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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 الرباط ـ وكاالت: قالت صحيفة «لوبينيون» املغربية ان إســـبانيا 
«يجب أن تعلم أن حترير سبتة ومليلة ال مفر منه»، داعية مدريد إلى 
األخذ بعني االعتبار «كون املجموعة الدولية ال تقبل بأي حال أن تستمر 

دولة في احتالل األراضي التي تعود إلى جارتها».
  وأضافت الصحيفة في افتتاحية بعنوان «سبتة ومليلة، مدينتان 
مغربيتان»، أن «إســـبانيا ينبغي أن تعلم أن اســـتمرار احتالل سبتة 
ومليلة واجلزر املتوســـطية سيضر بدون شك بعالقاتها مع املغرب»، 

مؤكدة أن األمر يتعلق «بقضية مقدسة بالنسبة للشعب املغربي الذي 
يظل معبأ وراء ملكه الســـتكمال وحدته الترابية والدفاع عن سيادته 

على ترابه الوطني».
  وبعد أن سجلت أن سكان املدينتني احملتلتني ال يتوقفون عن التعبير 
عن تشبثهم مبغربيتهم و«لن يدخروا أي تضحية لتحقيق هذا الهدف»، 
أكدت الصحيفة أن سبتة ومليلة مدينتان مغربيتان «ال ميكن لشعبنا 

أن يتخلى عنهما. 

 صحيفة مغربية: إسبانيا يجب أن تعلم أن تحرير «سبتة» و«مليلة» ال مفر منه

 األسد: غياب السالم يجّر المنطقة إلى مزيد من التوتر

 وزير الخارجية التركي: إسرائيل ستختفي ولن تستطيع الصمود لألبد
 عواصم ـ العربية ـ وكاالت: أكد وزير اخلارجية التركي أحمد داود 
أوغلو أن إسرائيل لن تستطيع البقاء لوقت طويل كدولة مستقلة على 
املساحة الواقعة بني البحر املتوســـط واألردن، وستقام دولة ثنائية 
بديلة يعيش فيها اليهود والفلسطينيون معا، وذلك حسب ما ذكرت 

صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية.
  وجاءت تصريحات أوغلو خالل حديثه أمام الصحافيني واألكادمييني، 
ومن بينهم إسرائيليون، مشيرا إلى أن تركيا ستصبح اجلهة املسيطرة 
في الشـــرق األوسط ومحيطه، وأنها ســـتكون الدولة الراعية للدولة 

القادمة ذات القومية املزدوجة خالل عدة سنوات.
  وحسب توقعات أوغلو، فإن إسرائيل لن تستطيع توقيع اتفاقات 
ســـالم مع جيرانها السيما مع الفلسطينيني، علما أن الفكرة الرئيسة 
التـــي يطرحها أوغلو خالل لقاءاته املختلفة مع وســـائل اإلعالم وفي 
احلكومة التركية تشير إلى أن إسرائيل دولة غير شرعية في املنطقة، 

ولذلك فإنها ستختفي ولن تستطيع الصمود إلى األبد.
  الى ذلك تشعر إسرائيل بالقلق من انضمام املزيد من دول أميركا الالتينية 

إلى البرازيل واألرجنتني في االعتراف بالدولة الفلسطينية.
  ونقلـــت صحيفة «جيروزاليم بوســـت» اإلســـرائيلية في تقرير 
امس عن مســـؤولني إســـرائيليني تعبيرهم عن القلق بعد أن أعربت 
األوروغواي عن رغبتها باالعتراف رســـميا بالدولة الفلسطينية بعد 

البرازيل واألرجنتني.
  ويخشى املسؤولون اإلســـرائيليون من قيام املكسيك واإلكوادور 
والســـلڤادور ودول أخرى فـــي أميركا الالتينيـــة باالعتراف بالدولة 

الفلسطينية.
  الى ذلك، اكدت وزارة اخلارجية االسرائيلية امس معارضتها لتقدمي 
اعتذار لتركيا عن حادثة الهجوم على قافلة ســـفن «اسطول احلرية» 

نهاية مايو املاضي من اجل اعادة العالقات بني البلدين.
  وقال نائب وزير اخلارجية االســـرائيلي داني ايالون في تصريح 

لإلذاعة االسرائيلية العامة ان «وزارته تعارض املطلب التركي بان تقدم 
اسرائيل اعتذارها على خلفية أحداث سفينة مرمرة».

  واضاف ان «مثل هذا االعتذار قد تكون له تداعيات اخالقية وسياسية 
وقانونية»، مشددا على ان «اسرائيل لن تأخذ على عاتقها املسؤولية 

عن اشياء لم تكن مسؤولة عنها».
  من ناحية اخرى قال ايالون انه «من األهمية مبكان مواصلة االتصاالت 
بني اســـرائيل وتركيا الى حني بلـــورة حل» موضحا ان «األمر يتعلق 

بحكومة انقرة».
  ويأتي تصريح ايالون في الوقت الذي حتدثت فيها تقارير صحافية 
اسرائيلية بأن تل ابيب وانقرة على وشك التوصل التفاق يضع نهاية 

لالزمة التي نشبت بعد مقتل عشرات االتراك في الهجوم.
  وذكرت صحيفة «هارتس» االســـرائيلية امـــس ان تل ابيب رمبا 
تعرض على تركيا تقدمي ما وصفته «بتعويض انساني كبير لعائالت 
ضحايا الهجوم الذي تعرضت له قافلة السفن بعد ان هاجمتها قوات 

البحرية االسرائيلية».
  واشارت الى «ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان كان قد 
طلب من احلكومة االسرائيلية تقدمي اعتذار لبالده عن هذا الهجوم».

  واوضحت «انه من املتوقع ان تعرض اسرائيل تقدمي مئات اآلالف 
من الدوالرات لعائالت ٩ من الضحايا االتراك الذين قتلوا في الهجوم 
االسرائيلي على قافلة السفن التي كانت حتمل مساعدات انسانية كانت 

في طريقها لقطاع غزة».
  وقالت الصحيفة ان «تركيا واسرائيل قريبتان من التوصل الى اتفاق 
بشـــأن صيغة االعتذار كما طلبت حكومة انقرة والتي ابدت استعدادا 
نحو اعادة العالقات بني اجلانبني». وكان رئيس الوزراء االســـرائيلي 
بنيامني نتنياهو طالب مطلع االســـبوع املاضي بإجراء اتصاالت مع 
احلكومـــة التركية بغية التوصل الى حل لالزمة بينهما عقب الهجوم 

على القافلة اإلنسانية واعادة العالقات بينهما.

 شعبان لـ «األنباء»: نحن مع السالم العادل والشامل وقصة وجود وسيط للسالم لم تناقَش 

 تل أبيب تخشى اعتراف المزيد من دول أميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية

(ا.پ)   الرئيس السوري د.بشار األسد خالل زيارته ملقر اجلمعية الوطنية الفرنسية وفي استقباله رئيس اجلمعية برنار اكوييه 

(رويترز)   شرطيان اسرائيليان يعتقالن ناشطا خالل مظاهرة ضد بناء اجلدار العازل االسرائيلي في الضفة 

على املســـار السوري والدور 
الفرنسي قالت شعبان «نحن 
مع الســـالم العادل والشامل، 
وقصة وجود وسيط للسالم 
لم تناقش»، إال أن شعبان أكدت 
أن كوسران هو مبعوث الرئيس 
الفرنسي من أجل عملية السالم.. 
والرئيس األســـد سيلتقي مع 
كوســـران ونحن مع اجلهود 
الفرنسية.. وأستطيع القول إن 
ساركوزي عبر عن رغبة فرنسا 
في االستمرار في بذل جهودها 
مع كافـــة األطراف». وأضافت 
املسؤولة السورية «إسرائيل 
ال تبدي أي نية من أجل سالم 

عادل وشامل في املنطقة».
  وتابعت «ال يســـتطيع أحد 
املبذولة  أن يوقـــف اجلهـــود 
باإلضافة إلى أن الرئيس األسد 
قال إسرائيل عبارة عن شريك 
وهمي، وال نستطيع أن نتوقف 
عن البحث عن شريك من أجل 
عملية السالم والبديل للسالم 
هو احلرب ونحن ال نريد حروبا 

جديدة».
  وعن املصاحلة الفلسطينية 
ـ الفلسطينية قالت «مت احلديث 
عـــن املصاحلة الفلســـطينية 
وهي جوهرية من أجل عملية 
الســـالم في املنطقة وسورية 
أبدت استعدادها من أجل وحدة 
الصف الفلسطيني وتبذل كل ما 
تستطيع من أجل توحيد الشعب 

الفلسطيني». 

من هذا التعاون اإلقليمي.
  بدوره أكد اكوييه أن العالقات 
السورية ـ الفرنسية أصبحت 
هامة جدا للبلدين وملســـتقبل 
املنطقة موضحا أن زيارته املقرر 
أن يقوم بها في وقت قريب إلى 
سورية تأتي تأكيدا لرغبة فرنسا 
في تعزيز التعاون مع سورية 
في املجاالت كافة. من جهة أخرى 
التقى الرئيس السوري وعقيلته 
عددا من أبناء اجلالية السورية 

في فرنسا.
  وأكد الرئيس األسد أن أبناء 
اجلاليـــات الســـورية ميثلون 
مصدر فخـــر واعتزاز لوطنهم 
األم بالنظر ملا يتمتعون به من 
سمعة طيبة وما يحققونه من 
إجنازات هامة على املستويني 

العلمي والعملي.
  وطرح أعضاء اجلالية أفكارا 
حول عملية التطوير في سورية 
الرئيس األســـد معهم  وبحث 
اآلليات املناســـبة لالســـتفادة 
من خبراتهم التي كونوها في 
بلدان االغتراب. وتبادل األسد 
وعقيلتـــه احلديث مـــع أبناء 
اجلالية واستمعا إلى شرح عن 
أوضاعهم ومقترحاتهم لتفعيل 
دور اجلالية وتعزيز التواصل 

مع وطنهم سورية.
  بدورها عقدت السيدة أسماء 
األسد في باريس لقاء مع مديري 
متحف اللوفر والكلية الفرنسية 
لإلدارة واملعهد الفرنسي لآلثار 

أثرها على ثقافات وحضارات 
أخرى عديدة.

  وجرى بحث موضوع تهيئة 
الكوادر العلمية وتطوير مناهج 
املقدمـــة في ســـورية  االدارة 
لتشمل مناهج اإلدارة الثقافية 
البشرية  الكوادر  وذلك إلعداد 
والكفاءات القـــادرة على ادارة 

النظام املتحفي اجلديد.
  وكانت السيدة أسماء األسد 
قد بدأت برنامجها في فرنســـا 
بتلبية دعوة السيدة الفرنسية 
األولى كارال ساركوزي إلى مأدبة 
غداء في قصر االليزيه مت خاللها 
بحث عدد من االهتمامات الثقافية 

والتنموية املشتركة.
  الى ذلك، أكدت املستشـــارة 
اإلعالميـــة والسياســـية فـــي 
الرئاسة السورية بثينة شعبان 
أن الوضـــع فـــي لبنان صعب 
وقالت في ردها على ســـؤال لـ 
«األنباء» حول الشأن اللبناني 
الرئيســـني «كل  في مباحثات 
املواضيع املتعلقة باملنطقة كانت 
مطروحة، كما عبر الرئيسني عن 
قلقهما من موضوع لبنان.. أعتقد 
أن الوضع في لبنان اآلن صعب 

ونأمل أن يكون أفضل».
  ولفتت شعبان إلى أن الرئيس 
األســـد قال «إن أمن واستقرار 
لبنان دون شك من أمن واستقرار 
سورية وأن سورية تعمل فيما 

يصب في مصلحة لبنان».
  وعن استئناف عملية السالم 

في وزارة الثقافة الفرنسية حيث 
جرى خالل اللقاء بحث الرؤية 
الوطنية  اجلديدة للمتاحـــف 
واملواقع األثرية في ســـورية 
وذلـــك باالســـتعانة باخلبرة 

النظام  والفرنســـي لتجديـــد 
املتحفي السوري بشكل يعكس 
قصة ســـورية بوصفها قصة 
لتنـــوع احلضـــارات وابداع 
االجنازات االنسانية والتي تركت 

ومدرسة اللوفر بحضور وزير 
الثقافة رياض عصمت واريك 
الثقافي  غرانـــدو املستشـــار 
واالعالمي للرئيس الفرنســـي 
ومدير عام املؤسسات الثقافية 

الفرنسية في هذا املجال.
مناقشـــة  متـــت    كمـــا 
االستراتيجيات وخطط العمل 
التنفيذية التي مت إعدادها من 
قبـــل فريقي العمل الســـوري 

 باريس ـ هدى العبود
  حذر الرئيس السوري بشار 
األسد من أن غياب السالم ينذر 
إلـــى مزيد من  بجـــر املنطقة 
التوتر وعدم االستقرار، مؤكدا 
الوقائع على األرض تثبت  أن 
عدم جدية إسرائيل في حتقيق 

السالم.
الرئيس األسد خالل    وعبر 
زيـــارة قام بها ملقـــر اجلمعية 
الوطنية الفرنسية حيث التقى 
برنار اكوييه وعددا من النواب 
الفرنسيني عن ترحيبه باملساعي 
التي تقوم بها فرنسا من أجل 
إحالل السالم في الشرق األوسط 
موضحا أنه ليس من مصلحة 
املنطقة والعالـــم غياب الدور 
األوروبي الذي تشـــكل فرنسا 
جـــزءا هاما فيه عن الســـاحة 

الدولية.
اللقاء بحث    وجرى خـــالل 
العالقات الفرنســـية السورية 
وأهميـــة االرتقـــاء بالتعاون 
االقتصادي والثقافي إلى مستوى 
العالقات السياسية مبا يحقق 

املصالح املشتركة للبلدين.
  وقدم الرئيس األسد شرحا 
عن رؤية ســـورية وســـعيها 
خللق فضـــاء اقتصادي جديد 
في إطار تعاون اقليمي من خالل 
مشروعات اســـتراتيجية في 
مجاالت النفط والغاز والكهرباء 
إلى  والســـكك احلديدية الفتا 
أهمية أن تكون فرنســـا جزءا 

(ا.ف.پ)   طفلة مسيحية عراقية بجوار بوستر لصور ضحايا مجزرة كنيسة سيدة النجاة خالل إحياء ذكراهم أمس 

في وسط بغداد.
  وشارك في اجلناز عدد كبير من 
الشخصيات السياسية والدينية 
أبرزها رئيس املجلس اإلسالمي 
األعلى عمار احلكيم، ونائب رئيس 
اجلمهوريـــة عادل عبـــد املهدي 

وسفراء أجانب.
  الى ذلك، أعلنت كتلة األحرار 
املمثلة نيابيا للتيار الصدري في 
العراقي امس ترشـــيح  البرملان 
النائب بهاء األعرجي ملنصب نائب 

رئيس الوزراء.
  وقـــال القيـــادي فـــي التيار 
الصدري النائب د.نصار الربيعي 
في تصريح نشر على موقع الهيئة 
السياسية للتيار الصدري انه «مت 
االتفاق على ترشيح النائب بهاء 
االعرجي نائبا لرئيس الوزراء في 

احلكومة اجلديدة».
  وأوضح الربيعي وهو عضو 
مفـــاوض في حوارات تشـــكيل 
احلكومة «ان هـــذا املنصب يعد 
جزءا من اســـتحقاقنا االنتخابي 
عبر التوافق السياسي الذي يأخذ 
بعني االعتبار عـــدد املقاعد التي 

تشغلها كل كتلة».

وسط بغداد، وقتلوا ٤٤ من املصلني 
باإلضافة الى كاهنني.

الذي  فـــي االعتـــداء    وقضى 
أعلنت شبكة القاعدة مسؤوليتها 
عنه ســـبعة من عناصر األجهزة 
املهاجمني  األمنيـــة، فضال عـــن 

وعددهم خمسة، بحسب مصادر 
في الشرطة.

  وجتمع املصلون وغيرهم من 
أمنية  املشاركني وسط إجراءات 
مشددة وإغالق الطرق املؤدية الى 
الكنيسة الواقعة في حي الكرادة 

البلد الى سابق مجده ال نستطيع 
ان نتجاهل حقيقة ان األيدي املنفذة 
للجرمية وجهتهـــا عقول مدربة 

أعمتها الكراهية».
  وكان عدد من املسلحني اقتحموا 
الكنيسة الواقعة في حي الكرادة، 

 بغـــدادـ  أ.ف.پ: أحيـــا مئات 
املسيحيني العراقيني أمس الذكرى 
األربعـــني ملقتل ٤٦ شـــخصا في 
مجرزة كنيســـة ســـيدة النجاة 
للسريان الكاثوليك في بغداد وسط 
دعوة بطريرك الطائفة لتكون دماء 
«الشهداء تطهيرا خلطيئة العالم 

الكبرى».
الســـريان    وقـــال بطريـــرك 
الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف 
الثالث يونان الذي حضر من لبنان 
خصيصا للمشاركة باجلناز «نريد 
ان تكون صالتنا احتفاال بعرس 
سماوي الن دماء الشهداء ستطهر 

خطيئة العالم الكبرى».
  وتابع «كنـــا دائما نبث فيكم 
األمـــل ان اهللا لن يتخلى عن هذا 
الوطن اجلريح وسيصبح ابناؤه 
في حلمة احملبة واملودة ولم يخطر 
ببالنا ان نأتي اليوم لكي نقاسمكم 
آالمكم بهذه الفاجعة املريعة التي 
حدثت بهذه الكنيسة اجلريحة».
ان «املجـــزرة أودت    وأضاف 
بحياة كاهنني شـــابني وعشرات 
املؤمنني من أطفال وعرائس وأمهات 
وآباء كانوا يصلون لكي يعود هذا 

  مسيحيو العراق أحيوا ذكرى «أربعين» مجزرة «سيدة النجاة» 
 «الصدري» يرشح األعرجي لمنصب نائب رئيس الوزراء 

 صالح كامل: عالقتي ببن الدن عائلية وعملية
  والقادة األفغان لم يكونوا مجاهدين حقًا

 دبيـ  العربية.نت: كشف رجل األعمال السعودي 
الشــــيخ صالح كامل عن عالقة اجتماعية وعملية 
سابقة مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، مبينا 
ان احلكومة األميركية وضعته على القائمة الذهبية 
لتمويــــل اإلرهاب. وقال كامل فــــي حديث لبرنامج 
«إضــــاءات» ان احلكومة األميركية وضعت اســــمه 
ضمــــن القائمة الذهبية لتمويل اإلرهاب، وكان رده 
«إذا كنت أنا في القائمة الذهبية فاملخابرات األميركية 
في القائمة املاسية، ألنها كانت تدعم أسامة بن الدن 

واملجاهدين األفغان».
  وأوضح ان دعمه ألفغانستان اقتصر على إنشاء 
اجلامعات واملدارس واملستشفيات، وهو «نشاط ال 
أخجل منه»، وأضاف ان التحول في أفغانستان كان 
حني «انحرف كل قادة اجلهاد األفغاني، ألنهم كانوا 
طالب كراسي ولم يكونوا مجاهدين حقا»، مبينا ان 
العالقة التي ربطته بأســــامة بن الدن كانت «عالقة 

اجتماعية وعائلية وعالقة عمل».
  وامتنع صالح كامل الذي يشغل منصبي رئيس 
الغرف التجارية اخلليجية ورئيس الغرف التجارية 
اإلســــالمية عن اإلفصاح بقيمــــة صفقة بيع «اي ار 
تي» الرياضية، ولكنه أوضح أنها لم تعوض نصف 

خسائره في مجال اإلعالم.
  وذكر أن املنافسة بني قناتي «اجلزيرة» و«أبوظبي 
الرياضية» جعلته في مرحلة االحتضار، وحالت بينه 
وبني املنافسة، موضحا «انني تاجر والتاجر ال ميكنه 

أن ينافس قنوات تدعمها حكومات».
  وقال كامل إنه دخل مجال اإلعالم بعد أن اتضح 
له أن املســــؤولني عن اإلعالم فــــي العالم العربي ال 
يحملون رســــالة، وهذا ما أثبت مخاوفه التي كان 
يشــــعر بها منذ الثمانينيات. وأشــــار إلى أنه دخل 
مجال االستثمار في اإلعالم برسالة كان هدفها جعله 
أكثــــر التصاقا بقيم اإلســــالم، وأن جتربته الرائدة 
بدأت من حيث انتهى الفساد، ولكنها جتربة أفضت 
إلى فشــــل، ولهذا قام بالتخلص من قناة املوسيقى 
والقناة العامة، وحول قناة األفالم ونوعية ما تقدمه 
من قيم، قال إنه يفخر مبقص الرقيب املصلت على 
قناة األفــــالم في مجموعته. ويعيب صالح كامل ما 
يسمى باملصرفية اإلسالمية، موضحا أنها انحرفت 
عن مسارها، مع أنه كان أحد ٣ رواد في العالم قادوا 
املصرفية اإلسالمية، وبدأ مشواره في السبعينيات 
بـ ٣ ماليــــني ريال، وتضاعفت جتارته ـ كما يقول ـ 

حتى بلغت ٣٠٠ مليون ريال في عامني.
  واتهــــم كامل القائمني على البنــــوك التي تروج 
ملنتجات االقتصاد اإلســــالمي بأنهم ال يفقهون في 
املصرفية اإلسالمية شيئا، وأنهم استثمروا ودائع 
الناس التي تصل إلى ٣٠٠ مليار دوالر حول العالم، 

مستغلني العاطفة اإلسالمية.
  وأوضح ان البنوك قصرت التعامالت بودائع الناس 
على شــــراء وبيع السلع الدولية، متناسني الرسالة 

والهدف في جتارة ال توظف عامال وال تفتح بيتا. 
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