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)أ.پ( الرئيس السوري بشار األسد خالل اجللسة اخلتامية للقمة العربية وبجانبه وزير اخلارجية السوداني  

)رويترز( األمني العام للجامعة العربية عمرو موسى مطرقا خالل املؤمتر الصحافي اخلتامي للقمة العربية 

أكد استعداده لزيارة القاهرة في أي وقت.. ومصر ترحب

األسد لـ »األنباء«: القمة العربية دعم للمقاومة ووقف االستيطان 
سرت ـ هدى العبود

قال الرئيس السوري د.بشار االسد امس إن بالده على 
استعداد لتحقيق املصاحلة العربية في اي وقت، مؤكدا ان 

بالده تسعى لتحقيق هذه املصاحلة منذ سنوات.
وأوضح األسد، في تصريحات للصحافيني على هامش القمة 
العربية العادية الثانية والعشرين مبدينة سرت، أنه مستعد 

في اي وقت لزيارة مصر متى أراد املصريون ذلك.
وردا على سؤال حول امكانية لقائه مع الرئيس املصري 
حسني مبارك، قال الرئيس األسد: »سنلتقي بكل املسؤولني 

العرب بدون استثناء وعلى كل املستويات«.
وفيما يتعلق مببادرة مينية قدمت للقمة العربية احلالية 
إلقامة احتاد عربي، قال الرئيس السوري إن »املبادرة اليمنية 
كمبدأ جيدة ولكنها حتتاج ملزيد من الدراس����ة«، وردا على 
سؤال ل� »األنباء« اعتبر األس����د ان القمة العربية هي قمة 

دعم املقاومة ووقف االستيطان.
من جهته، أعرب أحمد أبو الغيط وزير اخلارجية املصري 
عن ترحيب بالده بزيارة الرئيس الس����وري بش����ار األسد 

للقاهرة إذا رغب في ذلك.
وقال أبو الغيط، تعقيبا على ما أعلنه الرئيس األسد إن 
»هذا أمر طيب ونرحب به إذا كانت هناك رغبة من الرئيس 
بش����ار فهو رئيس عربي ش����قيق لدولة ارتبطت بأحسن 
العالقات على مدى س����نوات مع مصر وأث����ق بأن القيادة 

املصرية سترحب بذلك«.
وأضاف أبو الغيط في تصريحات صحافية في سرت أن 
س����ورية عرضت خالل القمة مقترحات لتحقيق املصاحلة 

العربية و»إننا تشاورنا معهم ومت إدخال بعض التعديالت 
على هذه املقترحات ووافقنا فيها األشقاء في سورية النها 
مهمة وذات مغزى«. إلى ذلك، أكد الش����يخ حمد بن جاسم 
رئي����س وزراء قطر ووزير اخلارجي����ة امس أنه »ال يوجد 
خالف مصري � قطري«، وقال ان مصر دولة عربية كبرى 
ش����قيقة جتمعنا بها أشياء كثيرة، ولكن هناك خالفات في 
وجه����ات النظر في بعض األم����ور، وحكمة القائدين قادرة 

على حل هذه اخلالفات.
وقال بن جاسم، في تصريحات له على هامش مشاركته 
في القمة العربية مبدينة سرت الليبية، إن »اخلالفات في 
الرأي س����تكون موج����ودة اليوم وغدا، لكن م����ن املهم أنها 
ال تطغ����ى وتؤدي لتخريب العالقات ب����ني أي دولة عربية 
وأخرى،  وبالنس����بة لنا فنحن حريص����ون على أن تكون 
هناك عالقات لقطر مع كل اشقائها العرب في إطار عالقات 

أخوية ومتينة«.
وحول اخلالف بني الدول العربية على مكان استضافة 
القمة العربية املقبلة املقرر أن تستضيفها العراق، قال بن 
جاسم إن مس����ألة عقد القمة العربية املقبلة في العراق مت 
التباحث حولها بشكل مفصل، مشيرا الى أن اإلطار املتبع 
هو أنه اذا تعذر عقد القمة في الدولة املقررة فعادة يتم نقلها 

ملقر اجلامعة العربية مبصر وهذا ليس بغريب.
وفيما يتعلق مبدى اإلجماع العربي على اقتراح األمني 
العام بإقامة فضاء للجوار العربي، أجاب بن جاسم بالقول 
إنه ال يوجد خالف على الفكرة باعتبارها فكرة طيبة وقطر 
تؤيدها، والبد لكل الدول العربية من أن توافق عليها، وأعتقد 

أنها في طور البحث بني الدول العربية.
وردا على سؤال عن وجود جتاوزات من جانب ايران 
جتاه بعض الدول العربية،  قال بن جاسم ان هذه األمور 
س���تبقى موجودة مع دول اجلوار، ولكن من املهم جدا 
كيف نتفاعل معهم وكيف نقول لهم هذا عندكم حق فيه، 
وهذا ال، وهذا يحت���اج الى إجماع عربي والى حوار، قد 
يكون هناك س���وء فهم بسبب عدم وجود حوار، ونحن 
م���ع احلوار مع دول اجلوار ألن ه���ذا بالتالي يؤدي الى 
فه���م توجهات الطرف اآلخر في أي قضية تهم دولة من 

دول اجلوار.
وعن توصيف أمير قطر بأن هناك أزمة في العمل العربي 
خاصة في قضية دعم القدس، قال إنه »بالنسبة ملوضوع 
القدس فإن ما نس����تطيع أن نقدمه لهم اآلن أن نتبرع لهم 
مببال����غ للحفاظ على هوية القدس، أما غير ذلك في الوقت 

احلاضر فإن الوضع يحتاج الى إصالح النظام العربي«.
وأشار بن جاسم إلى أن »العقيد الليبي معمر القذافي قدم 
فكرة شاملة لهذا اإلصالح، وحسب علمي فإن هناك اتفاقا 
عاما عل����ى أن اجلامعة والعمل العربي يريد اإلصالح، وان 
هناك شيئا سيخرج من القمة في هذا اإلطار، وباملناسبة اريد 
أن أشيد بإدارة القائد الليبي في اجللسات العلنية واملغلقة 
التي كانت جلس����ات فعال على مس����توى احلدث، فهو كان 
يقود اخوانه بشكل ايجابي، وبشكل عادل، وفعال رئاسته 
لها تأثير كبير«. واعتبر بن جاس����م أن نتائج االنتخابات 
العراقية ش����أن عراقي، وقال »نحن نحت����رم النتائج التي 

ستخرج من العراق«.

شعبان لـ »األنباء«: عندما نواجه بعدّو يحاول هدم األقصى 
وتدنيس المقدسات يصبح خيارنا الوحيد المقاومة

سرت ـ هدى العبود
أثنت مستشارة الرئيس الس����وري بشار األسد 
د.بثينة ش����عبان على األجواء اإليجابية التي سادت 
القمة العربية، خاصة فيما يتعلق بوحدة املوقف من 
التعنت االسرائيلي. وقالت د.شعبان ردا على سؤال 
»األنباء« حول الصراع العربي � اإلس����رائيلي ان هذا 
املوضوع استغرق نقاشا مطوال وحيويا في االجتماع 
املغلق بني القادة العرب وكان قد بدأه العقيد القذافي 
باس����تعراض ما تقوم به اسرائيل من تهويد للقدس 
واستيالء على املقدسات وقتل يومي ودمار وتهجير 
للشعب الفلسطيني األعزل وسأل سؤاال: ما الذي ميكن 
ان تفعله حتى في وجه كل هذه التحديات التي تواجه 
الشعب الفلس����طيني األعزل الذي ال ميتلك إمكانية 
حتى الدفاع عن نفس����ه؟! ونقلت عن الرئيس األسد 
قوله إن احلد األدنى هو قطع العالقات مع اس����رائيل 

ووقف التطبيع خاصة الدول التي ليست لها عالقات مع اسرائيل واحلد 
األعلى هو أن ندعم املقاومة، وبدا ان القادة العرب يدعمون هذا التوجه 
والرأي وتوصلوا الى االتفاق على دعم املقاومة بكل أشكالها وايضا وقف 
كل اش����كال التطبيع مع اسرائيل. وردا على سؤال آخر قالت د.شعبان 
نحن نسعى للسالم مع اس����رائيل ولكن املشكلة أن اسرائيل يوما بعد 
يوم تهاجم وتتوغل وترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واثبتت 
مرة بعد أخرى أنها ال تريد الس����الم، مبادرة الس����الم العربية موجودة 

ومطروح����ة على الطاولة، لكن الطرف االس����رائيلي 
هو الذي ال يريد السالم. واضافت لقد قيل في القاعة 
ان املقاومة ليس����ت خيارنا وامنا ه����ي اخليار الذي 
فرضه اعداؤنا علينا بسبب احتاللهم وجرائمهم ضد 
الشعب الفلسطيني وازاء الشعب العربي لذلك نحن 
مع السالم اذا كان الطرف اآلخر يريد السالم ولكن اذا 
ووجهنا بطرف آخر يحاول هدم املسجد األقصى وهدم 
املقدسات واالستيالء  الفلسطينية وتدنيس  املنازل 
على األرض ماذا نفعل اخليار الوحيد الذي تركه لنا 
اعداؤنا هو املقاومة. وقالت ان األجواء كانت ايجابية 
جدا ومسؤولة ومستوى النقاش ارتقى الى مستوى 

التحدي الذي يفرضه علينا اعداؤنا.
وعن آلية دعم القدس ماديا قالت: لقد مت التأكيد 
على ان دعم املقاومة ال يعني فقط الدعم بالس����الح 
وامنا الدعم باملال والثقافة وكل اشكال املقاومة في القدس وفي كل مكان 
واحلقيقة ان االنتهاكات االس����رائيلية األخيرة ملدينة القدس كانت رمبا 
هي الفتيل الذي اشعل مشاعر القادة العرب، ودفعهم لهذا املستوى من 
النقاش اجلدي، واملس����ؤول واتخاذ هذه الق����رارات التي نأمل ان تصل 
الى مس����توى اإلجابة عن هذه التحديات التي تواجه هذه األمة. ولفتت 
الى ان هناك آليات موجودة في هذه القاعة ال تش����عر ان هناك انقساما 
فلسطينيا، بل تشعر بأن فلسطني هي املقاومة وان الدعم لفلسطني هو 

الدعم للمقاومة وهذا هو القول الواحد.

أكدت أن الخالف مع برن لم ينته والقضاء الدولي هو الفصل

ليبيا: سويسرا ُهزمت بانتهاء أزمة 
التأشيرات مع االتحاد األوروبي 

القمة العربية تطالب دول العالم
بالتعاون مع اإلمارات لضبط قتلة المبحوح

مأدبة عشاء ولوحات فلكلورية..
ولبيك يامعمر ياضمير البشرية 

س���رت � أ.ف.پ:  أعلن���ت اخلارجية الليبية 
في بيان لها أن سويس���را »هزمت« اثر االجراء 
االوروبي برفع القيود على تأش���يرات شنغن 
التي كانت وضعتها سويس���را ضد شخصيات 
ليبية بينها الزعيم الليبي معمر القذافي، بحسب 

تقارير إخبارية أمس.
واعتبرت اخلارجية الليبية في بيان لها أمس 
األول على موقعها االلكتروني ان سويسرا »هزمت 

في هذا االجراء االوروبي اجلماعي«.
واضافت ان »الوزارة اطلعت بارتياح على البيان 
االوروبي بشأن التنصل من االجراء العنصري 
ال��ذي اتخ���ذته دولة الكيان السويسري املتمثل 

في سوء استعمال منظومة شنغن«.
واكدت انه »بن���اء على ذلك، فإن ليبيا ترفع 
القي���ود املفروضة على مواطن���ي دول االحتاد 
االوروبي االعضاء في فضاء شنغن التي فرضتها 

اجلماهيرية في اطار املعاملة باملثل«.
وكانت الرئاس���ة االسبانية الدورية لالحتاد 
االوروبي اعلنت في بيان وزعته مساء السبت 
اخلارجية الليبية في سرت شرق ليبيا، انه »مت 
نهائيا الغاء اسماء املواطنني الليبيني التي ادرجت 

في وقت سابق في منظومة شنغن«.
إال أن وزير اخلارجية الليبي موسى كوسا أكد 
أمس االول، ان االزمة القائمة مع برن لم تنته.

وقال الوزير ردا على سؤال حول ما اذا انتهت 
األزمة أيضا مع سويسرا بعد االتفاق مع االحتاد 
االوروبي مساء السبت، »ال، هذا موضوع آخر«. 
وأوضح »نحن متمسكون بالتحكيم الدولي« في 
قضية توقيف هانيبعل جنل الزعيم الليبي معمر 
القذافي في يوليو 2008 بجنيڤ اثر شكوى تقدم 

بها اثنان من خدمه.
واض���اف الوزير »ونقبل بالنتائج ايا كانت، 

سلبية او ايجابية«.
غير ان الوزير الليبي اضاف ان املفاوضات مع 

اجلانب السويسري متواصلة عبر الوسطاء.
واوض���ح »االجتماعات ل���م تنقطع وميكن 

ان تك���ون هناك لقاءات قريبة بوس���اطة املانيا 
واسبانيا«. وردا على سؤال حول احتمال العفو 
عن املواطن السويسري ماكس غولدي بقرار من 
القيادة الليبية، اوضح كوسا »هذه مسالة قضاء، 

وليس هناك في القضاء قرار سياسي«.
واكد الوزير الليبي انه »هناك ش���يء اسمه 
مجلس القضاء االعلى )في ليبيا( واذا اقتنعوا 
فبإمكانهم اتخاذ ق���رار واال فال أحد بامكانه ان 
يجبرهم«، مس���تبعدا بذلك على ما يبدو امكان 
تدخل القذافي في امللف. وكانت سويسرا قررت 
في خريف 2009 فرض قيود على منح تأشيرات 
شنغن التي تسمح بحرية احلركة داخل الفضاء، 
لليبيني وبينهم خصوصا مس���ؤولون ما ادخل 

االحتاد االوروبي طرفا في االزمة بني البلدين.

س���رت � د.ب.أ: وافقت القمة العربية التي 
انعقدت في »س���رت« أمس على إدانة جرمية 
اغتيال محمود املبح���وح أحد قياديي حماس 
الت���ي وقعت في دب���ي في 19 يناي���ر املاضي 
باعتباره���ا متثل انتهاكا لس���يادة وأمن دولة 
الدولي، وأدانت  اإلمارات ولألعراف والقانون 
استغالل املزايا القنصلية التي منحت لرعايا 
الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية 

االغتيال.
ودعا القادة العرب، في البيان الصادر عن 
القمة، جميع الدول للتعاون مع األجهزة املعنية 
بالتحقيقات في قضية اغتيال املبحوح في دبي 
لضبط وتقدمي اجلناة الى العدالة ومالحقة هذه 
العصابة اإلجرامية وحسابها في إطار االتفاقيات 
الدولية والقوانني التي يجب ان تس���ري على 

جميع الدول.

وأكدوا تأييدهم جلميع جهود دولة اإلمارات 
في التحقيقات التي جتريها لكشف مالبسات 
اجلرمية حتى ميثل هؤالء املجرمون أمام العدالة، 
كما دعوا جميع دول العالم وباألخص اململكة 
املتحدة ودول االحت���اد األوروبي إلى التعامل 
بجدية مع املجموعات اإلرهابية واألش���خاص 
الداعمني لإلرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم 
منحهم حق اللجوء السياس���ي أو السماح لهم 
باستغالل مناخ احلرية للضرر بأمن واستقرار 

الدول العربية.
ودعا الق���ادة الع���رب إلى س���ن وتطوير 
التشريعات الالزمة حلظر ومكافحة استخدام 
مواقع اإلنترنت ألغراض إرهابية واالستفادة 
من القانون العربي االسترشادي ملكافحة جرائم 
تقنية أنظمة املعلومات أو ما في حكمها )وثيقة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة(.

 سرت: تخللت اليوم االول مأدبة عشاء أقامها 
قائد الثورة الليبية ترحيبا بالرؤساء والقادة العرب 
ورؤس����اء الوفود املشاركني في اجتماعات القمة. 
وحضر حفل العشاء، عمرو موسى أمني عام جامعة 
الدول العربية واألمناء املساعدون للجامعة، وبان كي 
مون أمني عام األمم املتحدة، ورجب طيب أردوغان 
رئيس وزراء تركيا، وميغيل آجنيل موراتينوس 
وزير خارجية اسبانيا، وأكمل الدين إحسان أوغلي 
أمني عام منظمة املؤمتر اإلسالمي، وعلي التريكي 
رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واحلبيب بن 

يحيى أمني عام احتاد املغرب العربي.
وقدم����ت خالل حفل العش����اء لوح����ات فنية 

استعراضية للفنون والتراث واألزياء التقليدية 
لكل دولة عربية، فيما قدمت لوحة جماعية غنائية 
بعنوان )ياعلم العروبة ياغالي، يامنور فوق في 

العالي(.
وقدمت في احلفل أيض����ا لوحة تعبر بالكلمة 
والنغم عن الوط����ن العربي الكبير، ولوحة فنية 
من كلمات الشاعر »علي الكيالني« بعنوان )لبيك 

يا معمرا. يا ضمير البشرية(.
 كما قدمت في احلفل لوح����ة غنائية بعنوان 
)قادم.. ق����ادم.. قادم من كل األوط����ان العربية(، 
ولوحة استعرضية للزي التقليدي في كل دولة 

أفريقية.

برقية تهنئة بالسالمة لمبارك

3 زعماء غادروا القمة قبل انتهائها

موسى يتهرب من سؤال!

طالباني يدير ظهره للقمة
حفاظًا على كرسيه

ذكر األمني العام للجامعة العربية عمرو موس���ى 
ان رئيس القمة س���يقوم بارسال برقية الى الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك باسم القمة، متمنيا له 
كل الش���فاء وامنياته الطيبة بع���د العملية الناجحة 

التي اجريت له.

عزت مصادر مواكبة للقمة الغاء اجللس���ة اخلتامية 
العلنية واالكتفاء باجللس���ة املختصرة الى غياب عدد 
كبير من الزعماء، اضافة الى مغادرة عدد آخر من القادة 
امس وقبل امس، س���رت حتى قبل انطالق اعمال اليوم 

الثاني امس.
ومن الزعماء الذين غادروا امس الرئيسان اليمني علي 
عبداهلل صالح والسوداني عمر حسن البشير، وسبقهما 

اول من امس التونسي زين العابدين بن علي.

تهرب االمني العام للجامعة العربية عمرو موسى من 
الرد على سؤال صحافي طرح عليه حول عدم تضمني 
البيان اخلتامي اشارة تكرمي الى العراقيني الذين سقطوا 
في العراق وقال سأكرم زميلي وزير اخلارجية الليبي 

موسى كوسا بالرد على هذا السؤال.

لقي الرئيس العراقي جالل الطالباني انتقادا حادا 
من املش���اركني في الق��ة العربية بس���بب تغيبه عن 
احلضور الى »سرت« وتف��ضيله الذهاب الى طهران 

للمشاركة في احتفاالت عيد النوروز.
وذهبت بعض املصادر الى اتهام طالباني بأنه فضل 
التوجه الى طهران سعيا منه خلطب ود إيران للحفاظ 

على كرسي الرئاسة.

المستشارة اإلعالمية للرئيس السوري أكدت على إيجابية األجواء فيما يتعلق بوحدة الموقف من إسرائيل

الزعيم الليبي معمر القذافي

د.بثينة شعبان


