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سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت 
طاهر فرحات في حوار خاص مع »األنباء«:

قمة ش�رم الش�يخ س�تركز على متابعة تنفي�ذ ما تم 
إقراره ف�ي قم�ة الكوي�ت لتحقي�ق البني�ة التحتية
 المتكاملة من ش�بكة الطرق وس�كك حديد وكهرباء
لكل دولة الحق في االستخدام السلمي للطاقة النووية 
بش�فافية وتعاون مع المنظم�ة الدولية   ص30و31

باألمن  بالمس�اس  نسمح  لن 
وح�ادث  المص�ري  القوم�ي 
كنيسة القديس�ين أظهر قوة 
الداخلي�ة  الجبه�ة  وصالب�ة 

زيارة تاريخية للمحمد إلى بغداد 
محمد الصباح: الكويت والعراق جاران قدرهما العمل معًا ونرغب في بناء جسور للتواصل معه

تشكيل لجنة وزارية عليا  لبحث القضايا والملفات العالقة بين البلدين

المالكي: حادث ال�زورق العراقي  يجب أال  يأخ�ذ أكبر من حجمه

الطبطبائي: أس�تغرب توقيت الزيارة ودماء ش�هيدنا لم تجف بعد
بغداد ـ وكاالت: عاد سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مساء أمس إلى البالد بعد 
زيارة تاريخية لبغداد تعد األولى من نوعها 
منذ االحتالل العراقي الغاشــــم للكويت عام 
1990. ونقل سمو الشيخ ناصر احملمد خالل 
لقائه الرئيس العراقي جالل الطالباني رسالة 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
تتعلق بالعالقات بني البلدين وسبل تطويرها 
وتعزيزها ملا فيــــه مصلحة البلدين. وعقب 
استقباله ســــمو رئيس الوزراء قال الرئيس 
العراقي جــــالل الطالباني إن العراق اجلديد 
سند وجار وشقيق للكويت وآمل أن تتكرر 
هذه الزيارات مســــتقبال مبا يعزز العالقات 
بني البلدين. كما اتفق ســــمو رئيس الوزراء 
مــــع نظيره العراقي نوري املالكي خالل لقاء 
جمعهما في القصر الرئاسي واستغرق أكثر 
من ساعتني، على تشكيل جلنة وزارية عليا 

لبحث القضايا وامللفات العالقة بني البلدين 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأكد املالكي 
أهمية أال يأخذ الــــزورق العراقي الذي دخل 
املياه اإلقليمية الكويتية مؤخرا بعدا أكبر من 
حجمه، موضحا أن التحقيق فيه يجري من 
قبل اجلانبني. وفي مؤمتر صحافي مشترك 
مع وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
أعلــــن نائب رئيس مجلس الــــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أن ترؤس 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للوفد الكويتي في القمة العربية املزمع إقامتها 
في بغداد مارس املقبل ميثل مؤشرا هاما حول 

جدية املشاركة الكويتية في القمة.
وأكد ان للكويت رغبة كبيرة في بناء جسور 
للتواصل مع العراق وليس بناء سدود الفتا 
إلى أن العراق والكويت جاران وقدرهما العمل 
معا. نيابيا، استغرب النائب د.وليد الطبطبائي 

زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى بغداد في هذا التوقيــــت، مؤكدا أن دماء 

الشهيد عبدالرحمن العنزي لم جتف بعد.
من جهته، علق النائب مسلم البراك على 
الزيارة بقوله: يبدو أن السياسة اخلارجية 
للحكومة ليست ببعيدة عن سياستها الداخلية 
البالغة السوء، فهل يعقل قتل الشهيد العنزي 
بواسطة بعض العراقيني ثم إنقاذ أربعة منهم 
بعد محاصرتهم بزورق عسكري عراقي؟! إذن 
احلكومة العراقية مشـــتركة بهذه اجلرمية، 
وبـــدل أن يتصل زيباري بالشـــيخ د.محمد 
الصباح يحدث العكس وبدل أن يؤجل رئيس 
الـــوزراء زيارته إلى أن نعـــرف ما قامت به 
احلكومة من إجـــراءات يقوم بالزيارة، لكن 
كما قلنا استمرار هذه احلكومة مأساة على 
الوضع الداخلي، كذلك أصبحت اآلن مأساة 

على الوضع اخلارجي.

الطالباني بعد  تسّلمه رسالة خطية من صاحب السمو:  العراق الجديد  سند وجار وشقيق للكويت

إيران تستعد لتطوير الجيل الثالث من القنابل الذكية »قاصد«
طهرانـ  وكاالت: أعلن مسؤول عسكري إيراني 
أن بالده ستطور اجليل الثالث من قنابل »قاصد« 
الذكية والتي يبلغ مداهــــا 100 كيلومتر. وقال 
مساعد جهاز االكتفاء الذاتي في سالح اجلو التابع 
للجيش اإليراني محمد رضا كارشــــكي لوكالة 

أنباء )فارس( اإليرانية إن تطوير اجليل الثالث 
من هذه القنابل الذكية ســــيجري في املستقبل 
القريب. وأضاف أن »اجليل الثالث من هذه القنابل 
ســــيجهز باحملركات ويبلغ مداها أكثر من 100 
كيلومتر«. ولفت إلى أن اجليل الثاني من هذه 

القنابــــل التي يبلغ مداها أكثر من 50 كيلومترا 
جرى بناؤه وســــيتم إنتاجه بشكل مكثف في 
املســــتقبل القريب. وكان سالح اجلو اإليراني 
أعلن في سبتمبر الفائت اختباره بنجاح قنابل 

قاصد الذكية 1و2 خالل مناورات جوية.

الرئيس جالل الطالباني يتسلم رسالة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد التي نقلها إليه سمو الشيخ ناصر احملمد

جانب من اجتماع الرئيس باراك أوباما برئيس احلكومة اللبنانية السابق سعد احلريري في البيت األبيض                                    )ا.پ(

تونسيون جتمعوا حول أحد البنوك الذي ُدمر جراء االشتباكات في ضاحية التضامن 
قرب العاصمة تونس      )أ.پ(

قوات األمن املصرية حتيط بالعربة التي شهدت حادثة إطالق النار في املنيا أمس األول    )أ.ف.پ(

لبنان: المعارضة أسقطت حكومة الحريري 
بضربة »الوزير الملك« وتعتزم ترشيح كرامي

االحتجاجات تمتد إلى تونس العاصمة وبن علي يقيل وزير داخليته

بيروت: عصفت الرياح  القادمة من أميركا بســــفينة 
احلكومة اللبنانية بعد إعالن وزراء املعارضة استقالتهم 
منها ليتبعهم »الوزير امللك« عدنان السيد حسني، وبذلك 
تكــــون حكومة الرئيس ســــعد احلريري قد ســــقطت بـ 
 »الثلث +1« بعد مرور قرابة 24 ساعة على نعي مبادرة 
الـ »س ـ س« لتســــوية األزمة. وتعمدت املعارضة على 
ما يبــــدو ان تعلن اســــتقالة وزرائها مبــــوازاة اجتماع 

احلريــــري بالرئيــــس األميركي باراك أوبامــــا، وخيرته 
بني »بيروت أو واشــــنطن أو أي عاصمة أخرى«. وفيما 
أعلنت مصادر متابعة ان املعارضة تتجه لتســــمية عمر 
كرامــــي لرئاســــة احلكومــــة املقبلة، قالت مصــــادر تيار 
املســــتقبل ان احلريري سيعود على عجل اليوم ليجتمع 
بالرئيس ميشال سليمان ولبحث ما آلت إليه التطورات.

عواصم ـ وكاالت: دفعت ألســــنة لهب االحتجاجات املعيشية التي بدأت 
تطول العاصمة التونسية، احلكومة إلى نشر اجليش حول القصر احلكومي 
واإلذاعة والتلفزيون وعدد من املواقع الرسمية. وقبلها أعلن رئيس الوزراء 
محمد الغنوشي أن الرئيس زين العابدين بن علي أقال وزير الداخلية رفيق 
باحلاج قاسم وقام بتعيني أحمد قريعة خلفا له. كما أعلن الغنوشي أن الرئيس 
بن علي أمر بإطالق سراح كل األشخاص الذين مت إيقافهم خالل األحداث التي 
شهدتها بعض مناطق البالد منذ قرابة شهر، باستثناء من أثبتت التحقيقات 
تورطهم في أعمال عنف شــــديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات. وفيما 
أدان االحتاد األوروبي االستخدام »غير املتكافئ« للقوة من قبل قوات األمن 
التونسية، أكد الغنوشي أن بن علي أمر بتشكيل جلنة خاصة للتحقيق في 
الفساد وممارسات بعض املسؤولني. ميدانيا اندلعت اشتباكات بني متظاهرين 
وقوات األمن في الضاحية الشــــمالية لتونس العاصمة وســــمع دوي قنابل 
مســــيلة للدموع، ما أدى الى مقتل 3 شبان على ما أعلنت منظمات حقوقية. 
وفي مدينة تالة في وســــط غرب تونس قتل متظاهر وأصيب اثنان آخران 

برصاص القوى األمنية وفق ما أعلن النقابي بلقاسم سايحي.

خيّرته بين بيروت وواشنطن 

انتشار للجيش حول المواقع الحكومية.. وإعالن حظر التجول ليالً

منّفذ هجوم قطار سمالوط يعترف
والقاهرة تنفي وجود خلفية طائفية

النيابة المصرية تتهمه بالقتل العمد وتقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق

القاهــــرة ـ وكاالت: بانتظار توصل التحقيقات إلى منفذي االعتداء على 
كنيســــة القديسني في اإلســــكندرية، وّجه النائب العام املصري أمس تهمة 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والشــــروع في القتل العمد املقترن بعدد من 
اجلرائم األخرى ملندوب الشــــرطة الذي أطلق النار عشوائيا على أقباط في 
إحدى عربات قطار متوقف في مدينة سمالوط في محافظة املنيا وقتل أحدهم 
وجرح خمسة آخرين. لكن محافظ املنيا اللواء أحمد ضياء الدين نفى وجود 
أي شبهة طائفية وراء احلادث. وقد قررت النيابة حبس املتهم عامر عاشور 
عبد الظاهر 15 يوما علــــى ذمة التحقيقات بعد ان اعترف بأنه دخل القطار 

بعد توقفه ودخل إحدى عرباته وأطلق النار عشوائيا.
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العراقي سمحان 
يتراجع في النيابة 
عن اعترافه بقتل 

الشهيد العنزي
امير زكي � هاني الظفيري

أبلغ مصدر امني »األنباء« 
ان النوخـــذه العراقـــي طه 
محمود سمحان والذي كان 
قـــد اعترف بقتله الشـــهيد 
امام  العنزي  عبدالرحمـــن 
املباحـــث تراجع عن اقواله 
ونفى ان يكون قد قتل الشهيد 
الناري، مقرا بأنه  بالسالح 
دخـــل البالد بصـــورة غير 
شرعية ودون قصد، ورفض 
االمتثال لتعليمات رجال األمن 
بالتوقف وقام مبقاومتهم. 

كما نفى املصدر بشـــكل 
قاطع ان تكون »الداخلية« قد 
سلمت القتلة الى السلطات 
العراقية، الفتا الى ان اجلناة 
االربعـــة في عهـــدة النيابة 
العامة، وأن »الداخلية«، لن 
تتدخل في امور تتعلق بهم. 
وكانت شائعات ترددت عن 
تسليم القتلة تزامنا مع زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

التفاصيل ص11للعراق.


