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طهرانـ  يو.بي.آي: أجرت ايران لليوم الثاني على التوالي أمس 
مناورات بحرية في اخلليج استعدادا ملواجهة هجمات كيميائية 

وجرثومية محتملة، وفقا ملا ذكرته وسائل اعالم ايرانية.
وذكـــر في تقارير إعالمية ان مدمرات صغيرة وبوارج حربية 
متوســـطة احلجم انتشـــرت في مواقع العمليات ملواجهة توغل 

وهمي لغواصات العدو في سواحل بحر عمان.
وأضافت ان مروحيات انتشرت في أماكن متفرقة وفق تكتيك 

عسكري منسق لضرب أهداف على سطح البحر وفي أعماقه.
وقال املتحدث باســـم مناورات »الوالية 89« التي بدأت أمس 
االول في مياه اخلليج وبحر عمان األدميرال قاســـم رستم ابادي 
»في هذه املرحلة انتشرت املدمرات والبوارج القاذفة للصواريخ 
والغواصات الثقيلـــة واخلفيفة ووحدات الطيران بإســـناد من 
القوتني البرية واجلويـــة ومقر الدفاع اجلوي ومروحيات القوة 

البرية للجيش«.

إيران: مناورات اليوم الثاني البحرية »كيمائية وجرثومية«

مبارك يرفض تعديل الدستور ويتحدى المعارضة بتقديم برنامجها السياسي
القاهرة ـ خديجة حمودة والوكاالت

حتدى الرئيس املصري حســــني مبارك في أول 
خطــــاب له منذ عودته الــــى القاهرة بعد خضوعه 
لعملية جراحية، املعارضة املصرية بأن تقدم برنامجا 

سياسيا وحذرها من اي »فوضى«.
وقال مبارك في خطاب مبناسبة عيد العمال ان 
»االنتخابات املقبلةـ  بشقيها )الرئاسية والتشريعية( 
ـ حرة ونزيهة وسيكون الشعب هو احلكم وكلمته 

هي الفيصل في صناديق االقتراع«.
ورفض الرئيس املصري مطالب املعارضة بتعديل 
الدستور محذرا »املزايدين« من االنزالق بالبالد حلالة 
من الفوضى قبل اشــــهر من االنتخابات البرملانية 

والرئاسية.
وقال مبارك »ال مجال في هذه املرحلة الدقيقة ملن 
يختلط عليه الفارق الشاسع بني التغيير والفوضى 

وبني التحرك املدروس والهرولة غير محسوبة العواقب 
أو ملن يتجاهــــل ما اعتمده الشــــعب من تعديالت 
دســــتورية منذ العام 2005 ومــــا يتعني أن يتوافر 

للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار«.
لكن مبارك رحب في كلمته احتفاال بذكرى عيد 
العمال والتي تأجلت منذ األول من الشهر اجلـاري 
بـ »ما متوج به مصر من تفاعل نشط لقوى املجتمع 
وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية ودليال على حيوية 
مجتمعنا«. وتابع مبارك »لكنني وقد قضيت عمرا في 
خدمة الوطن وشعبه أحتسب من أن ينزلق البعض 
بهذا التفاعل إلى انفالت يعرض مصر وأبناءها ملخاطر 
االنتكاس«. واضاف »أقول ملن يرفعون الشعارات 
ويكتفــــون باملزايــــدة إن ذلك ال يكفي لكســــب ثقة 
الناخبــــني وأن عليهم أن يجتهدوا إلقناع الشــــعب 
برؤى واضحة تطرح احللول ملشــــكالتنا عليهم أن 

يجيبوا عن تساؤالت البسطاء من الناس ماذا لديهم 
ليقدموه لهم؟ ما هي سياســــاتهم جلذب االستثمار 
وإتاحة فرص العمل؟ وما هي برامجهم لرفع مستوى 
معيشة محدودي الدخل منا؟ وكيف يرون التعامل مع 
مخاطر اإلرهاب على بلدنا وشعبنا؟ وما هي مواقفهم 
من قضايا سياستنا اخلارجية في منطقتنا والعالم 
من حولنا؟«. داعيا جميع أبناء الوطن لاللتقاء على 

كلمة سواء ترتفع فوق الشعارات واملزايدة.
من جهة أخرى، أكد تطلعه لدور العمال وإسهامهم 
فــــي املرحلة املقبلة ووعد بأنه ســــيكون دائما الى 
جوارهم حافظا لعهده معهــــم ومنحازا لقضاياهم 
وحقوقهم ومصاحلهم ومتصديــــا لكل من يحاول 

اإلنقاص من هذه احلقوق.
وطالب مبــــارك احلكومة والبرملان بالعمل على 
إجناز القوانني ذات الصلة بالعمال على نحو يحقق 

الزيادة املطلوبة في النشاط االقتصادي.
وقال ان األجور واملرتبات زادت خالل السنوات 
الـ 5 املاضية بأكثر مما وعد بتحقيقه في برنامجه 
االنتخابــــي وان اي مراجعة لهياكل األجور البد ان 
تعي العالقة األساسية بني األجور واإلنتاجية وان 
اي زيادة غير واقعية في األجور ال تعكس مستوى 
اإلنتاجية ســــتؤدى الى تراجع القدرة التنافســــية 

وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم.
وأكد ان االهتمام بزيادة األجور صاحبه اهتمام 
بزيادة املعاشات، وأضاف انه سعى لتطوير قانون 
التأمينات واملعاشات بعد سنوات من الدراسة املتأنية 
واحلوار املجتمعي املستفيض وان اعتماد هذا القانون 
املعروض حاليا على نواب الشعب سيؤدي الى رفع 
معاشات 2.7 مليون مواطن وانهم راعوا في أحكام هذا 

القانون صرف إعانة للبطالة وتبسيط شروطها.

ألقى أول خطاب له بعد عودته للقاهرة وحذّر »المزايدين« من االنزالق بمصر إلى الفوضى

صورة ارشيفية حملمد كساب الناجي الوحيد من تفجيرات مومباي             )رويترز(

جنازة الرئيس النيجيري يارادوا في طريقها إلى بلدته كاتسينا حيث دفن     )رويترز(

الرئيس املصري محمد حسني مبارك

بريطانية مسلمة تتجه لإلدالء بصوتها                    )أ.پ(

بريطاني يدلي بصوته فيما العمل مستمر في صالون حالقة حتول إلى مركز اقتراع في هال أمس     )أ.پ(

100 استطالع تبشر بعودة »المحافظين« بعد 13 عاماً.. و»العمال« ضحية براون
الثالثة الرئيسية كلمة الى الناخبني.

وقال كاميرون للناخبني في بريستول »في هذه 
االنتخابات ال تتركوا اخلوف ينتصر على االمل«.

وقال براون في اسكتلندا حيث أدلى بصوته »في 
هــــذه املرحلة الصعبة التي مير بهــــا اقتصادنا، في 
هذه املرحلة احلاسمة لبالدنا اطلب منكم العودة الى 

احلزب العمالي«.
من ناحيته دعا زعيم حزب االحرار الدميوقراطيني 
نيك كليغ الذي يطلق عليه »الدخيل كونه متكن من 
اختراق املنافسة التقليدية منذ عقود بني احملافظني 
والعمــــال، دعا الناخبني في مدينته في شــــيفلد الى 
»ان يطمحــــوا للمرتبة االولــــى واال يكتفوا باملرتبة 

الثانية«.
وزارت »األنباء« دائرة ومبلدون في جنوب غربي 
لندن، والتي تشــــهد تاريخيا تنافســــا بني »العمال« 
و»احملافظــــني«، إال أن احلزب األخير بدا أمس األوفر 
حظا بالفوز فيها، بحسب استطالعات محلية وضعه 

بعضها عند %80.
وبالنسبة الى سياســــة األحزاب املتنافسة جتاه 
الشرق األوسط، وفيما تؤيد كل األحزاب عملية سالم 
مبنية على دولتني، يتمتع حزب »احملافظني« بعالقة 
أمنت مع اسرائيل نظرا الى قربه للوبي اليهودي في 
بريطانيا. وكانت صحيفة اسرائيلية أشارت أخيرا الى 
توقع تل أبيب عودة التعاون األمني مع بريطانيا في 
ظل حكومة بقيادة كامرون بعد رفض حكومة براون 
تعيني ممثل جديد عن املوساد في السفارة االسرائيلية 
في لندن، وطلبت احلكومة العمالية تعهدا اسرائيليا 
خطيا بعدم استخدام جوازات بريطانية كما حصل في 
عملية اغتيال القيادي في »حماس« محمود املبحوح 

في دبي قبل اشهر.
أما حزب »الدميوقراطيــــني األحرار« فيذهب الى 
أبعد من ذلك بتأييده مقاطعة البضائع االسرائيلية 
والنتقادات أوسع للممارسات االسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية، ويعتقد أن وصول »األحرار« إلى السلطة 
عبر حكومة ائتالفية سينعكس سلبا على العالقات 

مع اسرائيل.

في املرتبــــة األولى بعــــد حصولهم علــــى 35% من 
أصــــوات الناخبني البريطانيني تالهم العمال بـ %29 

والدميوقراطيون األحرار بـ %27.
ويتيح هذا التقدم الذي أظهرته استطالعات الرأي 
حلــــزب »احملافظني« املعارض على منافســــيه، رغم 
أنه لم يحقق الغالبية املطلوبة لكامرون حكم البالد 
مبســــاعدة األحزاب البروتســــتانتية االيرلندية في 

البرملان اجلديد 
وأدلــــى كامرون وبراون وزعيــــم »األحرار« نيك 
كليــــغ بأصواتهم إلى جانب زوجاتهم، ما عدا األخير 
نظرا الى أن عقيلته اســــبانية اجلنسية، في مراكز 
اقتراع قريبة من منازلهم في الدوائر االنتخابية التي 

يترشحون فيها.
وبعد ان جالوا في جميع انحاء البالد حتى الساعات 
االخيرة من احلملة االنتخابية وجه زعماء االحزاب 

االنتخابات العامة.
وقال اســــتطالع ثالــــث للرأي اجرته مؤسســــة 
»كومريــــس« لصحيفة »اندبندنــــت« إن احملافظني 
يتقدمون بفارق تسع نقاط بحصولهم على 37% من 
أصوات الناخبني البريطانيني باملقارنة مع 28% للعمال 

والدميوقراطيني األحرار.
كما منح اســــتطالع رابع للرأي اجرته مؤسســــة 
»يوغاف« لصحيفة الصن حزب احملافظني 35% وكال 
من العمال والدميوقراطيني األحرار 28% من أصوات 
الناخبني باملقارنة مع 35% للمحافظني و27% للعمال 
و26% للدميوقراطيــــني األحــــرار حصلت عليها هذه 
األحزاب في استطالع خامس أجرته مؤسسة »أوبنيوم« 

لصحيفة »ديلي اكسبريس«.
أما االستطالع السادس للرأي الذي اجرته مؤسسة 
»هاريس« لصحيفة »ديلي ميل«، فوضع احملافظني 

لندن ـ عاصم علي والوكاالت
أدلــــى البريطانيني أمــــس بأصواتهــــم في أكثر 
االنتخابات البرملانية تنافســــا منــــذ احلرب العاملية 
الثانية، وقد دعي لالقتراع أكثر من 45 مليون بريطاني 

في االنتخابات.
وتوزع الناخبون على 50 ألف مركز اقتراع الختيار 
650 نائبــــا من بني 4149 مرشــــحا يطمحون لدخول 
البرملان. ويشمل االقتراع ايضا انتخابات محلية في 
جزء من البالد. وتوقع نحو مائة استطالع للرأي في 
االسابيع االخيرة فشل حزب العمال بعد 13 عاما في 
السلطة متأثرا بعدم شعبية رئيس الوزراء غوردن 

براون )59 عاما(.
ورجحت االســــتطالعات فوز املعارضة احملافظة 
بقيادة ديڤيد كاميــــرون )43 عاما( اال ان تقدمها لن 
يكون كافيا للحصول على األغلبية املطلقة في مجلس 
العمــــوم اي 326 نائبا على االقل من اعضاء املجلس 

النيابي الـ 650.
هذا السيناريو الذي ال يحصل فيه اي من االحزاب 
على الغالبية املطلقة والذي لم يتحقق منذ 1974 يطلق 

عليه البرملان »املعلق«.
ويبدو أن تقدم حزب احملافظني املعارض على حزب 
العمال احلاكم بتسع نقاط في بعض استطالعات الرأي 
لن يكون كافيا لضمان فوزه باألكثرية املطلوبة من 

مقاعد البرملان.
في غضون ذلك منح استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
»بوبيوالس« حزب احملافظني بزعامة ديڤيد كاميرون 
37% من أصوات الناخبني البريطانيني وحزب العمال 
بزعامــــة رئيس الوزراء احلالي غوردون براون %28 
وحزب الدميوقراطيني األحرار بزعامة نيك كليغ %27، 
فيما منح استطالع آخر للرأي اجرته مؤسسة »آي سي 
إم« لصحيفة »الغارديان« احلزب األول 36% والثاني 

28% والثالث 26% من أصوات الناخبني.
وتوقع اســــتطالع »آي سي إم« الذي شمل 2022 
ناخبا بريطانيا أن تضمن هذه النتيجة فوز احملافظني 
بـ 283 مقعدا من مقاعد البرملان والعمال بـ 253 مقعدا 
والدميوقراطيني األحرار بـ 81 مقعدا في حال تكررت 

البريطانيون خاضوا أكثر االنتخابات تنافساً منذ الحرب العالمية

شاحنة مهجورة تجدد الذعر في نيويورك 
وأدلة تورط طالبان بحادثة »تايمز سكوير« تتصاعد

عواصـــم ـ وكاالت: مـــا إن بـــدأ 
أنفاسهم  التقاط  النيويوركيون في 
بعد احملاولة الفاشلة لتفجير ساحة 
»تاميز سكوير« حتى فوجئوا أمس 
بشاحنة مهجورة على جسر »روبرت 
كنيدي« مما تسبب لهم في حالة ذعر 
أدت إلى إقفال قوات األمن اجلســـر 
لساعتني قبل أن تعود وتفتحه بعدما 
تأكدت أنها ال حتتوي على أي عبوة 

ناسفة.
وذكرت شبكة »ســـي إن إن« أن 
شرطة نيويورك أغلقت اجلسر ملدة 
ساعتني في كال االجتاهني بعد تقارير 
عن وجود شاحنة متروكة على اجلسر 

املعروف سابقا باسم »ترايبورو«.
وقال نائب مفوض شرطة املدينة 
بول براون إن وحدة تفكيك القنابل 
حضرت إلى موقـــع احلادث بعدما 
وصلها تبليغ من موظف يعمل بالقرب 
من املكان بأنه اشـــتم رائحة وقود 

قوية من الشاحنة.
وأجرت الشرطة فحصا باألشعة 
للشاحنة ثم فحصا يدويا مبا في ذلك 
فتح فجوة على جانب الشاحنة للتأكد 
متاما من خلوها من أي متفجرات وقال 
براون »ال يوجد أي أدوات تفجير من 

أي نوع في أي جزء من العربة«.
أما عـــن حادثة ســـاحة »تاميز 
ســـكوير«، فقد تكاثرت األدلة حول 
تورط حركة »طالبان باكستان« في 

محاولة التفجير الفاشـــلة للسيارة 
املفخخة في مدينة نيويورك األميركية 

يوم السبت املاضي.
ونقلت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية عن مســـؤولني أميركيني 
طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب 
حساسية ودقة املوضوع قولهم انه 
بعد يومني من االستجواب للمتهم في 
محاولة التفجير األميركي من أصل 
باكستاني فيصل شاهزاد تتزايد األدلة 
حول تقدمي حركة »طالبان باكستان« 
له التخطيط والتدريب خالل األشهر 
التي سبقت إقدامه على ركن السيارة 
املفخخة عند تقاطع مكتظ في منهاتن 

ليل السبت املاضي.
وقال املســـؤولون ان شـــاه زاد 
ناقش اتصاالته مع املجموعة وجمع 
احملققون أدلة أخرى لن يكشـــفوا 
عنها، وفيما حذر أحد املسؤولني في 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
مـــن ان ما من »دليل ال يقبل اجلدل 
حتى الساعة« بشأن قيام »طالبان 
باكستان« بإدارة محاولة التفجير قال 
آخرون ان ثمة مؤشرات قوية على ان 
شاه زاد تعرف على بعد أفراد احلركة 

ورمبا لعبوا دورا في تدريبه.
وأشاروا إلى ان ما يسعى احملققون 
وراء معرفته هو هوية الطرف الذي 
اشترى سيارة شاه زاد وتذكرة السفر 
إلى دبي، وقال أحد املسؤولني »ثمة 

مـــن يدعمه ماليا وهذا رابط نبحث 
عنه وهو يقود منطقيا إلى طالبان 

باكستان«.
لكن املسؤولني األميركيني قالوا 
انه بات أكثر صعوبة فصل عمليات 
املجموعات املســـلحة فـــي املناطق 
القبلية الباكســـتانية فقد أصبحت 
املنطقـــة مرتعا ملنظمات تتقاســـم 
طريقـــة التفكير نفســـها فتخطط 
لهجمات في املدن الباكستانية وعبر 
احلدود األفغانية وفي أوروبا الشرقية 

وأميركا.
واعتبرت الصحيفة انه في حال 
تأكد ضلوع حركة »طالبان باكستان« 
في محاولة التفجير فستكون مجموعة 
مسلحة جديدة متدد عملياتها خارج 
األجندة السياسية احمللية وتضرب 
في الواليات املتحدة، من جانبه، قال 
وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك 
امس انه يعتقد ان من غير املرجح 
ان املعتقل بشـــأن املؤامرة الفاشلة 
لتفجير في ساحة تاميز سكوير في 

نيويورك قد عمل مبفرده.
واضاف مالك اثناء زيارة للعاصمة 
الصينية »حسب املعلومات املتاحة 
فانه يقول انه عمل مبفرده، ولكني 
لن أميل لتصديق ذلك«، وقال مالك 
ان باكستان مستعدة ألن تقدم لهم 
»كل املساعدة ودعما كامال« لتقدمي 

اجلناة الى العدالة.

باكستان: من غير المرجح أن المشتبه به عمل بمفرده
الحكم بإعدام الناجي الوحيد 

في هجمات مومباي

مومبايـ  رويترز: قضت محكمة 
الباكستاني  هندية امس باعدام 
محمد كســـاب الذي شـــارك في 
هجمات مومباي عام 2008 والتي 
قتلت 166 شخصا واثارت توترات 
بني اجلارين املتنافسني واملسلحني 
نوويا. والبد ان تصدق محكمة 
اعلـــى درجة على عقوبة االعدام 

التي تنفذ في الهند شنقا.
وكان محمـــد اجمل كســـاب 
الوحيد الذي امسكت به الشرطة 

حيا بعد الهجمات التي نفذها على 
مدى ثالثة ايام عشرة مسلحني في 
نوفمبر 2008 واسفرت عن مقتل 
اشخاص في منشآت من اهم معالم 
مومباي بينهـــا فندقان فاخران 
ومحطة القطارات الرئيسية ومركز 

يهودي.
وخلصت احملكمة في مومباي 
الى ان كســـاب مذنب بأكثر من 
80 تهمة منها القتل وشن حرب 

على الهند.

وفاة يارادوا رئيس نيجيريا
ونائبه يؤدي اليمين خلفاً له

أبوجاـ  رويترز: ودعت نيجيريا امس رئيسها عمر يارادوا الذي توفي 
امــــس االول بعد صراع طويل مع املرض وخلفه في منصبه على الفور 

نائبه جودالك جوناثان وفقا ملا ينص عليه دستور البالد.
وأدى جوناثان، الذي شــــغل مهام القائم بأعمال رئيس البالد اثناء 
مرضه، اليمني الدستورية امس كرئيس للبالد. وذلك في الڤيال الرئاسية 
بابوجا في احتفال رأسه كبير القضاة وبحضور وزراء احلكومة ومحافظي 
الواليات والسفراء.  وسيكمل جوناثان ونائبه بعد ذلك والية الرئاسة 
ملدة 11 شــــهرا في نيجيريا الدولة األفريقية املنتجة للنفط والتي يبلغ 
عدد سكانها اكثر من 140 مليون نسمة حتى االنتخابات املقرر اجراؤها 
في ابريــــل املقبل. وقال جوناثان »فقدت نيجيريــــا درة تاجها« وأعلن 
احلداد الوطني ملدة ســــبعة أيام، وتعهد بــــان يتصدر اولوياته اصالح 
النظام االنتخابي ومحاربة الفســــاد واحلفاظ على الســــالم في منطقة 
دلتا النيجر املنتجة للنفط. وكان يارادوا غائبا عن الساحة السياسية 
منذ نوفمبر حينما غادر البالد للعالج من مرض في القلب بالسعودية، 
وعاد الى نيجيريا في فبراير لكنه ظل مريضا بدرجة منعته من تولي 
مهام منصبه. وتولى جوناثان الســــلطات التنفيذية في فبراير وأحكم 
منذ ذلك احلني قبضته على الســــلطة وعني حكومة جديدة وفريقا من 
املستشارين له لكن وفاة يارادوا تزيد املخاطر قبل االنتخابات املقبلة. 
وكان يــــارادوا تلقى تعليما جامعيا وفــــاز باالنتخابات في ابريل 2007 
والتي شابتها اتهامات بالترويع واالدالء باألصوات أكثر من مرة إال أنها 
مثلت أول انتقال للسلطة من رئيس مدني إلى آخر. لكن حالة التفاؤل 

التي سادت بعد انتخاب يارادوا سرعان ما تالشت.


