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أنقرة � كونا: يب����دأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان غدا جولة خليجية تشمل دولة االمارات العربية 
املتحدة والسعودية لبحث التعاون الثنائي وآخر التطورات 

االقليمية في املنطقة.
وذكر بيان رسمي عن مكتب رئيس الوزراء ان اردوغان 
س����يزور ابوظبي في ال�17 من الشهر إلجراء مباحثات مع 
رئيس الدولة حاكم االمارة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان 

ومع ولي عهده الشيخ محمد ال نهيان تتمحور حول سبل 
تطوير التعاون بني البلدين وتبادل ووجهات النظر حيال 

مسائل اقليمية.
ويغادر اردوغان الى الرياض محطته الثانية من اجلولة 
للقاء خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وعدد من كبار املسؤولني السعوديني واجراء محادثات بشأن 

مسائل محل اهتمام مشترك من بينها ملفات اقليمية.

أردوغان يبدأ غداً جولة خليجية تشمل اإلمارات والسعودية 

واشنطن توزع صورًا جديدة لـ »بن الدن«.. وتشدد إجراءات األمن لضمان سالمة الطيران
خصصت 25 مليون دوالر لمن يساعد في الوصول إليه

اتقاء لتهديدات القاعدة، خصوصا 
نشر املزيد من رجال الشرطة على 

بعض الرحالت.
التي  وبعد محاول����ة االعتداء 
نفذه����ا ش����اب نيجي����ري دربته 
القاعدة واستهدفت طائرة جتارية 
أميركية تقوم برحلة بني امستردام 
وديترويت يوم عيد امليالد، قالت 
نابوليتانو »علينا ان نبقى متيقظني 

أمام تهديد القاعدة املستمر«.
وأضافت »اننا نتخذ سلسلة 
جديدة من االجراءات بشأن األمن 
اجلوي حلماية الشعب األميركي. 
وتتضمن ه����ذه االجراءات تعزيز 
عملي����ات التفتيش العش����وائية، 
ووضع مزيد من رجال الشرطة على 
بعض اخلطوط وإضافة أشخاص 
ميثلون خطرا على لوائح املراقبة 

اإلرهابية«.
ووجه املشرعون األميركيون 
انتق����ادات ح����ادة ال����ى أجه����زة 
االستخبارات التي لم متنع شابا 
نيجيريا من الصعود على طائرة 
ومعه مادة متفجرة قوية التفجير. 
وقال����ت نابوليتانو »نواجه عدوا 
عنيدا« الفتة الى ان على املسافرين 
الى الواليات املتحدة ان يتوقعوا 

تأخيرا في املطارات.
ان����ه بنتيجة هذه  واضاف����ت 
التي اعتمدت  االجراءات وغيرها 
منذ عيد امليالد، على املس����افرين 
اآلتني من خارج الواليات املتحدة أن 
يأخذوا في االعتبار انهم سيمضون 

وقتا أطول في املطار.

حلركة اجلهاد اإلسالمي في األراضي 
الفلسطينية والذي تضع اخلارجية 
واالستخبارات مبلغ 5 ماليني دوالر 

لقاء الوصول إليه.
إلى ذل����ك، أعلنت وزيرة األمن 
الداخلي االميركية جانيت نابوليتانو 
امس عن تشديد االجراءات األمنية 
األميركية لضمان سالمة الطيران 

معلوم����ات أوصل����ت الى »قبض 
ومقاضاة وقتل إرهابيني« أو أدت 

إلى تفادي اعتداءات دولية.
تتضم����ن الالئحة أس����ماء من 
تنظيمات أخرى، مثل سيف العدل 
وهو من تنظيم اجلهاد اإلسالمي 
في مصر وعلى عالقة ب� »القاعدة«، 
ورمضان عبداهلل شلح األمني العام 

راح ضحيته 19 جنديا أميركيا.
ويستند برنامج اجلوائز املالية 
الى فكرة منح مبالغ مالية ضخمة 
لقاء معلومات توصل إلى األشخاص 
األكثر طلبا على الالئحة، وجرى 

إطالقه في 1984.
وقد مت دف����ع 80 مليون دوالر 
ألكث����ر م����ن 50 ش����خصا أعطوا 

السعودية في 1996 وبخطف طائرة 
»تي.دبليو.أي« في 1985.

وعناص����ر حزب اهلل هم: علي 
عطوى وأحمد إبراهيم املغاس����ل 
وعلي س����عد بن عل����ي احلوري 
وعبدالكرمي حسني محمد الناصر، 
وجميعهم متهمون بالضلوع في 
تفجير اخلبر في السعودية والذي 

واشنطن � وكاالت: نشر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على املوقع 
اإللكتروني املخصص للمطلوبني 
أمنيا بتهم اإلرهاب، صورا حديثة 
لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن 
في محاولة القتفاء أثره، إضافة إلى 
صور 42 متهما آخرين باإلرهاب 
مع اجلوائز املالية املخصصة ملن 

يساعد في الوصول إليهم.
وفي الصورة األولى التي نشرت 
امس، يبدو زعيم تنظيم القاعدة 
في س����ن متقدمة وقد دب الشيب 
في شعره وشذبت حليته، بينما 
يظهر في الصورة الثانية في زيه 
التقلي����دي بعمامة بيضاء وحلية 
طويلة. وقد استخدمت السلطات 
الفيدرالية التقنية الرقمية لتعديل 
صور زعيم تنظي����م القاعدة في 
التي يبدو  الهيئة  محاولة لتوقع 

عليها في الوقت احلالي.
وذكرت وزارة اخلارجية على 
موقعها اإللكتروني جوائز مالية ملن 
يساعد في الوصول إلى 42 شخصا 
متهما باإلرهاب، وخصصت 5 ماليني 
دوالر ثمنا للوصول ملخططي اعتداء 
املدمرة البحرية »كول« في اليمن، 
و10 ماليني ملعلومات تقود للمال 
عمر زعيم حركة طالبان األفغانية، 
و25 مليون دوالر للوصول إلى بن 
الدن أو الرجل الثاني في التنظيم 

أمين الظواهري.
وتضم قائمة ال����� 42 املتهمني 
باإلرهاب، 6 عناصر من حزب اهلل 
بعضه����م متهم بتفجير اخلبر في 

)أ.پ( صورتان مركبتان ألسامة بن الدن مت تنفيذهما رقميا باستخدام احلاسوب ونشرهما املوقع االلكتروني لـ »اف.بي.آي« الظهار كيف ميكن أن يكون شكل زعيم القاعدة حاليا 

ــل من والية  ــي.ان.ان: اعترف رج ــنطن ـ س واش
ــاس األميركية امس االول، بذنبه في التخطيط  أركنس
ــول أفريقية  ــن أص ــن م ــؤولن أميركي ــال مس الغتي
ــا، الذي كان  ــس باراك أوبام ــام 2008 أبرزهم الرئي ع
ــة، وفقا ملا أعلنته وزارة العدل  ــحا للرئاس آنذاك مرش

األميركية.
ويواجه بول شلسلمان حكما بالسجن ملدة 10 سنوات، 
ــي  ــده مع االدعاء العام في والية تينيس ــا التفاق عق وفق

حتت شرط االعتراف بذنبه.
ــز في بيان لوزارة العدل األميركية  وقال توماس بيري
ــي مجال احلقوق  ــر الذي أحرزناه ف ــم التقدم الكبي »رغ
ــف املدفوع بالكراهية مازال حاضرا  املدنية، يبدو أن العن

في مجتمعنا، وهو ما يظهر عبر هذه املؤامرة الفظيعة«.
ــة فيدرالية  ــام 2008 وجهت محكم ــر ع وفي نوفمب
ــض بالتخطيط »لتنفيذ  ــة تهما ألميركين من البي أميركي
ــن من أصول أفريقية، على أمل  أعمال قتل« ضد أميركي
ــؤولون  تتويج »ثورتهما« بقتل أوباما، وفقا ملا أعلنه مس

فيدراليون.
ــي كال من  ــة الفيدرالية في تينيس واتهمت احملكم
ــلمان )18 عاما(،  ــورات )20 عاما( وبول شلس دانيال ك
ــض، والتقيا عبر  ــدان بتفوق العرق األبي اللذين يعتق
ــة بصورة  ــلحة رشاش اإلنترنت، باحلصول على أس
ــروعة، والتآمر لسرقة متجر أسلحة، وتوجيه  غير مش

تهديدات ملرشح رئاسي.

أميركي يقّر بالتخطيط الغتيال
أوباما عندما كان مرشحاً رئاسياً

إسالم آباد � كونا: ذكرت 
مصادر باكستانية امس 
ان زعي����م حركة طالبان 
باكس����تان اصيب بجراح 
خطي����رة ف����ي الهج����وم 
الصاروخ����ي الذي نفذته 
القوات األميركية اول من 
امس في منطق����ة قبلية 
باكستانية على احلدود 

االفغانية.
ونقلت وسائل اعالمية 
محلية عن مصادر رسمية 
قوله���ا ان زعي���م حركة 
طالبان باكس���تان حكيم 
اهلل محسود اصيب بجراح 
خطيرة في الهجوم اجلوي 
األميركي على منطقة جنوب 
وزيرستان القبلية، غير ان 
مصادر مستقلة رفضت 
تأكي���د او رفض التقرير. 
وكان نح���و 15 ش���خصا 
لقوا مصرعهم في هجوم 
صاروخي ش���نته طائرة 
أميركية م���ن دون طيار 
اول من امس على مجمع 
يشتبه انه معسكر تدريب 
للمقاتل���ني ف���ي مقاطعة 
الش���مالية  وزيرس���تان 

باحلزام القبلي.
وقالت مصادر قبلية 
ان معظم القتلى من رجال 
القبائل احملليني رغم ورود 
تقاري����ر تفيد بأن بعض 
املقاتل����ني االجانب قتلوا 

في الهجوم.

باكستان تؤكد 
إصابة محسود

في الغارة األميركية

اليمن: مقتل 6 من القاعدة بينهم 
القائد العسكري للتنظيم

صنعاء � أ.ش.أ: أعلن مسؤول ميني رفيع املستوى امس عن مقتل 
ستة قياديني في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بينهم قائده العسكري 
قاسم الرميي، في غارة جوية استهدفت سيارتني كانتا تقالن ثمانية 

أعضاء خطرين من القاعدة في منطقة بني صعدة واجلوف.
إلى ذلك سيطرت وحدات من اجليش اليمني على التبة الرئيسية جلبل 
»الدخان« الواقع على احلدود الشمالية الفاصلة بني اليمن والسعودية، 
كما دمر عددا من أوكار العناصر احلوثية في »صعدة« و»س����فيان« 

وتكبدت هذه العناصر خسائر كبيرة في األرواح واملعدات.
وقالت مصادر عسكرية مينية امس إن القوات املسلحة دمرت مخزنا 
لألسلحة وس����يارتني للعناصر اإلرهابية في قرية »اخليام« بصعدة 
حيث اش����تعلت النيران في املخزن ودوت انفج����ارات كبيرة بداخله 
استمرت لعدة ساعات. وفي محور »سفيان« وجهت القوات املسلحة 
واألمن ضربات دقيق����ة دمرت خاللها أوكارا للعناصر اإلرهابية قرب 
بيت »اجلثام« وأحلقت بصفوفها خسائر فادحة في األرواح واملعدات، 
كما دمرت س����يارة على طريق اجلوف كانت حتمل أسلحة وعناصر 
إرهابية، وتصدت وحدات أخرى حملاوالت تسلل للعناصر اإلرهابية 
قرب تبة »26سبتمبر« و»الزعالء« و»مزارع ضبعان« وكبدوا العناصر 

احلوثية خسائر كبيرة وأجبروهم على الفرار.
وحول سير املواجهات بني القوات اليمنية والعناصر احلوثية في 
محور »املالحيظ« في اجلانب الغربي من محافظة »صعدة« ش����مال 
اليمن، قالت املصادر العسكرية اليمنية إن الوحدات العسكرية واألمنية 
واصلت اكتساح األوكار اإلرهابية ووصلت إلى التبة الرئيسة جلبل 
»الدخ����ان« وقامت بتصفية اجلي����وب واألوكار اإلرهابية بها بعد أن 
تكبدت خسائر فادحة. وأضافت أن وحدات أخرى دمرت أوكارا ومراكز 
لتجمعات اإلرهابيني في »اجلرائب« ودكت التحصينات واملتارس التي 
أقامتها العناصر اإلرهابية في التباب احملاذية لوادي »اجلرائب« وكبدت 

تلك العناصر خسائر كبيرة باألرواح والعتاد.
وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية مبحافظة »اجلوف« الواقعة 
على احلدود الشرقية حملافظة »صعدة« إن قبيلة »الشوالن« باحملافظة 
التي تتعاون مع القوات احلكومية اليمنية تواصل تصديها لعصابات 
التخريب احلوثية مبديرية »املطمة«، في الوقت الذي قامت به العناصر 
احلوثية بتفجير منزل كبير ألحد أفراد القبيلة وهو املنزل الذي كان 
ساحة ملقتل 10 أفراد من العناصر احلوثية أمس األول عندما حاولت 

هذه العناصر السيطرة عليه واتخاذه كموقع لها.
وأضافت أن قبيلة »الشوالن« ستواصل تصديها للعناصر احلوثية 
إلى جانب قوات اجليش واألمن لتطهير محافظة »اجلوف« من شرور 
فتنة التمرد احلوثية التي فشلت كل محاوالتها في حتويل احملافظة 

إلى مرتع لفتنتها وحتويلها إلى »صعدة« أخرى.

نجاد: النظام االستكباري على وشك االنهيار العراق: إقصاء المطلك والعبيدي رسميًا من سباق االنتخابات
عواص���م � وكاالت: قال وكيل 
األميركي���ة  اخلارجي���ة  وزارة 
للشؤون السياسية ويليام برنز 
امس إن الواليات املتحدة األميركية 
ستواصل إجراء احملادثات مع ايران، 
ولكنها تريد تعاون موسكو في أن 
تأكد لطهران بأن حتدي املطالب 

الدولية لن مير دون عقاب.
ونقلت وكالة االنباء الروسية 
»نوفوستي« عن برنز قوله »إن 
الواليات املتحدة تعتقد أنه ينبغي 
أن نترك الباب مفتوحا للمحادثات 
أن  إيران..لكن علين���ا أيضا  مع 
نوضح الي���ران أن ع���دم تقدمي 
اس���تجابة بناءه حول مقترحات 
من جانب املجتمع الدولي لن يكون 

لها نتائج«.
وكان ويليام برنز بحث أمس 
إي���ران وتقليص  األول قضيتي 

االسلحة النووية مع نائب وزير 
اخلارجي���ة الروس���ي س���يرغي 

ريابكوف في موسكو.
الى ذلك توقع الرئيس االيراني 
محمود احمدي جن���اد أن يكون 
النظام »االستكباري« على وشك 
االنهيار. ونسبت وكالة مهر لألنباء 
الى احمدي جناد  الرسمية  شبه 
قوله ان »النظام االستكباري على 

وشك االنهيار«.
واعتبر خ���الل لقاء اجراه في 
محافظة خوزستان ان أفغانستان 
متثل في الوقت احلاضر »خطرا 
عل���ى ق���وات حل���ف الناتو في 
افغانستان يفوق مئات املرات عن 
خطر ڤيتنام« في اشارة الى احلرب 

األميركية السابقة ضد ڤيتنام. 
الش���عب االيراني  ان  وق���ال 
اليوم »مرف���وع الرأس وال يقبل 

الهزمي���ة والفضل في ذلك يعود 
الى تضحيات الشهداء واملضحني 
ان  األبي���ة«. واضاف  وعوائلهم 
»االعداء يتصورون اليوم حصول 
خلل وضعف في جبهة الش���عب 
االيراني احلديدية ولذا هم يشنون 
احلم���الت االعالمية على بالدنا« 
وق���ال ان ذلك »دالل���ة على عدم 
إدراكهم حتى اآلن صالبة وعظمة 

الشعب االيراني«.
الذي���ن كانوا  وق���ال »أولئك 
بصدد إج���راء تغييرات وتبرأوا 
من سياسات وأس���اليب املجرم 
)الرئيس األميركي السابق جورج( 
بوش يظه���ر أنهم وقعوا في فخ 
الصهوينية واليوم يتكلمون بلغة 
تختلف عن لغتهم السابقة«. واشار 
الى ان الشعب االيراني اليوم »اكثر 
قوة مما كان عليه قبل ثالثني عاما 

وفي املقابل االع���داء اليوم أكثر 
ضعفا ووهنا مما كانوا عليه في 

ذلك الوقت«.
أميركا وبعض  وخاطب قادة 
ال���دول االوروبي���ة قائ���ال »ال 
تتص���وروا أن بإمكانكم إضعاف 
الشعب االيراني عبر إنشاء قنوات 
تلفزيونية تبث األكاذيب بل اعلموا 
ان الش���عب االيراني اليوم أكثر 
صالبة وإميانا وشجاعة ووعيا 
من الس���ابق وصامد في الساحة 
ولن يتراجع خطوة واحدة حتى 

القضاء على املغرضني«.
وقال »ان النظام االستكباري 
على وشك االنهيار.. وان أفغانستان 
متثل في الوقت احلاضر خطرا على 
قوات النات���و يفوق مئات املرات 

خطر ڤيتنام«.

العربية:  � كون���ا�  بغ���داد 
العليا  املفوضي���ة  تس���لمت 
املس���تقلة لالنتخابات رسميا 
امس طلبا بشطب اسماء 500 
مرشح لالنتخابات التشريعية 
بينهم النائ���ب صالح املطلك 
زعيم اجلبهة العراقية للحوار 
الوطني، ووزير الدفاع عبدالقادر 

العبيدي.
وق���ال مص���در مطل���ع في 
مفوضية االنتخابات ان املفوضية 
تس���لمت قرار هيئة املس���اءلة 
والعدالة باستبعاد املطلك وبقية 
املرشحني ال� 500 بسبب شمولهم 
الهيئة واملتخصصة  باجراءات 
باقصاء البعثيني عن االنتخابات 

التشريعية.
وتعد قرارات هيئة املساءلة 
والعدالة ملزمة للدوائر احلكومية 

العراقية وان كان البعض يرى 
فيها هيئة تسيير اعمال بعد ان 
فشل البرملان في وقت سابق من 
التصويت عل���ى اعضاء الهيئة 

اجلدد.
وكان املطلك هدد باللجوء الى 
القضاء العراقي في حال مصادقة 
املفوضية على قرار هيئة املساءلة 
والعدالة فضال عن اللجوء الى 
االمم املتحدة في حال لم ينصفه 
القضاء العراقي على حد رأيه.

الى ذلك، قال الرئيس العراقي 
جالل طالباني انه سيرشح نفسه 
لفترة رئاسية جديدة في حالة 
وجود تكليف من الكتل البرملانية 

والسياسية العراقية.
واضاف طالباني، وهو أيضا 
الوطني  العام لالحت���اد  األمني 
الكردستاني في حديث لصحيفة 

الشرق األوسط اللندنية امس، 
»انه اذا كان هناك تكليف من الكتل 
البرملانية والسياسية الرئيسية 
في العراق، فلن أخيب آمالهم ولن 

أرفض هذا التكليف«.
وكرر طالباني ما كان قد صرح 
به في حوار سابق مع الصحيفة 
من أنه يرغب وعلى املس���توى 
الشخصي في عدم الترشح »ألنني 
بحاجة إلى التفرغ والعمل أكثر 
في االحتاد الوطني الكردستاني، 
وإلى عائلتي واالستراحة لكتابة 

مذكراتي«.
وقال طالباني »أنا أعتقد أن 
عالقاتي العربية هي أفضل من 
أي سياسي عراقي آخر، فعالقاتي 
مع السعودية واألردن وسورية 
والكويت واإلمارات وجميع الدول 
العربية جيدة ذلك ألنني أنطلق 

في تصرفاتي كعراقي وأقوم بدور 
مهم في مجال العالقات العربية 

ديبلوماسيا«.
وق���ال إنه يتص���رف دائما 
»كعراقي ورئيس لكل العراقيني 

دومنا متييز«.
وأش���ار في هذا الش���أن إلى 
الرئاسي »الذي  تركيبة مكتبه 
يضم مستش���ارين عربا سنة 
وشيعة وتركمانيني ومسيحيني 
وصابئة ويزيديني وكاكائيني«.

وأوض���ح الرئيس العراقي، 
قائال »لقد لعبت دورا توفيقيا 
بني جميع الكتل العراقية دومنا 
أي متييز بحيث إنه عندما تشتد 
اخلالف���ات بينهم يطلبون مني 
القيام بدور الوسيط واملنسق 
وذلك بس���بب سلوكي العراقي 

في الرئاسة«.

واشنطن: الباب مازال مفتوحًا للمحادثات مع إيران طالباني يبدي استعداداً للترشح لفترة رئاسية جديدة

السودان: عرمان ينافس البشير على الرئاسة
وسلفا كير يترشح للجنوب

الرئيس السوداني ورئيس حكومة 
جنوب السودان سالفا كير، مرشحا 
للحركة في االنتخابات الرئاسية 

املقررة في اجلنوب.
وكان سالفا كير أعلن مؤخرا 
دعمه الستقالل جنوب السودان، 
الذي يعتب����ر منطقة متخلفة 
مساحتها تعادل مساحة فرنسا 
وتزخر باملوارد الطبيعية مبا في 
ذلك احتياطات نفطية كبيرة.

ف����از س����الفا كير في  وإذا 
االنتخابات الرئاس����ية املقررة 
في ابريل في جنوب السودان 
الذي يحظى بشبه حكم ذاتي، 
وإذا ج����اءت نتيجة اس����تفتاء 
يناير 2011 لصالح االستقالليني، 
سيصبح كير رئيس����ا لدولة 

جنوب السودان املستقلة.
وبحس����ب وس����ائل اإلعالم 
السودانية فان احلركة الشعبية 
لتحرير السودان وحزب املؤمتر 
الوطن����ي بزعامة البش����ير قد 
يتحالف����ان ف����ي االنتخاب����ات 
التش����ريعية من اجل تقاس����م 
البرملاني����ة بينهما في  املقاعد 

الشمال واجلنوب.
ام����وم ان »احلركة  وق����ال 
الش����عبية لتحرير الس����ودان 
تبحث التحالفات املمكنة في هذه 
االنتخابات وستناقشها مع كل 
األطراف السياسيني«، من دون 

إعطاء إيضاحات إضافية.

القبائل  بان اإلسالميني وأبناء 
العربية في الشمال يسيطرون 

عليها.
وس����يخوض ياسر عرمان، 
ف����ي احلركة  الوجه املعروف 
والذي س����بق ل����ه ان تعرض 
لتهديدات من قبل إس����الميني 
متش����ددين، االنتخاب����ات ضد 
الرئيس احلالي عمر البش����ير 
في االنتخابات الرئاسية املقررة 

في ابريل.
من جهة أخرى، اختار املكتب 
السياسي للحركة الشعبية لتحرير 
الس����ودان زعيم احلركة ونائب 

االتفاق عل����ى إجراء انتخابات 
رئاسية وتش����ريعية ومحلية 
تقرر موعدها في ابريل املقبل 
وعلى اس����تفتاء حول انفصال 
اجلنوب تقرر موعده في يناير 

.2011
وخاضت احلركة الشعبية 
الس����ودان حربا ضد  لتحرير 
اخلرط����وم ب����ني 1983 و2005 
حتت ش����عار »سودان جديد«، 
إع����ادة بن����اء اجلمهورية  اي 
السودانية على اساس فيدرالية 
تتمثل فيه����ا كل مناطق البالد 
املتهمة  في حكومة اخلرطوم، 

لتحرير السودان خالل احلرب 
األهلية بني الشمال واجلنوب، 
»لقد تأثرت فعال بهذا التعيني، 
اعلم انه عم����ل جاد وانا واثق 
الش����عبية من  من ان احلركة 
اجل حترير السودان بإمكانها 
ان تربح االنتخابات في اجلنوب 

كما في مجمل البالد«.
وأنهى اتفاق سالم وقع في 
يناير 2005 حربا أهلية استمرت 
21 عاما بني الشمال ذي األكثرية 
املسلمة واجلنوب ذي األكثرية 
املسيحية واالرواحية، وحصدت 
نح����و مليوني قتي����ل. ونص 

اخت����ار  أ.ف.پ:   � جوب����ا 
املتمردون اجلنوبيون السابقون 
ليل امس األول ياس����ر عرمان 
مرشحهم ضد الرئيس احلالي 
البش����ير في االنتخابات  عمر 
الرئاس����ية املقررة ف����ي ابريل 
املقب����ل والت����ي س����تكون اول 
انتخابات تعددية منذ 24 عاما 

في السودان.
ام����وم األمني  وق����ال باقان 
العام للحركة الشعبية لتحرير 
السودان )متمردون جنوبيون 
سابقون( في ختام اجتماع طويل 
عقد في جوبا، كبرى مدن جنوب 
السودان الذي يتمتع بشبه حكم 
ذاتي ان »املكتب السياسي اختار 
باالجماع الرفيق ياسر )عرمان(« 
مرشحا للحزب في االنتخابات 
التي ستجري في  الرئاس����ية 

ابريل.
وأضاف ان »الرفيق ياس����ر 
عرم����ان هو منذ زم����ن طويل 
ف����ي س����بيل احلرية  مناضل 
وقد قاتل في عدة قطاعات من 
اجل احلركة الشعبية لتحرير 
السودان. وهو لم يأل جهدا في 
سبيل إحالل الدميوقراطية في 
البالد ونقلها من نظام شمولي 

الى نظام دميوقراطي«.
من ناحيته قال عرمان، وهو 
يتحدر من شمال السودان ولكنه 
قاتل في صفوف احلركة الشعبية 

سلفا كير ياسر عرمان

في أول انتخابات تعددية منذ 24 عاماً يشهدها الخرطوم في أبريل المقبل


