
اإلمارات وبريطانيا تطلقان شراكة في الصناعة الدفاعية

أمير قطر: ليس لنا أجندة سياسية
 أو اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة

أميركا تقر بيع أنظمة دفاع صاروخي
لإلمارات وقطر بـ 7.6 مليارات دوالر

محاكمة غيابية في إسطنبول لضباط إسرائيليني 
متهمني بالتورط في الهجوم على »مافي مرمرة«

واشنطنـ  رويترز: أعلنت وزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( ان 
قطر واإلمارات طلبتا شراء أنظمة 
دفاع صاروخي من لوكهيد مارتن 
بقيمة 7.6 مليارات دوالر للتصدي 
لتهديدات محتملة وتقليل اعتمادهما 

على القوات األميركية.
وأبلغت وكالة التعاون األمني 
الدفاعي التي تشرف على مبيعات 
األسلحة األميركية لدول أجنبية 
اعضاء الكونغرس اجلمعة بإقرارها 
املبيعات احملتملة التي تأتي على 
خلفية تفاقم التوترات مع إيران.

ونشـــر اإلشـــعار على موقع 
الوكالة في ساعة متأخرة من مساء 

امس األول.
وأمام املشرعني 30 يوما لوقف 
الصفقات احملتملة ولكن مثل هذا 
األمر نادر احلدوث مبا ان االتفاقيات 
تخضع لفحص دقيق مع املشرعني 

قبل نشر اإلشعار.
وبيع األسلحة لقطر واالمارات 
جزء من جهـــود الواليات املتحدة 

لتعزيز التعاون مع دول اخلليج 
بشـــأن أنظمة الدفاع الصاروخي 
وتكثيف الضغط على إيران بشأن 

برنامجها النووي.
وفي أغســـطس ذكرت لوكهيد 
أن الســـعودية ودوال اعضاء في 
مجلس التعـــاون اخلليجي أبدت 
اهتماما بنظامها للدفاع الصاروخي 
لالرتفاعات العالية املعروف باسم 
ثـــاد. والتقت وزيـــرة اخلارجية 
األميركية هيـــالري كلينتون مع 
مســـؤولني من مجلـــس التعاون 
اخلليجـــي فـــي ســـبتمبر، وقال 
أميركيون ان مبيعات  مسؤولون 
مبدئية ألنظمة دفاع صاروخي قد 

تعلن قريبا.
وذكر البنتاغون امس األول ان 
قطر تقدمت بطلب شـــراء محتمل 
لوحدتني ثاد و12 منصة إطالق و150 
صاروخـــا اعتراضيا وقطع غيار 
وتدريب ودعم لوجيستي بتكلفة 

تصل إلى 6.5 مليارات دوالر.
وطلبت االمارات ـ التي وقعت 

طلب شراء مبدئيا بقيمة 1.96 مليار 
دوالر ألنظمة ثاد في ديسمبرـ  48 
صاروخا إضافيا وتسع منصات 
إطالق ومعدات اخرى بقيمة 1.135 

مليار حسب إشعار الوكالة.
املبيعات  ان  الوكالـــة  وذكرت 
املقترحة ستدعم السياسة اخلارجية 
واألمـــن القومي للواليات املتحدة 
من خالل مســـاعدة دولتني كانتا 
ومازالتا من القوى الرئيسية التي 
»تدعم االستقرار السياسي والتقدم 

االقتصادي في الشرق االوسط«.
و»ثاد« نظـــام خاص للجيش 
األميركي مصمم إلسقاط الصواريخ 
ذاتية الدفع القصيرة واملتوسطة 
املدى بصواريخ اعتراضية تضرب 
الهدف. الى ذلـــك أعلنت االمارات 
وبريطانيـــا امس في ختام زيارة 
البريطاني ديڤيد  الوزراء  رئيس 
اقامة  كاميرون للدولة اخلليجية 
»شراكة صناعية دفاعية« تتعلق 
خصوصا مبقاتـــالت يوروفايتر 
تايفون التي تسعى لندن لبيعها 

لدول اخلليج.
واكد بيان مشـــترك صادر عن 
الدولتـــني ونقلتـــه وكالـــة انباء 
االمـــارات الرســـمية ان الطرفني 
اتفقا على »اقامة شراكة صناعية 
دفاعية تقوم على التعاون الوثيق 
بشأن مقاتالت يوروفايتر تايفون 
وعدد من الصناعات التكنولوجية 
اجلديدة«. ولم يحدد البيان شكل 
هذا التعاون الصناعي، إال انه يأتي 
في وقت أكدت فيه ابوظبي اهتمامها 
بشراء 60 مقاتلة يوروفايتر تايفون 
الستبدال مقاتالت ميراج الفرنسية 

املتقادمة التي متلكها.
وكانـــت ابوظبـــي تفاوضت 
لسنوات مع فرنسا لشراء مقاتالت 

رافال، اال ان املفاوضات تعثرت.
كما أكد البلدان انهما اتفقا على 
»تنمية االســـتثمارات اإلماراتية 
البريطانية  التحتيـــة  البنية  في 
البريطانية )في  واالســـتثمارات 
فـــي الصناعة اجلوية  االمارات( 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

واملشروعات اخلدمية واالتصاالت 
والذخائـــر والقدرات وتوســـيع 
الشراكات الصناعية والتجارية بني 
الشركات االماراتية والبريطانية 
مبـــا يدعـــم التنويـــع والتطوير 

التكنولوجي«.
والتقى كاميرون امس رئيس 
دولة االمارات الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان كما التقى مسؤولي 
الصناديق السيادية التابعة إلمارة 
ابوظبي، وهي من اكبر الصناديق 

السيادية في العالم.
وأكد البلدان في البيان املشترك 
الكثير من  »الوقوف معا ملجابهة 

التهديدات ألمن املنطقة ككل«.
واتفـــق البلـــدان أيضـــا على 
»مواصلة تطوير خططنا املشتركة 
من اجـــل امن االمـــارات ومنطقة 
اخلليـــج ككل، حيث ســـنزيد من 
تدريباتنا ومتريناتنا املشـــتركة 
وكذلك من استثمارنا في الوجود 
العسكري البريطاني في االمارات 

العربية املتحدة«.

اسطنبولـ  أ.ف.پ: بدأت امس 
امام محكمة في اسطنبول محاكمة 
غيابية ألربعة من القادة السابقني 
في اجليش االســـرائيلي متهمني 
بالتورط في الهجوم االسرائيلي 
الدامي على سفينة مساعدة انسانية 
الى غزة في 2010، فيما اعتبرته 

اسرائيل »محكمة صورية«.
وجتمع مئات املتظاهرين امام 
احملكمة ملوحني بأعالم فلسطينية 
وهتفوا »اللعنة على اسرائيل«، 

قبيل بدء احملاكمة.
وطالب االدعـــاء العام بإنزال 
عقوبة السجن املؤبد بحق رئيس 
اركان اجليش االسرائيلي  هيئة 
السابق غابي اشكينازي والقائدين 
الســـابقني لســـالحي البحريـــة 
والطيران اليعـــازر الفرد ماروم 
وافيشاي ليفي والرئيس السابق 
ألجهزة االســـتخبارات عاموس 
يادلـــني وذلـــك بتهمـــة التورط 
في الهجوم على الســـفينة مافي 

مرمرة.
وفي 31 مايو 2010، صعدت قوة 
عسكرية على السفينة التي كانت 

ترفع علم تركيا وتعتبر االكبر في 
االسطول الذي ارسلته تركيا في 
محاولة لكسر احلصار املفروض 
على غزة، مما اوقع تسعة قتلى 

من الناشطني االتراك.
اال ان املتهمني لم ميثلوا امام 
احملكمة اذ اعتبرت اســـرائيل ان 
العســـكريني الذين شـــاركوا في 
الهجـــوم لم يرتكبـــوا اي خطأ، 
كما قال احد محامي املدعني انهم 
كانوا يتوقعون ان تصدر احملكمة 
مذكرة توقيف بحق املتهمني. وقال 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
االســـرائيلية يغال باملور »انها 
محاكمة صوريـــة وال عالقة لها 
بالقانـــون والقضـــاء«، مضيفا 
ان املتهمني لـــم يبلغوا بطبيعة 

االتهامات ضدهم.
واضـــاف »لم مينحـــوا ولو 
حتـــى فرصـــة رمزيـــة لتعيني 
ممثلـــني قانونيني لهـــم«. وتابع 
»انه استعراض للدعاية، ألنه لو 
أرادت احلكومة التركية ان تقوم 
بشـــيء فعال، لكانت تعاملت مع 
اسرائيل«. والعام املاضي، اعتبر 

حتقيق اسرائيلي ان الهجوم لم 
ينتهك القوانني الدولية، اال ان تركيا 
احلليف السابق إلسرائيل، اعتبرت 
ان التحقيق يفتقر الى املصداقية. 
وفي سبتمبر املاضي، اعتبر تقرير 
باملر الذي طلبتـــه االمم املتحدة 
ان هـــذا التدخل العســـكري كان 
»مفرطا« وغير معقول، لكنه اعتبر 
ان احلصار الذي تفرضه اسرائيل 

على قطاع غزة قانوني.
واثـــارت هـــذه القضية ازمة 
ديبلوماســـية خطيرة بني تركيا 
واسرائيل وأدت الى تدهور خطير 
في العالقات الديبلوماسية بينهما 
الســـفير االسرائيلي  والى طرد 
من تركيـــا، كما قطعت العالقات 

العسكرية بني البلدين.
ومنـــذ تلك الفتـــرة، أجريت 
محاوالت عدة اخرى لكسر احلصار 
البحري اال ان اسرائيل اعترضت 
كل القوارب لكن دون ان يقع اي 

حادث دموي آخر.
وقال حسني اوريج نائب رئيس 
مؤسسة املساعدة االنسانية التركية 
»حتى اآلن احملاكمة تشمل اربعة 

قادة )عسكريني(، لكنها يجب ان 
تشمل سياسيني«. وفي مايو، قال 
نائب وزير اخلارجية االسرائيلي 
داني ايالون انـــه كان يتوقع ان 
متـــارس ضغوط ديبلوماســـية 
اجنبية على تركيا لوقف احملاكمة، 
معتبرا انها »ميكـــن ان تنطوي 
على عواقب عدة للقوات االميركية 
التي  ولقوات احللف االطلسي«، 
غالبا ما تعترض سفنا يشتبه في 

تورطها بنشاطات ارهابية.
وتصر تركيا على ان العالقات 
لن تعود الى طبيعتها مع اسرائيل 
ما لم تتقدم هذه االخيرة باعتذار 
رسمي، وتقدم تعويضات للضحايا 
وترفع احلظر عـــن قطاع غزة. 
وجتمع متظاهرون اتوا على منت 
حافالت عدة مـــن مختلف انحاء 

البالد امام احملكمة.
الذين  املتظاهـــرون  وهتـــف 
رفعوا اعالما فلســـطينية »اهلل 
اكبر« و»اللعنة على اسرائيل«، 
بينمـــا وضع بعضهـــم عصبات 
على رؤوســـهم كتب عليها »الى 
ان تتحرر فلسطني«، كما رفعوا 

الفتات كتب عليها »الشهداء هنا 
اين الصهاينة؟«.

كما اطلق فوق احملكمة بالون 
عمـــالق كتـــب عليـــه »محاكمة 
اســـرائيل«. وقال احـــد اعضاء 
مؤسســـة املســـاعدة االنسانية 
التركيـــة ويدعى محمد شـــينار 
التاريخ.  »نحن هنا لنشهد على 
اسرائيل حتاكم للمرة االولى في 

دولة اخرى«.
من جهته، قال الصحافي علي 
ابو بكر توبـــكان الذي كان على 
منت »مافي مرمرة« عندما تعرضت 
للهجوم، انه تعرض »ملعاملة غير 
انســـانية« من قبل افـــراد فرقة 

الكوماندوز االسرائيلية.
واضاف »اجلنود االسرائيليون 
قاموا بضبط كل معداتي الصحافية 
وارشـــيفي واليـــزال يحتفظون 

بها«.
ومن املقرر ان تدلي الكولونيل 
االميركية املتقاعدة آن رايت التي 
كانـــت على منت ســـفينة اخرى 
امام  من االســـطول بشـــهادتها 

احملكمة.

الدوحــــةـ  كونا: أكد أمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس 
انه ليس لدولة قطر أجندة سياسية 
أو اقتصادية أو اجتماعية في أي 

دولة عربية أو غير عربية.
وقال الشيخ حمد في كلمة افتتح 
بها الدورة الـ 41 ملجلس الشورى 
»ليس لدينا تصور على االطالق عما 
يجب ان يكون عليه نظام احلكم 

في أي دولة أخرى«.
واســــتدرك بالقول: »ولكن ما 
أثار حنق بعض أصوات املاضي 
هو أمران أساسيان األمر األول هو 
اننا وقفنا مع الشعوب املظلومة 
حينما تعرضت للقمع الوحشــــي 
الى درجة ال ميكــــن احتمالها وال 
يجوز الصمت بشــــأنها وثانيا ان 
في دولة قطر رؤية وإعالما عربيا 
مستقال ال ميكنه أال يغطي األحداث 

مبوضوعية«.
وأوضح انه لم يكن ممكنا ان 
العربي نحو  الربيع  تنطلق دول 
ســــيادة القانون وحقوق املواطن 
والرخاء واحلكم الرشيد من دون 
جتاوز مرحلة االستبداد مهما كانت 
التي  تعقيدات املرحلة االنتقالية 

متر بها.
وأثنى الشيخ حمد على التغيرات 
التي شــــهدتها مصــــر، قائال انها 
»تشق اآلن طريقها نحو التحول 
الدميوقراطي والتطور االقتصادي.. 
وحني تنهض مصر ستنهض معها 

اآلمة العربية كلها«.
وقــــال ان النظــــام التمثيلــــي 
الدميوقراطي في تونس قطع شوطا 

إسرائيل من استغالل الفراغ القائم.. 
وعلى هذا يتوحد الفلسطينيون.. 
ومن هنا ال نرى خالفا سوى خالفات 
نظرية قياســــا بأوضاع الشعب 

الفلسطيني وال تبرر انقساما«.
وفي الشأن اخلليجي أكد الشيخ 
حمد مواصلة دولة قطر جهودها 
لتعزيز التعاون مع األشقاء في دول 
مجلس التعــــاون اخلليجي لدول 
العربية على املستويات  اخلليج 
السياسية واالقتصادية وفي تطوير 

آليات عمل املجلس.
وقال »دعمنــــا مؤخرا مبادرة 
أخي خادم احلرمني الشريفني في 
حتقيق الوحدة على أساس الروابط 
األخوية والقواسم املشتركة التي 
جتمعنا«. واضاف »ونحن إذ نشيد 
بهذه املبادرة الكرمية ونشكر خادم 
احلرمني الشريفني عليها نرى أنه 
باإلمكان البدء فعال بتوحيد العملة 
اخلليجية والتنســــيق في قضايا 
األمن املشترك أما بالنسبة حلرية 
الدول فقد  بــــني  املواطنني  حركة 

أجنزنا الكثير حتى اآلن«.
وأعرب عــــن اعتقاده بأن تلك 
األهداف هي أهداف ممكنة وواقعية 
إذا توافــــرت اإلرادة الصادقــــة 

لتحقيقها.
وفيما يتعلق بأمن دول اخلليج 
أكد حرص دولة قطر على رفض 
حل اخلالفــــات بالقوة وان يكون 

حلها دائما باحلوار.
ورأى أن حــــل أي خالفات مع 
ايــــران يجب أن يكــــون باحلوار 

وبالطرق السلمية.

نظر عندما تستغل هذه األوضاع 
لتكثيف االســــتيطان.. بل وخطر 
مقترح رئيس حكومة إســــرائيل 
نتنياهو اخلــــاص بتعديل وضع 
الضفــــة الغربية الــــى ارض غير 
محتلة بحيث يصبح االستيطان 
فيهــــا خاضعا رســــميا للقانون 
االســــرائيلي من دون األخذ بعني 
الدولي كمنطقة  االعتبار وضعها 
محتلة«. ورأى ان مصائر الشعوب 
ال حتدد بقرار إســــرائيلي وليس 
من حق إسرائيل أن حتدد مصير 

األراضي التي حتتلها.
وأكد الشيخ حمد ان املستوطنات 
اإلسرائيلية كلها غير شرعية بغض 
النظر عما تطلق عليها احلكومة 
اإلسرائيلية من تسميات وهو ما 
ينطبــــق على القــــدس واجلوالن 

ومزارع شبعا.
أميــــر دولــــة قطــــر  ودعــــا 
الفلسطينيني للمصاحلة وتوحيد 
جهودهم في إعــــادة بناء منظمة 
التحرير وفي توحيد مؤسســــات 
الســــلطة الفلســــطينية في هذه 

املرحلة بالذات.
وقــــال »ان حالــــة االنقســــام 
لم تعد مفهومة ألحــــد والبد من 
جتاوزها.. فال توجد عملية سالم 
ميكن االنقسام حولها.. وال توجد 
إستراتيجية حترير مقاومة ميكن 

االنقسام حولها«.
وتابــــع بقولــــه »القضية اآلن 
هي احلفاظ على الوحدة الوطنية 
الفلسطينية واحلفاظ على مركزية 
قضية فلسطني عربيا ودوليا ومنع 

في اعداد دستور جديد وفي بناء 
تيار مركــــزي يؤكد على املواطنة 
كعقد اجتماعــــي وكذلك األمر في 

ليبيا.
وأضاف »اما في اليمن الشقيق 
فإننــــا نتضامــــن مــــع الشــــعب 
الى  اليمني وجهوده في االنتقال 
الدميوقراطية مع معرفتنا بتعقيدات 
األوضاع هناك وثقتنا بقدرة الشعب 
السياسية وحكمة  اليمني وقواه 

أبنائه في جتاوز املصاعب«.
وشدد الشيخ حمد في كلمته 
على ان معاناة الشــــعب السوري 
طالت مــــع أن العالــــم كله يدعم 
مطالبه العادلة. وأكد في هذا السياق 
مسؤولية مجلس األمن عن استمرار 
معاناة الشعب السوري، مضيفا: 
»كمــــا ونحمل اجلامعــــة العربية 
مثل هذه املسؤولية بل ونحملها 

مسؤولية أعظم«. 
القول »في هذه  وشــــدد على 
العربيــــة املعقدة تبقى  الظروف 
قضية فلســــطني قضيــــة العرب 
املركزيــــة وان بدا وكأنها أقصيت 
جانبا النشغال الشعوب العربية 

بأوضاعها وحقوقها«.
واســــتدرك بالقــــول: »ولكن 
علينا أن نذكر أن فلسطني كانت 
العربية حني  في قلوب الشعوب 
خرجت للمطالبــــة بالتغيير وأن 
تقاعــــس األنظمــــة العربية جتاه 
قضية فلســــطني هو أحد أسباب 

الغضب الشعبي«.
وأضاف: »ضرورة أال تنسى ذلك 
حكومة إسرائيل التي تعمل بقصر 

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة

املنوط بها صياغة الدســـتور 
واملكونة من 100 عضو ويسيطر 
اإلســـالميون على أغلبيتها، 
على مســـودة الدستور األحد 

املقبل.
الدستور اجلديد  وسيحل 
محـــل دســـتور 1971 الذي مت 
تعليـــق العمـــل به مـــن قبل 
املجلس العسكري الذي تولى 
قيادة البالد بعد رحيل الرئيس 
السابق حسني مبارك في فبراير 

.2011
وقال تواضروس ان »تهجير 
األقباط عـــن قراهـــم يجعل 
صورة مصر سيئة أمام العالم 
وشيئا بغيضا يضر بالسياحة 

واالقتصاد والسياحة«.
وأفادت تقارير صحافية بأن 
كثيرا من األقباط هاجروا من 
مصر او يسعون الى الهجرة 
منذ فوز اإلســـالميني في اول 
انتخابات برملانية بعد إسقاط 
مبارك نهاية العام املاضي إال 
انه ليست هناك أي إحصاءات 

موثقة عن نسب الهجرة.
وهو ما علـــق عليه البابا 
اجلديـــد لصحيفـــة األهـــرام 
الرســـمية أمـــس، قائـــال ان: 
»مصر وطـــن ال مثيل له في 
العالم ويكفي ان أراضيه ارض 

البابا اجلديد ألقباط مصر
 يرفض إقرار دستور ديني

..ومجلس القضاء األعلى في مصر 
يرفض مسودة مشروع الدستور اجلديد

مصر تعلن حالة الطوارئ في سيناء 
عقب إصابة مسؤول أمني كبير

إسرائيل: مستعدون إذا لزم األمر 
لتوجيه ضربة إلى إيران

القاهرة ـ يو.بــــي.أي: رفض مجلس القضاء 
األعلى في مصر املســــودة التي أعدتها اجلمعية 
التأسيســــية للدســــتور واعتبر أن ما ورد فيها 

»ينتقص من صالحيات القضاء«.
وقال مجلس القضاء األعلى في مصر في بيان 
أصدره بنهاية اجتماع أمس برئاســــة املستشار 
محمد ممتاز متولي رئيس املجلس ورئيس محكمة 
النقض »ان مسودة مشروع الدستور تنتقص من 
صالحيات القضاء العادي والنيابة العامة وتنال 
من استقاللهما وتوجد ازدواجية ال مبرر لها مع 

جهات أخرى«.
واعتبر املجلس أن مسودة الدستور تتضمن 
مسائل ليس محلها نصوص دستورية »بل مجالها 
ان كان لهــــا محل في قوانني تصــــدر من جهات 
االختصاص وهو ما أكده املجلس مرارا في جلسات 
سابقة وكذلك اجلمعيات العمومية حملكمة النقض 

ومحاكم االستئناف«.

وطالب املجلس اجلمعية املعنية بإعداد مشروع 
الدستور بااللتزام بالضوابط التي سبق وأعلنها 
العمومية  القضاء األعلــــى واجلمعيات  مجلس 
للمحاكم »على نحو ما سلف بيانه« مشيرا الى 
أنه يعكف حاليا على اعداد مذكرة مفصلة تتناول 
ما ورد مبســــودة الدستور خاصة ما تعلق منها 

بالسلطة القضائية«.
وترفض الهيئــــات القضائية في مصر وفي 
مقدمتها احملكمة الدستورية العليا )أعلى هيئة 
قضائية في البالد( املســــودتني األولى والثانية 
اللتني أعدتهما اجلمعية التأسيسية املناط بها وضع 
مشروع دستور جديد ملصر فيما يكتنف مصير 
اجلمعية حالة من الضبابية وما اذا كانت ستواصل 
عملها الذي قارب على االنتهاء أم سيصدر حكم 
قضائي ببطالن تشكيلها على غرار ما حدث مع 
اجلمعية األولى التي صدر حكم ببطالن تشكيلها 

بوقت سابق من العام احلالي.

العريشـ  د.ب.أ: رفعت السلطات املصرية 
امس حالة الطوارئ على جميع املقرات األمنية 
في ســـيناء عقب إصابة مسؤول أمني كبير 

برصاص مسلحني مجهولني.
وأكد مصدر امني مصري قيام مســـلحني 
مجهولني مبهاجمة سيارة مفتش األمن العام 
في وزارة الداخلية العقيد سعيد سالم اجلمال 
)45 عاما( بإطالق الرصاص عليه بكثافة ما أدى 
إلى اصابته بعدة رصاصات نافذة في العنق 

ومت نقلة إلى مستشفى العريش العام.
وأضاف املصدر أنه نظرا خلطورة حالة 
املسؤول الصحية مت استدعاء طائرة خاصة 

لنقله الى مستشفى الشرطة بالقاهرة.
وقال املصدر إن املهاجمني قاموا باالستيالء 
على سيارة مفتش الداخلية وجميع محتوياتها 
واألسلحة املوجودة بها وفروا في الصحراء 
عقب إصابته وفرار سائق سيارة الداخلية.

وحسب املصدر، قامت مديرية امن شمال 
ســـيناء برفع حالة الطوارئ على املديرية 
الداخلية  الشـــرطة وجميع مقرات  واقسام 

في سيناء.
ووفقا لشهود عيان قام مسلحون مبهاجمة 
قسم شرطة املرور وكمني شرطة غرب مدينة 

العريش ولم تبلغ عن اصابات.

القدسـ  أ.ف.پ: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو انه »مستعد اذا لزم األمر« لتوجيه 
ضربة للمنشآت النووية اإليرانية، وذلك في مقابلة 

بثها التلفزيون اإلسرائيلي مساء االثنني.
وقال نتنياهو للقناة الثانية اخلاصة »انا بالطبع 
مســـتعد، اذا لزم األمر، للضغط على الزر« لشن 

هجوم على املنشآت النووية اإليرانية.
وجاء تصريح نتنياهو ردا على سؤال للصحافية 
ايالنا دايان التي ســـألته »هل انت فعال مستعد 
للضغط على الزر« ملهاجمة ايران؟ ولكن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي أضاف »آمل أال يحصل هذا األمر. 
ففي النهاية املسؤولية تقع على رئيس الوزراء 
ومادمت رئيسا للوزراء فإن إيران لن حتصل على 
السالح النووي. اذا لم يكن هناك من سبيل آخر 

فإن إسرائيل مستعدة للتحرك«.
وكانت القناة الثانية التي بثت املقابلة، ذكرت 
االحد ان نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته ايهود 
باراك أصدرا فـــي 2010 اوامر للجيش للتحضير 
لهجوم على املنشآت النووية اإليرانية، ولكن هذا 

الهجوم ألغي الحقا.
ومت إلغاء الهجوم بسبب معارضة رئيس األركان 
في حينه اجلنرال غابي اشكينازي ورئيس املوساد 

يومها مئير داغان، بحسب القناة.

وترفض إسرائيل وحليفتها الواليات املتحدة 
باستمرار استبعاد اللجوء الى اخليار العسكري ملنع 

ايران من تطوير قدراتها لبناء سالح نووي.
وتنفـــي ايـــران نيتها امتالك ســـالح نووي، 
وتؤكد ان برنامجها النووي هو لتوليد الكهرباء 

والستخدامه في اغراض طبية فقط.
وجتري الدول اخلمس الدائمة العضوية في 
مجلـــس األمن إضافة الى أملانيـــا مفاوضات مع 
إيران، رغم فشل العديد من جوالت هذه املفاوضات 
في إحداث تقدم بشـــأن زيادة شفافية البرنامج 

النووي اإليراني.
وأكد نتنياهو ان إسرائيل »ليست مستعجلة 
لدخول حرب«. وقال »اذا استطعنا ان نحل هذه 
املسالة بواسطة الضغوط الدولية، فإن ذلك افضل.. 

ولكننا جادون. وهذا ليس استعراضا«.
وتقول اسرائيل، التي متتلك الترسانة النووية 
الوحيدة في الشرق األوســـط رغم عدم اعالنها 
ذلك، ان امتالك إيران سالحا نوويا يشكل تهديدا 

لوجودها.
وأعرب ايهود باراك عن تشكيكه في ان تؤدي 
املفاوضات الى حل األزمة النووية اإليرانية، وتوقع 
ان تضطر إسرائيل الى اتخاذ قرار بشأن توجيه 

ضربة إليران في العام 2013.

مقدســـة«. وأضاف »ان كانت 
مصر تتعرض في بعض األوقات 
لبعض الضعف فأوقات كثيرة 
في تاريخها أوقات قوة وأوقات 

سالم وأوقات محبة«.
وقال تواضروس »بالنسبة 
الخوتنا في الوطن، سواء من 
التيار اإلسالمي او اي تيارات 
اخرى، فنحن عشنا معا 14 قرنا 

من الزمان«.

القاهرة ـ أ.ف.پ: قال البابا 
اجلديد ألقباط مصر إن إصدار 
دستور يلمح لفرض دولة دينية 
في مصر مرفوض متاما، حسبما 
أفادت صحف محلية نشـــرت 

تصريحات له أمس.
وحث األنبـــا تواضروس 
الذين  أقباط مصـــر  الثانـــي 
تتزايد مخاوفهم بسبب الصعود 
السياسي لإلسالميني على عدم 
مغادرة مصر، مشددا على انهم 
عاشوا مع املســـلمني لعقود 

طويلة.
ونقلـــت صحيفـــة الوطن 
اليومية املستقلة عن تواضروس 
قوله »إن الدستور الذي يلمح 
إلقامة دولة دينية مرفوض«.

وتابـــع تواضـــروس ان 
»الكنيســـة لـــن تبتعـــد عن 
السياسة حتت رعايتي الكنيسة 
مؤسسة روحية لكنها موجودة 
باملجتمع ولها دور اجتماعي 

مبني على املواطنة«.
واختير تاوضروس األحد 
املاضـــي بابـــا لألقبـــاط 118 
وبطريـــرك الكرازة املرقصية 
خلفا للبابا شنودة الثالث الذي 

رحل في مارس املاضي.
ومـــن املقـــرر ان تصوت 
األنبا تواضروس الثانياللجنة التأسيسية للدستور، 
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ليبرمان يهدد بحل السلطة الفلسطينية في حال التوجه إلى األمم املتحدةعربية وعالمية
رام اهلل ـ كونا: هدد وزير خارجية إسرائيل افيغدور ليبرمان أمس بحل السلطة الفلسطينية في حال 
توجه اجلانب الفلسطيني الى األمم املتحدة لرفع مكانة فلسطني الى عضو بصفة مراقب. وذكرت 
القناة العاشرة اإلسرائيلية عبر موقعها في االنترنت ان ليبرمان عبر عن موقفه الرافض للتوجه 
الفلسطيني الى األمم املتحدة امام مسؤولة العالقات اخلارجية في االحتاد األوروبي كاثرين اشتون 
خالل لقائهما األخير.

وأشارت القناة الى ان ليبرمان يعتبر هذه اخلطوة تقويضا ملساعي السالم في املنطقة بشكل نهائي 
وستقضي على آخر الفرص لتجديد املفاوضات بني اجلانبني.


