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الق���دس � أ.ف.پ: اعل���ن وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان امس انه سيشارك 
في قمة االحتاد من اجل املتوسط املقرر عقدها 
في يونيو ببرشلونة على الرغم من معارضة 
دول بينه���ا مصر وس���ورية. وقال ليبرمان 
لالذاعة العامة من طوكيو »انوي املش���اركة 
وسأكون هناك. نحن ال نفرض انفسنا لكن ليس 

من حق احد ان يفرض علينا تشكيلة الوفد 
االسرائيلي«. وكان ليبرمان يرد على سؤال عن 
نبأ نشرته صحيفة هآرتس االسرائيلية التي 
ذكرت ان دوال عربية عدة بينها سورية ومصر 
هددت مبقاطعة هذه القمة اذا حضر ليبرمان. 
وكان ليبرمان صرح بأن اسرائيل ميكنها ان 
تقصف السد العالي في اسوان )جنوب مصر( 

اذا ما هاجمت مصر اسرائيل.
وتاب���ع ليبرمان »مع االس���بان متكنا من 
التوصل الى اف���كار مبتكرة وكنا مرنني جدا 
وتوصلنا معهم الى ترتيبات ووافقنا على كل 
طلباتهم«. واكد ان »املشكلة لم تعد اآلن بيننا 
وبني سورية ومصر بل بني اسبانيا وسورية 

ومصر. انها صفعة موجهة الى اسبانيا«.

ليبرمان يتحدى المعارضة المصرية والسورية ويعلن مشاركته في قمة المتوسط

 األسد: ال حلول وسط في الحقوق.. ومدڤيديڤ: واشنطن ال تعمل ما يجب للسالم
قمة ثالثية بين رئيسي سورية وروسيا ومشعل بحثت الوضع الفلسطيني

جانب من املؤمتر الصحافي للرئيسني السوري بشار األسد والروسي دميتري مدڤيديڤ

دمشق ـ هدى العبود
الس����وري بشار  الرئيس  قال 
األسد إن احللول الوسط موجودة 
دائما إال ف����ي احلقوق، مضيفا أن 
األرض يجب أن تعود كاملة وأي 
شيء كالعالقات والترتيبات األمنية 
والتفاصيل األخرى كلها فيها حلول 
وسط، وتساءل »إذا أتى شخص 
وقام بسرقة ممتلكاتك فأنت ميكن 
أن تقبل بتسوية بأي اجتاه ولكن 
ال تقبل بأال يعيد املمتلكات كاملة.. 
والتس����وية تكون على اجلوانب 
الرئيس  األخ����رى«، بينم����ا رأى 
الروس����ي دميت����ري مدڤيديڤ أن 
»اإلدارة األميركية ال تعمل ما يجب« 

لدفع عملية السالم إلى األمام.
وأش����ار األس����د خالل مؤمتر 
صحافي مش����ترك مع مدڤيديڤ 
في دمش����ق الى ان روس����يا أحد 
الرعاة األساسيني لعملية السالم 
التي انطلقت في مدريد ومرجعية 
مدريد مازالت املرجعية الصاحلة 
حتى اليوم لعملية السالم، وهذا 
ال يتعارض مع املرجعيات األخرى 
املوجودة في املبادرة العربية بل 
على العكس كلها تعود بجذورها 

لقرارات مجلس األمن.
وأضاف األسد »روسيا عضو 
دائ����م في مجلس األمن ومن أولى 
مس����ؤولياتها أن حترص وتعمل 
من أجل تطبي����ق قرارات مجلس 
األمن وخاصة أن عملية الس����الم 
ترتكز على هذه القرارات، وروسيا 
دولة كبرى ولها مكانة ويجب أن 

تؤدي إلى نسف عملية السالم بشكل 
كلي. وفيما يخص امللف النووي 
اإليراني جدد األسد موقف بالده 
الدول بامتالك  القائل بأحقية كل 
الطاقة النووية السلمية، وبضرورة 
إخالء الشرق األوسط من كل أسلحة 
الدمار الشامل وضرورة استمرار 
احلوار بني إيران ومجموعة الست 
ألن العقوبات تعقد احلل بدل أن 
تسهله. من جانبه قال مدڤيديڤ ان 
بالده تنطلق من أن »التوتر الالحق 

تستخدم هذه املكانة من أجل لعب 
الدور في عملية السالم«.

ولفت األس����د إل����ى أن عملية 
السالم متوقفة اآلن ولكن في فترة 
التوقف من املمكن للبعض أن يقوم 
بإجراءات تعزز فرص السالم أو 
على العكس قد يقوم بإجراءات قد 
تنسف كليا عملية السالم، مضيفا 
أن طرد الفلسطينيني من القدس 
واالعتداء واملساس باألماكن املقدسة 
وحصار غزة من اخلطوات التي قد 

عواص����م � وكاالت: واصلت 
ايران امس مناورات »الوالية 89« 
بإعالنها جناح إطالق صاروخي 
ك����روز مبوازاة إع����الن الناطق 
باسم اخلارجية اإليرانية رامني 
البرازيل  مهمانبراست أمس ان 
اقتراحا جديدا  وتركيا قدمت����ا 
لتبادل الوقود النووي اإليراني 
وصفه بأنه عملي أكثر من اقتراح 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عن مهمانبراست قوله في مؤمتره 
الصحافي األسبوعي اليوم »هناك 
اختالف بسيط مع اقتراح البرازيل 
وتركيا ولكن ميكن حله من خالل 

املفاوضات«.
وأوضح ان االقتراح بأن كمية 
الوقود املخصب بنس����بة %20 
والوقت ومكان التبادل مختلفة 
في اقتراح البرازيل وتركيا عن 
الدولية للطاقة  الوكالة  اقتراح 

الذرية.

باملغ����ادرة م����ن قب����ل اجليش 
اإليراني.

الوكالة أن احلادث  وتابعت 
وقع أمس األول، وكانت البحرية 
اإليرانية اطلقت األسبوع املاضي 
ايام م����ن املناورات في  ثمانية 
اخلليج وبحر عمان في منطقة 
النفط  مهمة بالنسبة إلمدادات 

العاملية.
الوكالة عن صاحلي  ونقلت 
قوله يوم االثنني )أمس األول( 
ش����هد اقتراب طائرة استطالع 
أميركي����ة م����ن منطق����ة إجراء 
املناورات لكنها فرت عائدة من 
حي����ث اتت بعد حتذير مش����دد 
من قبل الدفاعات التابعة للقوة 

البحرية.
واضافت الوكالة ان صاحلي 
كان يتح����دث للصحافي����ني في 
الوقت الذي اجرى فيه اجليش 
جتربة بإطالق صاروخني سطح 

جو في خليج عمان.

وأضاف الناطق أن املسؤولني 
اقتراح  ان  اإليرانيني يعتقدون 
البرازيل وتركيا عملي أكثر من 
اقتراح الوكالة، وأش����ار إلى ان 
التركي والبرازيلي  الرئيس����ني 
سيزوران إيران األسبوع املقبل 
ملواصلة احملادثاث، وقال انه في 
حال لم تؤد احملادثات النووية 
إلى نتيجة فإن »إيران ستواصل 
الن����ووي محليا  الوقود  إنتاج 
ملفاعل طهران لألبحاث«، وجدد 
التأكي����د على ض����رورة إجراء 
صفقة تبادل الوقود النووي في 
إيران من أجل توفير ضمانات 

موضوعية لعمليه التبادل.
ورد املسؤول اإليراني على 
تصريحات ملساعد رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي داني أيالون التي 
قال فيها إن إسرائيل قادرة من 
الناحي����ة التقنية على مهاجمة 
إيران وقال ان هذه التصريحات 
ال قيمة لها وان وضع إسرائيل 

بنجاح تام، وذلك بحضور قائد 
قوات اجليش اللواء عطاء اهلل 

صاحلي.
 وذكرت وكالة »مهر« اإليرانية 
لألنباء أن مناورات »الوالية 89« 

احلالي ال يسمح لها حتى بشن 
هجوم على أصغر مجموعة من 
املقاومة في املنطق����ة، واعتبر 
املتحدث ان ه����ذه التصريحات 
تأتي لتهدئ����ة األجواء الداخلية 

البحرية الكبرى شهدت في املرحلة 
اخلامسة لها إطالق صاروخني 
كروز بر - بحر متوسطي املدى 
من اليابسة على أهداف بحرية 
حقيقية متحركة ومت إصابتهما 
بدقة أمس.  وتضم هذه املنظومة 
الصاروخي����ة رادارات مجهزة 
بوس����ائل احلرب االلكترونية 
ومضادة لها وتعتبر في مصاف 
أحدث املنظومات الصاروخية 

املماثلة لها في العالم.
 وق����د مت إط����الق ص����اروخ 
»كروز« األول بواسطة، في حني 
مت إطالق الصاروخ الثاني بشكل 
ذاتي وذكي متاما وبدون احلاجة 

إلى واسطة.
من جانب آخر، نقلت وكالة 
فارس اإليرانية لألنباء أمس عن 
صاحلي قوله بأن طائرة استطالع 
أميركية حاول����ت االقتراب من 
منطقة مناورات بحرية إيرانية 
ولكنها تلقت حتذيرا ومطالبة 

املتوترة داخل إسرائيل.
في غض����ون ذلك وفي اليوم 
السابع من مناورات »الوالية 89« 
أعلنت ايران أمس اطالق صواريخ 
كروز بر � بحر املتوسطة املدى 

في الشرق األوسط أوحى باالنفجار 
والكارثة.. وروسيا ستستمر في 
بذل قص����ارى جهدها في العملية 
السلمية بالش����رق األوسط على 
مبادئ قرارات مجلس األمن ومبادئ 
مؤمت����ر مدريد ومبادرة الس����الم 
العربية«، مضيفا أنه »من املفترض 
أن تكون نتيجة اجلهود التسوية 
الش����املة والعادلة وطويلة األمد 
للنزاع العربي اإلسرائيلي وحترير 
جميع األراض����ي العربية احملتلة 

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
التي سوف تعيش بسالم وأمن مع 

كل من دول هذه املنطقة«.
وف����ي الش����أن اإليران����ي أكد 
مدڤيديڤ عل����ى حق كل دولة في 
االستخدام السلمي للطاقة النووية، 
وعلى ضرورة مراعاة والتمس����ك 
بكافة املبادئ املتعلقة مبعاهدة احلد 
من االنتشار والنووي، وضرورة 
املواقف البناءة م����ن قبل القيادة 
اإليرانية في جتاوز كل املشاكل التي 

تترتب على برنامجها النووي.
ال����ى ذلك، أكد عض����و املكتب 
العالقات  السياس����ي ومس����ؤول 
اخلارجية في حركة حماس أسامة 
حمدان، أن »قمة ثالثية عقدت امس 
في دمشق جمعت الرئيسني السوري 
بشار األس����د والروسي دميتري 
مدڤيديڤ ورئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس خالد مشعل، بحثت 
فيها عدة نق����اط خاصة بالوضع 

الفلسطيني«.
وق����ال حمدان لوكال����ة األنباء 
األملاني����ة )د.ب.أ( إن »احملادثات 
تطرقت بشكل رئيسي إلى نقاط ثالث 
هي املصاحلة الوطنية الفلسطينية 
وأسباب تعثرها وكيفية تذليلها مع 
التأكيد على تقدمي العون لتذليل 
هذه الصعوبات والنقطة الثانية هي 
قضية املفاوضات، وجرت اإلشارة 
التعنت اإلسرائيلي والنقطة  إلى 
الثالثة هي احلصار املفروض على 
غزة والتأكيد على ضرورة فك هذا 

احلصار«.

إيران تجبر طائرة أميركية على »الفرار« وتجرّب صواريخ »كروز« متوسطة المدى
طهران تعلن عن اقتراح تركي برازيلي لحل الملف النووي 

زعيم »المحافظين« كاميرون رئيساً  جديداً للحكومة البريطانية 
القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت

وافق البرملان املصري على طلب 
رئيس الوزراء املصري احمد نظيف 
امس متديد العمل بحالة الطوارئ 
ملدة عامني اضافيني وسط تظاهرات 

منددة نفذتها املعارضة.
وق����ال نظيف في كلم����ة أمام 
البرمل����ان ان احلكوم����ة تقدم����ت 
بطلب إلدخال تعديالت على قانون 
الطوارئ املعمول به منذ العام 1981 
لكي يقتصر تطبيقه على حاالت 
مكافحة االرهاب واجلرائم املرتبطة 

باالجتار باملخدرات فقط.
التعدي����ل اجلديد  ومبوج����ب 
سيحظر استخدام حالة الطوارئ 
للقيام بأي اجراءات تتعلق مبراقبة 
الرسائل أيا كان نوعها وحظر مراقبة 
الصحف واملنشورات واملطبوعات 

وكل وسائل التعبير والدعاية واالعالن وضبطها ومصادرتها 
وتعطيلها واغالق أماكن طبعها.

كما سيحظر حتديد مواعيد فتح واغالق احملال العامة 
واالستيالء على أي منقول أو عقار واخالء بعض املناطق 

وعزلها وغيرها من التدابير االخرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس الش����عب فتحي سرور 
في بيان ألقاه باملجلس ان »احلكومة وهي تطلب مد حالة 
الطوارئ تتعهد أمام نواب الشعب بأال تستخدم التدابير 
االستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ اال ملواجهة خطر 

االرهاب واملخدرات«.
وأضاف س����رور »ال استخدام لقانون الطوارئ للنيل 

من احلريات أو االنتقاص من احلقوق«.
لكن املعارضني يقولون ان احلكومة تستخدم القانون 
املعم����ول به منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور الس����ادات 

برصاص متشددين اسالميني عام 1981 في تقييد نشاطهم 
السياسي.

وقال احمللل السياسي نبيل عبدالفتاح لرويترز: محاولة 
اضافة هذا التعديل اجلديد وتطبيق قانون الطوارئ على 
بعض القضايا مثل االرهاب واملخدرات هو الستار الذي 

ستقف وراءه احلكومة.
واضاف: نحن أمام حالة من حاالت س����وء احلكم وان 
النخبة السياس����ية غير قادرة على االدارة السياس����ية 

للبالد.
ويوضح مصدر حكومي بالقول ان القبض على املشتبه 
بهم لن يكون اال بإذن م����ن النيابة العامة في التعديالت 

املرتقبة.
مبوازاة اجللس����ة جتمع امام املجلس نحو مائتني من 
السياس����يني والنش����طاء لالحتجاج على حالة الطوارئ 

السارية في البالد وطالبوا باالفراج عن املعتقلني.

لندن ـ عاصم علي و الوكاالت
فيما فش����لت املفاوض����ات بني حزبي 
»العم����ال« و»الدميوقراطي����ني االحرار« 
لتشكيل حكومة ائتالفية، وبعد 5 أيام من 
االنتخابات التي أسفرت عن برملان معلق 
عينت ملك����ة بريطانيا إليزابيث الثانية 
زعيم حزب احملافظ����ني ديڤيد كاميرون 
رئيسا جديدا للوزراء أمس عقب استقالة 
رئيس الوزراء غوردن براون. من جانبه 
البريطاني اجلديد   الوزراء  أعلن رئيس 
ديڤيد كاميرون عزمه تش����كيل حكومة 
إئتالفية »كاملة« تضم حزب احملافظني 
الذي يتزعمه وحزب الدميوقراطيني األحرار 

بزعامة نيك كليغ.
ويب����دو أن محاولة زعي����م »العمال« 
غوردون براون لعب ورقته االخيرة البقاء 
حزبه في السلطة عبر اعالن قراره االستقالة 
وترك منصبه في سبتمبر املقبل، واجهت 
مشكلة االنش����قاق داخل صفوف حزبه 
حيال التحالف مع »االحرار« بني خطني 
االول مؤيد بزعامة وزير التجارة اللورد 
ماندلسون والثاني معارض يضم وزير 
العدل جاك س����ترو والوزيرين السابقني 
جون ريد وديفيد بالنكيت مما دعاه إلى 
تقدمي استقالته الرسمية إلى ملكة بريطانيا 

من منصبه كرئيس للحكومة.
وفي وقت سابق قبل االعالن عن اسم 
رئيس الوزراء اجلديد، حض زعيم حزب 
»احملافظني« ديڤيد كاميرون زعيم »االحرار« 
نيك كليغ على اتخاذ قرار في شأن الكتلة 
التي ينوي التحال����ف معها، وقد اعتبر 
كاميرون امس انه حان الوقت بالنسبة الى 
حزب الدميوقراطيني االحرار التخاذ قرار 

في شأن ائتالف حكومي محتمل.
وقال انه »قدم اقتراحا متكامال، منفتحا 
جدا ومنطقيا ج����دا، الى الدميوقراطيني 

االحرر لتشكيل حكومة مستقرة«.
واض����اف للصحافيني امام منزله في 

شمال لندن »اعتقد ان الوقت حان، الوقت 
حان بالنسبة الى الدميوقراطيني االحرار« 
التخاذ قرار. وتابع كاميرون »آمل ان يتخذ 
القرار املالئم  )الدميوقراطيون االحرار( 
الذي س����يعطي لهذا البلد حكومة قوية 

ومستقرة يحتاج اليها بشكل ملح«. وبعيد 
ذلك، اعلن زعيم الدميوقراطيني االحرار نيك 
كليغ ان املشاورات بلغت »مرحلة مصيرية 
ونهائية«، مؤكدا انه »يتطلع« بدوره الى 

ايجاد حل لتجاوز املأزق السياسي.

براون ينهي سيطرة »العمال« على الحكومة ويستقيل من رئاسة الوزراء

البرلمان المصري يقر تعديل »الطوارئ« وتمديده عامين
اقتصر على حاالت مكافحة اإلرهاب والمخدرات

مدڤيديڤ في جولة على البطريركية املرميية في باب توما بدمشق برفقة بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس 
اغناطيوس الرابع هزمي               )رويترز(

)رويترز( جندي إيراني يطلق صاروخ »آر.بي.جي« من على زورق حربي خالل مناورات ايران البحرية امس األول 

أفغاني يضرب سفير 
باكستان في طهران

طهران � أ.ش.أ: اعلنت ايران 
رسميا ان سفير باكستان في 
طهران محمد بخش عباسي 
اصيب ام���س جراء تعرضه 
للضرب. جاء ذلك على لسان 
رامني مهمانبرست املتحدث 
اخلارجي���ة  وزارة  باس���م 
االيرانية الذي ادان هذا االعتداء 
بشدة. ووفقا ملا ذكرته وكالة 
االنباء االيرانية »ارنا«، فقد 
اعلن مهمانبرس���ت اعتقال 
افغاني،  ان���ه  املهاجم، وقال 
فيما اوضح ان اصابة السفير 
الباكستاني كانت بسيطة غير 
انه لم يذكر شيئا عن دوافع 
هذا االعتداء. وأضاف ان هذا 
الهجوم وقع بينما كان السفير 
الباكس���تاني يسير في احد 

شوارع طهران.

متظاهرون مصريون يحملون الفتة تقول »عمري 21 سنة طوارئ« مبوازاة مناقشة البرملان تعديل 
قانون الطوارئ امس                     )ا.ف.پ(

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تهنئ زعيم حزب احملافظني ديڤيد كاميرون على قبوله التعيني كرئيس جديد للحكومة في قصر بيكنغهام بوسط لندن أمس       )ا.ف.پ(


