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موسكوـ  رويترز: لم يستبعد الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ ان يترشــــح لوالية رئاســــية 
ثانية في االنتخابــــات املقررة عام 2012. وصرح 
مدڤيديڤ، في مقابلة مع صحيفة »افتنبوســــن« 
النرويجيــــة قائال »اذا كان ذلــــك ضروريا لبلدي 
وللحفاظ على املســــار الذي تشكل في السنوات 
القليلة املاضية فال استبعد مطلقا اي شيء بالنسبة 

لي مبا في ذلك املشاركة في االنتخابات«. ونشر 
موقع الكرملني على االنترنت امس نص املقابلة 
قبيل زيارة مدڤيديڤ للنرويج. ويبلغ مدڤيديڤ 
منتصف فترة رئاسته االولى ومدتها اربعة اعوام 
الشــــهر املقبل، فيما تتزايد التكهنات في موسكو 
بشأن ما اذا كان سيترشح مرة اخرى او سيفسح 
املجال ملرشده رئيس الوزراء فالدميير بوتني كي 

يعــــود للكرملني. ويعتقد اغلب الروس ان بوتني 
اليزال صانع القرار الفعلي ويرغب في االحتفاظ 
مبقاليد السلطة بعد عام 2012. وقال مدڤيديڤ في 
املقابلة انه ميكنه املشاركة في االنتخابات الرئاسية 
بشرطني، هما: اوال ان تكون نتائج عملي مقبولة 
ملواطنينا وذلك كحد ادنى، ثانيا يجب ان توجهنا 
رغبة في حتقيق نتيجة بدال من مجرد املشاركة، 

مدڤيديڤ ال يستبعد الترشح لوالية رئاسية ثانية

)أ.پ( دخان متصاعد من بعض األهداف املفترضة خالل اليوم الثالث ملناورات احلرس الثوري اإليراني أمس  

)أ.پ( عراقيون يبكون ذويهم أثناء تشييع ضحايا تفجيرات أمس األول في مدينة الصدر  

استفزاز إيراني جديد لإلمارات والدول العربية: هدف مناوراتنا الدفاع عن الجزر الثالث
عواصــــم ـ د.ب.أ ـ يو.بــــي.
آي     ـ ا.ف.پ:  في اســــتفزاز جديد 
العربية املتحددة  لدولة اإلمارات 
والدول العربية، أعلنت ايران أن 
هدف املرحلة الثالثة من مناورات 
»الرسول االعظم 5« التي جتريها 
قوات احلرس الثــــوري في مياه 
اخلليج هــــو »الدفاع عن اجلزر« 
املتنــــازع عليها في مياه اخلليج، 
منتقدة للمرة الثانية التصريحات 

اإلماراتية بشأن هذه اجلزر.
مبوازاة ذلك أعلنت متديد هذه 
املناورات يوما آخر لتنتهي اليوم. 
وفيما لم توضح قنــــاة »العالم« 
االخباريــــة االيرانية التي أوردت 
اخلبر، الســــبب وراء قرار متديد 
املناورات، ذكرت وســــائل االعالم 
االيرانيــــة أمس ان هــــذه املرحلة 
البرية  القوات  تتميز مبشــــاركة 

واجلوية.
القائد  من جهته، اعتبر نائب 
العام للحــــرس الثوري االيراني، 
حسني سالمي، هذه املناورات نقطة 
انطالق لعمل مشترك للدفاع عن 
امن املنطقة واحلد من تدخل القوات 
االجنبية. وذكرت وسائل االعالم 
االيرانيــــة أمس ان هــــذه املرحلة 
متيزت مبشــــاركة القوات البرية 
واجلوية. وتركزت تدريبات االمس 
من املناورات، على مواجهة قوات 
تابعة لعدو افتراضي يشن هجوما 
عن طريق اجلو والبحر الحتالل 

السواحل اإليرانية.
وشــــارك ســــالح اجلــــو في 
هذه املنــــاورة وقامــــت املقاتالت 
والطائرات العاملة من دون طيار 
بقصف مواقــــع العدو االفتراضي 
في املناطق الساحلية. كما مت في 
هــــذه املرحلة من املنــــاورة أيضا 
اختبار عدد من األسلحة اجلديدة، 
وقامت فرق خاصة من الغواصني 
بعمليتــــي زرع األلغام وجمعها. 
وهــــو ما أكده أمــــس قائد القوات 
البرية في حرس الثورة اإليراني 

بابــــور، موضحا  اجلنرال محمد 
أن املرحلــــة الثالثة من املناورات 
القيام بتدريبات للدفاع  تضمنت 
عن اجلزر اإليرانية املتنازع عليها 
في مياه اخلليج . ونسبت وكالة 
األنباء اإليرانية الرسمية )ارنا( الى 
باكبور قوله ان الهدف األساسي من 
هذه املناورة »هو مواجهه التوغل 
احملتمل للعدو في اجلزر الواقعة 
في مياه اخلليج«. وأشــــار الى ان 
املرحلة الثالثة من املناورات متت 
بنجاح تام وأنها »حققت أهدافها 
املرجوة«. وقال »مت خالل املناورة 
استخدام مدافع بعيدة املدى ذات 

أمله في ان تكــــون املصادر التي 
أوردت النبأ »قد أخطأت في نقله 
ولم تراع الدقة الالزمة« في اشارة 
الى التشبيه بني »احتالل« إيران 
لـ »اجلــــزر اإلماراتيــــة الثالث«، 
الكبرى وطنــــب الصغرى  طنب 
وأبو موســــى باحتالل إســــرائيل 
لألراضي الفلســــطينية. واضاف 
»ان ما نقل حــــول اجلزر الثالث 
واملقارنة بني اجلمهورية االسالمية 
االيرانية والكيان الغاصب للقدس، 
أثار حساسية بالغة لدى الشعب 
االيراني«. وأعرب املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــــة مرة أخرى عن 

متناسبا مع تلك التصريحات«.
من جهتــــه أعلن اجلنرال أمير 
علي حجيزاده أن طائرة خفية من 
دون طيار محلية الصنع قادرة على 
القيام بعمليات قصف، ســــتكون 

جاهزة بحلول مارس 2011.
ان »الطائــــرة اخلفية  وقــــال 
احلديثة من دون طيار التي ميكنها 
شــــن عمليات قصــــف وينتجها 
احلرس الثوري ستصبح عمالتية 
في النصف الثاني من العام احلالي« 
في إشارة الى السنة اإليرانية التي 

تنتهي في 20 مارس 2011.
ولم يعط اجلنــــرال تفاصيل 

قذائف ثقيلــــة لوقف تقدم العدو 
االفتراضي«. وفي هذا الصدد طالب 
املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
االيرانية، رامني مهمانبراســــت، 
املســــؤولني في االمارات والدول 
االخرى اجلارة بأن يتوخوا الدقة 
الالزمة في التصريحات اخلاصة 

باجلزر الثالث في اخلليج.
وفي معرض رده على تصريحات 
أدلــــى بها وزير خارجية االمارات 
قارن فيها بني اجلمهورية االسالمية 
االيرانية و»الكيان الصهيوني«، 
نقلــــت وكالة »مهر« االيرانية عن 
مهمانبراســــت أمــــس اعرابه عن 

املــــه في ان تكــــون املصادر غير 
موثوقــــة أو أنها قــــد أخطأت في 
نقل التصريحات. وأكد »في حالة 
صحة صدور هــــذه التصريحات 
فإننا نشــــعر بأنه ســــيكون من 
الســــيطرة على مشاعر  الصعب 
الشــــعب االيراني جتاه مثل هذه 
التصريحات غير املدروسة«. وحذر 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية من 
تكرار تصريحــــات كهذه، مضيفا 
»ان تكرار هذا الكالم سيواجه برد 
شــــديد من قبل الشعب االيراني، 
وفي حال خروج التصريحات عن 
احلد املتعارف فإن رد ايران سيأتي 

إضافية عن هذه الطائرة حيث نقل 
موقع التلفزيون اإليراني الرسمي 

تصريحاته.
في غضون ذلك وقبل ختام هذه 
املناورات قامت قوات بحرية تابعة 
حلرس الثورة اإليرانية بتفتيش 
ســــفينتني ايطالية وفرنسية في 
منطقــــة مضيق هرمــــز. ونقلت 
وكالة »مهر« شــــبه الرسمية عن 
بيان صادر عــــن املركز اإلعالمي 
ملناورات »الرسول األعظم 5« أن 
البحرية لقوات حرس  الدوريات 
الثورة املشاركة في هذه املناورات 
قامت مساء أمس االول »بتفتيش 

سفينتني تابعتني إليطاليا وفرنسا 
في منطقة مضيق هرمز من أجل 
التأكــــد من مراعاتهــــا للضوابط 
البيئيــــة«. وأضــــاف ان هاتــــني 
السفينتني واصلتا إبحارهما« بعد 
التأكد من عدم وجود أي مخالفة 

للضوابط البيئية«.
فــــي املقابل، واصــــل الرئيس 
اإليراني، محمــــود أحمدي جناد، 
جولته االفريقية، التي قابل فيها 
نظيــــره الزميبابوي غير املرحب 
بــــه دوليــــا، روبــــرت موغابي، 
وكذلك الرئيس االوغندي، يوري 
موســــوفيني، الذي تتمثل دولته 
حاليا في مجلس األمن الدولي ضمن 
الدول غير دائمة العضوية، في ظل 
تهديد دولي بتشديد العقوبات على 

طهران بسبب ملفها النووي.
مــــن جهتــــه، دافــــع الرئيس 
األوغندي، يوري موسوفيني، عن 
حق دول العالم باستخدام الطاقة 
النووية بحرية، داعيا في الوقت 
نفســــه إلى القضاء على األسلحة 
النووية املنتشرة في العالم، كما 
انتقد موقف الواليات املتحدة من 

الترسانة النووية.
على صعيد مواز، قال اجلنرال 
يــــداهلل جوانــــي رئيــــس املكتب 
السياســــي للحــــرس الثوري إن 
قواته متلك القدرة على العمل في 
مكان شركات مثل شل وتوتال في 
مشــــاريع نفطية او غازية كبرى 
بايران، معتبرا ان فرض عقوبات 
جديدة على بالده لن يكون له تأثير 
عليها. واوضح في مقابلة مع وكالة 
ايلنا لالنباء »يفخر حرس الثورة 
اليوم باعالن انهم ميلكون الكفاءة 
والقدرة على ان يحلوا بسهولة محل 

الشركات الدولية الكبرى«.
واضاف »مثــــال ميكننا تولي 
املشــــاريع الكبرى في العسلوية 
)حقل جنوب فارس النفطي البحري 
العمالق في اخلليج( والعمل بدال 

من شل او توتال«.

مددت »الرسول األعظم 5« إلى اليوم.. وبحرية الحرس الثوري اعترضت سفينتين غربيتين 

الصدر يعرض رفد األمن بمئات من أنصاره
والحكومة تؤكد حاجتها لالستخبارات

مادام ذلــــك يصب في مصلحة 
الشعب العراقي، ولكن بشرط أال 
تهمش بقية الكتل ألن كل كتلة 
لها ثقلها في الساحة السياسية 

العراقية«.
الدعوة جــــاءت عقب أنباء 
تــــرددت عــــن اعتــــزام قائمة 
العملية  »العراقيــــة« مقاطعة 
السياســــية في حال تشكلت 
احلكومة املقبلة من قبل ائتالفي 
القانون والوطني، فيما  دولة 
اللقاء  الكثيرون علــــى  يعول 
املرتقب بني إياد عالوي رئيس 
قائمة العراقية، ونوري املالكي 
رئيس ائتــــالف دولة القانون 
على تشــــكيل حكومة شراكة 
الفائزة  القوائــــم  تضم جميع 

في االنتخابات.

التي صدرت من  التصريحات 
التي كان  بعض السياســــيني 
تأثيرها ســــلبيا على االجهزة 

األمنية«.
بدوره، أوضح الناطق باسم 
الصدر، الشيخ صالح العبيدي 
ان »األمر غير محصور بعناصر 
جيش املهدي إمنا هو يشمل كل 
املؤمنني سواء من التيار الصدري 

او غيره من العراقيني«.
واضاف »هذه الدعوة تأتي 
الراسخ،  على خلفية اعتقادنا 
بان العناصر التي مت تعيينها 
في االجهزة األمنية غير كفؤة 
فــــإن  ومخترقــــة، وبالتالــــي 
األطروحــــة التي قدمها الصدر 
تقوم على أساس اختيار أناس 
أكفاء من املؤمنني من أبناء اخلط 

الصدري، أكانوا من جيش املهدي 
او غيرهم، لالشتراك مع االجهزة 
األمنية من اجل توفير األمن في 

العراق«.
سياسيا، دعت بلقيس خولي 
القيادية في التيار الصدري كال 
من رئيس الوزراء رئيس ائتالف 
املالكي  نــــورى  القانون  دولة 
وزعيم القائمــــة العراقية إياد 
إلى عدم تهميش بقية  عالوي 
الكتل والتيارات السياسية خالل 
لقائهما احملتمل في الفترة املقبلة 
في محاولة لتشكيل احلكومة 

العراقية.
وقالــــت خولي في تصريح 
لراديو )سوا( األميركي أمس 
»من اجليــــد أن تكــــون هناك 
النظر  لقاءات لتقارب وجهات 

اجلهاز األمني فقط«.
املهم  واضــــاف ان »احملور 
هــــو املعلومــــات واملخابرات، 
لذلــــك البد مــــن تكاتف جميع 
السياسيني واملواطنني ورجال 
الدين، والوجهاء في املجتمع، 
من أجل تعزيز اجلهاز األمني 
ومساعدته في مواجهة التحدي 

القائم«.
ومضــــى موضحا »ال اعتقد 
ان املشــــكلة هي عــــدد القوات 
نحن ال يوجد لدينا نقص في 
العدد، امنا االمر يتعلق باجلانب 

االستخباراتي«.
لكنه اســــتدرك، قائال »من 
دون شــــك اي مبــــادرة لدعم 
االجهزة األمنية تعتبر مبادرة 
جيدة وتستحق الثناء، بعكس 

عواصـــم ـ وكاالت: تزامنا 
مع تشـــييع عشرات العراقيني 
الذين ســـقطوا فـــي تفجيرات 
الزعيم  الدامية، أعرب  اجلمعة 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر 
عن استعداده لتوفير مئات من 
أنصاره لالنخراط في صفوف 
قوات اجليـــش واألمن حلماية 
البالد وخاصة املســـاجد، فيما 
الوزراء  رأى مستشار لرئيس 
نوري املالكـــي ان امن العراق 
بحاجة الى استخبارات وليس 

إلى أعداد.
وقال الصدر املقيم في ايران 
في بيـــان وقع بخط يده »أقدم 
اســـتعدادي لتوفير املئات من 
املؤمنني الى من أخلص لعراقه 
من احلكومة احلالية، ليكونوا 
سرايا رسمية في جيش العراق 

أو شرطته«.
وأضـــاف انه يعرض تقدمي 
هؤالء »ليدافعوا عن مراقدهم 
ومساجدهم وصلواتهم وأسواقهم 
وبيوتهم ومدنهـــم مبا يحفظ 
للحكومة ماء وجهها، ولكيال تلجأ 

للمحتل في حماية شعبها«.
اذا رفضت  انــــه  واضــــاف 
احلكومة ذلك »فهي حرة في ذلك، 
اال اننا نبقى في أهبة االستعداد 

للمساعدة دوما«.
الى »ضبط  الصــــدر  ودعا 
النفس وعــــدم االجنرار خلف 
املخططات االميركية اخلبيثة 
التي تريد جر العراق الى حروب 
واقتتال لكي جتد الذريعة في 

البقاء في أراضينا املقدسة«.
بيد ان السلطات العراقية بدت 
مترددة في القبول بهذا العرض، 
حيث أكد أحد مستشاري رئيس 
الــــوزراء نــــوري املالكي ان ما 
يحتــــاج إليه أمــــن العراق هو 
معلومات واستخبارات جيدة 
مــــن األعداد في  املزيد  وليس 
صفوف قوى األمن رغم ترحيبه 

بأي مبادرة لدعم قوى األمن.
وأكد علي املوسوي املستشار 
اإلعالمي لرئيس الوزراء نوري 
املالكي ان »القوى األمنية بحاجة 
الى اي دعم من الشــــعب، ألن 
املنظومة ال ميكن ان تعتمد على 

دعا المالكي وعالوي إلى عدم تجاهل باقي الكتل الفائزة

عباس يرفض إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة 
وحماس تعتبر مقترحات ميتشل صهيونية 

عواصم ـ يو.بــــي.أي ـ د.ب.أ: 
رفض الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ما تردد عن عرض إسرائيلي 
إلقامة دولة فلســــطينية بحدود 

مؤقتة »بأي حال من األحوال«.
وحذر في كلمة أمام اجللســــة 
االفتتاحيــــة الجتماعــــات الدورة 
الثالثــــة للمجلس الثوري حلركة 
»فتح« مبقر الرئاسة في رام اهلل 
بالضفة، من أن اجلمود في عملية 
السالم وممارسات إسرائيل والتهرب 
من مواجهة احلقيقة »يحفر الطريق 
خليارات أخرى نحن ال نقبل بها 
وال نسعى إليها ولكن صار هناك 

حديث عنها« وأشار في هذا الصدد إلى »خيار الدولة 
الواحدة ألن الناس وصلت حلالة إحباط بسبب عدم 

وجود رؤية لدى االحتالل«.
وقــــال »أحذر من أن فكرة الدولــــة الواحدة بدأت 
تتسرب بني الناس ألن األمل على أرض الواقع أصبح 
يتضاءل شيئا فشيئا والسؤال إلسرائيل هل تريدون 
الدولتــــني على حدود 67 نحن جاهزون وإن كنتم ال 

تريدون فأنتم تتحملون املسؤولية عن ذلك«.

نظام الفصل العنصري 

وشدد على أن »القدس عنوان السالم ومصيرها 
ال ينفصل عن باقي القضايا وحل مشكلتها« معتبرا 
»كل مــــا يجري داخل القدس مــــن تهويد وانتهاكات 
وأعمال استيطانية باطل باطل باطل من أساسه وال 
ميكن القبول به كأمر واقع أو االستســــالم لنتائجه 
بأي حال من األحوال«، مشبها االحتالل اإلسرائيلي 
لألراضي الفلسطينية »بنظام الفصل العنصري« في 
جنوب أفريقيا ومؤكدا احلاجة إلى »قيادة اسرائيلية 

شجاعة« إلنهائه.
وقال إنه »مــــن املفارقات أن العالم يعتبر النظام 
العنصري ذكريات والنظام العنصري يتكرس اليوم 
ويتسع نفوذه وممارساته عبر االحتالل االسرائيلي 

املباشر ومصادرة االراضي واملقدسات عنوة«.
وطالب اإلدارة األميركية مبوقف واضح من إسرائيل 
داعيا إياها إلى فرض حل على اجلانبني.وقال »أدعو 
املجموعة الدولية إلى تدخل أقوى ملســــاندة اجلهود 
األميركية وجهودنا الفلسطينية في مطالبة حكومة 
إسرائيل بأن تتقدم نحو عملية سالم جادة«. وتوجه 
عباس، الى الرئيس االميركي باراك اوباما وقال »ما 
دمت تعتقد وانتم يا اعضاء االدارة األميركية بأن قيام 
دولة فلسطينية مصلحة استراتيجية أميركية اذن من 
واجبكم ان حتثوا اخلطى من اجل ان نصل الى احلل 
وان تفرضوا هذا احلل« وتابع »طلبنا منهم أكثر من 

مرة افرضوا حال. قولوا احنا بدنا حل. 

إسرائيل تنفي 

في املقابل، نفت مصادر سياســــية اســــرائيلية 
مسؤولة أمس ما تردد عن اقتراح اسرائيلي بإقامة 

دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن 
املصادر قولها ان إسرائيل لم تطرح 
على القيادة الفلسطينية فكرة إقامة 
دولة بحدود مؤقتة، بل عرضت 
عليهــــا اقتراحا آخــــر ينص على 
توسيع صيغة جنني النموذجية 
الفلســــطينيني  مبعنى تســــليم 
املسؤولية األمنية عن أي منطقة 
يثبتــــون فيها قدرتهم على حفظ 

األمن ومكافحة اإلرهاب.
وأضافت املصادر أن اجلانب 
الفلسطيني لم يرد بعد على هذا 
االقتراح اخلاص بصيغة جنني. 

من جهة أخرى دعا عباس أمس 
حركة »حماس« إلــــى التوقيع على ورقة املصاحلة 
املصرية متعهدا مبناقشة كل املالحظات والتخوفات 
عقــــب ذلك عبر حوار مباشــــر ومعلنا رفضه فكرة 
إقامــــة دولة فلســــطينية مؤقتة ومجــــددا املطالبة 
بوقف االســــتيطان في القدس الشرقية الستئناف 

املفاوضات.
وطالب عباس في كلمته حركة حماس بـ »اخلروج 
من دوامة الصراع واخلالف حول بعض بنود مبادرة 
مصر الشــــقيقة« مشددا على أنه »ال يجوز في حال 
من األحوال اســــتمرار هذا التمزق بسبب نقطة هنا 

أو هناك«.
وتعهد برعاية حوار وطني ولقاء كل الشخصيات 
الفلسطينية حال التوقيع على الورقة وقال »في اللحظة 
التي يتم التوقيع على املبادرة سأقوم شخصيا برعاية 
احلوار الوطني واللقاء مع كل الشخصيات ومناقشة 

املالحظات والتخوفات بروح مسؤولة«.
وقال »أقدم هذا االلتزام علنا أمام شعبنا وأدعو 

لتجاوز الصغائر نحو االهتمام باألمور الكبرى«.

حماس: مقترحات ميتشل صهيونية

من جانبها: قالت حركة حماس ان الواليات املتحدة 
تعمل على عرقلة جهود املصاحلة الفلسطينية وان 
مبعوث الســــالم االميركي ميتشــــل ال يحمل سوى 

مقترحات صهيونية.
وقال عزت الرشق عضو املكتب السياسي حلماس 
في بيان ان »ميتشــــل ال يحمل في جعبته أي جديد 
سوى مقترحات صهيونية قدمها له رئيس الوزراء 
االسرائيلية بنيامني نتنياهو تشكل في جوهرها خطوة 
التفافية تعيد انتاج القدمي في املواقف الصهيونية 
للتهرب من وقف عمليات التهويد واالستيطان، على 
ان تقدم اسرائيل رشوات تفاوضية لسلطة رام اهلل 

حتت عنوان سلسلة من البوادر احلسنة«.
واعتبر الرشــــق ان »عودة سلطة عباس في رام 
اهلل لطاولة املفاوضات ستشكل مجددا غطاء لتهويد 

القدس«.
وتســــاءل »عن اي مفاوضات يتحدثون والعدو 
الصهيوني قرر انتهاج ثالث سياســــات خطيرة في 
وقت واحد وهي تهويد القدس واالستمرار في بناء 

املستعمرات وزيادة مساحاتها واالبعاد«.

إسرائيل تنفي تقديم االقتراح برمته 

محمود عباس


