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 الرياضـ  د.ب.أ: أعلن األمير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض اول 
من امس أن امللك عبداهللا بن عبدالعزيز، سيكون في اململكة قريبا دون الكشف 
عن موعد محدد. وطمأن األمير سلمان بن عبدالعزيز اجلميع على صحة العاهل 
السعودي وقال «انه يتمتع بالصحة والعافية وهللا احلمد سيكون قريبا بيننا 
بإذن اهللا». وقالت وكالة األنباء السعودية الرسمية «واس» ان «خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود وصل قبل أيام إلى مدينة الدار 

البيضاء باملغرب قادما من نيويورك الستكمال العالج الطبيعي والنقاهة». 

 واشــــنطنـ  أ.ش.أ: أشاد الســــيناتور جون ماكنيـ  املرشح اجلمهوري اخلاسر 
فى انتخابات الرئاســــة األميركية األخيرة ـ بإجنازات الرئيس أوباما والذي متكن 
خالل العامني املاضيني من تعلم الكثير، على حد قول ماكني. وأضاف ماكنيـ  خالل 
مقابلة حصرية أجراها مع برنامج «واجه األمة» والذي أذيع امس عبر شبكة «سي 
بــــي إس» اإلخبارية األميركية ـ إن أوباما رجل ذكــــى للغاية وأقدم على كثير من 
اخلطوات الصحيحة واعتقد ان هناك أرضية مشــــتركة وان أوباما ذاته يدرك أنه 

أصبحت هناك مجموعة مختلفة من األولويات بالنسبة للشعب األميركي. 

 ماكين: أوباما ذكي للغاية وتعلم الكثير خالل العامين الماضيين الرياض: خادم الحرمين يعود قريبًا

ــا األصغر علي رضا ــران وجنلها رضا في إحياء ذكرى ابنه ــاه إي  فرح بهلوي أرملة ش
(أ.ف.پ)    في ميرالند االميركية امس األول  

(رويترز)   الشرطة الفلسطينية متنع موالني لعباس من اقتحام مكتب اجلزيرة في رام اهللا 

 زوبعة «كشف المستور» تفتح المواجهة بين «الجزيرة» والسلطة 
 هدى العبود ـ خديجة حمودة

  عواصم ـ وكاالت
  على نحـــو ال يقل أهمية عن 
أثارتها تسريبات  التي  الزوبعة 
ويكيليكس، أثارت الوثائق السرية 
التي بدأت قناة «اجلزيرة» بنشرها 
أمس األول ضمـــن ١٦٠٠ وثيقة 
سرية حول مفاوضات السلطة 
الفلسطينية مع إسرائيل في إطار 
عملية الســـالم، جدال واسعا لم 
تقف عند حد االتهام الذي وجهه 
أمس أمني سر اللجنة التنفيذية 
الفلســـطينية  التحرير  املنظمة 
ياسر عبد ربه للقناة باالجتزاء 
واخراج التصريحات التي أوردتها 
عن سياقها، بل امتدت على جميع 
مستويات الســـلطة حيث اتهم 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود 
عباس بعد لقائه الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك القناة بالتعمد 
في نشـــر هذه الوثائق ويهدف 
إلى خلط األمور بني املقترحات 
الفلسطينية واإلسرائيلية «وهذا 

عيب».
  ولم يقتصر األمر عند هذا احلد، 
بل إن عبد ربه وفي مؤمتر صحافي 
عقده أمس خصيصا لتفنيد ما ورد 
في التقارير قال إن أمير دولة قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو 
من أعطى الضوء األخضر لقناة 
«اجلزيرة» لشن حملة سياسية 
من «الدرجة األولى» على السلطة 

والقيادة الفلسطينية.
  وقال عبد ربه بطريقة ساخرة 
للتعليــــق على برنامج «كشــــف 
املســــتور» الذي يستمر في نشر 
الوثائق على مدى ٤ حلقات «أتوجه 
بالشكر العميق لسمو أمير قطر 
إلعطاء الضوء األخضر لهذه احلملة 

التي بدأت اجلزيرة شنها».
  وفي اشارة الى مدير عام قناة 
اجلزيرة وضــــاح خنفر قال عبد 
ربه «ال ميكن أن تكون هذه احلملة 
مسؤولية خنفر، هذه حملة سياسية 
من الدرجة األولى وتأتي عادة بقرار 

البائسة».
  واعتبرت احلركــــة ان وثائق 
«اجلزيرة» تشكك في «مشروعية 

وجود السلطة».
  بــــدوره قــــال عضــــو املكتب 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطنيـ  القيادة العامة أنور رجا 
لـ «األنباء» لم نفاجأ كثيرا بهذه 
الوثائــــق ألننا كنا على يقني بأن 
املسار التفاوضي الذليل والبائس 
الذي سارت به سلطة أوسلو منذ ما 
يقارب عقدين من الزمن كان يوحي 
دائما بالنتائج التي جرى كشفها مبا 
نشرته قناة اجلزيرة من وثائق، 
وكل املقدمات واملعطيات تؤشــــر 
الى أن نهج التفاوض لسلطة رام 
اهللا يستجيب لإلمالءات األميركية 

والرغبات الصهيونية.
  وقال املســــؤول فــــي اجلبهة 
الشــــعبية إن هذه الفضيحة أقل 
ما يقال عنهــــا انها خيانة عظمى 
ولن يجد أولئك التبريرات القادرة 
على تعــــومي خيانتهم، لكن وكي 
تستقيم األمور ويشعر هؤالء بأن 
احلبل ليس متروكا لهم على غاربه 
وأنهم سيسألون ويجلبون حيث 
يجب هنا اتخاذ اخلطوات الوطنية 
العاجلــــة لعزلهم ومحاســــبتهم 
ومحاكمتهم كــــي ال يأتي األعظم 
حيث ال ينفع آنذاك الندم وال يفيد 
طنني تصريحات الشجب واإلدانة، 
وعلى قوى املقاومة أن تعمل على 
خطوة إنقاذية لتشكيل مرجعية 
وطنية انتقالية إلى أن تتم استعادة 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
خطها الوطني املقاوم واسترجاعها 

من خاطفيها.
   وكانت قناة اجلزيرة الفضائية 
قامت امس االول ببث مئات «الوثائق 
الســــرية» املتعلقة باملفاوضات 
الفلسطينيةـ  االسرائيلية تناولت 
الدفعة االولى منهــــا ما وصفته 
احملطة القطرية بـــــ «التنازالت» 
التي قدمها املفاوض الفلسطيني 

فيما يتعلق بالقدس والالجئني. 

على أعلى مســــتوى في الشقيقة 
قطر وعلى هذا نشــــكر أمير قطر 

على حرصه على الشفافية».
  لكن عبد ربه لم ينف بشــــكل 
قاطع صحة الوثائق التي عرضتها 
«اجلزيرة» ولكنه اتهمها باقتطاع 
الكلمــــات وتركيب بعض  بعض 
النصوص ونسب كالم وخرائط 

إسرائيلية للجانب الفلسطيني.
  وقال «لن نناقش صحة أو عدم 
صحة هذه الوثائــــق اآلن» داعيا 
الفلسطينية  مؤسسات األبحاث 
املســــتقلة لتشكل فورا جلنة من 
بينها حتــــى تدرس هذه الوثائق 
وحتى تتيقن مــــن مدى صحتها 
أو عدم صحتها ومن ناحية أخرى 
حتــــى تدرس مدى ما أوغلت فيه 
«اجلزيرة» من اقتطاع جلمل خارج 
سياقها وجمل خارج زمانها وأقوال 
على سبيل الســــخرية والتحدي 
واعتبرت على أنها مواقف تفاوضية 

أو مواقف إســــرائيلية نســــبتها 
اجلزيرة للجانب الفلسطيني».

  واعتبــــر أن هذه احلملة تأتي 
بالتزامن مع حملة موازية يشنها 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو إلضعاف القيادة 

الفلسطينية وإخضاعها.
  وأضاف «كان مبقدور اجلزيرة 
االتصال بنا وتقول بشكل مهني 
أن تكون هناك مســــاواة وعملية 
متوازيــــة في معاجلة أي شــــأن 

سياسي مهم وخطير».
  واعتبر ان هــــذه احلملة غير 
املسبوقة ضد ابومازن «تذكر بحملة 
الفلسطيني  الرئيس  مماثلة ضد 
الراحل ياســــر عرفات قبل كامب 
ديڤيد وأثناءها وحتى استشهاد 

أبو عمار».
  من جهته، أكد عباس «أنه ليس 
لدينا ســــر نخفيه». وقال «كل ما 

نتفاوض عليه أو يعرض علينا 
أو نعرضــــه من مقترحات نقدمه 
بالتفصيل للدول العربية مشفوعا 
بالوثائق والعرب جميعا يعرفون 

ذلك».
  وســــبق أن نقلت وكالة أنباء 
الشرق األوسط عن عباس قوله 
بخصــــوص الوثائــــق التي بثته 
«اجلزيرة» «كل مــــا قمنا به من 
نشاطات مع اجلانبني اإلسرائيلي 
واألميركــــي يبلــــغ بهــــا العرب 

بالتفاصيل».
  فــــي املقابــــل، قالــــت مصادر 
مســــؤولة فــــي حركــــة املقاومة 
لـ «األنباء»:  اإلسالمية (حماس) 
انها تؤكد أن سلطة محمود عباس 
حاولــــت تصفية أهــــم ملفني في 
القضية الفلســــطينية وهما ملفا 
القدس والالجئني، كما تؤكد تورط 
السلطة في التنسيق مع االحتالل 
املقاومة  اإلسرائيلي والعمل ضد 

وبالتالي التورط في العدوان على 
غزة أواخر العام ٢٠٠٨. وأضافت 
املصادر: هذه الوثائق تؤكد مبا ال 
يقبل الشك مدى تواطؤ سلطة رام 

اهللا مع االحتالل. 
  وفي الســــياق نفســــه اكتفت 
مصادر في حركة اجلهاد اإلسالمي 
بالقول لـ «األنباء»: إن ما حدث لم 
يفاجئ حركة اجلهاد وأنها كانت 
الفلسطينية  الســــلطة  تدرك أن 
قدمــــت التنازل تلــــو التنازل في 
مفاوضات عبثية لم تسهم سوى 
في  تفتيت القضية الفلسطينية 
ومــــا هذه الوثائــــق إال دليل حي 
على التواطــــؤ وهو أقل ما ميكن 
أن يقال في هذا املوضوع. وطالبت 
فــــي بيان بـ «حترك فلســــطيني 
وعربي واسالمي ملواجهة هذا الكم 
الهائل من التآمر ومواجهة خطر 
يتعلق بتنفيذ االحتالل ملخططات 
خطيرة مهدت لها هذه املفاوضات 

 عبد ربه يتهم أمير قطر بإعطاء الضوء األخضر للقناة.. وفصائل فلسطينية تتهم السلطة بتصفية الملف الفلسطيني 

 إسرائيل تخشى مصير نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا لنزع شرعيتها 

 الئحة االتهام في تفجير اإلسكندرية 
  تضم متهمين مصريين وعرباً 

 «جمهورية جنوب السودان» 
  االسم األكثر تفضيالً لدى الجنوبيين 

 آالف البلجيكيين يتظاهرون رفضًا 
الستمرار األزمة السياسية في البالد

  
  بروكسلـ  أ.ف.پ: تظاهر ١٥ ألف بلجيكي على األقل في بروكسل 
أمس األول في إطار مسيرة غير مسبوقة للتنديد باألزمة السياسية 
في البالد احملرومة من حكومة فعلية منذ ٧ أشهر ونصف الشهر، 

بحسب مراسل فرانس برس.
  وهذه املرة االولى منذ االنتخابات التشريعية االخيرة في بلجيكا 
في يونيو ٢٠٠٩ التي جنم عنها املأزق السياســــي الراهن، والتي 
يعبر فيها املواطنــــون بصوت مرتفع عن غضبهم في بلد تتعمق 
الهوة فيه بني الفلمنكيني والفرنكوفونيني. خاصة أن بلجيكا دخلت 

أمس األول يومها الـ ٢٢٤ من دون حكومة فعلية. 
  وقد حطمت في يناير الرقم القياسي األوروبي في هذا املجال الذي 
كان مسجال من جارتها هولندا عام ١٩٧٧ (٢٠٨ أيام)، كما تتجه الى 
تسجيل رقم قياسي على املستوى العاملي، وهو الرقم الذي يحمله 

العراق حيث استغرق تشكيل حكومة ٢٨٩ يوما عام ٢٠٠٩.
  ويطالب الفلمنكيون (٦٠٪ من البلجيكيني البالغ عددهم نحو 
١١ مليونا) مبزيد من االستقاللية ملنطقتهم خصوصا في املجالني 

الضريبي واالجتماعي.
  أما الفرنكوفونيون فيسعون الى احلد من هذه الالمركزية خشية 
خسارة التحويالت املالية التي يحصلون عليها من منطقة الفالندر 

والنهم يرون في ذلك بداية لتقسيم البالد. 

 عواصــــم ـ رويتــــرز: ســــاهمت احتجاجات في 
اخلارج ومقاطعات وقــــرارات حظر وعقوبات إلى 
جانب املقاومــــة الداخلية في عــــزل نظام الفصل 
العنصــــري في جنوب أفريقيا ثم القضاء عليه في 
تسعينيات القرن املاضي. واليوم تخشى إسرائيل 
املصير نفسه، حيث يتخوف اإلسرائيليون من أن 
يستخدم النشطاء املوالون للفلسطينيني األساليب 
ذاتها ضد دولتهم وأن يكون تأثير هذه األســــاليب 
متصاعدا. ففي الشهور القليلة املاضية قرر مغنون 
وموسيقيون عامليون مثل كارلوس سانتانا وجيل 
سكوت هيرون وإلفيس كوستيلو وفرق مثل جوريالز 
ساوند سيستم وكالكســــونز وبيكسيز وفيثلس 
ولفتفيلد وتندرستيكس عدم الذهاب إلى إسرائيل 
وكذلك فعلت النجمة األميركية ميج رايان واملخرج 
مايك لي. رغم أن فنانني أكبر ســــنا وأكثر شعبية 
مثل بول مكارتني وإلتون جون ورود ســــتيوارت 
جتاهلوا ضغوطا ملقاطعة إسرائيل. ويسرد موقع 
(بويكوت إسرائيل دوت انفو) االلكتروني ويعني 
«قاطعوا إســــرائيل» أعداد من اســــتجابوا لدعوات 
مقاطعة إسرائيل. ويقول محللون إسرائيليون إن 
الضغط الذي يتعرض له الفنانون في العالم تقوم 

به شبكة عاملية «لنزع الشرعية».
  وفي حني استغرق عزل نظام الفصل العنصري 
في جنوب افريقيا حملة اســــتمرت لسنوات، فإن 
مواقع التواصل االجتماعي مثــــل الـ «فيس بوك» 
أو مواقع التدوين املصغــــر مثل تويتر قادرة هذه 
األيام على بث رســــائل احتجاجية في العالم أجمع 

في ثوان معدودة لتضغط على الفنانني حتى يبقوا 
بعيدا عن إسرائيل باالضافة إلى لفت انتباه املاليني 
من معجبيهم إلى القضية. أما بالنســــبة إلسرائيل 
فاألمر يتعدى الشعور بالعزلة وإساءة الفهم فهناك 
تداعيات إستراتيجية جدية. فقد قال يوفال ديسكني 
رئيس جهاز األمن الداخلي االسرائيلي (شني بيت) 
في تقييم قدمه للكنيست إن جمود مفاوضات السالم 
التي تتوسط فيها الواليات املتحدة منذ سبتمبر جعل 

الفلسطينيني يشعرون أنهم «في مقعد السائق».
  وأضاف «هذه العملية تكسب زخما. فهناك اجتاه 
متنام نحو االعتراف بدولة فلسطينية وتناقص في 

قدرة إسرائيل على املناورة ديبلوماسيا».
  يضاف الى ذلك أن أيا من دول العالم لم تعترف بعد 
باحتالل إسرائيل للقدس الشرقية أو مبستوطناتها 
في الضفة الغربية احملتلة. إال أنه من غير املرجح 
في الوقت نفسه أن تعترف الواليات املتحدة وحلفاء 
آخرون إلسرائيل بإعالن قيام دولة فلسطينية من 

جانب واحد.
  وتؤكد األمم املتحــــدة والقوى الكبرى أن احلل 
الوحيد للصراع في الشرق األوسط هو تسوية عبر 

التفاوض تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
إنهم  الفلســــطينيون واإلســــرائيليون    ويقول 
ملتزمــــون بهذا الهدف بعيد املنال. لكن إســــرائيل 
تخشى أن تغير أي خطوة من جانب واحد رمبا خالل 
اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة في سبتمبر 
من قواعد اللعبة مما سيمثل انتصارا ديبلوماسيا 

ألولئك الساعني لسقوطها في نهاية املطاف. 

 القاهـــرةـ  يو.بي.آي: قالت صحيفة «املصري 
اليوم» أمـــس ان الئحة االتهام في قضية تفجير 
القديسني باالســـكندرية تضم مصريني  كنيسة 
وآخريـــن ينتمون لعـــدة دول عربية. وذلك بعد 
اعالن وزير الداخلية املصري حبيب العادلي ان 
بالده لديها ادلة دامغة على وقوف تنظيم «جيش 
االسالم» الفلسطيني القريب من تنظيم القاعدة 
وراء تفجير كنيســـة االسكندرية الذي اسفر عن 
مصرع ٢٤ شخصا واصابة العشرات عشية رأس 

السنة، وهو ما نفاه املتحدث باسم التنظيم.
  ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية القول ان 
وزارة الداخلية ستحيل املتهمني إلى نيابة أمن الدولة 

العليا خالل أيام لتبدأ التحقيقات في القضية.
  ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول ان 
بعض املتهمني هاربون في إحدى الدول العربية 

املجاورة.
  واضافت املصادر ان علـــى رأس املتهمني في 
القضيـــة خالد محمد محمود مصري اجلنســـية 

وأحد قيادات تنظيم جيش اإلســـالم الهارب في 
قطاع غزة والذي ســـبق اتهامه غيابيا في قضية 
تفجيرات احلسني في العام ٢٠٠٩ ومن قبلها قضية 
املنتمني إلى تنظيم القاعدة في العام ٢٠٠٧ واتهم 
فيها آنذاك نحو ٣٥ متهما من محافظات القليوبية 

وبني سويف والقاهرة.
  واشارت الصحيفة الى ان خالد محمد ينتمي إلى 
محافظة بني سويف وسبق اتهام زوجته وتدعى 
فاطمة موسى في قضية تفجيرات احلسني إال أن 
أجهزة األمـــن أفرجت عنها مع مجموعة املتهمني 

األجانب في القضية.
  كانت التحقيقات في قضية تفجيرات احلسني قد 
كشفت على لسان أحد املتهمني البلجيكيني ويدعى 
فـــاروق بن طاهر عباس الذي كان قد قضى نحو 
عام ونصف العام في قطاع غزة بعد أن تســـلل 
إليهـــا عبر األنفاق، عن عالقة «جيش اإلســـالم» 
بتفجيرات احلســـني وعالقة املتهـــم خالد محمد 

محمود املباشرة بالتفجيرات. 

 جوباـ  أ.ش.أ: قال مسؤولون 
في مدينة جوبـــا إن جنوب 
الذي أجري مؤخرا  السودان 
اســـتفتاء بشـــأن االنفصال 
عن شـــماله، ســـيلقب باسم 
«جمهورية جنوب السودان» 

حلني االستقالل.
  وذكرت صحيفة «نيويورك 
تاميز» األميركية أمس أنه على 
الرغم من أن االسم غير رسمي 
حتـــى اآلن، إال أن أعضاء في 
جلنة التســـيير أوضحوا أن 
القرار الذي مت اتخاذه األسبوع 
املاضي بشأن التسمية قد يعلن 
في ١٤ الشهر القادم عندما تظهر 
النتائج النهائية لالســـتفتاء 

الذي أجري هذا الشهر.
  وقال بنيامني ماريال وزير 

اإلعـــالم بحكومـــة اجلنوب 
والعضو في جلنة التســـيير 
التي تقوم بطرح اسم الدولة 
إن األغلبية مع اســـم جنوب 

السودان.
  ووفقـــا ألحـــدث األرقام 
الصـــادرة عن االقتـــراع فقد 
اختار مـــا يقرب من ٩٩٪ من 
الناخبني السودانيني اجلنوبيني 
االنفصال عن اجلزء الشمالي 
بعد عقود من احلرب األهلية 

الوحشية.
  وأضافـــت الصحيفـــة أن 
الشـــمال يخضـــع لعقوبات 
اقتصاديـــة أميركيـــة كما أن 
الرئيس السوداني عمر البشير 
مطلـــوب من قبـــل احملكمة 
اجلنائية الدولية بتهمة ارتكاب 

جرائم إبادة جماعية وجرائم 
حرب في إقليم دارفور. وقال 
ماريال إنه مت طرح أكثر من 
عشرة أسماء، ولكن مت اختيار 
جمهورية جنوب السودان ألنها 

تعبر عن األلفة والتعايش.
  وأضاف أن هذا االسم هو 
األسهل في الوقت احلاضر وأن 
هناك كثيرا من األشياء مرتبطة 
بالفعل بهذا االسم، مشيرا إلى 
العديد من الوزارات والوكاالت 
التي تستخدم بالفعل هذا االسم 

مما يسهل انتقال احلكومة.
  وقـــال ماريـــال إن اقتراح 
اللجنة بشـــأن االسم سيمرر 
إلى املجلس األعلى التخاذ قرار 
نهائي ولكنـــه لن يتوقع أي 

معارضة. 

 إيران تعدم ناشطين من مجاهدي خلق شاركا في االحتجاجات على إعادة نجاد إلى السلطة

   طهران: عالقاتنا مع دول الخليج جيدة لكن الخليج يبقى «فارسيًا»
 طهران – وكاالت: اســـتبعد سعيد جليلي كبير 
املفاوضني اإليرانيني أن يكون النشـــاط النووي 
اإليراني مصدر قلق لدول عربية تخشى من نفوذ 

إيراني باملنطقة.
  وقال في تصريح لصحيفة «الشرق األوسط» 
اللندنية في عددها الصادر أمس: «األسبوع املاضي 
فقط كان في مقدمة الوفد الدولي الذي تفقد املنشآت 
النووية خمسة سفراء عرب هم سفير مصر، مندوبها 
لـــدى الوكالة الدولية،  باإلضافة ملندوب اجلامعة 
العربية وسفيرة اجلزائر والسفير العماني والسفير 

السوري».
  وردا على سؤال بشأن وجود دول عربية خليجية 
ال تخفي قلقها من النشـــاط النووي اإليراني، بل 
ترفضه قال جليلي: «ال أصدق هذا االدعاء»، مضيفا 
«عالقاتنا مع جيراننا باخلليج الفارســـي عالقات 
جيدة». وعندما سئل «هل تعني اخلليج العربي؟» 

فعاود القول «بل اخلليج الفارسي».
  وعن كيفية اتفاقهم وهم يختلفون حتى حول 
اسم أجاب جليلي بالقول: «ليس هذا اختالفا من أجل 
االختالف وإمنا تلك حقيقة اعتمادا على اخلرائط 

الدولية التاريخية»، مؤكدا: «اخلليج الفارسي».
  وفيما يتعلق بالدول التي تؤيد البرنامج النووي 
اإليراني قال جليلي إن أكثر من ١٣٠ دولة هي أعضاء 
مجموعة عدم االنحياز بالوكالة التي مجموع أعضائها 
١٥٢ دولة «يثقون ويؤيدون فاعلية وسلمية النشاط 

النووي اإليراني».
  وأضاف أن «أكثر من ٢٥ تقريرا رسميا رفعها 

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضح أن 
إيران لم تنحرف عن مسيرة النشاط السلمي».

  وأكد جليلي استعداد إيران دون تباطؤ للعودة 
للحـــوار والتفاوض ما دام مت ذلك وفقا ملا وصفه 
بـ «منطقنا اإليراني»، موضحا أن املنطق اإليراني 
يقوم على أرضية صلبة حتترم حق األمة اإليرانية 

في امتالك التقنية النووية السلمية.
  في سياق آخر، نفذت السلطات القضائية اإليرانية 
فجر أمس حكم اإلعدام شنقا بحق اثنني من عناصر 
منظمـــة (مجاهدي خلق) املناوئة لها على خلفية 
ضلوعهما في إثارة االضطرابات التي تلت االنتخابات 

الرئاسية األخيرة.
  وأوضح املدعي العام فـــي طهران في بيان له 
ان «هذين الشخصني وهما جعفر كاظمي ومحمد 
علي حاج آقايي شـــاركا فـــي االضطرابات بقيادة 
شخص يقيم في بريطانيا حيث قاما بتوزيع الصور 
وامللصقات املتعلقة بتنظيمهما وإطالق شعارات 

لصالح هذا التنظيم».
  وتطلق السلطات اإليرانية على منظمة مجاهدي 
خلق وهي ابرز حركة مسلحة معارضة لها تسمية 

(املنافقني).
  وأوضح البيان ان «محمد علي حاج آقايي أقر 
بأنه زار عدة مرات مخيم اشرف في العراق وخضع 
هنـــاك لتدريبات وتلقى ثالثة آالف دوالر من هذه 
املنظمـــة. في حني اعترف كاظمـــي بجمع األموال 
لصالح هذا التنظيم وتصويـــر التظاهرات التي 

شهدتها بعض شوارع العاصمة طهران». 

 «الغارديان»: سجالت التفاوض الفلسطينية 
رسالة االنتحار األطول في التاريخ

  
  لندنـ  وكاالت: وصفت صحيفة «الغارديان» البريطانية سجالت 
املفاوضات االسرائيليةـ  الفلسطينية التي تقوم «اجلزيرة» بنشرها 
ــي التاريخ». ونقلت هيئة االذاعة  ــالة االنتحار االطول ف بأنها «رس
ــة البريطانية قولها: انه من  ــي) عن الصحيف البريطانية (بي.بي.س
ــوأ القادة: الفلسطينيون  ــم بصورة اس الصعب حتديد من يرتس
الضعفاء واجلبناء واملتحمسون لكيل املديح لنظرائهم االسرائيليني، 
ام االسرائيليون املهذبون في كلماتهم واحملتقرون في افعالهم، ورمبا 
ــى حياديتهم في تهديد الضعيف  االميركيون بالذات والذين تتجل
ــة تعمل مجتمعة على اقامة  ــد ازر القوي، هذه االطراف الثالث وش
دولة دمية باسم فلسطني تكون فاشية في احسن االحوال، وبديال 
ــدة ما اسماه  ــوأ االحوال. ويهاجم املقال بش لقوة االحتالل في اس
ــطيني صائب عريقات».كما  ــل رئيس طاقم املفاوضات الفلس «تذل
ــطينية تتواصل، ويتواصل  ــت الصحيفة  ان التنازالت الفلس كتب
االستيطان في القدس، واخلارطة التي رسمت قبل سنتني سمحت 
ــرائيل بضم كل املستوطنات في القدس الشرقية، ما عدا «هار  الس

حوا» او جبل ابوغنيم. 

 الرئيس الفلسطيني يعد باتخاذ
  «قرار لم يخطر على بال أحد»

  
  رام اهللا ـ أ.ف.پ: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس 
األول ان القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا «لم يخطر على بال أحد» 
بحال فشلت اخليارات املطروحة بشأن عملية السالم. وعدد عباس 
ــف املصرية هذه اخليارات قائال  ــاء حترير الصح خالل لقائه رؤس
«املفاوضات او الذهاب ملجلس األمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية، او 
الذهاب للجمعية العامة لألمم املتحدة لعقد قمة االحتاد من أجل السالم، 
او الذهاب ملجلس األمن لفرض الوصاية على األرض الفلسطينية». 
وأوضح عباس ان القيادة الفلسطينية لن تعلن خيارها اال بعد شهر 
سبتمبر املقبل الذي يشهد انتهاء «ثالثة استحقاقات»، أولها «إعالن 
ــاراك اوباما) أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الرئيس األميركي (ب
في سبتمبر املاضي إنه يأمل أن يرى دولة فلسطني عضوا كامال في 
األمم املتحدة في سبتمبر املقبل». وتابع «االستحقاق الثاني هو ان 
الرباعية الدولية اتفقت على ان تبدأ املفاوضات في سبتمبر املاضي 
ــبتمبر املقبل». اما عن االستحقاق الثالث فلسطينيا  وتنتهي في س
ــبتمبر  فقال عباس «نحن تعهدنا اننا خالل مدة عامني تنتهي في س
ان ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية ونحن في سبتمبر نكون 

قد انتهينا من إقامة جميع مقومات هذه الدولة ومؤسساتها». 


