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كوريا اجلنوبية تقدّم عرضاً أخيراً الستئناف مباحثات »كيسونغ«عربية وعالمية
سيئول وكاالت: بعثت كوريا اجلنوبية أمس برسالة رسمية إلى كوريا الشمالية تعرض فيها إجراء 
»محادثات نهائية« ملناقشة تطبيع املجمع الصناعي بني الكوريتني واملعلق نشاطه في بلدة كيسونغ 
احلدودية بكوريا الشمالية. وذكرت وكالة أنباء »يونهاب« الكورية اجلنوبية أن وزارة الوحدة، 
التي تتعامل مع العالقات بني الكوريتني، أعلنت أنه مت إرسال الرسالة عبر خط االتصال في القرية 
احلدودية بامنوجنوم احملايدة ومت استقبالها من قبل كوريا الشمالية.
وقالت إن الرسالة لم تقترح موعدا أو مكانا للمحادثات، مشيرة إلى أن الرسالة تدعو كوريا الشمالية 
إلى الرد فورا على اقتراح احملادثات.

 د.محمد البرادعي خالل استقباله أشتون أمس بالقاهرة  )أ.پ(

أشتون تطالب بانتقال سريعة للسلطة مبشاركة جميع األطراف

منصور يفّوض الببالوي بعض مهامه في حال الطوارئ 
و»الدفاع الوطني« يحذر من »إجراءات حاسمة« 

القاهــــرة ـ وكاالت: عقدت 
املمثلة العليا لالحتاد األوروبي 
للشــــؤون اخلارجية كاثرين 
أشــــتون محادثات امس مع 
كبــــار املســــؤولني املصريني 
اليجاد حل لألزمة السياسية 
الراهنــــة فــــي البــــالد، حيث 
التقت كال من الرئيس املؤقت 
عدلي منصور ونائب رئيس 
الدولية  اجلمهورية للشؤون 
د.محمد البرادعي والفريق أول 
عبدالفتاح السيســــي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
والقائد العام للقوات املسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، 
ووزير اخلارجية نبيل فهمي، 
إلى جانب القوى السياســــية 
فــــي ذلك ممثلو  األخرى مبا 
حزب احلرية والعدالة الذراع 
السياســــية جلماعة اإلخوان 
املســــلمني، وممثلو املجتمع 
املدنــــي. ودعت أشــــتون إلى 
عملية انتقال شاملة وسريعة 
للسلطة في مصر تشمل جميع 
األطــــراف مبا فيهــــا جماعة 

اإلخوان املسلمني.
وقالت أشــــتون، في بيان 
أصدرتــــه ســــفارة االحتــــاد 
األوروبي، ان هذه العملية يجب 
أن تؤدي، في أسرع وقت ممكن، 
إلى نظام دســــتوري وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل 

حكومة بقيادة مدنية.
الســــياق السياسي  وفي 
ذاته، أعلنت رئاسة اجلمهورية 
إصــــرار الدولة املصرية على 
املضــــي في اســــتكمال تنفيذ 
خارطة املستقبل، مشددة على 
أنها لن تقف مكتوفة األيدي 
جتاه اإلرهاب. وقال مستشار 
رئيس اجلمهورية للشؤون 
السياســــية واالستراتيجية، 
د.مصطفى حجازي، في تصريح 
للصحافيني، ان الدولة ماضية 
في تنفيــــذ خريطة الطريق، 
حيــــث مت تشــــكيل حكومة 
انتقالية حتــــاول إعادة األمن 
واالستقرار للشارع املصري 
ودفع عجلة االقتصاد، مشيرا 
إلى أن بدء اجتماعات اللجنة 
املعنية بإدخال تعديالت على 
الدســــتور وتنفيذ باقي بنود 

اخلريطة قريبا.
وأضاف ان الدولة املصرية 
ستعمل بكل جد وقوة لتأمني 
املواطن واملجتمع من احلرب 
التي يتعرض لها،  اإلرهابية 
موضحا أن أعمــــال جماعات 
اإلرهاب تتجاوز االحتجاجات 
واالعتصامات السلمية وحرية 

التعبير عــــن الرأي وبالتالي 
أصبح من املتعني على الدولة 
الكفيلة  اتخــــاذ اإلجــــراءات 
بحماية املجتمع. وشدد على 
أن الدولة لــــن تقف مكتوفة 
األيدي إزاء اإلرهاب وستتخذ 
كل اإلجراءات القانونية حيال 
من يريق دماء املصريني ومن 
يتاجر بتلك الدماء، ومبا يتفق 
مع حقوق اإلنســــان، إلعادة 
الهدوء واالســــتقرار للشارع 
املصري. وتابع ان معتصمي 
رابعة والنهضة )املعتصمون 
املؤيدون للرئيس املعزول محمد 
مرســــي(، يحاولون حتويل 
أنفسهم إلى ضحية لتحسني 
ظروف التفاوض بالنسبة لهم 
على طاولة املفاوضات. وأكد 
حجازي ان الرئاسة ترحب بكل 
الوطنية احلريصة  املبادرات 
على حتقيق ســــلم املجتمع، 
ولكــــن هذه املبــــادرات، مهما 
كانت من أي من الشخصيات 
التي نقدرها، يجب  الوطنية 
أال تتجــــاوز الواقــــع اجلديد 
الذي تشــــكل بعد 30 يونيو، 
مع التأكيــــد على املضي قدما 

في خريطة الطريق.
في غضون ذلــــك، اصدر 
املستشــــار عدلــــي منصور 
رئيــــس اجلمهوريــــة قرارا 
جمهوريــــا بتفويض د.حازم 
الببالوي رئيس مجلس الوزراء 
باختصاصات رئيس اجلمهوري 

في حالة الطوارئ.
وفي الوقت الذي دعا فيه 
التحالف الوطني لدعم الشرعية 
الى تنظيم مسيرات تتوجه الى 
مديريات األمن في احملافظات 
الدانة اطالق الرصاص احلي 
على املتظاهرين السلميني من 

قبل الشــــرطة، وإلى تظاهرة 
»مليونية« اليــــوم »من اجل 
استرداد احلرية والكرامة التي 
سلبها االنقالب )..( ومن اجل 
الذين اغتالتهم  حق الشهداء 
رصاصات االنقالب«، حذرت 
وزارة الداخلية في بيان لها امس 
من اإلقدام على اقتحام منشآت 
الدولة، او التعدي عليها، الفتة 
الى ورود معلومات باعتزام 
عدد من أنصار جماعة اإلخوان 
املسلمني املعتصمني مبنطقة 
رابعــــة العدوية اقتحام قاعة 

املؤمترات مبدينة نصر.
وأكدت الوزارة أن األجهزة 
األمنية ستتصدى بكل القوة 
واحلسم لتلك احملاوالت، ولن 
تســــمح مبثل تلك املمارسات 
التي تعد انتهاكا لسيادة الدولة، 

وتهديدا ملصالح الشعب.
كما اطلق اجليش املصري 
حتذيــــرا مماثال فجــــر امس 
ألقت طائرات مروحية  حيث 
تابعة للقوات املسلحة بيانا 
على معتصمي رابعة العدوية 
ناشدتهم فيه عدم االقتراب من 
املنشآت والوحدات العسكرية. 
ودعا البيان »اجلميع للتعاون 
واالستجابة لتعليمات القوات 
املســــلحة حرصا علــــى أمن 
إراقة  البالد وعدم  واستقرار 

الدماء«.
وكان مجلس الدفاع الوطني 
املصري قد حذر أنصار الرئيس 
املعزول محمد مرسي من انه 
ســــيتخذ »اجراءات حاسمة 
وحازمة« اذا جتاوزوا »حقوقهم 
في التعبير السلمي عن الرأي 
القانون،  وفي اطار ســــيادة 
وضمن قواعد االحترام الواجب 

حلقوق االنسان«.

اإلسالميون يدعون 
إلى »مليونية« 

اليوم

اعتقال أبوالعال ماضي وعصام سلطان وأمر بضبط صفوت حجازي

حبس 72 متهمًا من معتصمي »رابعة العدوية« احتياطيًا 
في أحداث املنصة ومباشرة التحقيق في عنف »أبو حشيش«

د.املسباح: مجازر مصر وصمة عار على جبني وضمير اإلنسانية

القاهرة ـ وكاالت: أمر النائب العام املصري املستشار هشام 
بركات امس بحبــــس 72 متهما من معتصمي »رابعة العدوية« 
ملــــدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي جتري معهم 
على خلفية أعمال العنف واالشتباكات التي وقعت أمام النصب 

التذكاري بطريق النصر مبدينة نصر أخيرا.
وأســــندت النيابة العامة إلى املتهمني خالل التحقيقات تهم 
القتل والشروع في القتل بغرض اإلرهاب، وحيازة أسلحة نارية 
وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة 
مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة 
عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية 
ترويع املواطنني، والتخريب واإلتالف العمد للممتلكات العامة 

واخلاصة، وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.
وأمرت النيابة العامة، في حتقيقاتها بضبط وإحضار الداعية 
صفوت حجازي، وذلك في ضوء ما كشــــفت عنه أقوال الشهود 
واملتهمني خالل التحقيقات من قيامه بالتحريض على ارتكاب 
اجلرائم املسندة إلى املتهمني. من جهة أخرى، ألقت قوات األمن 
املصرية فجر امس القبض على القياديني اإلسالميني أبو العال 

ماضي وعصام سلطان، التهامهما بالتحريض على العنف.
وقالت مصادر أمنية متطابقة ان نحو 30 من عناصر مديرية 
أمن القاهرة شــــاركوا في عملية توقيف رئيس حزب الوســــط 

اإلســــالمي أبو العــــال ماضي ونائبه عصام ســــلطان بضاحية 
املقطم في القاهرة، وأنه مت اقتيادهما إلى ســــجن مزرعة طرة 
متهيدا لتقدميهما إلــــى النيابة لبدء التحقيق ببالغات تتهمهما 

بالتحريض على العنف.
وأوضحت املصادر األمنية أنه عثر بحوزة ماضي وسلطان 

على مبلغ 15 ألف دوالر، و15 ألف يورو، و80 ألف جنيه.
الى ذلك، انتقل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية 
إلجراء املعاينــــة ملكان أحداث العنف التي شــــهدتها عزبة أبو 
حشــــيش، التابعة ملنطقة حدائق القبة مبحافظة القاهرة، إثر 
وقوع اشــــتباكات عنيفة بني مؤيدي الرئيــــس املعزول محمد 
مرســــي وعدد من معارضي اإلخوان املســــلمني، مما تسبب في 

وقوع إصابات واحتراق عدد من املنازل.
جاء ذلك بناء على تعليمات النائب العام املستشــــار هشام 
بركات، بفتح حتقيقات موســــعة في أحداث عزبة أبوحشيش، 
حيث كلف نيابة شــــرق القاهرة الكلية مبباشرة التحقيق في 
األحداث واستجواب املتهمني الذين ضبطوا بواسطة قوات األمن، 
كمــــا خاطبت النيابة العامة األجهــــزة األمنية بوزارة الداخلية 
بسرعة إنهاء حترياتها حول الواقعة، وكشف هوية الشخصيات 
احملرضة على أعمال العنف واملتورطني في االعتداء على أهالي 

عزبة أبو حشيش.

استنكر الداعية اإلسالمي الشيخ د.ناظم املسباح قيام قوات 
األمن املصرية مبجزرة رابعة العدوية التي راح ضحيتها عشرات 
األنفس فجر السبت املاضي، متسائال اين العدل واحليادية في 
تعامل اجليش والشرطة مع جموع الشعب املصري من مؤيدي 
او معارضي االنقالب العســــكري؟ الفتا الى ان القتل والتنكيل 
باملعارضــــني لن يحل األزمة التي متر بها مصر ســــيما في ظل 
الشــــعور العام لدى املواطنني بأن حقوقهم وأصواتهم مهدرة 
وال قيمة لها، مؤكدا ان االحداث التي بثتها وسائل االعالم منكر 
عظيم ال يرضي اهلل تعالــــى وال عباده، وأنها وصمة عار على 
جبني االنسانية، مذكرا القائمني على السلطة في مصر من جيش 

وشرطة بقوله تعالى )من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأمنا قتل الناس 

جميعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا(.
وأوضح د.املسباح ان حماية جميع فصائل وأفراد الشعب 
املصري واجب شرعي على الســــلطة القائمة وال يجوز شرعا 

حماية مجموعة والتنكيل بأخرى ملجرد اخلالف السياسي.
وناشــــد جموع املصريني أال يحيدوا عن التعبير عن آرائهم 
بالوسائل الســــلمية، مجددا دعوته للســــلطة القائمة وعقالء 
مصر لضرورة العمل على عودة األمور الى نصابها الشــــرعي 

والدستوري.

 رجال أمن عراقيون يعاينون أحد مواقع التفجيرات امس   ) ا.پ( 

األمم املتحدة حتذر من تفاقم العنف الطائفي بالبالد

17  سيارة مفخخة تقتل وجترح املئات 
في هجمات على أحياء بغداد الشيعية

بغداد ـ وكاالت: قتل نحو 
55 شخصا وأصيب أكثر من 
225 آخرين بجروح في انفجار 
17 سيارة مفخخة في العراق 
امس، استهدفت معظمها احياء 
شــــيعية في بغداد، في حلقة 
جديدة من مسلسل العنف الذي 
حصد أرواح 785 شخصا منذ 
بداية يوليو اجلاري، فيما لم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

هذه األحداث.
وقالت مصادر عراقية طبية 
وأمنية مسؤولة ان 12 سيارة 
مفخخــــة اســــتهدفت مناطق 
متفرقة مــــن محافظة بغداد، 
بينما انفجرت خمس سيارات 
اخرى في الكوت والســــماوة 

والبصرة.
وأوضح مصدر مسؤول في 
وزارة الداخلية ان الهجمات التي 

وقعت في أوقات متزامنة.
وأضــــاف املصــــدر ان 34 
شــــخصا قتلوا وأصيب اكثر 
من 130 بجروح في الهجمات 
داخــــل مدينــــة بغــــداد التي 
اســــتهدفت معظمهــــا مناطق 
شيعية، بينما قتل شخصان 
وأصيب 15 بجروح في انفجار 

احملمودية.
الســــيارات  واســــتهدفت 
املفخخة في العاصمة مناطق 
البيــــاع )غرب( والرســــالة 
)جنوب غرب( والصدر )شرق( 
واحلرية )شــــمال( والشرطة 

الرابعة )جنوب( والكاظمية 
)شمال( والطوبجي )شمال( 

وابو تشير )جنوب غرب(.
 وفــــي هجمات وقعت في 
مناطــــق اخرى مــــن العراق، 
قتلت سيارتان مفخختان في 
الكوت ستة اشخاص وأصابت 
57 بجروح، فيما قتل شخصان 
آخران وأصيب 10 بجروح في 
السماوة، وقتل أربعة أشخاص 
وأصيب خمسة في البصرة.

من جهة أخــــرى قتل آمر 
الفوج اخلامس في شــــرطة 
طوارئ محافظة صالح الدين 
و4 من مرافقيه وجرح 3 آخرين 
بانفجار ثالث عبوات ناسفة في 
تتابع سريع أثناء مرور رتل 
أمني شمال تكريت، كما قتل 
خمسة أشخاص وأصيب 38 
آخرون بجروح في تفجيرين 
وقعا امس أيضا في محافظة 

واسط بجنوب العراق.
وجاء هذا اليوم الدامي بعد 
أسبوع على تعرض سجني 
التاجي وأبو غريب إلى الشمال 
والغرب من بغداد إلى هجوم 
مســــلح تخللته اشــــتباكات 
تواصلت لساعات، متكن خاللها 
مئات الســــجناء من الهروب، 
بينهم قادة كبــــار في تنظيم 
امني  القاعدة. وقال مسؤول 
رفيع املستوى لفرانس برس 
ان هــــروب هؤالء الســــجناء 
وضع البالد على عتبة »ايام 

سوداء«، اذ ان السجناء الهاربني 
يسعون الى القيام »بعمليات 

انتقامية«.
وكان تنظيــــم »الدولــــة 
اإلسالمية في العراق والشام« 
الذي يتبع قيادة القاعدة، تبنى 
الهجوم على  الثالثاء املاضي 
السجنني، معلنا عن »حترير« 
أكثــــر من 500 ســــجني. ومن 
جهته، أعــــرب القائم بأعمال 
املمثل اخلــــاص لألمني العام 
لألمم املتحدة في العراق يورجي 
العميق  بوســــتني، عن قلقه 
التفجيرات  في أعقاب موجة 
اجلديدة بالسيارات املفخخة 
العراق أمس  التي وقعت في 
وأســــفرت عن مقتل وإصابة 

العشرات من املدنيني.
بيــــان لبعثة األمم  ونقل 
املتحدة في العراق عن بوستني 
قوله: أشعر بقلق عميق إزاء 
العنف في  أعمــــال  تصاعــــد 
العراق، التي حتمل في طياتها 
مخاطر عودة البالد إلى الصراع 

الطائفي.
أن  بوســــتني  وأضــــاف 
العــــراق ينزف جــــراء أعمال 
العنف العشوائية التي بلغت 
أرقاما قياسية لألسف خالل 
شهر رمضان املبارك، مناشدا 
الزعماء السياســــيني  جميع 
للقيام بتحرك فوري وحاسم 
لوقف ســــفك الدمــــاء الذي ال 

معنى له.

خامنئي يحذر من محاوالت زرع الفرقة بني السنة والشيعة

معلومات ترجح ترشيح روحاني »ظريف« للخارجية 
وزنغنه للنفط واإلبقاء على وزير الدفاع احلالي  

ـ وكاالت: حذر  عواصم 
الثورة اإلسالمية  مرشـــد 
في إيران علي خامنئي، من 
وجود محاوالت حتاك من 
قبل األعداء لزرع الفرقة بني 
املسلمني الشيعة والسنة.

ونســـبت وسائل إعالم 
إلى خامنئي  إيرانية أمس 
قوله لدى استقباله حشدا من 
الطلبة اجلامعيني، وممثلي 
التنظيمات والهيئات العلمية 
والثقافيـــة والسياســـية 
واملهنيـــة اإليرانيـــة، »إن 
إلـــى  األعـــداء يعمـــدون 
استهداف الشيعة في العالم 
حتـــت ذريعة االرتباط مع 
إيـــران«. وأضاف خامنئي 
»ال يعلم األعـــداء أن أبناء 
السنة الكرام في العديد من 
دول العالـــم يقفون بصف 
إيران اإلسالمية  جمهورية 
ويدافعـــون عنها اكثر من 
الشيعة«. وأشار خامنئي إلى 
أن التطورات التي تشهدها 
بعض دول املنطقة، وقال 
التطـــورات تظهر  إن هذه 
مدى عمق ظاهرة الصحوة 
اإلسالمية في ضمائر شعوب 

املنطقة.
وأضاف: »إال انه ولسوء 
إدارة املرحلـــة ولنقـــص 
التجربة وممارســـة احلكم 
وصلت األوضاع إلى ما آلت 
إليه من األلم كما هو احلال 

اآلن في مصر«.
من جهة أخرى، أعلن نائب 
سابق في مجلس الشورى 
اإليراني أن الرئيس املنتخب 
حسن روحاني اختار محمد 
جواد ظريف لتولي منصب 
وزير اخلارجية في احلكومة 

املقبلة.
الســـابق  النائب  وقال 
حسن غفوري فرد في مقابلة 
مع قناة»العالم« اإليرانية 
أمس »إن اللجان املتخصصة 
في التشكيلة احلكومية قد 
باشرت عملها منذ حوالي 
شهر تقريبا وأنا هنا أذكر 
بعض األسماء فعلى سبيل 
املثال فإن محمد جواد ظريف 
سيتولى وزارة اخلارجية، 
وان وزارة الثقافة واإلرشاد 
إلى علي جنتي«.  ستسند 
وأضـــاف: »فيمـــا يتعلق 
بحقيبة وزارة الدفاع يدور 
احلديـــث على األكثر حول 
الوزير احلالي العميد أحمد 
وحيدي«. وقال: »اعتقد أن 
الرئيس املنتخب حســـن 
روحاني يريد االســـتفادة 
من بعض الوزراء الذين هم 
اآلن في احلكومة الراهنة«. 
وأشار غفوري إلى »أن اسم 
وزير اخلارجية احلالي علي 
أكبر صاحلي مطروح لتولي 
رئاسة منظمة الطاقة الذرية 
وهو كان في السابق رئيسا 

لهذه املنظمة، لكن يبدو أن 
صاحلي يرغب في أن يذهب 
إلى بعثة إيـــران في األمم 
املتحـــدة بنيويورك إذا لم 
يبق في وزارة اخلارجية«. 
وقال إن اسم وزير اخلارجية 
األســـبق علي أكبر واليتي 
مطـــروح لتولـــي منصب 
األمـــني العام ملجلس األمن 

القومي.
وفي السياق ذاته، قالت 
وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء 
إن الرئيس روحاني سيرشح 
بيجـــن زنغنه للعودة إلى 
الذي  النفط  منصب وزير 
شـــغله في الفترة من عام 

1997 إلى عام 2005.
الوكالـــة عن  ونقلـــت 
مصادر في مكتب الرئيس 
اإليراني قولها إن روحاني 
سيرشـــح محمد فروزنده 
رئيســـا للمجلـــس األعلى 
لألمن القومي وهو منصب 
سيجعله كبيرا للمفاوضني 

النوويني.
إلى ذلك، أعلن املتحدث 
باســـم وزارة اخلارجيـــة 
اإليرانية عباس عراقجي، 
أن اكثر من 40 دولة أكدت 
مشـــاركتها فـــي مراســـم 
تنصيب الرئيس املنتخب، 
حســـن روحانـــي، في 4 
املقبل، بينهم 10  أغسطس 
دول على مستوى رؤساء 

اجلمهورية.
وقـــال عراقجـــي، فـــي 
تصريح نقلته وكالة األنباء 
اإليرانية الرســـمية )ارنا( 
أمـــس إن 10 دول أخـــرى 
ســـتتمثل على مســـتوى 
رئيـــس وزراء، ورئيـــس 
أما  برملان، ونائب رئيس، 
باقي الدول فعلى مستوى 

وزراء.
إيـــران وجهت  وكانت 
دعوات لكل الدول باستثناء 
الواليات املتحدة وإسرائيل 
للمشـــاركة في مراسم أداء 
اليمني الدستورية للرئيس 

اإليراني املنتخب.
من جهتـــه، أعلن املدير 
املراســـم في  العام لدائرة 
مجلس الشـــورى اإليراني 
محمـــد يثربـــي أن زعماء 
أفغانســـتان،  مـــن  كل 
وكازاخستان، وباكستان، 
ولبنان، وأرمينيا، وكوريا 
الشمالية، وطاجيكستان، 
وتركمانستان، غينيا بيساو، 
وتوغو، سيشاركون في هذه 

املراسم.
وأضاف يثربي، أن مساعد 
األمني العام لألمم املتحدة، 
املاليزي  الـــوزراء  رئيس 
األســـبق مهاتيـــر محمد، 
ونائب الرئيـــس العراقي، 
سيشاركون أيضا في حفل 

التنصيب.


