوكـــس نيوز« التلفزيونية 
االخبارية بانه يعتقد ان الزيارة لم تسفر عن 

اي نتائج ملموسة اال على مسرح العالقات 
العامة حسب قوله. وشرح ماكوفسكي ذلك 
بقوله »التزال املشـــكالت االساسية على 
حالها وال اعتقد ان الزيارة اثرت عليها في 

اجتاه او آخر«.
وقال عضو فريق الســـالم االسبق في 
ادارة كلينتون آهارون ميلر ان لقاء اوباما 
-نتنياهو يعكس مأزق عملية السالم في 
الشرق االوسط وليس امكانية تقدم تلك 
العملية. وشرح ميلر ذلك في اتصال هاتفي 
اجرته معه »األنباء« بقوله »االمر الوحيد 
الذي ميكن ان يعد ايجابيا ليس امرا مؤكدا 
من االصل وال يدل على حدوث شـــيء في 
الزيارة ذاتها. اعني بذلك ما قيل عن موافقة 
نتنياهو على مد مهلة جتميد االستيطان. 
ليـــس لدينا دليل واحـــد على صحة ذلك 
باســـتثناء ما ســـربه البيت االبيض قبل 

وصول نتنياهو«.
وتابع »االدارة غارقة في االعداد النتخابات 
الكونغرس النصفية في نوفمبر ونتنياهو 
يبحث عن وسائل لتوسعة هامش املناورة 
امامـــه. وهكذا فقد قرر اجلانبان ســـلوك 
الطريق االسهل تأجيل اعالن اي خطوات 

عملية لبعض الوقت.
املشكلة ان الدول العربية تهدد باتخاذ 
خطوات ملموسة تغير بواسطتها موقفها من 
عملية السالم وذلك في سبتمبر املقبل. انهم 
يقولون انهم سيذهبون الى االمم املتحدة. 
وما لم يكن لـــدى نتنياهو خطة بتغيير 
االئتالف احلاكم الذي يشكل به حكومته 
وما لم يكن لدى اوباما خطة القناع الدول 
العربية بالبقـــاء في درب مبادرة بيروت 
فان الوعاء ســـينفجر في وجه اجلميـــع 

بنهايـــة هذا العـــام«.

الرئيس االميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو خارج البيت االبيض بعد مباحثاتهما امس  )ا.پ( 

نتنياهو تعهد بتحريك المحادثات مع الفلسطينيين خالل األسابيع المقبلة

أوباما يستعجل المفاوضات المباشرة قبل عودة االستيطان: 
لن نسمح باالستفراد بإسرائيل بسبب برنامجها النووي 

واشنطنـ  أ.ف.پ: حذر الرئيس 
االميركي باراك اوباما أمس األول 
من ان أي محاولة اتهام إلسرائيل 
الذي  النووي  بســــبب برنامجها 
لم تعترف بوجوده يوما، ميكن 
ان يعرقل تنظيم املؤمتر الدولي 
حول شرق أوسط خال من السالح 

النووي واملقرر عقده في 2012.
ووجه اوباما حتذيره في بيان 
اثر محادثاته مع رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو في 
البيت االبيض، وصف بأنه إلصالح 
ذات البني وتضمن تطمينات بشأن 
امللتبسة حول  سياسة إسرائيل 

اإلستراتيجية النووية.
وقالت الرئاسة االميركية في 
البيــــان ان »الرئيس حرص على 
االشــــارة الى ان املؤمتر ميكن ان 
يعقد فقط في حال كانت كل الدول 

واثقة من املشاركة فيه«.
وأكد اوباما حســــب البيان ان 
»اي محاولة الستهداف اسرائيل 
ستجعل آفاق عقد مثل هذا املؤمتر 

بعيدة االحتمال«.
ووافــــق اوبامــــا ايضــــا على 
العمل مع اسرائيل ملنع اي جهود 
الستهداف إســــرائيل في مؤمتر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي 
سيعقد في سبتمبر املقبل، الذي 
اقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
انعقاده في 2012 داعية إسرائيل إلى 
االنضمام إلى معاهدة منع االنتشار 
النووي مما يفرض على إسرائيل 
كشف ترسانتها النووية. واحتجت 
اسرائيل على ذلك مشيرة الى انها 
»الدميوقراطية احلقيقية الوحيدة 

حتوال ملموسا في توجه اإلدارة 
لعالقة شــــابها التوتر بعد فترة 
وجيزة من تولى اوباما منصبه.

وذكــــرت الصحيفة ـ نقال عن 
معاونــــني للزعيمني ـ قولهم رغم 
أن االجتمــــاع شــــابه التكلف، إال 
أنه كان ايجابيا بشدة مع تطرق 
أوباما ونتنياهو ملجموعة واسعة 
من املوضوعات الشــــائكة تشمل 
طموحات إيران النووية وبرنامج 
املعلــــن اخلاص  إســــرائيل غير 
باألسلحة النووية وكذلك عملية 

السالم.
ونقلــــت نيويــــورك تاميــــز 
األميركية عن اوباما قوله »اعقد 
األمل على أنه مبجرد بدء احملادثات 
املباشرة قبل انتهاء التجميد املؤقت 
أن يخلق ذلك مناخا يشــــعر فيه 
أكبر في  كل شخص باســــتثمار 
النجاح، وذلك للوصول في النهاية 
إلى ايجاد مساحة أكبر من خالل 

مزيد من الثقة«.
وقالت الصحيفة إن الســــلطة 
الفلســــطينية ردت بحــــذر على 
إنهــــا ترغب  االجتمــــاع، وقالت 
أيضا في محادثات مباشرة إال أن 
املسؤولية تقع على عاتق نتنياهو 
لوقف البناء االستيطانى واملوافقة 
علــــى مفاوضات من شــــأنها أن 
تستأنف من حيث توقفت احملادثات 

املباشرة األخيرة في عام 2008.
ونقلت الصحيفــــة عن كبير 
املفاوضني الفلســــطينيني صائب 
عريقات قولــــه عبر الهاتف نحن 
نحتــــاج رؤيــــة االفعــــال وليس 

كلمات.

في الشرق االوسط والبلد الوحيد 
املهدد بالفناء«.

وبعــــد محادثاته مع نتنياهو 
أمس االول، قال الرئيس االميركي 
للصحافيني انه اكد لرئيس احلكومة 
االسرائيلية ان السياسة االميركية 
في مجال انتشار السالح النووي 
في الشرق االوسط »لم تتغير«.

واضــــاف »نحــــن مقتنعون 
الــــى حجمها  انه نظــــرا  متامــــا 
وتاريخهــــا واملنطقة التي توجد 
فيهــــا والتهديدات التي تواجهها، 
فإن إلســــرائيل متطلبــــات امنية 

استثنائية«.

وتابع إنها »يجــــب أن تكون 
قادرة على مواجهة التهديدات او 
اي اخطار متضافرة في املنطقة. 
لذلك يبقى التزامنا بأمن اسرائيل 

ثابتا«.
وأكد اوباما ان »الواليات املتحدة 
لن تطلب أبدا من اسرائيل القيام 
بــــأي خطوات ميكــــن ان تقوض 

مصاحلها االمنية«.
على صعيد عملية السالم، نقلت 
صحيفة نيويورك تاميز األميركية 
عن الرئيس أوباما قوله إنه يتوقع 
أن تبدأ املفاوضات بني اإلسرائيليني 
والفلسطينيني قبل انتهاء التجميد 

املؤقت للبناء االستيطاني في نهاية 
شهر ســــبتمبر القادم، مؤكدا أن 
الوزراء بنيامني نتنياهو  رئيس 
تعهد باتخاذ خطوات ملموسة في 
األسابيع القادمة لتحريك احملادثات 

مع الفلسطينيني.
ـ في تقرير  وقالت الصحيفة 
اوردته في موقعها على شــــبكة 
االنترنــــتـ  إن تصريحات اوباما 
التي أدلى بها بعد جلسة مباشرة 
مع نتنياهو استغرقت 79 دقيقة 
في املكتب البيضاوي تعتبر األولى 
التي يوضح فيها جليا جدوال زمنيا 
ملفاوضات السالم، وعكست أيضا 

جالل طالباني عمار احلكيم  إياد عالوي 


