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موسكوـ  رويترز: وّقعت روسيا واسرائيل 
امس اتفـــاق إطار للتعاون العســـكري قال 
وزير الدفاع الروســـي إنه سيؤدي الى مزيد 
من صفقات شراء األســـلحة والتكنولوجيا 

اإلسرائيلية.
وقال الوزير أناتولي سيرديوكوف عقب 
االجتماع مع نظيره االسرائيلي ايهود باراك 

»وقعنـــا للتو اتفاقا طويـــل األجل للتعاون 
العسكري«.

وأضاف »من املهم جدا لنا ونحن في مرحلة 
االنتقال إلى صورة جديدة أن تستعني القوات 
املسلحة الروســـية بخبرة القوات املسلحة 
اإلسرائيلية ومبا أجنزته من عمل«، ولم تكشف 
الوزارة عن تفاصيل االتفاق الذي هو أحدث 

مؤشر على تدعيم العالقات بني الدولتني.
وزاد التقارب بني روســـيا واسرائيل منذ 
انهيار االحتاد السوفييتي السابق عام 1991 

والذي كان يدعم الدول العربية.
 وقال سيرديوكوف إن روسيا اشترت 12 
طائرة بال طيار وتدرب 50 من رجال قواتها 

املسلحة على تشغيلها.

روسيا وإسرائيل توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري

بروس ريدل

امللك املغربي محمد الس��ادس يزور ولي العهد السعودي األمير سلطان بن 
)أ.ف.پ( عبدالعزيز الذي يقضي فترة نقاهة مبنزله في أغادير  

 عواصـــم ـ وكاالت: ابـــدى الرئيس املصري 
حسني مبارك، املعروف بالتأني في اطالق املواقف 
السياســـية، قلقه من وجود اخطار جديدة تهدد 
االستقرار في منطقة اخلليج التي حتبس انفاسها 
من احتمال نشـــوب حرب اسرائيلية او اميركية 
ضد ايران على خلفيـــة برنامجها النووي املثير 

للجدل. 
والقى مبارك كلمة مبناســـبة ليلة القدر امس 
االول جاء فيها انه »يأتي احتفالنا اليوم.. وعاملنا 
العربي واالســـالمي في مواجهة اوقات صعبة.. 
بني ما يحدث في افغانستان وباكستان والعراق 
ولبنان والســـودان والصومال، ومخاطر جديدة 
تتصاعد نذرها مبنطقة اخلليج، تهدد االستقرار 
وتضع الشـــرق االوسط برمته في مهب الريح«، 

ملمحا بذلك الى ايران.

 فلسطين وأمن المنطقة

وربــــط مبارك امن اخلليــــج واملنطقة بالقضية 
الفلسطينية التي قال انها ستبقى مفتاح األمن اإلقليمي 

والطريق حلل باقي أزمات املنطقة وقضاياها.
واوضح »لم يعد من املقبول أو املعقول أن تراوح 
عملية السالم مكانها.. ما بني تقدم وانحسار.. وانفراج 
وانتكاس.. في وقت تســــتمر فيه معاناة الشــــعب 
الفلســــطيني.. ما بني قهر االحتالل وانقسام قادته 
وفصائلــــه«. وأضاف »لقد تواصلــــت جهود مصر 
إلحياء مفاوضات الســــالم..وإلعادة توحيد الصف 
الفلسطيني، وكما أكدت منذ أيام قليلة في واشنطن 
فاننا عازمون على مواصلة جهودنا وصوال التفاق 
سالم عادل ومشــــرف يحقق األمن للجميع..ينهي 
االحتالل..يضع الشــــرق األوسط على مسار جديد 
ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 

مبسجدها األقصى وحرمه الشريف«.
وتابع »إننا في مصر واعون متاما لواقع عاملنا 
العربي واإلسالمي وملا يطرحه من حتديات ومخاطر 
إال أن امياننــــا ال يتزعزع في قدرتنا على مواجهتها 

والتعامل معها دفاعا عن قضايا وطننا وأمتنا«.

 ليبرمان: ال سالم خالل جيل 

 لكن ســــفن الســــالم املصرية ال جتري مبا 
تشتهي رياح االستيطان االسرائيلية اذ اعتبر 
وزير اخلارجية االسرائيلية افيغدور ليبرمان 
انه من الصعوبة التوصل الى اتفاق شــــامل مع 
الفلسطينيني خالل العام املقبل كما ترجو مصر 
واميركا او حتى خالل اجليل املقبل.  وقال ليبرمان 
خالل اجتماع العضاء كتلة اسرائيل بيتنا اليمينية 
»ان االتفاق ليس في متناول اليد«، واشار الى ان 
»أي شيء لن يفيد مبا في ذلك احللول التاريخية 
او التنــــازالت املؤملة« مرجحــــا أال يوقع رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاق سالم 
مع اسرائيل واال يستقيل من منصبه، ورأى ان 
احلل الوحيد هو »اتفاق مرحلي طويل االمد«.  
وقال »لم ار سببا يبرر جتميد االستيطان« مضيفا 
انه »من االن لن نقدم لفتات احادية اجلانب ولن 
نوافق على جتميد االســــتيطان ال نصف عام.. 
وال لثالثة اشــــهر.. وال حتــــى لدقيقة واحدة«.  
وتنتهي فترة جتميد االســــتيطان التي اعلنتها 
احلكومة االسرائيلية في 26 سبتمبر اجلاري وقد 
هدد عباس مرارا بانه سينسحب من املفاوضات 

املباشرة اذا لم متدد فترة التجميد. 

 نجاد

الى ذلك، واصل الرئيس االيراني محمود أحمدي 
جناد اطالق التصريحات النارية اذ قال خالل زيارته 
لقطر امس االول إن أي هجوم على بالده ســــيؤدي 

الى تدمير اسرائيل ككيان سياسي.
 وأضاف في مؤمتــــر صحافي عقده في الدوحة 
في اشارة الى هجوم محتمل من جانب اسرائيل او 
الواليات املتحدة ان »اي حترك ضد ايران سيؤدي 
الى ازالة النظام الصهيوني من اجلغرافيا السياسية 
للمنطقة«.  واستدرك قائال »ال حرب ضد ايران وأن 
ما يثار في هذا الصدد مجرد حرب نفسية ونعتقد 
أنه يوجد في أميركا من العقالء ممن ال يقرون فعل 
مثل هذا الشيء«.  وشــــدد على أن ايران على أهبة 
االستعداد ولديها القدرة على الرد وبشكل حاسم على 
أي عدوان يوجه اليها.  ونقلت وكالة انباء اجلمهورية 
االســــالمية االيرانية تصريحات أحمدي جناد التي 
أدلى بها بالفارسية.  وتعتبر اسرائيل التي يعتقد 
أنها الدولة الوحيدة بالشرق االوسط التي متتلك 
سالحا نوويا، البرنامج النووي االيراني تهديدا 
لوجودها ولم تستبعد اللجوء الجراء عسكري ملنع 
ايران من صنع قنبلة نووية. وقال احمدي جناد 
في لقاء خاص مع عدد من الســــفراء قبيل مغادرته 
قطر حيث اجرى محادثات مع اميرها الشــــيخ حمد 
بن خليفة ال ثاني ان »القوى االستعمارية حتاول ان 
تخلق التوترات بني دول منطقة اخلليج بهدف خلق 
شقاق بينها«، اي بني ايران ودول مجلس التعاون 
اخلليجي.  واضاف ان هذه القوى »تستمر في بث 
حمالت البروباغندا واحلروب النفسية للتفرقة بني 
دول املنطقة واليجاد فرص لتجارة السالح اخلاصة 
بهم«.  واعتبر الرئيس االيراني ان هذه القوى، اي 
الواليات املتحدة والغرب، »لن تفلح«، مجددا الدعوة 
الى التقارب بني بالده ودول اخلليج. وشكك الرئيس 
االيراني مجددا في الرواية الرسمية لهجمات 11 سبتمبر 
في نيويورك، معتبــــرا انها كانت ذريعة لالجتياح 

االميركي الفغانستان ومقتل عشرات االالف.   

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال بروس ريدل املستشار 
السابق للرئيس االميركي باراك 
اوباما والباحث الرئيســـي في 
معهد بروكينغز ان السالم في 
الشرق االوسط ميكن ان يكلف 
70 مليار دوالر توزع بني 3 بنود 
هي: 30 مليار دوالر كتعويضات 
متنح لالجئني الفلسطينيني و20 
مليارا لبناء محطات لتحلية املياه 
في الضفة الغربية ومشروعات 
اخرى للبنيـــة التحتية ثم 20 
مليارا اخرى كمعونات عسكرية 

السرائيل. 
وقضى ريدل حياته العملية 
في املخابرات املركزية قبل ان 
الســـابق بيل  الرئيس  يعينه 
كلينتون مستشارا رئاسيا خاصا 
لشؤون الشرق االوسط وجنوب 
آسيا ثم كلفه بلعب دور رئيسي 
في مفاوضات كامب ديڤيد بني 

الفلسطينيني واالسرائيليني عام 
2000، واحتفظ ريدل مبنصبه 
لفترة وجيزة في عهد الرئيس 
االسبق جورج بوش ثم غادر 
البيت االبيض ليعمل في املجال 
االكادميي الى ان اختاره اوباما 
رئيسا للجنة مراجعة الوضع 
في افغانســـتان وعاد بعد ذلك 

الى املجال االكادميي.
وقـــال ريدل »مبلـــغ الـ70 
مليار دوالر يزيد عما تفاوضنا 
حوله في كامب ديڤيد، ففي ذلك 
الوقت اتفقت مع رئيس الوزراء 
آيهود باراك  آنذاك  االسرائيلي 
حول مبلغ يصل الى نحو 55 
مليـــار دوالر تقريبا، وفي كل 
االحوال فاننـــا لن نقدم املبلغ 
كلـــه. ان للمجتمع الدولي مبا 
في ذلك دول املنطقة مصلحة 
اصيلة في احالل السالم اذ ان 
اي حرب جديدة ستكلف اكثر 

حفظ السالم الدولية في وادي 
نهـــر االردن ونحن نفضل ان 
تكون تلك القوات تابعة حللف 
شمال االطلسي )ناتو(، واعتقد 
ان احللـــف ســـيتحمل عبء 
النفقات املترتبة على ارســـال 
تلك القوات واحلفاظ عليها هناك 
حتـــى ينتهي وقتها احملدد في 

االتفاق«.
وحـــول احتماالت جناح او 
فشل املفاوضات قال ريدل »هناك 
فرصة طيبة للنجاح هذه املرة 
ولكـــن هناك ايضـــا عقبات ال 
ميكن االستهانة بها، ان رئيس 
الوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو يفتقد املرونة والرؤية 
االستراتيجية التي تشجع على 
االعتقاد بانه سيدرك اهمية هذه 
التاريخية، والرئيس  اللحظة 
محمود عباس لم يكن راغبا من 
االصل في املشاركة في مفاوضات 

مباشرة«.
وقال ريدل ان فتح املســـار 
السوري-االسرائيلي في مرحلة 
الحقة من املفاوضات املباشرة 
بني الفلسطينيني واالسرائيليني 
امـــرا بالغ االهمية  »قد يكون 
للمنطقـــة والطـــراف الصراع 
والجناح املفاوضات التي بدأت 

توا«.
وشرح ذلك بقوله »االتفاق 
بني سورية واسرائيل واضح 
املعالم للجميع ومنذ وقت ليس 
بالقصيـــر. واعني بذلك اعادة 
مرتفعات اجلوالن كاملة لسورية 
مقابل الســـالم واالمـــن، وفي 
مفاوضات شيفردتاون في يناير 
2000 كانـــت تقديراتنا لتكلفة 
السالم بني سورية واسرائيل 
قد قدرت بنحو 20 مليار دوالر. 
واعتقد ان الرقم سيزيد عن ذلك 

بعض الشيء اآلن«.

من ذلك كثيرا«.
وكشف ريدل عن جانب لم 
يكن واضحا مـــن التصورات 
االميركيـــة التي طرحت حول 
املأمول بقوله  الســـالم  اتفاق 
»يتعني علينا البدء في التخطيط 
املقترح لوضع قوات  للمسار 

بغــــداد ـ رويترز: يأمل رئيس 
اياد  العراقي األســــبق  الــــوزراء 
عالوي أن حترز محادثات تشكيل 
ائتالف حكومي تقدما بحلول نهاية 
أكتوبر وقال إن تشكيل احلكومة 
ضروري ألمن العراق بعد أن أنهت 
الواليات املتحدة عملياتها القتالية 

رسميا.
وقال عــــالوي لرويتــــرز: إن 
احملادثات بني كتلة العراقية التي 
يتزعمها ويدعمها السنة وائتالف 
دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 
نــــوري املالكي ويقوده الشــــيعة 
مازالت في مرحلة مبكرة بعد ستة 
أشهر من إجراء انتخابات عامة لم 

تسفر عن ظهور فائز واضح.
وقال عالوي في مقابلة حتدث 
فيهــــا باالجنليزية »آمل في وقت 
ما مــــن اكتوبر.. أواخر اكتوبر أن 
تكون املسألة قد سويت«، اضاف 
»ما زلنا فــــي مرحلة أولية، نعلم 
أن هناك تأخيرا لكن من املهم أن 
نكون في أمــــان وواثقني بدال من 
أن نكون نادمني، الواليات املتحدة 
راحلة وقد بدأوا بالفعل في خفض 
أعدادهم ونعتقد أن هناك الكثير 
الذي ميكــــن فعله في هذه الدولة 

لتصبح آمنة ومستقرة«.
وسيقدم اجلنود األميركيون 
العراق وعددهم 50  املتبقون في 
الفا املشورة واملســــاعدة لقوات 
األمــــن العراقية بدال مــــن قيادة 
القتال ضد املتشددين اإلسالميني 
وامليليشيات الشيعية، وقال عالوي 
»مرت ثماني سنوات ولم نتمكن 
من اقرار االمن بشــــكل كامل، اهلل 
يعلم متى سيستطيع العراقيون أن 
يكونوا مسؤولني عن أمنهم وأمن 

الشعب العراقي«.

وفتح اجلنود األميركيون النار 
وقدموا دعما جويا للقوات العراقية 
امس االول حني حاول ما يصل الى 
اقتحام  انتحاريني  ستة مهاجمني 

قاعدة للجيش في بغداد.
وكان عشــــرات املجندين في 
اجليش العراقــــي واجلنود قتلوا 
في هجوم آخر حني فجر انتحاري 
نفســــه في نفس املجمع قبل ذلك 

بأسبوعني.
النقطتني  إن  وقــــال عــــالوي 
الرئيسيتني اللتني لم حتسما بعد 
في محادثات االئتالف هي منصب 
رئيس الوزراء وقضية من له احلق 

في تشكيل احلكومة التالية.
وبدأ املالكــــي يجري اتصاالت 
مع كتلة العراقية بعد أن فشل في 
إقناع التحالــــف الوطني العراقي 
حليفه الشــــيعي الرئيسي بدعم 
محاولته لتولي رئاســــة الوزراء 

لوالية ثانية.
وقال عالوي إنه على استعداد 
أن يتيح لعضو آخر بكتلة العراقية 
تولي منصب رئيس الوزراء لكنه 
أصر على أن يكون لـ »العراقية« 
حق تشــــكيل احلكومة اجلديدة 
نظرا لفوزهــــا ولو بفارق طفيف 

في االنتخابات العامة.
وتابع عالوي يقول إن من املهم 
الكتل  تقسيم السلطة بني جميع 
السياسية في دميوقراطية العراق 

اجلديدة.
فــــي مرحلة  وأضــــاف »ألننا 
انتقالية نحتاج الى تقسيم السلطة 
ونحتاج الى أن نقول إنه لن يتم 
حرمان أحد من حقه الشرعي وإنه 
لن يكون أحد شريكا صغيرا واآلخر 

شريكا كبيرا«.
ومضى يقول: »لألسف بعض 

زمالئنا في الوســــط السياســــي 
يعتقدون أن عرض مقعد او اثنني 
عليــــك في احلكومة كاف وأن هذا 
يعتبر وكأنــــك جزء ال يتجزأ من 
العملية السياسية. ونحن ال نرى 

هذا«.
قــــال محامي النائب الســــابق 
العراقي طارق  الــــوزراء  لرئيس 
عزيز امس ان احد مساعدي رئيس 
الــــوزراء العراقي املنتهية واليته 
نوري املالكي ابلغه بأن احلكومة 
تفكر في إطالق سراح موكله بسبب 
تردي وضعه الصحي لكن مساعدا 
كبيرا للمالكي نفى من بغداد هذه 

األنباء.
وقال بديع عارف عزت لوكالة 
فرانس برس فــــي عمان ان »احد 
مديري مكتب رئيس الوزراء نوري 
املالكي اتصل بي )امس( ليعلمني 
بأن احلكومــــة العراقية تفكر في 
اطالق سراح موكلي طارق عزيز 

بسبب تردي وضعه الصحي«.
ابلغني  واضاف ان »املسؤول 
بان احلكومــــة العراقية ميكن ان 
تعقد اجتماعا الصدار قرار بالعفو 
عنه، عن االحكام الصادرة بحقه، 
بعد اخذ موافقــــة الرئيس جالل 

طالباني«.
واوضح »يبدو انهم متعاطفون 
مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة 
الغارديان ومحطة تلفزيونية اخرى 
باجراء مقابلة معه في السجن هو 

تطور كبير في املوضوع«.
لكن جنل عزيــــز زياد اكد انه 
»ليس هناك اي مؤشرات لوجود 
نية لدى احلكومة العراقية لالفراج 
عن والدي«، واضاف لفرانس برس 
انــــه »على العكــــس فهم يريدون 

القضاء عليه في السجن«.

اقتراح بنشر قوات ناتو في وادي نهر األردن 

مستشار أوباما السابق لـ »األنباء«: السالم
بين الفلسطينيين وإسرائيل سيكلف 70 مليار دوالر

محامي طارق عزيز: الحكومة تدرس اإلفراج عن موكلي ألسباب صحية

عالوي مستعد للتنازل عن رئاسة الحكومة

ملك المغرب يلتقي
ولي عهد السعودية

أغاديرـ  أ.ش.أ: التقى امللك محمد السادس عاهل املغرب، 
األمير ســـلطان بن عبدالعزيز ولي عهـــد اململكة العربية 

السعودية، الذي يزور املغرب حاليا.
وذكرت وكالة األنباء املغربية ان امللك محمد السادس 
قام أمس األول »بزيارة ود ومجاملة« لألمير ســـلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود مبقر اقامته في مدينة أغادير.
يشار إلى ان األمير سلطان يقوم حاليا بزيارة خاصة 

للمغرب.

»ديلي تليغراف«: نشر صور ابنة البرادعي بلباس البحر هدفه إثارة غضب التيار المحافظ
لندن: ذكرت صحيفة »الديلي تليغراف« البريطانية 
أن نشـــر صور ابنة املدير العام الســـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، واملرشح احملتمل لالنتخابات 
الرئاســـية املقررة العام املقبل، د.محمد البرادعي، 
كان الهدف منه إثارة حنق التيار احملافظ في مصر 

جتاه البرادعي.
ونشرت الصحيفة عددا من الصور البنة البرادعي، 
ليلى، وهي بصحبة زوجها وخالل إحدى احلفالت 
كما نشـــرت صورا أخرى لها وهي مستلقية على 

الشاطئ بلباس البحر.
وأشارت إلى أن زواج ليلي البرادعي من مستثمر 
أوروبي يدعى نيل بيزي أثار عالمات االســـتفهام 

والدهشة بني احملافظني في مصر.
ونقلت الصحيفة عن الصحافي املصري، ضياء 
رشوان، قوله »بال شك صور ليلى سيكون لها تأثير 
مثلما يحدث في أي مكان وتؤثر املسائل الشخصية 

في احلياة السياسية«.
وأوضحت أن البرادعي هاجم احلكومة املصرية 
واتهمها بالقيام بحملة لتشويه سمعته عن طريق 
نشـــر صور خاصة بابنته على املوقع االلكتروني 

االجتماعي الشهير »فيس بوك«.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.ســـي« 
عن الصحيفة، أن الصـــور مت احلصول عليها من 
الصفحة اخلاصة بابنـــة البرادعي على املوقع، ثم 
نشرت على املوقع ذاته حتت عنوان »أسرار عائلة 

البرادعي«.

وأضافت أنه على الرغم من املزاعم بأن الذي أنشأ 
الصفحة اخلاصة على »فيس بوك« هو صديق لليلي 
البرادعي معارض ألنشطة والدها، إال أن البرادعي 
اتهم احلكومة بالوقوف وراء هذه احلملة ألنه »دعا 
إلى إصالح دميوقراطي واجتماعي في مصر«، على 

حد قوله.
وكان مرشح الرئاســـة احملتمل مبصر جدد في 
وقت سابق، تأكيده على ضرورة مقاطعة العملية 

االنتخابية.
وقال عبر موقع »تويتر« للمدونات املصغرة »إن 
مقاطعة االنتخابات ترشـــحا وانتخابا مع التوقيع 
املتزايـــد على البيـــان هي املرحلـــة األولى لفضح 
الدميوقراطية املزيفة« معتبرا أن »املشاركة مخالفة 

لإلرادة الوطنية«.
وكان البرادعي، شن السبت هجوما عنيفا ضد 
النظام احلاكم في مصر واتهمه بقيادة حملة تعتمد 
على الكذب واالفتراء بهدف تشويه صورته وصورة 

عائلته.
وقال تعليقا على نشر صور شخصية البنته على 
أحد الشواطئ مع زوجها، على موقع »فيس بوك«، 
ان هذا احلادث يؤكد ضرورة مطالب التغيير التي 
ننادي بها ألنها السبيل الوحيد لتحقيق الدميوقراطية 

واإلصالح.
وأضاف لصحيفة »الدســـتور« املستقلة: »مثل 
تلك احلملة هي اإلجابة الدائمة والوحيدة التي يرد 
بها النظام على من ينادي بالدميوقراطية التي هي 

السبيل الوحيد للحرية واإلصالح االقتصادي والعدل 
االجتماعي ومعاملة املواطنني على أنهم بشـــر لهم 

حقوقهم اآلدمية«.
وتابع: »هذه هي القشة األخيرة واملسألة مسألة 
وقت«، وأضاف: »رمبا يحتاج األمر مزيدا من الوقت، 
ولكن التغييـــر حتمي، فال ميكـــن أن يكون هناك 
نظام ينتمي للعصور الوســـطي في القرن الواحد 

والعشرين«.
وكان عـــدد من الصحف املصرية نشـــر، أمس، 
صورا عائلية خاصة ألسرة البرادعي، بعدما نقلتها 
»صديقة مجهولة« البنته ليلى البرادعي عن صفحتها 
على موقع »فيس بوك«، في خطوة وصفها البعض 
بأنها تعكس تدني مســـتوى املواجهة مع اخلصوم 

السياسيني للنظام.
وحســـبما ذكرت صحيفة »السفير« اللبنانية، 
اعتبرت الصحف التي نشرت صور ليلى البرادعي 
انها مسيئة للقيم املصرية، حيث انها تظهرها بلباس 
السباحة، فيما تبدو كؤوس خمر على طاولة اجتمع 

حولها أعضاء أسرة البرادعي.
وأثارت الصور شكوكا حول تسريب هذه الصور، 
وعالقات السلطات املصرية بذلك، في ظل استعداد 
اجلمعية الوطنية للتغيير الستكمال املليون توقيع 

على مطالبها اإلصالحية.

اقتراب العصيان المدني

من ناحية أخرى، أعلن املنســـق العام حلملة 

البرادعي، عبدالرحمن يوسف، أن قوى التغيير 
حســـمت أمرها باجتاه العصيان املدني كخطوة 
تاليـــة جلمع التوقيعات، في حال لم يســـتجب 
النظام ملطالب التغيير الــــ 7 التي حتصل على 
توقيعات متزايدة من املصريني اقتربت من املليون 

توقيع.
ونقلت صحيفة »الشروق« املستقلة عن يوسف 
قوله خالل األمســـية التي أقامتهـــا احلملة يوم 
اجلمعة املاضي: »العصيان املدني ســـيعلن في 
الوقت املناســـب الذي بات قريبا جدا«، مضيفا، 
أن قوى التغيير تهـــدف للوصول إلى صندوق 
انتخابـــي نزيه ال تصل إليه يد التزوير، في ظل 
وجود أجيال متعاقبة لم تشهد جتربة انتخابية 

دميوقراطية حقيقية في مصر.
وأكد يوسف، أن السيطرة األمنية على جميع 
األمور في البـــالد حولت املواطنني ملجموعة من 
اجلواسيس الذين يسعون جلمع معلومات أكثر 
عن جيرانهم أو زمالئهـــم للحصول على فرص 

أكبر.
وأوضح أن طريق التغيير يبدأ بحشد املتطوعني 
لتحقيق عصيان مدني سلمي، املسلم واملسيحي 
واليميني واليساري واملصريون بالداخل واخلارج 
وجميع القوى الوطنية، مضيفا: احلملة وصلت 
حتى اآلن للطبقات العليا واملتوسطة، وننتظر 
االلتحام بالطبقات الفقيرة، ونعمل على ذلك حاليا 

لتحقيق التغيير اجلاد.

وكانـــت »اجلمعية الوطنيـــة للتغيير« التي 
أسســـها البرادعي، دعت جميع األحزاب والقوى 
الراغبة في التغيير الى مقاطعة انتخابات مجلس 
الشعب املقبلة واملقرر إجراؤها نوفمبر املقبل في 
حالة إصرار ورفض النظام على تقدمي الضمانات 

املطلوبة لنزاهة هذه االنتخابات.
وقـــال بيان صادر عن اجلمعيـــة انها تطالب 
جميع األحزاب والقوى السياسية بضرورة توحيد 
صفوفها من أجل الضغط على النظام بكل الوسائل 
الســـلمية املتاحة بدءا من االحتجاجات السلمية 
وانتهاء بدعوة الشعب الى العصيان املدني إلجبار 

النظام على تقدمي الضمانات املطلوبة.
واقترحت اجلمعية في البيان تشـــكيل جلنة 
على أعلى مستوى ممكن تشارك فيها كل األحزاب 
والقوى الوطنية الراغبة في التغيير لتنســـيق 
اجلهـــود الرامية للضغط علـــى النظام من جهة 
ولبحث إمكانية خوض االنتخابات بقائمة موحدة 
من جهة اخرى في حالة استجابة النظام للضمانات 

املطلوبة.
في سياق متصل، تصاعدت حمالت امللصقات 
وجمع التوقيعات بني أنصار أمني جلنة السياسات 
فـــي احلـــزب الوطني احلاكـــم، جمـــال مبارك، 
ود.البرادعي، خالل األيام القليلة املاضية، وذلك 
في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة »االيكونومست« 
البريطانية أن البرادعي تفوق على جمال مبارك 

في حملة جمع التوقيعات املؤيدة له.

نجاد: ال حرب لكننا مستعدون الحتمال اندالعها

مبارك يحذر من مخاطر جديدة
تهدد استقرار الخليج 

الرئيس املصري حسني مبارك

البحرين تعتزم اإلشراف الكامل على المنابر الدينية
املنامة ـ أ.ف.پ: اعلن ولي 
عهد البحرين االمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة في برقية 
بعث بها لوالده ملك البحرين 
ان اشراف الدولة على املنابر 
الدينيـــة يعتبر مســـؤولية 
الدولة وحدها في اشارة منه 
على ما يبدو الى عزم احلكومة 

اخضاع املنابر الدينية إلشرافها 
الكامل.

وقال االمير سلمان في برقية 
الى والده امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة بعد خطاب هذا االخير 
»ان استرداد املنابر للحيلولة 
دون اختطافها من مســـيس 
غير مؤهل أو من خطيب ضل 

طريقه بعيدا عن مصالح األمة، 
وتأكيد معنى والية األمة من 
خالل والية الدولة على املنابر 
االسالمية، يشكل نقطة البدء 
في حتقيـــق التوجيه الديني 
الذي يعتبر واجب  الســـليم 
املجتمع كله ومسؤولية الدولة 

وحدها«.


