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املعارضة تعتبر عودة صالح إلى احلكم مستحيلة ومسؤول ينفي سقوط »تعز« بأيدي مسلحني

 السعودية تهب اليمن 3 ماليني برميل نفط..واحلزب احلاكم يؤكد سالمة الرئيس
التي نظمها مجموعة من الشباب 
املعتصم����ن – الفت����ات ورددوا 
الت����ي تطالب مبجلس  الهتافات 
انتقالي مدني في أسرع وقت ممكن، 
وإعالن نهاية حكم الرئيس علي 
عبداهلل صالح، مؤكدين تواصل 

ثورتهم حتى تتحقق أهدافها.
وقد وقف املتظاهرون بالقرب 
من منزل منص����ور، وأكدوا أنهم 
س����يبقون أمامه ملدة 24 س����اعة 
حتى يتم تنفيذ مطالبهم، بتشكيل 
املجلس االنتقالي، وقالوا »إن هذه 
املطال����ب واملهلة ليس����ت لنائب 
القوي  الرئيس ولكنه����ا جلميع 
السياسية التي طالبوها بأن تبدأ 
تش����كيل مجل����س انتقالي خالل 

املهلة«.
وأصدر املتظاهرون بيانا، وزع 
أثناء املسيرة، طالبوا فيه باإلعالن 
الفوري عن بدء املرحلة االنتقالية، 
ومدتها عام، تبدأ بإعالن دستوري، 
يلبي طموحات وتطلعات الثورة 
الش����بابية، ووجه����وا البيان الى 
»كل القوى السياسية والوطنية 
املؤمنة بالثورة وأهدافها« � حسب 

البيان.
 وجاء في البيان الذي أعدته 
مجموعة من النش����طاء، أنه بعد 
مرور ما يقارب أربعة أش����هر من 
الش����بابية الشعبية  الثورة  بدء 
السلمية ومع سقوط رأس النظام 
ودخول البلد في حالة فراغ امني 
ودستوري، فإن املسؤولية اآلنية 
والتاريخية جت����اه الوطن حتتم 
االس����تمرار في العم����ل من اجل 

اإلجناح الكامل للثورة.
وطال����ب البيان ب� »تش����كيل 
مجلس رئاسي انتقالي من أعضاء 
مدنين من ذوي النزاهة والكفاءة 

ممن يؤمنون بقيم ومبادئ وأهداف 
الثورة الشبابية الشعبية السلمية 
القوى  ويحظ����ون بإجم����اع كل 
الوطنية«. ويشير البيان إلى أن 
املجلس الرئاس����ي يجب أال يضم 
أيا من رموز النظام السابق، وأنه 
ال يحق ألي م����ن أعضاء املجلس 
الرئاسي االنتقالي الترشح ملنصب 
رئيس اجلمهورية في أول دورة 

انتخابية تلي الفترة االنتقالية.
من جهة أخ����رى، أطلع نائب 
الرئيس اليمني سفراء دول خليجية 
على إجراءات تثبيت وقف إطالق 
النار في العاصمة صنعاء وإخالء 
املقار احلكومية.  املس����لحن من 
وأف����ادت وكالة األنب����اء اليمنية 
الرسمية »سبأ« بأن هادي اطلع 
سفراء السعودية وسلطنة عمان 
العربية املتحدة  ودولة اإلمارات 
»على اإلجراءات التي متت لتثبيت 
وقف إط����الق النار وحترك جلنة 
مش����تركة ملعاجلة اآلثار املترتبة 
على ذلك«. وأك����د نائب الرئيس 
صالح على أهمية إخالء املسلحن 
من املؤسسات واملباني احلكومية 
وإنهاء املظاهر املسلحة من الشوارع 
العاصمة صنعاء.  والطرقات في 
وأثنى املسؤول اليمني على دور 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
»مساعدة اليمن على اخلروج من 

هذه األزمة«.
وثم����ن مب����ادرة الس����عودية 
في تقدمي 3 مالي����ن برميل نفط 
خ����ام تصل تباع����ا ملصافي عدن 
جن����وب اليمن مبع����دل 100 ألف 
أزمة  برميل يوميا للتخفيف من 
التي تعيشها  النفطية  املشتقات 
البالد. وأعرب عن أمله في جتاوز 
هذه األزمة بتعاون كل األش����قاء 

واألصدق����اء. وأكد س����فراء دول 
اخلليج الذين التقوا نائب الرئيس 
اليمني »استعداد بالدهم لتقدمي 
املساعدات املطلوبة لليمن لتجاوز 

الظروف الصعبة الراهنة«.
في س����ياق آخر، نفى مصدر 
مسؤول بالسلطة احمللية مبحافظة 
»تعز« جنوب اليمن صحة ما رددته 
بعض القنوات الفضائية واملواقع 
اإلخبارية عن سقوط مدينة »تعز« 
بأي����دي من وصفه����م بعصابات 
متم����ردة خارج����ة ع����ن النظام 
والقانون، وقال املصدر � في بيان 
صحافي له أمس- إن »ذلك ما هو 
إال محض افتراء وكذب وتضليل من 
هذه الوسائل اإلعالمية«. وأضاف 
أن »تعز حاضنة السالم واحملبة 
واإلخاء وحاضرة دوما مع احلق 
والعدل واحملبة وال ميكن أن تكون 
مطية ألصحاب النزوات الشريرة 
أو أن تكون مادة إعالمية س����يئة 
لقنوات الفتنة والضالل«، وأكد أن 
أبناء تعز مع الشرعية الدستورية 
ومع السالم واالستقرار. وطمأن 
املصدر املواطنن مبدينة »تعز« بأن 
األوضاع األمنية حتت السيطرة 
واألجهزة األمنية تتعقب كل من 
يقوم بفعل إجرامي يستهدف األمن 

واالستقرار والسلم االجتماعي.
واضاف ان »على وسائل اإلعالم 
أن تتح����رى املصداقية وااللتزام 
باملهنية خصوصا قناة اجلزيرة 
التي تستنش����ق بارودا وتتنفس 
رصاصا وتلعق دما وتأكل حلما 
متعفنا من شوارع املدن العربية 
الت����ي تس����هل بها طرائ����ق الفنت 
والتناحر بن أبناء الوطن الواحد 
لتنفيذ مخططات وأجندة قدمية 

� جديدة«.

أن الرئيس مشى على قدميه إلى 
املستشفى كما أنه نزل من الطائرة 
الرياض أيض����ا على قدميه.  في 
وأكد البركاني ما نش����رته شبكة 
»سي.إن.إن« اإلخبارية األميركية، 
أن����ه جرى اس����تخراج  وأوضح 
الشظية من صدر الرئيس، وأكد 
أن الرئيس بصحة جيدة وسيعود 
قريبا إلى اليمن، في املقابل، قال 
فواز احلمادي القيادي اليمني في 
حركة شباب تعز إن الشعب اليمني 
يرفض عودة الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح إلى احلكم. وأضاف 

القيادي اليمن����ي في تصريحات 
لراديو »سوا« األميركي أمس أن 
عودة الرئي����س صالح إلى البالد 
باتت مس����تحيلة، نظرا إلصابته 
التي وصفها »باخلطيرة« والتي ال 
ميكن له ان يتعافى منها بسرعة، 
مشيرا إلى أن التقارير الطبية أكدت 
أن حالته حتتاج إلى ستة أشهر 
على األقل حتى يتمكن من التعافي 
من إصابته. وتابع يقول »ان بعد 
رحيل علي عبداهلل صالح أصبحت 
مطالب الشعب اليمني هي تشكيل 
مجلس انتقالي وطني يقود البالد 

إلى مرحلة انتقالية حتى يس����لم 
السلطة إلى الشعب، ومن ثم بناء 

الدولة اليمنية املدنية«.
وفي هذا السياق، توجه املئات 
من املعتصمن أمام جامعة صنعاء 
إلى منطقة قريبة من منزل عبد ربه 
منصور هادي نائب الرئيس اليمني 
مساء أمس األول بشارع الستن 
أكبر شوارع العاصمة، للمطالبة 
انتقالي  بتشكيل مجلس رئاسي 
يتول����ى إدارة البالد خالل الفترة 

االنتقالية.
وحمل املشاركون في املسيرة � 

عواصم – وكاالت: فيما يستمر 
الغموض ح����ول مصير الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح، نفى 
مصدر رفيع في احلزب احلاكم في 
اليمن ما ذكرته بعض التقارير من 
أن 40% من جسم الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح تعرض حلروق 
وتوقفت إحدى رئتيه عن العمل 
جراء إصابات حلقت به في هجوم 

اجلمعة املاضية.
في ه����ذه االثناء، ذكرت وكالة 
سبأ اليمنية الرسمية لألنباء أمس 
أن السعودية تبرعت لليمن بثالثة 
مالين برميل م����ن النفط اخلام، 
ونقل����ت الوكالة عن وزير النفط 
اليمني أمير العيدروس قوله ان 
خادم احلرمن الش����ريفن »امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، وجه بتقدمي 
ثالث����ة مالين برمي����ل من النفط 
اخلام هبة لليمن«، وأضاف »هذه 
الكمية تأتي لدعم االقتصاد الوطني 
واإلس����هام في توفير احتياجات 
املواطنن وتخفيف معاناتهم جراء 
النقص احلاد من املشتقات النفطية 

الذي تواجهه البالد«.
وفي س����ياق آخر، أكد مصدر 
سعودي مسؤول لوكالة »فرانس 
برس« ان حالة الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح مستقرة وهو يتابع 
عالج إعادة التأهيل على ان يخضع 
قريبا لعملية جتميلية اثر إصابته 
في قصف على القصر الرئاسي.  
وقال سلطان البركاني األمن العام 
املس����اعد حلزب املؤمتر الشعب 
احلاكم في تصريحات لصحيفة 
»عكاظ« السعودية نشرتها أمس 
بأن الرئيس تعرض حلروق في 
صدره ووجهه باإلضافة إلى الشظية 
التي اس����تقرت في صدره، مؤكدا 

)أ.ف.پ( متظاهرون مينيون يرقصون في صنعاء احتفاال بخروج صالح من اليمن  

عالوي يدعو إلجراء انتخابات مبكرة
القاهرة � د.ب.أ: أكد إياد عالوي رئيس الوزراء 
العراقي األسبق وزعيم القائمة العراقية أنه أمام 
اخللل الذي يعترض مفهوم الشراكة الوطنية 
فإن املطروح اآلن هو إجراء انتخابات مبكرة، 
مش���يرا إلى أن هذه الفك���رة تلقى قبوال لدى 

العراقين.
وأضاف عالوي ف���ي تصريحات لصحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية نشرتها امس أنه 
ال ميانع في تشكيل أغلبية سياسية، وهو ما 
يدعو إليه رئيس الوزراء زعيم ائتالف دولة 
القانون نوري املالكي، مضيفا: »لكننا ال نعتقد 
أن )دولة القانون( تش���كل أغلبية سياسية، 
فنحن نستطيع االتفاق مع التحالف الكردستاني 
واملجلس األعلى وبعض األطراف من التحالف 
الوطني ونصبح أغلبية، وليس شرطا أن نوري 
املالكي يشكل األغلبية على الرغم من وجود دعم 
دولي وإقليمي له، لكن ليس شرطا أنه صاحب 
األغلبية، وإذا اتبعنا خطوات الدميوقراطية فإن 

قوى أخرى تستطيع تشكيل األغلبية«.
وتابع عالوي: »ممك���ن أن نعمل على هذا 
املوضوع )تش���كيل األغلبي���ة( وبدأت بعض 

األط���راف بالعمل عليه، لك���ن ما هو مطروح 
اآلن هو العمل على إج���راء انتخابات مبكرة، 
وهذا املوضوع بدأ يلقى تعاطفا من قبل الشعب 
العراق���ي، خاصة أن هناك اليوم توقفا وخلال 
فيم���ا يتعلق بالش���راكة الوطنية وتخلفا في 
اخلدم���ات وامللف األمني الذي تراجع بش���كل 

يضر بالشعب العراقي«.
واستطرد قائال: »هناك تدهور فظيع وخطير 
على الصعيد األمني، وهو تدهور مستمر بقوة 
ويتعمق يوميا ونحن عرفنا أن رئيس الوزراء 
طلب من وزرائه كشف إجنازاتهم بعد مهلة املائة 
يوم التي منحها حلكومته إلجراء اإلصالحات 
اخلدمية واألمنية، له���ذا، نحن نريد منه هو 
أن يقدم كشف اإلجنازات فيما يتعلق بوزارة 
الدفاع والداخلية واألمن الوطني باعتباره وزيرا 
مسؤوال عن هذه الوزارات، وكذلك فيما يتعلق 
باملخابرات كونه رئيسا للمخابرات، وأن يقدم 
للش���عب العراقي رؤيته بوضوح في جلسة 
مفتوحة ملجلس ال���وزراء، التي من املفترض 
عقده���ا، وأن يتحدث بوض���وح عن األوضاع 

األمنية والعسكرية في العراق«.

مقر القذافي في باب العزيزية حتول إلى حطام
و إسبانيا تعترف باملجلس االنتقالي ممثالً وحيداً لليبياً

ثوار ليبيا يستعدون للزحف إلى طرابلس

عواصم � وكاالت: حتول املجمع 
الرئاسي الضخم حيث مقر الزعيم 
الليب���ي معم���ر القذافي بوس���ط 
طرابلس الى حطام يتصاعد منه 
الدخان وقد هدمت جميع مبانيه 
تقريبا بعد القص���ف املركز الذي 
شنه عليه احللف االطلسي بانتظام 

منذ اسابيع.
وبعد جت���دد القصف العنيف 
من احللف االطلسي على طرابلس، 
نقلت السلطات مراسلي الصحافة 
الدولية الى باب العزيزية في قلب 
طرابلس للقي���ام بجولة في مقر 

القذافي ومعاينة االضرار.
 وخلف االسوار العالية احمليطة 
باملجمع واملطلية باالخضر يخيم 
دمار كامل وقد شاهد الصحافيون 
انقاض���ا وجدران���ا هش���ة تهدد 
باالنهيار في اي حلظة وتس���رب 
مياه من قس���اطل محطمة وفرش 
ممزق���ة منث���ورة اجزاؤها وركام 
مبعثر في جميع انحاء املقر جراء 

االنفجارات.
وعلى مقرب���ة من انقاض احد 
املباني تظهر فجوة قطرها س���تة 
امت���ار وعمقها اكثر م���ن مترين 
احدثتها قنبلة اخفقت هدفها، فيما 
مت تش���غيل نظام رش املياه للحد 

من الغبار املنتشر.
وقال اح���د اعض���اء احلرس 
املقرب للقذافي ال���ذي كان يرافق 
الصحافين »اجلبناء، انهم يتدربون، 
يستمتعون«، مشيرا الى جثة مغطاة 
بالعلم الليبي االخضر وهو يوضح 
انه سقط ضحية احدى القنابل التي 

القيت على املقر.
وتابع في وس���ط املقر ش���به 
املهجور الذي لم يبق فيه سوى عدد 

وأضافوا أن الس���عدي، وهو أحد 
أبن���اء القذافي الذي كان يعمل من 
قبل العب كرة قدم ف���ي إيطاليا، 

غادر البالد.
وذكر الث���وار أن ابنة القذافي 
تقيم مع عائلتها في أحد الفنادق 

باملغرب.
في هذا الوق���ت اعلنت وزيرة 
اخلارجي���ة االس���بانية ترينيداد 
خيمينيث امس في بنغازي، معقل 
الث���وار، ان احلكومة االس���بانية 
تعترف باملجلس الوطني االنتقالي 
على انه »املمثل الشرعي الوحيد 

للشعب الليبي«.
وقالت الوزيرة للصحافين في 
ختام لقائها مع مسؤولي املجلس 
وبينهم رئيسه مصطفى عبد اجلليل 
ان »احلكومة االس���بانية تعترف 
باملجلس الوطني االنتقالي ممثال 

شرعيا وحيدا للشعب الليبي«.
واضاف���ت ان »اس���بانيا تريد 
الليبي، ونريد  مساعدة الش���عب 
دولة دميوقراطي���ة، دولة قانون 

وحريات«.
الديبلوماسي،  الس���ياق  وفي 
غادرت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون امس واشنطن 
متوجهة الى ابوظبي للتشاور مع 
دول مجموعة االتصال حول ليبيا 
وبحث سبل تقدمي مساعدة اضافية 

للمعارضة الليبية.
وتأتي احملادث���ات التي تنظم 
اليوم في العاصمة االماراتية بعدما 
اكد الرئيس االميركي باراك اوباما ان 
مهمة حلف شمال االطلسي في ليبيا 
حتقق تقدم���ا »ثابتا« ما يعني ان 
رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي 

بات مسالة وقت.

ضئيل من اجلنود يقفون اللتقاط 
صور لهم »امل ان تنقلوا احلقيقة، 
مع اننا ال ننتظر خيرا منكم«، فيما 
كانت املقات���الت تواصل حتليقها 

فوق القطاع.
ووس���ط هذا الدم���ار الكبير، 
يس���تعد ثوار ليبي���ا للزحف إلى 
العاصم���ة طرابلس عقب الغارات 
املكثفة التي ش���نها حلف ش���مال 
العاصمة  األطلسي )الناتو( على 

خالل األيام املاضية.
وقال جمعة القماطي، املتحدث 
باس���م الثوار، ليل���ة امس االول 
على موق���ع التواصل االجتماعي 
»تويتر« إن تدمير أسوار وبوابات 
باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي 

معمر القذاف���ي، يعني أن القذافي 
أصبح في موقف خطير.

وأض���اف القماطي أن الضربة 
الليبيون  القاضي���ة س���يوجهها 
بأنفس���هم قريب���ا للقذاف���ي في 

طرابلس.
وذكرت وس���ائل إعالم تابعة 
الثوار صادروا  للثوار أن مقاتلي 
في مدينة يفرن جنوبي طرابلس 
القذافي،  العديد من أسلحة قوات 
ويعتزمون استخدامها خالل املعارك 
في طرابلس. ويتوقع الثوار دعما 
من أنصار الثورة في أربعة أحياء 

في طرابلس.
وقال الثوار إن العديد من أبناء 
القذافي غادروا البالد في تلك األثناء، 

اجتماع ملجموعة االتصال 
حول ليبيا اليوم في 

أبوظبي يبحث تطبيق 
القرارات الدولية

عائشة القذافي تتقدم بشكوى الى القضاء البلجيكي ضد »الناتو«
بروكسل ـ أ.ف.پ: قدمت عائشة القذافي، ابنة 

الزعيم الليبي معمر القذافي، امس االول شكوى 
الى القضاء البلجيكي تتهم حلف شمال االطلسي 
بارتكاب »جرائم حرب« وجرائم »اغتيال« كما افاد 

محاموها الذين سيسعون ايضا الى الغاء قرار 
االحتاد االوروبي بتجميد ارصدة النظام الليبي.

وقال احملامي الفرنسي لوك بروسوليه ان شكوى 
اولى باسم عائشة القذافي قدمت الى نيابة بروكسل 

والنيابة الفدرالية البلجيكية تتهم االطلسي بـ 
»جرائم حرب«. وقال احملامي االخر دومينيك اجتيان 
ان شكوى ثانية قدمت الى نيابة باريس تتهم احللف 

بجرائم »اغتيال«. وتتعلق الشكويان اللتان قدمتا 
في وقت متزامن بغارة شنها احللف االطلسي في 

30 ابريل املاضي وقتل خاللها، وفقا لطرابلس، 
اصغر ابناء القذافي، سيف العرب )29 عاما( وثالثة 

من احفاد الزعيم الليبي هم سيف )عامان( وقرطاج 
)عامان( ومستورة )اربعة اشهر( اضافة الى اصدقاء 

وجيران. وجاء في نص الشكوى انه في املقابل »كان 
الهدف بناية مدنية يسكنها مدنيون )...( ولم يكن ال 
مركز قيادة وال مركز رقابة عسكرية« للنظام الليبي.
واضاف البيان ان »السيدة عائشة القذافي بصفتها 
ام )مستورة( وعمة )سيف وقرطاج( واخت )سيف 
العرب( اصيبت بضرر بالغ مرتبط بالوقائع موضع 

التنديد«. ويرى احملامون ان مسؤولي احللف 
االطلسي خططوا بعناية شديدة لعملياتهم مبا ال 
يجوز احلديث معه عن »خطأ« وانه يجب وصف 

هذه الغارة بانها فعل عمدي يشكل »جرمية حرب«.
وفنيا قدمت الشكوى »ضد مجهول« لكنها تستهدف 

احللف االطلسي الذي يتخذ من بروكسل مقرا ما 
مينح القضاء البلجيكي اختصاصا بنظر الدعوى.

اخلالف بني جناد ورجال الدين ال يبدو في طريقه للحل

 إيران تعلن نقل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مفاعل فوردو
طهران � رويترز � أ.ف.پ: قالت 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية 
أمس إن إيران تعتزم نقل أنشطة 
تخصي����ب اليورانيوم من موقع 
كانت تستخدمه لسنوات إلى موقع 
آخر لم تكشف عنه إال في عام 2009 
وإنها تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج 

الوقود النووي لثالثة أمثالها.
ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
عن فريدون عباسي دواني رئيس 
هيئة الطاقة الذرية اإليرانية قوله 
للصحافين بعد اجتماع وزاري 
«س����ننقل نش����اطات تخصي����ب 
اليورانيوم ب� 20% هذا العام من 
موقع نطنز الى فوردو وذلك حتت 
اش����راف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وس����نزيد بالتالي قدرتنا 

االنتاجية بثالثة اضعاف«.
 وتابع دوان����ي »عندما نزيد 
قدرتنا اإلنتاجية بثالثة أضعاف 

ف����ي ف����وردو، عندها س����نوقف 
عمليات التخصيب بنس����بة %20 
في نطنز«، في سياق آخر، اتهمت 
ايران الواليات املتحدة األميركية 
أمس بالعمل على جرها الى نزاعات 

مسلحة في املنطقة.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية رامن مهمانبرس����ت ان 
الواليات املتحدة »تسعى جاهدة 
لتعري����ف دول أخرى عوضا عن 
الكيان الصهيوني كمصدر تهديد 
ف����ي املنطقة وتعم����ل بقوة جلر 
اجلمهورية اإلس����المية اإليرانية 
الى نزاعات مسلحة«، وأضاف ان 
الوالي����ات املتحدة »تعمل جاهدة 
لنشوب نزاعات مسلحة بن دول 

املنطقة«.
وق����ال »يجب علين����ا التحلي 
بالوعي واليقظة حيال مخططات 
الوالي����ات املتح����دة الرامية لبث 

الفرقة والشقاق واثارة الفنت في 
املنطقة«، وتابع مهمانبراست ان 
األميركي����ن يعتقدون بان »الهاء 
دول املنطقة في نزاعات مسلحة 
يصب في صالح الكيان الصهيوني 
الغاصب«. على الصعيد الداخلي 
ال يبدو أن خالف الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جن����اد مع رجال 
الدين ومع االجت����اه احملافظ في 
الب����الد في طريق����ه للحل، حيث 
ان خصومه وصفوا مستش����اري 
الرئي����س اإليراني ومس����اعديه 
املقربن بأنهم »التيار املنحرف« 
واتهموهم بالعمل على تقويض 

املؤسسة الدينية في إيران.
وقال آية اهلل عبد النبي منضي 
وهو أحد املتحدثن باسم املرشد 
األعلى للجمهورية اإليرانية آية اهلل 
علي خامنئي إن »هؤالء املساعدين 
يخططون لإلطاحة برجال الدين من 

السلطة«. ويقول بعض رجال الدين 
الرئيس »سحروه«  إن مساعدي 
وإنه يحتاج إلى »مشعوذ« ليخلصه 

من هذا السحر.
وعق����ب أحمدي جن����اد على 
التصريحات بسخرية قائال  هذه 
»فيما يتعلق بالس����حر واحلاجة 
إلى مشعوذ، فإنني آمل أن يقدموا 

بعض الوثائق أيضا«.
ويواجه مساعدو أحمدي جناد 
اتهامات بتقويض سلطة خامئني 
الذي ميلك،  باعتباره الزعيم األعلى 
للبالد مبوجب الدستور اإليراني، 
القول الفصل في س����ائر شؤون 
الدولة مبا في ذل����ك حق الڤيتو 

على قرارات الرئيس.
وذكر أحمدي جناد »في الواقع 
إنني أفضل السكوت والتزام الصمت 

حرصا على الوحدة الوطنية«.
وأضاف »ولكن ما ميكنني قوله 

هو أنن����ي ال أوافق على أفكار من 
سبقوني، ولن تكون النتقاداتهم أي 
تأثير على عملي، وسوف أمضي في 
طريقي حيث أنني أحظى بأصوات 
وبركات الشعب«. ونشب اخلالف 
في ش����هر ابريل املاض����ي عندما 
أقال أحمدي جن����اد رئيس جهاز 

االستخبارات حيدر مصلحي.
وس����ارع خامنئي بإلغاء هذا 
القرار، ورغم أن أحمدي جناد انصاع 
في نهاية املطاف لقرار املرش����د 
األعل����ى، إال أن خصومه اتهموه 

بأنه فعل ذلك على مضض.
وتواترت تقارير بشأن اعتقال 
بعض مساعدي أحمدي جناد، ولكن 
لم تكشف تفاصيل عن هذه املسألة، 
وأفادت تقارير أيضا بأن أحمدي 
جناد نفس����ه كان يريد االستقالة 
من منصبه ولكنه أعاد النظر في 

قراره.

أوباما مينح ميركل أرفع وسام مدني

واشنطن � وكاالت: منح الرئيس األميركي باراك 
أوباما املستشارة األملانية أجنيال ميركل »وسام 
احلرية« الرئاسي، وهو أرفع وسام متنحه احلكومة 
األميركية للمدنين، وسلم أوباما املستشارة األملانية 
الوس����ام االول خالل مأدبة عشاء رسمية أقيمت 
خصيصا لتكرمي ميركل، باعتبارها أول مواطنة 
من أملانيا الشرقية السابقة تقود أملانيا االحتادية 
بعد سقوط الكتلة الش����رقية، وكذلك اللتزامها 
جتاه احلرية. وقال أوباما: »الليلة، نكرم أجنيال 
ميركل، ليس حلرمانها من حريتها أو حتى منحها 
حريتها، بل ملا فعلته بحريتها«، مشيدا بها كونها 
أول امرأة تتولى منصب املستشارية في أملانيا، 
وأضاف أوباما: »د.أجنيال ميركل أصبحت رمزا 
النتصار احلرية بكونها أول أملانية من ش����رق 

البالد تخدم أملانيا املوحدة كمستشارة«.
وتوجهت ميركل بالشكر للرئيس األميركي، 
قائلة: »أعتبر وسام احلرية الرئاسي دليال على 
الش����راكة األملانية األميركية املمت����ازة، فبلدانا 

يتعاونان معا من أجل السالم واحلرية«.
وأضافت املستشارة: »لم أكن أتخيل مطلقا أنني 
سأقف في يوم في حديقة البيت األبيض وأتسلم 
ميدالية احلرية من رئيس أميركي، وصدقوني، 

هذا التكرمي حلظة مؤثرة جدا«.
وذكرت ميركل أن »الرغبة الشديدة في احلرية 
ال ميكن أن حتبسها اجلدران لفترة طويلة«، مشيرة 
إلى أن هذا الوسام هو أيضا وسام للرجال والنساء 
الذين حاربوا ضد الشيوعية، وعن الرئيس أوباما 

قالت ميركل: »إنك رجل ذو قناعات قوية وتؤثر في 
الناس � في أملانيا أيضا � بشغفك ورؤاك ملستقبل 
جيد«. جتدر اإلش����ارة إلى أن ميركل تعتبر أول 
رئيسة حكومة أوروبية تتم دعوتها على مأدبة 
عشاء رسمية في البيت األبيض خالل عهد الرئيس 
أوباما، والذي لم يوجه هذه الدعوة من قبل سوى 
لرؤساء الصن والهند واملكسيك؛، يذكر أن ميركل 
كرمت الواليات املتحدة من قبل كأفضل ش����ريك 
ألملانيا وأوروب����ا. وكان الرئيس األميركي باراك 
أوباما وضيفته املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
تبادال املزاح أثناء املؤمتر الصحافي املشترك لهما 
امس االول في واشنطن في إطارة زيارة ميركل 
للواليات املتحدة. وقال أوباما في معرض دعوة 
ميركل مضيفها لزيارة برل����ن إنه اليزال أمامه 
متس����ع من الوقت لتنفيذ ه����ذه الزيارة في ظل 
ثقته بأنه س����يظل رئيس أميركا لفترة رئاسية 
ثانية فردت عليه ميركل قائلة إن برلن ستقابله 
باألحضان مضيفة: »أستطيع أن أعد بأن بوابة 
براندنبورغ ستظل موجودة فترة من الوقت«، 
وذلك في اشارة الى شكوك تساور أملانيا حاليا 
بشأن السبب وراء عدم زيارة أوباما لبرلن منذ 
أن أصبح رئيسا للواليات املتحدة. وهناك من ال 
يستبعد أن يكون السبب وراء جتنب أوباما زيارة 
العاصمة األملانية هو منعه من التحدث عند بوابة 
براندنبورغ أثن����اء حملته االنتخابية عام 2008 
واضطراره إللقاء كلمته عند عمود النصر الذي 

ال يبعد كثيرا عن البوابة التاريخية.

)رويترز( الرئيس االميركي باراك اوباما مينح املستشارة األملانية أجنيال ميركل »وسام احلرية« 


