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اخلرطومـ  أ.ش.أ: اعتمدت املفوضية 
القومية لالنتخابات السودانية ترشيح 
عمر حســـن أحمد البشـــير لرئاســـة 
اجلمهورية السودانية عن حزب املؤمتر 
الوطني في االنتخابات املقبلة املقرر لها 

شهر ابريل القادم.
وقال عضو املفوضية مختار األصم 

في تصريح صحافي إن البشير استوفى 
جميع شروط الترشح لهذا املنصب.

وكان البشير قد أعفى نفسه بقرار 
جمهـــوري »االثنني« من قيادة اجليش 
الســـوداني متهيدا للترشح للمنصب 
حسبما ينص عليه قانون القوات املسلحة 

وقانون األحزاب السياسية.

مفوضية االنتخابات السودانية تعتمد ترشيح البشير للرئاسة

القاهرة ـ د.ب.أ: كشف مصدر مصري موثوق به أن كال من وزير 
اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط ورئيس االســـتخبارات املصري 
عمر سليمان أبلغا وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بأن 
األجواء غير مهيأة لعقد قمة ثالثية يرعاها الرئيس حســـني مبارك 
جتمع كال من الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبومازن( ورئيس 

احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو.
وقال املصدر في تصريحات لصحيفة »احلياة« اللندنية امس إن 
الوفد املصري سئل في واشـــنطن عن عقد قمة ثالثية تستضيفها 
مصر جتمع بني عباس ونتنياهو، ولكن كال من أبوالغيط وسليمان 

استبعدا األمر وقاال لألميركيني هذا األمر من املبكر جدا تناوله.
وفي سياق آخر، نفى مصدر مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية 
ما تردد عن أن زيارة عباس إلى دمشق مشروطة بلقاء رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس خالد مشعل. وقال للصحيفة إن السوريني 
حريصون على التوازن في عالقتهم مع الفلســـطينيني ، وفي أشد 

االوقات لم يكن هناك انحياز سوري تام حلركة حماس.
وكشف للصحيفة أنه خالل القمة العربية التي عقدت في دمشق، 
عرض وزير اخلارجية السوري وليد املعلم جمع أبومازن مع مشعل 

في مأدبة عشاء، لكن الرئيس عباس رفض.
وأضاف أن لقاء أبومازن مع مشعل أمر يعود له شخصيا ولم يفرض 

هذا األمر عليه، مشددا على أن األمر طرح عليه كاقتراح فقط.

مصدر مصري: األجواء غير مهيأة لعقد 
قمة مصرية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية

جانب من مباحثات خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري د. بشار األسد بعد وصوله الرياض أمس               )رويترز(

رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني مستقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان  )أ.پ(

كلينتون تطالب طهران بإطالق سراح »األمهات في حداد«

الريجاني: فشل واشنطن وإسرائيل
في إيقاف »النووي« دفعهما الغتيال محمدي

عواصـــم ـ وكاالت: زاد اغتيـــال العالم 
النووي االيراني مسعود علي محمدي من 
اشعال االزمة بني طهران والغرب، حيث اكد 
رئيس مجلس الشورى االيراني علي الرجاني 
امس »ان فشـــل أميركا في حتقيق أهداف 
إسرائيل في امللف النووي اإليراني دفعهما 
إلى محاولة القضاء على العلماء النووين 
اإليرانيني«، مؤكدا مسؤولية واشنطن وتل 
ابيب عن عملية االغتيال بقوله »لقد تلقينا 
خالل االيام الفائتة معلومات شديدة الوضوح 
مفادها ان اســـتخبارات النظام الصهيوني 
تســـعى مبســـاعدة الـ »ســـي آي ايه« الى 
تنفيذ عمليـــات ارهابية في طهران«  وفي 
نفس االطار قال املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية إن »التحقيقات األولية أظهرت أن 
املثلث املكون من الواليات املتحدة والنظام 
اإلسرائيلي واملرتزقة التابعني لهم تورطوا 
في هذا العمل اإلرهابي«، فيما رفضت وزارة 
اخلارجية األميركيـــة االتهامات ووصفتها 

بأنها »عبثية«.
ونقلت قناة »برس« التلفزيونية اإليرانية 
عن مســـؤولني أمنيني القول إن األسلوب 
والقنبلة املســـتخدمني في الهجوم مرتبط 
بعدد من االســـتخبارات األجنبية وخاصة 

املوساد اإلسرائيلي.

القتيل وعلماء إسرائيليون

وعن اخللفيات التي من املمكن ان تكون 
خلـــف عمليـــة االغتيال كشـــفت صحيفة 
»واشـــنطن بوســـت« األميركية أن العالم 
االيراني القتيل شـــارك في مشروع دولي 
فريد إلى جانب علماء إسرائيليني في مجال 

الفيزياء من بني آخرين.
إلى أن مشـــروع  وأشـــارت الصحيفة 
»سيسيم« وهو مشـــروع حول استخدام 
»ضوء الســـنكروترون للعلوم التجريبية 
وتطبيقاتها في الشرق األوسط« جمع بني 
باحثني من دول شرق أوسطية كثيرة بينها 

إيران وباكستان واألردن واملغرب وإسرائيل 
والسلطة الفلسطينية.

واضافت أن املشروع، ومقره في االردن 
ودشـــن في عام 2002، واملعروف باســـم 
»ســـنكروترونا« هـــو نوع مـــن معجالت 
اجلسيمات املتقدمة، ميكن العلماء من التعرف 
على تركيبة وســـلوك اجلسيمات والذرات 
والبلورات من أجل الدراســـات في بحوث 
البروتينات وتطويـــر العقاقير إلى جانب 

التقنيات البيولوجية.

»أمهات في حداد«

ومن عملية االغتيال وتداعياتها الى حركة 
االعتقاالت الداخلية، طالبت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون باطالق سراح 
النساء االعضاء في مجموعة »االمهات في 
حداد« اللواتي قمن باحتجاج في طهران ضد 
موت او فقدان ابناء لهن خالل تظاهرات تلت 

االنتخابات الرئاسية في يونيو 2009.
وقالت كلينتون في بيان ان »الواليات 
املتحدة تطلب االفراج فورا وبدون شروط 
عن عشرات من اعضاء مجموعة )امهات في 

حداد(« اوقفن في التاسع من يناير.
واضافـــت ان »هؤالء النســـوة اللواتي 
قتل ابناؤهن او اعتقلوا او فقدوا في اعمال 
العنف التي تلت االنتخابات كن ميارســـن 
حقهن العاملي في التعبير عن آرائهن بشكل 

سلمي«.
وقالت كلينتون »حســـب معلوماتنا لم 
يفعلن سوى التعبير بشكل سلمي عن حزنهن 

وطلب توضيحات من حكومتهن«.
واكـــدت كلينتـــون »بصفتـــي امـــرأة 
وأمـــا وصاحبة ضمير، قلبـــي معهن ومع 

عائلتهن«.
وتابعت »اذا كانـــت احلكومة االيرانية 
تريد كسب احترام االسرة الدولية، فعليها 
احترام حقوق شـــعبها واحلكم بالتــوافق 

ال بالقوة«.

ليبرمان يدعو أنقرة إلى التعامل مع تل أبيب »باحترام«

السفير التركي في إسرائيل يقّر بتعرضه لـ »اإلذالل« 
وأنقرة تعلن تلقي رسالة اعتذار رسمية من تل أبيب 

للسفير التركي كان صحيحا بشكل اساسي 
ولكن كان يجب نقله بطريقة ديبلوماسية 

تقليدية«.
السفير التركي في اسرائيل اوغوز تشليك-

كول والذي تعرض لهذا املوقف السيئ، كانت 
له مقابلة امــــس مع صحيفة هآرتس اعلن 
فيها بكل وضوح ان نائب وزير اخلارجية 
االسرائيلي »اوقع« به. وقال تشليك-كول 
»لو كانت لدى )ايالون( الشــــجاعة للتكلم 
باإلجنليزية لفهمت ما الذي كان يقوله ولكان 
رد فعلي شديدا طوال السنوات الثالثني التي 
قضيتها في السلك الديبلوماسي لم اتعرض 

يوما لهكذا اذالل«.
وبطبيعة احلال، أبــــى وزير اخلارجية 
االســــرائيلي افيغدور ليبرمان إال أن يدلو 
بدلوه املثير للجدل دائما، حيث دعا انقرة 
الى التعامل مع اسرائيل »باحترام«، مشددا 
في الوقت عينه علــــى ان بالده ال تريد ان 

يشوب عالقتها بتركيا اي توتر.
وصرح ليبرمان للصحافيني خالل زيارته 
الى قبرص »تعلمون انه بالنســــبة لتركيا 
رمبا حان الوقت لتوضيح موقفنا: ال نريد 

ان نختلف او نتجادل مع تركيا«.
واضاف »لقد ربطتنا عالقات جيدة مع 
تركيا على مدى سنوات ونحن نحترم تركيا 
دولة وشعبا ولكن هذا هو بالتحديد السبب 
الــــذي يجعلنا نتوقع منهم فــــي املقابل ان 
يتعاملوا معنا بنفس التقدير واالحترام«.

وقال الوزير االســــرائيلي »لن نتسامح 
مع اي اشارة معادية للسامية او استفزاز 

بحق يهود دولة اسرائيل«.
وفي نهاية االمر، أعلنت وزارة اخلارجية 
التركية أنها تلقت رسالة اعتذار رسمية من 
اخلارجية اإلســــرائيلية عن سوء معاملة 
السفير التركي في تل أبيب  وذكرت شبكات 
التليفزيون التركية أن اخلارجية التركية 
تلقت رســــالة االعتذار الرســــمية بالطرق 

الديبلوماسية.

حد اســــتخدام كلمة االعتذار وصف رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ذلك على 
انه »اعتذار« وقال انه سعيد حلدوث ذلك.

وقال بيان اصدره مكتب نتنياهو »يشعر 
رئيس الوزراء بــــأن االحتجاج الذي وجه 

وتابع البيان »ومع ذلك ليس اســــلوبي 
االزدراء من كرامة الســــفراء وفي املستقبل 
ســــأوضح موقفــــي بطريقــــة مقبولــــة 

ديبلوماسيا«.
وفي الوقت الذي لم يصل فيه ايالون إلى 

عواصمـ  وكاالت: تالحقت األحداث سريعا 
بني تركيا واسرائيل على خلفية معاملة نائب 
وزير اخلارجية اإلســــرائيلي داني ايالون 
السفير التركي في تل ابيب بطريقة وصفت 
بـ »املهينة واملذلة«. فرغــــم اعتذار ايالون 
للسفير اوغوز تشــــليك-كول امس االول 
الذي اكد في مقابلــــة صحافية انه تعرض 
لـ »االذالل«، اال ان الرئيس التركي عبداهلل 
غول هدد بسحب سفير بالده من تل أبيب 
على أول طائرة اليوم، قائال »نريد اعتذارا 
رسميا«، الى ان رضخ اجلانب االسرائيلي في 
نهاية االمر وارسلت اخلارجية االسرائيلية 

اعتذارا رسميا النقرة عما حدث.
وفــــي متابعــــة للوضع املتوتــــر، نقل 
تلفزيــــون »ان تي فــــي« تصريح الرئيس 
التركي للصحافيني قبل ان ترسل اسرائيل 
اعتذارها »اذا لم يتم حل املسألة، فسيعود 

سفيرنا على اول طائرة اليوم«.
وقالت وسائل االعالم التركية ان انقرة 
تريد اعتذارا رسميا من اسرائيل، على معاملة 
نائب وزير اخلارجية االسرائيلي داني ايالون 

للسفير اوغوز تشليك-كول االثنني.
وكان ايالون استدعى السفير لالحتجاج 
على مسلسل تركي اعتبرته اسرائيل معاديا 
لها وللسامية، وحرص ايالون خالل استدعائه 
السفير على وضع ترتيبات تقلل من شأنه، 
وجعله يجلس على كرسي منخفض وتعمد 

عدم وضع اي علم تركي على الطاولة.
أما على اجلانب االســــرائيلي فقد خرج 
بيان صادر من مكتب نائب وزير اخلارجية 
االسرائيلي داني ايالون امس االول يعتذر فيه 
عن الطريقة التي تعامل بها مع السفير التركي 
في تل ابيب لدى استدعائه الى مكتبه قائال 
»اليزال احتجاجي على االنتقادات التركية 
إلسرائيل قائما« في اشارة إلى انتقادات زعماء 
تركيا للسياسة اإلسرائيلية إزاء الفلسطينيني 
ومسلسل تلفزيوني تركي صور ديبلوماسيني 

إسرائيليني كمجرمني.

حماس: سنسّلم مصر نسخة رسمية لتحقيقات مقتل الجندي على حدود غزة 

الحكم بالسجن الفعلي 9 أشهر
لرئيس الحركة اإلسالمية رائد صالح 

عواصمـ  وكاالت: حكمت محكمة الصلح االسرائيلية 
)البداية( في مدينة القدس امس على رئيس احلركة 
االسالمية الشــــيخ رائد صالح بالسجن الفعلي ملدة 
تســــعة اشهر وستة اشــــهر مع وقف التنفيذ بتهمة 
»الشغب واالعتداء على شرطي«. وقال الناطق باسم 
احلركة االسالمية زاهي جنيدات لوكالة فرانس برس 
ان احملكمة ادانت الشــــيخ رائد بتهمة »اعمال شغب 
واالعتداء على شرطي وتعطيل عمله اثناء حفريات 
باب املغاربة« املالصق للمسجد االقصى في 7 فبراير 
2007. الى ذلك أعلن فتحي حماد، وزير الداخلية في 
احلكومة الفلسطينية املقالة التي تديرها حركة حماس، 
امس أن وزارته سترسل نســــخة رسمية للحكومة 
املصرية بشأن نتائج التحقيقات التي جتريها حول 
مقتل جندي مصري على حــــدود غزة. وقال حماد، 
للصحافيني عقب مشــــاركته في حفل لتخريج دورة 
شرطية شمالي قطاع غزة، »إن الوزارة قاربت على 

االنتهاء من حتقيقاتها بشأن كامل املالبسات التي أدت 
لوفاة اجلندي املصري« قبل أسبوع. وأكد حماد أن 
وزارته تقوم بجمع »جميع املعلومات والتفاصيل التي 
أدت إلى توتر األوضاع على احلدود وسترسل نسخة 
رسمية فور االنتهاء إلى احلكومة املصرية الطالعها 
بشكل رسمي«. وأضاف أن حكومته قد تطلب اجتماعا 
مع املسؤولني املصريني عقب انتهاء التحقيقات اجلارية 
من أجل بحث عدم تكرار ما جرى ومعاجلة التوتر على 
احلدود. يذكر ان أحمد أبو شعبان اجلندي املصري 
قتل بالرصاص على حدود قطاع غزة ومصر األربعاء 
املاضي عقب اندالع مواجهات أسفرت كذلك عن جرح 
عدد من الفلسطينيني. وطالب وزير اخلارجية املصري 
أحمد أبو الغيظ حركة حماس بتسليم القاهرة »قتلة« 
اجلندي املصري، األمر الذي رفضته احلركة معلنة 
أن نتائج حتقيقاتها األولية تشير إلى إصابة اجلندي 

برصاص صادر من اجلانب املصري.

القوات اليمنية تقتل زعيمًا للقاعدة في شبوة
صنعاء ـ وكاالت: رغم التصريحات اليمنية 
املتكررة بأن بالدهم لن تكون افغانستان اخرى، 
فإن االحـــداث ال تؤكد ذلك، فمـــازال »القاعدة 
واحلوثيون« موجودين ولم يتم القضاء عليهما. 
وخالل أحدث املواجهات بـــني القوات اليمنية 
وتنظيم القاعدة، أعلنت صنعاء امس مصرع 
عبـــداهلل احملضار أحد كبار قيـــادات التنظيم 
باليمن في اشتباكات مع قوات األمن في محافظة 

شبوة.
وقـــال مصدر أمني لوكالـــة األنباء اليمنية 
»ســـبأ«، إن األجهزة األمنية قامت مبحاصرة 
منزل اإلرهابي احملضار مبدينة احلوطة مديرية 

ميفعة محافظة شبوة منذ امس االول.
وأضاف: »ان األجهزة األمنية ألقت القبض 
على أربعة أشخاص من عناصر تنظيم القاعدة 
بشـــبوة، فيما لقي أحد رجـــال األمن مبنطقة 
الصعيد مصرعه خالل محاولة العناصر اإلرهابية 

تخفيف الضغط عن احملضار«.
وكان محافظ شبوة، علي حسن األحمدي، 
قد صرح في وقت سابق بأن وحدات من األمن 
واجليش اعتقلت أربعة أشـــخاص يشتبه في 

انتمائهم إلى تنظيـــم القاعدة خالل مطاردتها 
ملجموعة مـــن العناصر اإلرهابيـــة في مدينة 

»احلوطة« مبديرية ميفعة في احملافظة.
ونقلت صحيفة »26 سبتمبر« في موقعها 
االلكتروني عن مصدر أمني مبحافظة شبوة أن 
اشـــتباكات جرت امس االول بني أفراد احلملة 
األمنية وتلك العناصر، أســـفرت عن القبض 
علـــى أربعة منهم من بينهم اثنان أصيبا أثناء 

املواجهات مع رجال األمن.
ونشرت الصحيفة أسماء املعتقلني األربعة وهم: 
عبداهلل عقيل عمر، وأنور أحمد اجلرميي، ونصر 

الني شيخ اجلعفان وليث شيخ اجلعفان.
وقال املصدر إن اشتباكات عنيفة جرت بني 
رجال األمن وعناصر يبلغ عددها عشرة أشخاص 

متترست داخل منزل عبداهلل احملضار.
وحتدثت »سبأ« عن مقتل جنديني مينيني في 
كمني نصب على طريق في شـــبوة، وسبق أن 
ذكرت وزارة الداخلية أن 15 متمردا حوثيا على 
االقل قتلوا في اشتباكات مع رجال قبائل موالني 
للحكومة املركزية في عمليات قامت بها قوات 

االمن مع تصاعد العنف في شمال اليمن.
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قمة األسد ـ خادم الحرمين.. نواة المصالحة العربية الشاملة
الرباضـ  وكاالت: عقد خادم احلرمني 
الشريفني امللك عــــبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس السوري د. بــشار األسد في 
الرياض مســــاء امــس قـــمة ثنـــائية 
بحثا خاللها حسب البيان الذي نشرته 
وكالة األنباء الســـــــعودية الـــعالقات 
الثنائية بني البلدين وسبــــل تعزيـــزها 
في مختلف املجاالت باإلضافة للقضايا 
اإلقليميــــة والدوليــــة ذات االهتمــــام 

املشترك.
وافادت وكالة األنباء السعودية بأن 
الزعيمني بحثــــا »مجمل األوضاع على 
الساحة العربية وفي مقدمتها تطورات 
القضية الفلســــطينية وعملية السالم 
املتعثرة في املنطقة واجلهود املبذولة 
لتنقية األجواء وتوحيد الصف العربي 
وتعزيز عالقات األخوة والعمل على حل 
القضايا العربية دون تدخل خارجي«.

وبحسب الوكالة »أكد الزعيمان دعمهما 
لليمن الشقيق وقيادته وحرصهما على 

أمنه واستقراره ووحدة أراضيه«.
الشــــريفني  وكان خــــادم احلرمني 
اصطحب الرئيس األسد في موكب رسمي 
الى مزرعته فــــي اجلنادرية حيث اقام 
وليمة على شرفه قبل ان يعقدا جلسة 

محادثات اولى.
وحتدثت مصادر ديبلوماسية عربية 

لصحيفة »الشرق األوسط« في دمشق 
عن احتمال أن متهد القمة الســــورية ـ 
السعودية في الرياض لعقد قمة عربية 
ثالثية ســــورية ـ ســــعودية ـ مصرية 
في إطار املساعي لتحقيق املصاحلات 

العربية.
الثالثية  القمة  وفي حال تأكــــــدت 
ســــيكون اللقاء بني الرئيسني املصري 
محمد حســــني مبـــارك والســــوري 
د.بشار األســــد، هو الثاني منذ الـــقمة 
الرباعية التي استضافتها الكويت على 
هامش القمة االقتــصادية وجمعتهما مع 
كل من صاحب الســــمو األميــر الشيخ 
صباح األحمد وخـــادم احلرمني الشريفني 
امللــــك عبداهلل بن عبدالعزيز، في إطار 
استكمال دور الرياض إلمتام املصاحلة 

العربية ـ العربية الشاملة.
وكان الرئيس السوري أكد »وقوف 
ســـورية مـــع وحــدة واســتقرار اليمن 
دون أي امــــالءات أو تدخــل خارجي« 
كما دعا إلى »بذل كل الطــاقات من أجل 
دعم نضال الشعب الفلسطيني وحتقيق 
وحدته كسبيل لنيل حقوقه املشروعة 
وبنــــاء دولتــــه املســــتقلة وعاصمتها 

القدس«. 
الى ذلــــك اعتبر وزيــــر اخلارجية 
أن  الفيصل  السعودي االمير ســــعود 

إسرائيل هي العقبة أمام السالم العادل، 
مؤكدا تطابق املواقف بني العرب والصني 
الفلســــطينية  بشــــأن عودة احلقوق 
واستكمال السالم وفق القرارات الشرعية 

الدولية.
وقال الفيصل خالل مؤمتر صحافي 
مشترك مع وزير اخلارجية الصيني يانغ 
جي تشي إن »اسرائيل هي العقبة أمام اي 
تسوية عادلة وشاملة في الشرق االوسط 
بسبب حتديها لقرارات الشرعية الدولية 
وقرارات مجلس االمن والتي تعد االسس 

الدولية الرساء عملية السالم«.
العربية  وأكد علــــى ان »املواقــــف 
والصينية متطابقة بشأن عودة احلقوق 
الفلسطينية املغتصبة واستكمال عملية 
السالم وفق قرارات الشرعية الدولية«. 
وبشــــأن امللف االيراني النووي أشار 
الفيصل الى أننــــا »عبرنا عن تأييدنا 
في مجموعة )5+1( التي تشــــارك في 
عضويتها الصني حلل االزمة سلميا مع 
التأكيد على حق ايران الستخدام الطاقة 
النووية السلمية«. ودعا الى »ضرورة 
خلو منطقتي اخلليج والشرق االوسط 
من اسلحة الدمار الشامل واالســـلحة 
النووية وتأييد اجلهود املبذولة حملاربة 
االرهاب والقضاء عليه وتبادل املعلومات 
املتعلقــــة به«. كما أكــــد »دعم البلدين 

لالنتخابات املقبلة فــــي العراق والتي 
ستعمل على مناء وازدهار العراق كما 
مت التأكيــــد على دعــــم اليمن وجهوده 
في حتقيق الســــالم ووحدة اراضيه«. 
وعلى املستوى الثنائي قال الفيصل إن 
»العالقات السعودية ـ الصينية تسير 
وفق اطر واتفاقيات ومذكرات تفاهم في 
جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية«. واشار الى أن »هذه الزيارة 
تأتي ضمن اطار التنســــيق والتشاور 
السياســــي بني البلدين في العديد من 
القضايا الدولية ذات االهتمام املشترك 
خاصة مع اعتبار أهمية الصني كعضو 

في مجلس االمن الدولي«.
مــــن جانبه لفت وزيــــر اخلارجية 
الصينــــي الى أن »هــــذه الزيارة تأتي 
في الذكـــري الـــــ 20 لبـــدء العالقــات 
الصينيةـ  السعودية«، داعـــيا البلدين 
الى بذل املزيد نحو اقامة عالقة وشراكة 
اســــتراتيجية جتمع البلدين مشــــيدا 
باملباحثــــات التــــي وصفهــــا بالبناءة 
واملثمرة«. واعرب عن »قلقه من جمود 
الفلسطينية االسرائيلية،  املفاوضات 
مشيرا الى ان الوضع ال يدعو للتفاؤل في 
املنطقة«، مؤكدا دعم بالده »للفلسطينيني 
القامة دولتهم املستقلة وحتقيق السالم 

وتقدمي املساعدات لهم«.


