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الرياض ـ ا.ف.پ: أكدت اململكة العربية 
السعودية امس تأجيل زيارة كان من املفترض 
ان يقوم بها خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز الى فرنســــا االثنني 

الى موعد الحق.
ونقلت وكالة االنباء السعودية الرسمية 
)واس( عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته 

أنه »بناء على االتفاق« بني خادم احلرمني 
الشــــريفني والرئيــــس الفرنســــي نيكوال 
ســــاركوزي »مت تأجيل الزيارة إلى موعد 
يتم حتديده الحقا في أقرب فرصة مالئمة 
للجانبني«. وكان من املقرر ان يتوجه امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز الى باريس االثنني 
للقاء ساركوزي اضافة الى تدشني معرض في 

متحف اللوفر عن اململكة، ويستمر معرض 
»روائع آثار اململكة العربية السعودية عبر 

العصور« من 14 يوليو الى 27 سبتمبر.
وكان مسؤولون فرنسيون ذكروا اخلميس 
املاضي ان مشروع زيارة العاهل السعودي 
الى باريس مبناسبة العيد الوطني الفرنسي 

في 14 يوليو، لم يتحقق في النهاية.

الرياض تؤكد تأجيل زيارة خادم الحرمين لباريس

إسرائيل تعلن نجاح ضغطها على »األمل« الليبية: غيرت وجهتها من غزة إلى العريش 
عواصم ـ ســــي.إن.إن ـ وكاالت: 
قالت تقارير إعالمية إسرائيلية إن 
وزير اخلارجية، أفيغدور ليبرمان، 
متكن بعــــد اتصــــاالت أجراها مع 
نظرائه فــــي اليونان واملالديف من 
إقناع قائد ســــفينة »األمل« الليبية 
التي كانت محملة باملســــاعدات في 
طريقها حملاولة كسر احلصار عن 
قطاع غزة بتعديل وجهتها ودخول 
ميناء العريش املصري الواقع عند 

سواحل سيناء.
وأضافت التقاريــــر أن اخلطوة 
تأتي بعد حملة ديبلوماسية أطلقتها 
إسرائيل في األمم املتحدة منذ اول 
من أمس للطلب من املجتمع الدولي 
الضغط على طرابلس لوقف السفينة، 
خاصــــة أن األزمة املتعلقة باقتحام 
ســــفن »أســــطول احلرية« ومقتل 
ناشطني على متنها ال تزال حاضرة 

في األذهان.
ووجهت املندوبة اإلسرائيلية في 
مجلس األمن، غابريال شاليف، رسالة 

إلى األمني العام، بان كي مون، قالت 
فيها إن إســــرائيل تطالب بالضغط 
على احلكومة الليبية: »إلظهار حس 
املسؤولية ومنع السفينة من االقتراب 
من سواحل غزة، مؤكدة في الوقت 
نفســــه »حق إسرائيل في اعتراض 

السفينة«، بحسب تعبيرها.
ونقلــــت صحيفــــة »هآرتــــس« 
اإلســــرائيلية أن الســــفينة، التــــي 
ترفع علم املالديف، ستحمل 12 من 
أفراد الطاقم، إلى جانب 15 ناشطا، 
وعلــــى متنها أكثر من ألفي طن من 
املساعدات اإلنســــانية التي قدمتها 
مؤسسة القذافي التي يرأسها سيف 
اإلسالم، جنل الزعيم الليبي معمر 

القذافي.
وكانت املؤسسة الليبية قد أعلنت 
في بيان نشرته على موقعها امس 
االول، أن السفينة التي حتمل اسم 
»األمل« ستنطلق من ميناء »الفرو« 
اليونانــــي، الذي يبعــــد حوالي 60 
كيلومترا من شرقي العاصمة أثينا، 

متجهة إلى القطاع الفلسطيني الذي 
يعيش في ظل حصار تفرضه عليه 
السلطات اإلسرائيلية منذ ما يقرب 

من أربع سنوات.
وفيما ذكرت املؤسسة في بيان 
لها أنها »تدرك متاما أبعاد املأساة، 
القائم،  التحدي اإلنســــاني  وحجم 
واحتماالت تدهــــوره«، فقد أعلنت 
عن إطالق مبادرتها املتعلقة بتوفير 
مساكن جاهزة، »تلبي حاجات األسر 
الفلسطينية، التي تعيش بدون مأوى 

يوفر الكرامة اإلنسانية«.
وقال البيان: »إننا في مؤسســــة 
القذافي العاملية للجمعيات اخليرية 
والتنمية، مؤمنون بأن جهود كسر 
احلصار، وقوافل وسفن املساعدات، 
ال ميكــــن أن تكون بديــــال عن رفع 
احلصــــار الظالــــم بشــــكل نهائي، 
الفلسطينيني من حقوقهم  ومتكني 

اإلنسانية«.
وتابــــع أن »عمال من هذا النوع، 
واملنطلــــق من اعتبارات إنســــانية 

خالصة، ليس إال تعبيرا عن التضامن، 
وتعبيرا عن رفض الرأي العام العاملي 
ملمارســــات االحتالل، وسياســــات 
التجويع واحلصار وجتاهل القانون 
الدولي، وكل القيم األخالقية اإلنسانية 

وممارسة سياسات العدوان«.
وفي الشأن نفسه، أعلن الناطق 
باسم السفارة الليبية في أثينا، محمد 
حافظ أن السفينة »األمل«، التي حتمل 
علم مولدافيا، ستبحر من ميناء الفريو 
اجلمعة، مشيرا إلى أن السفينة ستقل 
عددا من األشخاص الذين يرغبون 
في التعبير عن تضامنهم مع الشعب 

الفلسطيني في غزة.
مــــن جانبهــــا، أشــــارت اإلذاعة 
اإلســــرائيلية إلى أن رئيس أركان 
اجليش، اجلنرال غابي أشكينازي، 
كان قد ذكر قبل أيام أن إســــرائيل 
لديها معلومات بشــــأن قرب توجه 
الســــفينة الليبية إلى غزة، وشدد 
على أنه ســــيتم »التصدي لها بكل 

الطرق«.

بعد اتصاالت أجراها ليبرمان مع نظرائه في اليونان والمالديف

)أ.ف.پ( مصور فلسطيني ملقى على األرض بعد أن اعتدت عليه الشرطة اإلسرائيلية خالل تغطيته احتجاجات في قرية بيت عمر في اخلليل  

أوباما يؤكد لعباس التزامه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
رام اهللـ  ا.ف.پ: في اتصال هاتفي 
اكد الرئيس االميركـــي باراك اوباما 
امس لرئيس الســـلطة الفلسطينية 
محمود عباس التزامه »بإقامة دولة 
فلســـطينية مستقلة«، ووعده ببذل 
كل جهد الن تعيش هذه الدولة بأمن 
وسالم واســـتقرار الى جانب دولة 

اسرائيل«.
وجاء االتصال الهاتفي بعد اللقاء 
الـــذي جرى بني الرئيـــس االميركي 
ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو في البيت االبيض وتناول 
قضايا عدة بينها عملية الســـالم مع 

الفلسطينيني.
الناطق باســـم رئيس  وصـــرح 
السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة 
بأن »الرئيس عبـــاس تلقى اتصاال 
هاتفيا من الرئيس اوباما بحثا خالله 

آخر املستجدات السياسية وخاصة في 
ضوء لقاء اوباما االخير مع نتنياهو 

الثالثاء املاضي في واشنطن«.
الســـلطة  واضـــاف ان رئيـــس 
الفلســـطينية اكد الوبامـــا »التزامه 
باالنخـــراط في عملية ســـالم جادة 
ومســـتمرة تقود الى انهاء االحتالل 
االسرائيلي من االراضي الفلسطينية 
التي احتلت العام 1967 واقامة دولة 

فلسطينية مستقلة«.
وكانت مفاوضات غير مباشـــرة 
بدأت مطلع مايو بني االســـرائيليني 
والفلســـطينيني عن طريق الوسيط 
االميركي جورج ميتشل، لكنها لم حتقق 

حتى اآلن اي نتائج ملموسة.
وجاءت هذه احملادثات بعدما اوقف 
الفلسطينيون املفاوضات املباشرة في 
ديسمبر 2008 إإثر الهجوم االسرائيلي 

الواسع على قطاع غزة.
واكـــد البيت االبيـــض االتصال 
الهاتفي. وقال ان اوباما »نوه باحلراك 
االيجابـــي الذي جنم عن التحســـن 
االخير على االرض في غزة والضفة 
الغربية وضبط النفس الذي اظهره 
اجلانبان في االشهر االخيرة وتقدم 
املفاوضات غير املباشـــرة املستمرة 

مع اسرائيل«.
واضاف ان عباس واوباما »بحثا 
في ســـبل االنتقال الـــى مفاوضات 
مباشـــرة قريبا بهدف التوصل الى 
تســـوية نهائية للنزاع واقامة دولة 
فلسطينية مســـتقلة وقابلة للحياة 

تعيش بسالم وامان مع اسرائيل«.
وأوضح اوباما ان ميتشل سيعود 
الى املنطقة قريبا للقاء عباس »من 
اجل البناء على هذا احلراك االيجابي 

لدفع اهدافنا املشتركة قدما«.
وقال ابـــور ردينة ان اوباما ابلغ 
الرئيس عباس ان »ميتشل سيعود 

الى املنطقة االسبوع املقبل«.
ووصف ابو ردينة اتصال اوباما 
بأنه »هام جدا خاصة في هذه املرحلة 
من املفاوضات غير املباشـــرة التي 
تبذل فيهـــا االدارة االميركية ممثلة 
في الرئيس اوباما شخصيا ومبعوثه 
لعمليـــة الســـالم جورج ميتشـــل 
جهودا كبيرة لتحقيق تقدم على هذا 

الصعيد«.
وكان عباس كـــرر اكثر من مرة 
اســـتعداده للدخول فـــي مفاوضات 
مباشرة مع اسرائيل لكن بعد حصول 
تقدم في املفاوضات غير املباشرة حول 
قضيتي االمن واحلدود واســـتمرار 

الوقف الشامل لالستيطان.

في اتصال هاتفي إلطالعه على نتائج مباحثات نتنياهو

إسرائيل تدعو إلى نشر نظم مضادة للصواريخ حول إيران

نجاد يكشف شروط الحوار مع الغرب أبرزها 
توضيح موقف واشنطن من »النووي« اإلسرائيلي

املنطقة احمليطة بإيران »ملواجهة 
التهديد النووي الذي يشكله هذا 

البلد«.
ورفـــض بيريـــز املطالـــب 
الى معاهدة  بانضمام اسرائيل 
النووية  انتشار االسلحة  منع 
مؤكدا ان بالده لم تعلن ابدا انها 
متتلك قنبلة نووية واذا ما كانت 
هناك شبهات في حيازتها مثل 
هذه القنبلة، فان هذه الشبهات 
تشـــكل »عامال رادعا وال بأس 

في ذلك«.

وأشـــار جناد إلـــى القضية 
الفلســـطينية واجلرائـــم التي 
»يرتكبهـــا الكيان الصهيوني« 
بحق الشعب الفلسطيني »األبي« 
قائـــال ان »مجموعة من عدميي 
األخـــالق في تاريخ البشـــرية 
احتلوا األراضي الفلســـطينية 
وقاموا بتخريب املنازل وتشريد 

الشعب الفلسطيني«.
في غضون ذلك، دعا الرئيس 
الى  اإلسرائيلي شيمون بيريز 
نشر نظم مضادة للصواريخ في 

أعلـــن  ـ وكاالت:  عواصـــم 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد ما قال إنها شروط بالده 
للحوار مع الغرب بشأن برنامج 
طهران النووي، أبرزها أن توضح 
واشنطن موقفها جتاه األسلحة 
النووية اإلســـرائيلية، وكذلك 
النووي  مسألة حظر االنتشار 

ومدى االلتزام به.
وقال الرئيـــس اإليراني إن 
الشرط األول هو أن يسفروا عن 
وجهـــة نظرهم حيال البرنامج 
النووي اإلسرائيلي، هل يوافقون 
أم يعارضونه؟ والشرط  عليه 
الثاني هـــو أن يعرضوا وجهة 
نظرهـــم حول حظر انتشـــار 
األســـلحة النوويـــة، هـــل هم 
ملتزمون بها أم ال؟ والشـــرط 
الثالث هو أن يوضحوا رأيهم في 
العدالة ومسألة اللجوء الستخدام 
القوة، والشرط الرابع هو وجود 
دول أخرى في املفاوضات وعندما 
تستأنف احلوارات سيتم الكشف 
عن أسماء هذه الدول، واخلامس 
هو أنهم )دول الغرب( يجب أن 
يوضحوا هدفهم وغرضهم من 
احملادثات، هل يريدون اإلبقاء 

على عدائهم أم بناء صداقة؟
الى ذلـــك، اعتبـــر الرئيس 
اإليراني ان الضجيج والتهديدات 
وإصدار القرارات ضد إيران أكبر 
مؤشـــر على ضعف واشنطن 
معتبرا أن ما يحصل دليل واضح 

على انهيار الواليات املتحدة.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية »إيرنا« عن جناد قوله 
في في كلمـــه ألقاها في افتتاح 
الدورة الـ 27 ملســـابقات حفظ 
القرآن في طهران ان »الضجيج 
والتهديدات وإصدار القرارات ضد 
إيران أكبر مؤشـــر على ضعف 

واشنطن«.
ورأى ان الذين يهيمنون اليوم 
ارتكبـــوا اجلرائم  العالم  على 
واخلداع ضد البشرية مؤكدا ان 
نشر العدالة في املجتمع البشري 

يصبح ضروريا أكثر فأكثر.

معارِضة إيرانية تقوم بتمثيل عملية إعدام قرب السفارة اإليرانية في بريطانيا )أ.ف.پ(

جنود كوريا الشمالية 
يهربون للصين
بحثًا عن الغذاء

وخوفًا من الحرب
شـــينيانغ ـ د.ب.أ: قالـــت 
مصادر مقربة من بكني وبيونغ 
يانغ أمـــس، إن أعداد اجلنود 
الكوريني الشماليني الذين فروا 
قاصدين الصني هربا من نقص 
الغذاء بل واحتمال اندالع حرب، 
تزايد في األشـــهر األخيرة، ما 
يؤكد مـــدى تدهور املوقف في 

البلد الشيوعي.
ونقلت صحيفة »أســـاهي 
شيمبون« اليابانية عن املصادر 
قولها، إنه مت اكتشـــاف اعداد 
متزايدة من اجلنود بني من ألقت 
السلطات الصينية القبض عليهم 
الفرار للصني،  وهم يحاولون 
منذ تفاقم املشكالت االقتصادية 
في كوريا الشمالية مع رفع قيمة 
العملة الرسمية الكارثي أواخر 

نوفمبر املاضي.
وأضافت الصحيفة، إن أعداد 
الهاربـــني من اخلدمة  اجلنود 
تزايـــدت بعد تدهور العالقات 
بني شطري اجلزيرة الكورية في 
مايو املاضي بعدما اتهمت كوريا 
الشمالية بإطالق طوربيد أدى 
إلى غرق قطعة حربية تابعة 
الكوريـــة اجلنوبية  للبحرية 

ومقتل 46 شخصا.
وقالت املصادر إنه مت اعتقال 
أكثر من خمسة جنود كوريني 
شـــماليني في منطقة تتقارب 
فيها احلدود الصينية مع كوريا 

الشمالية، في مايو وحده.
وشـــكا الكثير من اجلنود 
من أنهم يعانون سوء التغذية 
بســـبب نقص املواد الغذائية 
الشمالية، واشاروا  في كوريا 
إلى أنهم يحافظون على بقائهم 
باالكتفاء مبعجنات الدقيق مع 

قليل من اللحم أو األسماك.
يذكـــر أن حـــوادث هـــرب 
اجلنود في كوريا الشـــمالية، 
كانت نادرة فـــي املاضي، ألن 
الرواتب التي كانوا يتقاضونها 
كانت أعلـــى بكثير من رواتب 
املواطن العادي، حيث كان األمن 
القومي يحتل مركز الصدارة في 

أولويات البالد.

كرزاي يتحدى بترايوس ويرفض خطة مساعدة
القرويين األفغان على مقاتلة طالبان بأنفسهم

الحوثيون يتهمون صنعاء بتهديدهم بحرب إبادة شاملة
صنعاءـ  يو.بي.آي: قال ممثل 
احلوثيني في اللجان املكلفة بتنفيذ 
النقاط الست مع احلكومة اليمنية 
يوســـف الفيشـــي إن جماعته 
تلقت تهديدات رئاســـية بإبادة 
شـــاملة داعيا لتنفيذ اتفاقيات 
السالم املوقعة مع احلكومة منعا 
الندالع حرب سابعة في محافظة 

صعدة.
ونقـــل موقع »نيـــوز مين« 
املســـتقل امس عن الفيشي أن 
احلوثيـــني »تلقـــوا تهديـــدات 
بحرب إبادة شاملة قادمة.. وأن 
التهديـــدات تلقتها اجلماعة من 
مصدر رئاسي وليس لها أي مبرر 

على اإلطالق خاصة أنهم وقعوا 
اتفاقية أخيرة مع السلطة هي 
كفيلة بعودة احلياة إلى طبيعتها 
وإنهاء ملف حرب صعدة بشكل 

نهائي«.
الفيشـــي أحزاب  وناشـــد 
»اللقاء املشـــترك« املعارضة 
وكل العقالء في اليمن مواجهة 
هذه التهديدات والضغط على 
السلطة للعودة إلى االتفاقيات 
املوقعة بني الطرفني وإقناعها 
بعدم استخدام القوة في فرض 
توجهاتهـــا األحاديـــة وعلى 
اجلميع أن يقف ضد احلرب قبل 
اندالعها وليس بعد اندالعها.

واعتبر أن معاجلة مخلفات 
احلرب في صعدة وإقفالها متاما 
البلد على اخلروج  سيســـاعد 
من األزمات األخرى وســـيدعم 
موقف الســـلطة الداعم للسالم 

واحلوار.
اليمن  اتهم  من جهة أخرى، 
املتمرديـــن احلوثيـــني بخطف 
خمسة موظفني في شركة نفط 
حكومية االسبوع املاضي وقال 
إنه أحبط محاولة لتخريب أنبوب 

نفط.
وذكـــرت وزارة الداخلية أن 
احلوثيـــني خطفـــوا املوظفني 
اخلمسة يوم اخلميس املاضي.

فـــي بيان  الوزارة  وقالـــت 
مبوقعها على االنترنت »العناصر 
احلوثيـــة احتجـــزت املوظفني 
اخلمسة التابعني لشركة النفط 
مبأرب عندمـــا كانوا متوجهني 
للقيام بعملية تفتيشـــية على 
محطـــات الوقود فـــي مديرية 
برط ومرورهم مبديرية خراب 
املواشي« في محافظة اجلوف.

وأضافـــت أن قـــوات االمن 
ستســـتخدم جميع االجراءات 
الطالق سراحهم. إال ان مصدرا 
من احلوثيني نفى أي صلة لهم 
باالمر وقال إن اخلطف ســـببه 

نزاع قبلي.

كابول ـ أ.ش.أ: يواجه قائد 
القوات األميركية في أفغانستان 
اجلنرال ديڤيد بتريوس مقاومة 
كبيرة من الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي خلطة مساعدة القرويني 
األفغان على مقاتلة حركة طالبان 

بأنفسهم.
وذكر راديو )سوا( األميركي 
امس أن اللقاء األول بني بتريوس 
وكرزاي شهد توترا كبيرا، بعد 
تأكيد الرئيس األفغاني رفضه 
اخلطـــة األميركية ملســـاعدة 

القرويني.
وأضـــاف أن رفض كرزاي 
يشكل حتديا لبترايوس، خاصة 
أن فكـــرة جتنيد القرويني في 
برامـــج دفاعيـــة محلية جزء 
أساســـي من اإلســـتراتيجية 
العســـكرية األميركيـــة فـــي 

أفغانستان.
ونقل الراديو عن مسؤولني 

أميركيني كبار قولهم إن الواليات 
املتحدة تريد توسيع البرنامج 
إلـــى نحو 20 موقعا جديدا في 
أفغانســـتان وتأمل في تهدئة 

مخاوف كرزاي.
وأضاف هؤالء املسؤولون أن 
هذه القضية تتسم بحساسية 
كبيرة ألن جتارب من هذا النوع 
ميكن أن توجد في أفغانستان 
مزيـــدا مـــن زعمـــاء احلرب 
وامليليشيات اخلارجة عن سلطة 

الدولة.
وكان بتريـــوس قد أكد إثر 
تعيينه قائدا للقوات األميركية 
وقوات حلف شـــمال األطلسي 
في أفغانســـتان خلفا للجنرال 
ستانلي ماكريستال، أن تعيينه 
لن يؤدي إلى أي تغيير في هذه 

اإلستراتيجية.
الـــى ذلـــك، ذكـــرت وزارة 
الداخليـــة األفغانية ان جنودا 

أفغان قتلوا امس انتحاريا قبل 
ان يتمكن من تفجير ما بحوزته 
من متفجرات امام قاعدة للجيش 
األفغاني في اقليم زابل، جنوبي 

البالد.
وقالت الـــوزارة ان اجلنود 
اعتقلـــوا رفيقـــي االنتحاري 
اللذين كانا مســـلحني ببنادق 
أوتوماتيكية، وقاذف صاروخي 

)آر.بي.جي(.
ولكن املتحدث باسم احلاكم 
االقليمي محمد جان راسوليار 
قال ان اثنني من مقاتلي طالبان 
لقيا حتفهمـــا، وأصيب ثالث 
عندما حاولوا مهاجمة القاعدة 
التي تقع في منطقة شاه جوي 

في اقليم زابل.
من جهـــة أخـــرى، اعترف 
حلف شمال األطلسي )الناتو( 
باملســـؤولية عن مقتل ســـتة 
مدنيني أفغان واصابة كثيرين 

آخرين اول من امس اخلميس 
عندما أخطأت املدفعية التابعة 
للحلف هدفها لتصيب منطقة 
سكنية في جاني خيل، بإقليم 

باكتيا، جنوب شرق البالد.
كان مسؤولون أفغان القوا 
في البداية املسؤولية عن مقتل 
املدنيني على عاتـــق متمردي 

طالبان.
وقالت قوة املساعدة األمنية 
الدولية )إيساف( التي يقودها 
حلف األطلسي في أفغانستان في 
ساعة متأخرة ليلة امس االول ان 
التحقيقات أوضحت ان مدفعيتها 
هي التي تسببت في اخلسائر 

في األرواح بني املدنيني.
وأضافت »يقدم مسؤولون 
القتلى،  فـــي  خالص تعازيهم 
ويقبلون املسؤولية الكاملة عن 
التصرفات التي أدت الى وقوع 

هذا احلادث املأساوي«. 

إحباط هجوم انتحاري والناتو يعترف بقتل مدنيين

الحكومة تتهمهم بخطف موظفين


