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القاهرةـ  أ.ش.أ: قال األنبا بوال 
أسقف طنطا املتحدث الرسمي 
باسم جلنة االنتخابات البابوية 
اللجنة حـــددت مواصفات  إن 
القرعة  الذي سيسحب  الطفل 
املقبل..  الهيكلية يوم األحـــد 
على ان يكون ســـنه من 5 إلى 
8 سنوات، مؤكدا أنه لن توجد 
أي استثناءات فيما يخص عمر 

الطفل.
وأوضـــح األنبا بـــوال، في 
مؤمتر صحافي عقده امس مبقر 
الكاتدرائية املرقسية بالعباسية، 
ان هناك الكثير من العائالت التي 
قدمت أسماء أبنائها، لذلك قررت 
اللجنة وضع عدة ضوابط تشمل 
الطفل ذاته وعائلته، أولها سن 
الطفل، وثانيها أن يقوم أولياء 
األمور مبلء استمارات بها بعض 
الطفل  التفاصيل للتأكـــد من 

وانتماء والديه للكنيسة.
وأضاف أن األسر التي ستقدم 
طلبات إلشراك أبنائها في القرعة 
الهيكلية عليها أن تقدم شهادة 
بسيامة الطفل كشماس من أول 
رتبة باإلضافة إلى أصل شهادة 
امليـــالد وذلك في موعد أقصاه 

الثانية عشرة من ظهر اليوم إلى 
مكتب األنبا باخوميوس أسقف 

البحيرة قائمقام البطريرك.
وأوضح أن األنبا باخوميوس 
ســـيقوم بصـــورة معلنة في 
اخلامســـة من مســـاء يوم غد 
السبت بتصفية جميع طلبات 
األطفال املقدمة إلى 12 طفال فقط، 
وذلك بشكل علني وأمام كاميرات 

القنوات املسيحية.
وقـــال »بعد ذلك ســـيعلن 
قائمقام البطريرك أسماء األطفال 
الـ 12 الذين ســـيتواجدون في 
هيكل الكنيسة يوم األحد خالل 
القرعة الهيكلية«، مشيرا إلى أن 
والدي الطفل سيحضران أيضا 

القرعة الهيكلية.
وأوضح أنه على األطفال أن 
يكونوا صائمـــن يوم القرعة 
الهيكلية، وقال »سيمارســـون 
القداس،  التناول بعـــد  طقس 
البطريرك  وســـيقوم قائمقام 
باختيـــار طفل واحد في نهاية 
القداس لسحب ورقة القرعة«.

وقال األنبا بوال إن يوم القرعة 
الهيكلية سيبدأ مبوكب لألساقفة 
واملطارنة يخرج مبالبس اخلدمة 

إلى  البابوي  املقر  املوحدة من 
مقر الكاتدرائية في الساعة 7.45 
صباحا، ليبدأ القداس في متام 

الساعة الثامنة صباحا.
وأضاف األنبا بوال »سيقوم 
األنبـــا باخوميـــوس وحـــده 
بوضـــع 3 ورقات متســـاوية 
احلجـــم على طاولـــة ويكتب 
عليها أسماء املرشحن الثالثة 
)األنبا رفائيل واألنبا تواضرس 
والقمـــص رفائيـــل أفامينـــا( 
وطيها بطريقة متســـاوية ثم 
يضعها في إناء زجاجي شفاف 
ويغلق اإلناء الزجاجي بشريط 
ويختم بخامت قائمقام البطريرك 
بالشمع األحمر«. وتابع األنبا 
بوال »سيوضع اإلناء الزجاجي 
الثالث  القرعة  وبداخله أوراق 
على ركن املذبح خالل القداس 
وستســـلط عليه طوال الوقت 
كاميرا تليفزيونية ليبقى أمام 
املشاهدين طوال الوقت للتأكد 

من أنه لن ميس«.
وأضاف »عقب انتهاء القداس 
األنبـــا باخوميوس  ســـيقوم 
باصطحاب طفل من الـ 12 لسحب 
الورقة التي حتمل اســـم البابا 

رقـــم 118 في تاريخ الكنيســـة 
الزجاجي، وستفتح  من اإلناء 
الورقة بشكل علني أمام جميع 
الكاميرات التليفزيونية وجميع 

احلضور«.
وقال األنبا بوال »لن يسمح 
املذبح  ألحـــد باالقتراب مـــن 
سوى للمطارنة واألساقفة و4 
من الكهنة و4 من الشمامســـة 
يختارهم قائمقام البطريرك«.

وأضاف أنه سيسمح للناخبن 
بحضور قداس القرعة الهيكلية 
التي صوتوا  البطاقة  مبوجب 
بها يـــوم االنتخابات، موضحا 
أن البوابة رقـــم 1 للكاتدرائية 
بشارع رمسيس سيدخل منها 
الكهنة والراهبات واملكرسات 
وســـيارات أعضـــاء املجمـــع 
املقدس واألساقفة واملطارنة،  
والبوابة رقم 2 بشارع رمسيس 
ســـيدخل منها قيادات كنسية 
مـــن الطوائف األخـــرى الذين 
سيحضرون القداس، وبوابة 3 
أمام مستشفى الدمرداش سيدخل 
منها األراخنة )الناخبون( من 
الرجال والســـيدات باإلضافة 
إلى اإلعالميـــن والصحافين، 

وبوابة رقم 4 سيدخل منها بقية 
الذين يرغبون في  املسيحين 
حضور القرعة. وأوضح أنه على 
اإلعالمين الراغبن في حضور 
القرعة تقدمي خطاب معتمد من 
اجلهة التابعـــن لها في موعد 
أقصاه اليوم على أن يكون تسلم 
تصاريح الدخول يوم غد السبت 
من الساعة الرابعة عصرا وحتى 

العاشرة مساء.
وردا علـــى ســـؤال لوكالة 
أنباء الشـــرق األوســـط، قال 
األنبا بوال »لـــم نوجه الدعوة 
ألحد ولكن من طلب احلضور 
إلى  أرسلنا له دعوة«، مشيرا 
الدعوات ســـيتم توجيهها  أن 
لكبار املسؤولن والضيوف في 
حفل التجليس يوم 18 نوفمبر 
اجلاري ألنه ســـيكون يوم له 

طابع احتفالي.
وأوضح األنبا بوال أن القداس 
قد يستمر نحو 4 أو 5 ساعات 
قبل إعالن اســـم البابا اجلديد، 
مؤكـــدا أنـــه مت توفير مظالت 
وأماكن انتظـــار في كل أرجاء 
الكنيسة ليتمكن كل املوجودين 

من متابعة القرعة.

عشرات األطباء املضربني يحتجون أمام مجلس الوزراء

النيابة العامة حتيل عصام العريان إلى محكمة اجلنح
بتهمة قذف اإلعالمية جيهان منصور

قوى سياسية مصرية تطرح مبادرة حلل اجلمعية التأسيسية للدستور

السفيرة األميركية في مصر: ال توجد عالقة بني األصدقاء من دون مطبات

القاهرةـ  أ.ش.أ: وصفت قوى 
سياســـية ثورية مصرية امس 
الدستور بأنها مشوهة  مسودة 
وغير متماسكة، وتقدمت مببادرة 
تتضمن حل اجلمعية التأسيسية 
وإصدار اعالن دستوري مؤقت، 
وانتخـــاب جمعيـــة جديدة من 
الشعب مباشرة، مؤكدة ان املبادرة 
القوى  ســـتطرح على جميـــع 
السياســـية األخرى ملناقشتها 

وتعديلها وإقرارها.
وصرح عمر احلضري عضو 
التنفيذي باحتاد شباب  املكتب 
الشـــرق  أنباء  الثـــورة لوكالة 

األوسط ان األزمة احلالية التي 
الثورة  يعاني منهـــا دســـتور 
ســـببها ما وصفه بــــ »تناحر« 
القوى السياسية في معزل عن 
الشعب نتيجة البحث عن توافق 
بعيد املنال خصوصا مع وجود 
قناعة لدى كل فصيل سياســـي 
بأنه مفوض عنه لوضع دستور 

يتناسب مع أيديولوجيته.
وقـــع على البيـــان اخلاص 
باملبادرة والـــذي تلقت الوكالة 
نسخة منه احتاد شباب الثورة، 
وحتالف من أجل مصر، وجبهة 
دعم الثـــورات العربية، وجبهة 

ثوار األعـــالم، وجمعية احلياة، 
وعدد من املستقلن.

وفـــى تصريحـــه، أوضـــح 
احلضري أن املســـودة أهملت 
العمـــال والفالحـــن واحلقوق 
وذوي  لألطفـــال  اخلاصـــة 
االحتياجات اخلاصة واملزارعن 
والصيادين وغيرهم الكثير من 

طوائف الشعب املصري.
واقتـــرح احلضـــري حلـــل 
تلك املعضلـــة انتخاب جمعية 
تأسيســـية من الشعب مباشرة 
عبر إصدار إعالن دستوري جديد 
يتضمن حل اجلمعية التأسيسية 

احلالية ووقف مسودة الدستور 
الصـــادرة، والدعـــوة النتخاب 
جمعية تأسيســـية جديدة عن 
طريق االنتخاب احلر املباشـــر 

من الشعب.
وأشار الى ان أعضاء اجلمعية 
التأسيسية املنتخبن من الشعب 
مباشرة يحظر دخولهم في أي 
انتخابات ملدة 4 سنوات بعد وضع 
الدستور، وان تصدر اجلمعية 
املنتخبـــة دســـتورا مؤقتا بعد 
عملها بثالثة شهور وتنظم إجراء 
البرملانية اجلديدة،  االنتخابات 
اللجنة في عملها ملدة  وتستمر 

ال تقل عن 3 سنوات من تاريخ 
بدء عملها إلنتاج دستور مناسب 
تستمع فيه جلميع أطياف الشعب 
في جميع محافظات وقرى وجنوع 

مصر.
وأضاف ان البرملان سيمارس 
الرقابية والتشـــريعية  أعماله 
بالتـــوازي مـــع اجلمعية ويتم 
حله مباشـــرة فور االســـتفتاء 
على الدستور وقبل انتهاء املدة 
الرئاســـية احلالية بــ 90 يوما 
ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية 
وبرملانيـــة جديـــدة بعد وضع 

الدستور مباشرة. 

القاهـــرة ـ د.ب.أ: كشـــفت 
السفيرة األميركية لدى مصر 
آن باترسون أن اتهام عدد من 
املنظمات األميركية في قضية 
متويل منظمات املجتمع املدني 
مبصر مثل صدمة لواشنطن.

وقالت باترسون، في تصريح 
لصحيفة »الشـــرق األوسط« 
اللندنية في عددهـــا الصادر 
امس، ان »املنظمات املعنية كانت 
تعمل بشفافية وحسن نية في 

محاولة لتعزيز املجتمع املدني 
املصري، وال شـــك في أن تلك 
القضية كان لها تأثير ســـلبي 
على صورة مصر في الواليات 

املتحدة«.
وأضافت »ال توجد عالقة بن 
األصدقاء دون »مطبات« بن وقت 
وآخر ولكن الشراكة تتحمل ذلك 
ألنها تقوم على املصالح املتبادلة 

واالحترام املتبادل«.
وأعربت باترسون عن اعتقادها 

أن ثـــورة 25 يناير متثل بداية 
جديدة لشراكة مصريةـ  أميركية 
أكثـــر قوة، وقالـــت »نتوقع أن 
تزدهر هذه الشراكة بغض النظر 
عن نتائج االنتخابات )الرئاسية( 

لدينا«.
وقالت السفيرة األميركية إن 
الشيخ عمر عبدالرحمن الزعيم 
الروحي للجماعة االسالمية الذي 
يقضي عقوبة السجن مدى احلياة 
في أحـــد الســـجون األميركية، 

يتلقـــى كل الرعايـــة الطبيـــة 
الالزمة واملناســـبة في محبسه 
ولديه امكانية دائمة للتواصل مع 
محاميه وهو قادر على االتصال 
بأســـرته ولديه فرصة للصالة 

في محبسه.
وأضافت أن عبدالرحمن »أدين 
بعدة تهم من بينها ارتكاب أعمال 
ارهابية والتخطيط لتفجير مركز 
التجارة العاملي ومقر األمم املتحدة 

وعدة أماكن أخرى«.

ونفت السفيرة باترسون أن 
تكون واشنطن قد ضغطت من 
أجل فوز الرئيس محمد مرسي 
مرشح جماعة االخوان املسلمن 
في االنتخابات الرئاسية األخيرة، 
وقالت »هـــذا غير صحيح على 
االطـــالق كان هدفنا الوحيد هو 
عملية دميوقراطية حقيقية تعبر 
فيها النتائج عن إرادة الشـــعب 
املصـــري التي أعـــرب عنها في 

صناديق االقتراع«.

القاهرةـ  وكاالت: قررت النيابة 
العامـــة أمس إحالـــة د.عصام 
العريان نائب رئيس حزب احلرية 
والعدالة الى احملاكمة اجلنائية 
أمام محكمة جنـــح أول أكتوبر 
بتهمة قـــذف اإلعالمية جيهان 
منصور، باتهامه لها بتلقي األموال 
من تيارات سياسية بغية الهجوم 

على جماعة االخوان املسلمن.
وكانت النيابة قد تلقت بالغا 
من املذيعة جيهان منصور ضد 
عصام العريان اتهمته فيه بأنه 
قذفها علنا أثناء حديث تلفزيوني 
معها بتقاضي أمـــوال من تيار 
سياسي معن كي تهاجم جماعة 
االخوان املســـلمن التي ينتمي 

اليها.
وتضمن بالغ جيهان منصور 
»أنه في أعقاب األحداث التي جرت 
التحريـــر يوم اجلمعة  مبيدان 
12 أكتوبـــر املاضـــي واخلاصة 
باملصادمات التي دارت بن أعضاء 
مـــن جماعة االخوان املســـلمن 
وبعض القوى السياسية األخرى، 
اعتزمت أن تكون تلك األحداث 

موضوع حلقة لبرنامجها«.
وأشـــار البالغ الى أنه أثناء 
احللقة استقبلت جيهان منصور 
مكاملـــة هاتفيـــة من ناشـــطة 
سياسية، ثم اجرت حوارا هاتفيا 
العريان للرد على  مع د.عصام 
السابقة من  ما وجهته الضيفة 
أوجه نقد للتيار الذي ينتمي اليه، 
غير أنه نسب اليها علنا تقاضيها 
أمواال من تيار آخر كي تهاجمه، 
مشددة على أن هذا االتهام الذي 
نسبه اليها العريان عار متاما من 
الصحة ومن شأنه التشهير بها 

مرتدين زي األطباء الرسمي.
كما وصل الى منطقة االحتجاج 
مجموعة من األطباء واملتضامنن 
على شكل مسيرة انطلقت من أمام 
مبنـــى »دار احلكمة« مقر نقابة 
األطباء بشـــارع القصر العيني 
رافعن الفتات »ماذا أهم من صحة 
املصرين« و»عفوا سيادة وزير 
الصحة.. لقد نفد رصيدكم« و»أين 

كرامة الطبيب«.
ووزع املضربون منشورا على 
املواطنن واملارة يشــــرح أسباب 
اضراب األطبــــاء وعدالة موقفهم 
ويلفت الــــى أن ميزانيــــة وزارة 
الصحة البالغــــة حاليا 4.5% من 
الدخل القومي ال تلبي احتياجات 
الطبيب وال املريض على السواء في 
احلصول على خدمة طبية الئقة.

وكان آالف األطباء بدأوا في 
األول من أكتوبر الفائت اضرابا 
جزئيا عن العمل في 540 مستشفى 
حكومي في جميع أنحاء البالد 
استجابة لقرار اتخذته اجلمعية 
العمومية لنقابة األطباء املصرين 
للمطالبة بإقـــرار قانون الكادر 
لألطباء ووضع حد أدنى لألجور 
وزيادة ميزانية القطاع الصحي 
بنســـبة 15%، وصعـــد األطباء 
املضربون مـــن ضغوطهم على 
احلكومة املصرية في 13 أكتوبر 
ببدء حملة اســـتقاالت جماعية 
احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب 

االضراب.
وأكدت اللجنة العامة الضراب 
األطباء في مصر في بيان أصدرته 
اول من امس أن نسبة اإلضراب 
عن العمل بعد شـــهر من بدايته 
وصلت الى 75% في جميع أنحاء 

البالد.

بالتحقيقات، وطلب إمهاله وقتا 
لتقدمي ما يثبت صحة بالغه..

وأمرت النيابة بنسخ صورة 
القضية الســـتمرار  من ملـــف 
التحقيق في البـــالغ املقدم من 
عصام العريـــان ضد اإلعالمية 

جيهان منصور.
الى ذلك، نظم األطباء املضربون 
عن العمل في مصر امس وقفة 
احتجاجية أمـــام مبنى مجلس 
الوزراء بوسط القاهرة احتجاجا 

على عدم تنفيذ مطالبهم.
واحتشــــد عشرات من األطباء 
العمــــل ومجموعة  املضربن عن 
كبيرة من املتضامنن من تيارات 
سياســــية وفكرية بعد ظهر امس 
أمام مبنى مجلس الوزراء املصري 
بشارع القصر العيني وسط القاهرة 

واإلساءة الى سمعتها في الوسط 
اإلعالمي واملجتمع بصفة عامة.

وذكـــرت النيابة أنه بعرض 
القرص املدمج »سي دي« الذي 
قدمته املذيعـــة جيهان منصور 
تبن انه تضمن تســـجيال لتلك 
احللقة وما دار فيها وثبت صحة 
بالغها، وأن د.عصام العريان وجه 
اليها عبارات القذف في اشـــارة 
إلى تلقيها األموال لتنفيذ مأرب 
معن املقصود به مهاجمة التيار 

الذي ينتمي اليه.
أنه  الى  النيابـــة  وأشـــارت 
باستجواب عصام العريان انكر 
التهمة املنسوبة اليه، وقدم شكوى 
ضد جيهان منصور ادعى فيها أن 
املجني عليها سبته خالل مؤمتر 
صحافـــي بعـــد اإلدالء بأقوالها 

)رويترز( عشرات األطباء املضربن يحتجون أمام مجلس الوزراء 

األنبا بوال: حددنا مواصفات طفل القرعة الهيكلية
وال استثناءات ألحد في العمر

االستخبارات البريطانية أقنعت إسرائيل 
بتأجيل ضرب املنشآت النووية اإليرانية

إسرائيل تعترف للمرة األولى
باغتيال أبوجهاد في تونس عام 1988 

لندن ـ يو.بي.آي: كشفت صحيفة »صن« 
امــــس أن مســــؤولي أجهزة االســــتخبارات 
البريطانية اقنعوا إســــرائيل بتأجيل ضرب 
املنشــــآت النووية اإليرانية إلى ربيع العام 

املقبل.
وقالت الصحيفة إن مصدرا رفيع املستوى 
باحلكومة البريطانية لم تكشف عن هويته 
أكد أن تل أبيب »وافقت على تأجيل الضربة 
العسكرية املفترضة حتى ربيع العام املقبل 
إلعطاء فرصة للعقوبات لكي تأخذ مفعولها 
وذلك عقب احملادثات مع مسؤولي االستخبارات 

البريطانين«.
وأضافت ان قدوم فصل الشتاء أفسد اخلطط 
التي وضعتها اسرائيل لضرب املنشآت النووية 
اإليرانية انطالقا من حاجة قادتها العسكرين 
إلى سماء صافية إلرسال قوات من املظلين 
إلى املواقع اجلبلية النائية حيث توجد تلك 

املنشآت.
ونسبت الصحيفة إلى املصدر قوله »إن 
ظروف الطقس لم تعد مواتية خلطط اسرائيل« 
مشيرة إلى أن الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد كان أعلن أن بالده ستخصب ما يكفي 
من اليورانيوم إلنتاج أول قنبلة نووية في 

صيف العام املقبل.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامــــن نتنياهو حدد هــــذه الفترة كموعد 
نهائي لكي يقوم العالم بوقف برنامج ايران 

النووي.
ونقلت »صن« عن النائب البريطاني بن 
واالس عضو اللجنة البرملانية حول العالقات 
البريطانيةـ  اإليرانية قوله إن »من مصلحة 
اسرائيل إعطاء فرصة لكي تأخذ العقوبات 
والتدابير األخرى مفعولها، كما يتعن على 
ايران أن تدرك أن من مصلحتها أيضا تبديد 

القلق بشأن طبيعة برنامجها النووي«.
وكانت تقارير صحافية كشفت مؤخرا أن 
جون ســــوارز رئيس جهاز األمن اخلارجي 
البريطاني )إم آي( اجرى زيارة ســــرية غير 
عادية إلى اسرائيل حلث رئيس وزرائها بنيامن 
نتنياهــــو على عدم اعطــــاء الضوء األخضر 

خلطط مهاجمة ايران.
وقالت إن سوارز ســــلم نتنياهو رسالة 
مفادها أن احلكومة البريطانية تعارض العمل 
العسكري ضد ايران اآلن العتقادها أن الهجوم 
اإلســــرائيلي ضد منشآت طهران النووية قد 

يكون وشيكا.

القدس ـ أ.ف.پ: اعترفت اسرائيل للمرة 
االولى مبسؤوليتها عن اغتيال خليل الوزير 
أبوجهاد الذي كان الرجل الثاني في منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس، كما ورد 
أمس في صحيفــــة »يديعوت احرونوت«. 
وكشفت الصحيفة هوية وصورة قائد وحدة 
الكوماندوس االسرائيلي الذي قتل ابو جهاد 
فــــي قلب العاصمة التونســــة في 15 ابريل 

.1988
ونشرت الصحيفة صورة وكلمات اجلندي 
الذي اطلق النار على الصفحة االولى، وهو 
يقـــول »نعم نعم انا الذي اطلقت النار على 
أبوجهاد بدون اي تردد، كان أبوجهاد مخيفا، 
لقد تســـبب بقتل مدنين«. وقال الصحافي 
االسرائيلي رونن بيرغمان الذي كتب املقالة 
ان »ناحوم ليف هو الذي ترأس فرقة االغتيال 

في تونس«.
وكان أبوجهاد الرجـــل الثاني في حركة 
فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينية بعد 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومسؤول 
القطاع الغربي )الضفة الغربية وقطاع غزة 

عن العمليات العسكرية والتنظيمية(.
وهي املرة االولى التي تعترف فيها اسرائيل 
مبســـؤوليتها عن اغتيال أبوجهاد، بحسب 

الصحيفة.
وتابعت »يديعوت احرونوت« ان »وحدة 
قيســـاريا التابعة للموساد هي التي نفذت 
العملية الى جانب هيئة االركان العامة )...( 
وناحوم ليف كان نائبا لقائد الوحدة املسؤولة 
عن االغتيال انذاك موشـــيه يعلون الوزير 
احلالي من حزب الليكود«  وروت الصحيفة 

ان »26 شخصا شاركوا في العملية«.
واضافت ان »اجلنود االسرائيلين نزلوا 
قبالة شواطئ تونس وقامت وحدة كوماندوس 
من البحرية االسرائيلية بنقلهم حتى الشاطئ 
في تونس وهناك اتصلوا مع رجال املوساد 

الذين كانوا قد وصلوا قبلهم بيومن«.
وكان ليف التقى مع »يديعوت احرونوت« 
قبل ان يلقى مصرعه في حادث سير اثناء 
ارتياده دراجته النارية في عام 2000، وسمحت 
الرقابة العسكرية بنشر املقال بعد ستة اشهر 

من وصوله اليها.

حماس تهاجم اجلبهة الشعبية وتنفي إجراء 
اتصاالت مع إسرائيل لعقد هدنة طويلة األمد

باراك: إسرائيل لن تعتمد على أقرب وأوثق 
حلفائها ملنع إيران من احلصول على النووي

غزةـ  يو.بي.أي: هاجمت حركة »حماس« 
بشدة امس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطن 
نافية ما ذكره أحد مســـؤولي األخيرة بأن 
حركة املقاومة اإلسالمية في فلسطن جتري 
اتصاالت مع إســـرائيل للتوصل لعقد عهدة 

تستمر 20 عاما.
وقال نائب رئيس كتلة حماس البرملانية 
إسماعيل األشقر في بيان له تلقت »يونايتد 
برس انترناشـــونال« نسخة منه إن األنباء 
التـــي حتدثت عن إجـــراء حركته اتصاالت 
مع إسرائيل بهدف حتقيق هدنة لـ 20 عاما 
واســـتضافة دولة أوروبية لوفد إسرائيلي 
اجتمع الى وفد من حركة حماس واشتراط 
االحتالل حضور خيرت الشاطر ممثل جماعة 

اإلخوان املسلمن اللقاء »غير صحيحة«.
وجاء تصريح األشقر تعقيبا على تصريح 
لعضو املكتب السياســـي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطن رباح مهنا اتهم فيه حماس 
بأنها »ليست معنية بتحقيق املصاحلة في 
هذا الوقت لعدة اعتبارات أولها انشـــغالها 
بانتخاباتها الداخلية وتوجهها نحو إجراء 
اتصاالت مع اجلانب االسرائيلي بهدف حتقيق 

هدنة لـ 20 عاما«.
وقال مهنا في تصريح نقله املوقع الرسمي 
للجبهة على اإلنترنت إن اإلسرائيلين اشترطوا 
حضور ممثل اإلخوان املسلمن اللقاء مقترحن 
القيادي فيها خيرت الشـــاطر مطالبا حركة 
حماس بنفي أو تأكيـــد األخبار التي أفادت 

عن استضافة دولة أوروبية لوفد إسرائيلي 
اجتمع الى وفد من حركة حماس.

غير أن نائب رئيس كتلة حماس البرملانية 
قال إن »رباح مهنا واجلبهة الشعبية يعيشون 
في حالة ســـكر سياسي وعندما يقطع املال 
السياســـي عنهم يفبركون أخبـــارا كاذبة 
كهذه ويشنون هجوما على حركة حماس«. 
في إشارة إلى وقف الســـلطة الفلسطينية 
املخصصات املالية املخصصة للجبهة الشعبية 
منذ عدة أشهر في ضوء األزمة املالية التي 

متر بها السلطة.
وأضاف األشـــقر إن »الذيـــن أوغلوا في 
االعتراف بإسرائيل يريدون ذلك للحركات 
اإلســـالمية وهـــذا لن يكون بـــأي حال من 
األحوال«، مشددا على أن حركة حماس »لم 
ولن تعترف بإسرائيل ال شكال وال فعال وال 

قوال«.
وقال »لن نعترف بإســـرائيل وإسرائيل 

إلى زوال«.
واســـتهجن األشـــقر »صدور مثل هذه 
األكاذيب على لسان القيادي مهنا«، متسائال 
في الوقت ذاته عن »موقف اجلبهة الشعبية 
من التنسيق األمني وضياع منظمة التحرير 

الفلسطينية«.
وطالب األشقر اجلبهة الشعبية بـ »التراجع 
عن موقفها جتـــاه هـــذه األكاذيب وحتمل 
املســـؤولية الكاملة جتاه القضايا الوطنية 
ومراجعة مواقفها الوطنية قبل صدروها«.

تل أبيـــب ـ د.ب.أ: صرح وزيـــر الدفاع 
االســـرائيلي إيهود باراك امـــس األول بأن 
بالده لن تعتمـــد »حتى على اقرب حلفائها 
وأوثقهم« ملنع ايران من احلصول على أسلحة 

نووية.
وأضاف باراك في كلمة في املركز البريطاني 
ـ اإلسرائيلي لالتصاالت واألبحاث في لندن 
ان إســـرائيل تعيش في منطقة قاسية »ال 
يرحـــم فيهـــا الضعيف وال فرصـــة ثانية 
 للذين ال يســـتطيعون ان يحموا أنفسهم«،

بحســـب صحيفـــة »جيروزاليم بوســـت« 
اإلسرائيلية.

وتابع ان إسرائيل لن تعتمد على تأكيدات 
الواليات املتحدة بشـــأن منـــع ايران من ان 
تصبح دولة نووية. واستطرد »كل اخليارات 
مطروحة على الطاولة ملنع ايران من عبور 
نقطة الالعـــودة. نتوقع ان يعني كل الذين 
يتحدثون عن ذلـــك ما يقولون واننا نعني 

ما نقول«.
وفيما يتعلق بســـورية، أشار باراك الى 
مقتل أكثر من 30 ألف شخص، مضيفا »إيران 

وحزب اهلل هما احلليفان الوحيدان للرئيس 
السوري بشار األســـد وأنهما سيتعرضان 
لضربـــة هائلة في حال ســـقوطه. نأمل أال 
تنزلق البـــالد الى فوضى عارمة ومالذ آمن 

آخر لإلرهاب عند حدودنا«.
وقال ان إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية 
اذا رأت ان هناك محاولة لنقل أسلحة كيماوية 
الى اإلرهابين، متابعا: »أصدرت  ســـورية 
تعليمات للجيش االسرائيلي مبراقبة احتمال 
نقل األسلحة املتقدمة وترسانة األسد الكيماوية 
الى لبنان و»سنتخذ اإلجراء الضروري ملنع 

ذلك«.
وحول الوضع فـــي مصر، قال ان البالد 
قـــد »دخلت عصرا جديـــدا.. نظام اإلخوان 
املســـلمن يوفر الريح اخللفية حلماس في 

غزة واملتطرفن في األردن«.
وأضاف: »معاهدة السالم مع مصر متثل 
رصيدا إستراتيجيا لكلتا الدولتن ونتوقع 
من احلكومة اجلديدة ان حتترمها إضافة الى 
االلتزامـــات الدولية األخرى من أجل إحالل 

السالم واالستقرار في املنطقة بأسرها«.


