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اخلرطومـ  وكاالت: استبعدت مفوضية 
الســــودانية ثالثة مرشحني  االنتخابات 
للرئاسة، وسط شكوك متزايدة من جانب 
املعارضة، واتهامات حلزب املؤمتر الوطني 
احلاكم بـ »التالعب خالل عملية التسجيل 
وشراء األصوات«.  وأعلن مسؤول مفوضية 
االنتخابات صالح حبيب أن ثالثة مرشحني 

لم يستوفوا الشروط الالزمة، مما يجعل 
عدد املرشحني في االنتخابات التي ستجرى 
في أبريل عشرة مبن فيهم الرئيس عمر 
حســــن البشــــير. وفي اول تعليق على 
اســــتبعادها من الترشح للرئاسة، قالت 
فاطمة عبد احملمود زعيمة حزب االحتاد 
االشتراكي السوداني الدميوقراطي وهي 

املــــرأة الوحيدة التي تقدمت للترشــــيح 
ورفضتها املفوضية »إن هذا القرار مؤامرة 
ضد النساء«.  أما املرشح املستقل عبداهلل 
علي إبراهيم فقال إنه كان يتوقع رفضه 
ألنه جمع 16 ألف توقيع من 15 والية فقط 
ولكنه قال إنه قدم ترشــــيحه »لتسليط 

الضوء على مشكالت هذا النظام«.

تسعة مرشحين ينافسون البشير على رئاسة السودان

)أ.پ( الرئيس األميركي األسبق جورج بوش األب لدى دخوله البيت األبيض لالجتماع بالرئيس احلالي أوباما أمس االول 

صورة أرشيفية لزعيم طالبان باكستان حكيم اهلل محسود

القذافي يفشل في تمديد رئاسته لالتحاد األفريقي: يكفي وصفي ملك ملوك أفريقيا
أديس أباباـ  وكاالت: لم ينجح الزعيم الليبي 
معمر القذافي في محاولة البقاء على رأس االحتاد 
االفريقي لعام آخر بعد أن اختار الزعماء األفارقة 

رئيس ماالوي بينغو وا موتاريكا خلفا له.
وجاء هذا االعالن اثر جلسة مغلقة استمرت 
نحو نصف ســـاعة لقادة ورؤســـاء حكومات 
الـــدول االعضاء الـ 53 فـــي االحتاد االفريقي، 
واعلـــن القذافي اثر اجللســـة »ســـيحل اخي 
رئيس جمهوريـــة ماالوي بينغو وا موتاريكا 
محلي وسيتولى املسيرة« على رأس االحتاد 

االفريقي.
واضاف »ان مسؤولياتي املعنوية تكفيني 
بوصفي ملك ملوك افريقيا كما اني عميد قادة 

افريقيا«.
وتابع »لست بحاجة الى القاب اخرى وسأستمر 

في الكفاح من اجل االحتاد االفريقي«.
وانتقد القذافي املنظمة االفريقية مشـــيرا 
الى ان »رئيس االحتـــاد االفريقي ال ميلك اي 

صالحيات«.
وانتخب القذافي رئيسا لالحتاد االفريقي الذي 
يتألف من 53 دولة في قمة االحتاد الســـنوية 
العام املاضي على الرغم من معارضة شديدة 

من بعض الزعماء األفارقة.
وعادة ما تتقرر رئاســـة االحتاد االفريقي 

على أساس إقليمي ودوري وكان العام احلالي 
دور منطقة اجلنوب االفريقي.

واستغل القذافي اخلطاب األخير له كرئيس 
لالحتاد االفريقي كي يحث الزعماء األفارقة مجددا 

على بدء عملية الوحدة السياسية.
وقال القذافي إن العالم سيتحول إلى سبع 
أو عشر دول وإن الدول االفريقية ال تعي هذا 
كما أن االحتاد األوروبي ســـيصبح بلدا واحدا 
والدول االفريقية ال تعي هذا أيضا. وحث الدول 

االفريقية على الوحدة.
وقـــد افتتحت امس في اديـــس ابابا القمة 
الرابعة عشرة لالحتاد االفريقي بحضور رئيس 
احلكومة االسبانية االشتراكي خوسيه لويس 
رودريغيز ثاباتيرو الذي تتولى بالده الرئاسة 
الدورية لالحتـــاد االوروبي ورئيس مفوضية 

االحتاد جان بينغ.
وحضر رؤساء دول وحكومات البلدان الـ 
53 االعضاء في االحتاد احلفل الرســـمي اوال 
املفتوح للصحافيني بتقدمي العلم اجلديد للمنظمة 
الذي ميثل القارة على خلفية خضراء محاطة 

بـ 53 جنمة.
ووقف احلضـــور دقيقة صمت حدادا على 
ارواح ضحايا الطائرة االثيوبية التي سقطت 

فجر 25 يناير قبالة سواحل لبنان.

اال ان القمة افتتحت بتعبير عن التعاطف مع 
ضحايا الزلزال املدمر الذي ضرب هايتي.

وقال بينغ في خطابـــه االفتتاحي ان »ما 
يحدث في هايتي مأساة تتجاوز احلدود. كانت 
افريقيا املوطن االول لهؤالء السكان لذلك انها 

املعنية االولى« بهذه القضية.
وألقى كل من االمـــني العام لالمم املتحدة 
وثاباتيـــرو كلمة قبل ان يعقد القادة االفارقة 
اجتماعاتهم املغلقـــة الختيار الرئيس املقبل 

للمنظمة.
وأملح الزعيم الليبي الى رغبته في البقاء 
في هذا املنصـــب الدوري الذي تتناوب عليه 
املناطق اخلمس للقارة، لوالية جديدة مدتها 

عام واحد.
وفي مواجهة الزعيم الليبي الذي اعلن نفسه 
»ملك ملوك افريقيا«، اختارت افريقيا اجلنوبية 
التي يفترض ان تشغل املقعد في هذه الدورة، 

رئيس مالوي بينغو بن موثاريكا.
وبعد حل هذه املســـألة، انتقلت القمة الى 
البحث في مســـتقبل الســـودان قبل عام من 
االســـتفتاء على اســـتقالل اجلنوب واحلرب 
االهلية في الصومال واملأزق السياســـي في 
مدغشـــقر والنظام االنتقالي فـــي غينيا بعد 

االنقالب العسكري.

أفريقيا الجنوبية اختارت رئيس ماالوي خلفاً له في قمة االتحاد

)أ.پ( القذافي لدى وصوله إلى مقر القمة األفريقية في أديس أبابا أمس  

متأثراً بإصابته في غارة أميركية جوية قبل أسبوعين مصادر تتحدث عن وساطة سورية غير معلنة بين ليبيا والسعودية ساهمت بانسحاب الحوثيين

إسالم آباد تعلن مقتل زعيم »طالبان باكستان« 
حكيم اهلل محسود.. والحركة تنفي

اليمن يرهن وقف الحرب بالتزام الحوثيين بجميع الشروط
عواصمـ  وكاالت: بعد ان رفضت احلكومة 
اليمنية عرض السالم الذي تقدم به املتمردون 
احلوثيون، مؤكدة ان العرض يجب ان يشتمل 
كذلك على تعهد بعدم مهاجمة اململكة العربية 
السعودية، مضيفة في بيان ان العرض الذي 
تقدم به زعيم احلوثيني رفض أيضا بسبب 
مطالبة املتمردين للحكومة بإنهاء عملياتها 
العسكرية أوال، أعلن مجلس الدفاع الوطني 
اليمني امس استعداد احلكومة لوقف العمليات 
العسكرية ضد املتمردين احلوثيني إذا التزموا 

تطبيق جميع شروطها الـ 6.
وأصدر املجلس، برئاسة الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح، بيانا عقب اجتماع عقد 
في صنعاء ملناقشة عرض هدنة قدمه زعيم 

املتمردين الشيعة، عبدامللك احلوثي.
وجاء في بيان املجلس الذي يشرف على 
احلـــرب مع املتمردين في شـــمال البالد ان 
احلكومة »ال ترى مانعا من إيقاف العمليات 
العسكرية وفق آليات محددة وواضحة ومبا 

يضمن عدم تكرار املواجهات وإحالل السالم 
وعودة النازحني الى قراهم وإعادة إعمار ما 
خلفته فتنة التمرد والتخريب في صعدة«.

وقال البيان ان احلكومة ستوقف احلرب 
التـــي اندلعت آخر فصولها في اغســـطس 
املاضي »اذا التزم احلوثيون بالبدء بتنفيذ 
النقاط الـ 6 التي أعلنت عنها احلكومة سابقا 
ومنهـــا االلتزام بعدم االعتداء على األراضي 
السعودية وتســـليم املخطوفني لديهم من 

اليمنيني والسعوديني دون تسويف«.
على نفس الصعيد، أعلن مصدر عسكري 
ميني امس أن اجليـــش اليمني قتل 20 من 
املتمردين احلوثيني في شمال البالد وذكرت 
وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها االلكتروني 
»ان قوات اجليش اشتبكت مع املسلحني في 
منطقتي املالحيظ وصعدة« وقتلت 20 مسلحا 

من بينهم »مسؤول عن التدريب«.
من جهة اخرى، أشارت مصادر ديبلوماسية 
عربية الى ان زيارة الرئيس السوري بشار 

األسد األخيرة الى ليبيا، والتي أدرجت حتت 
عنوان التحضير للقمة العربية املقبلة التي 
ستعقد في طرابلس وتوفير ظروف جناحها، 
هدفت في الواقع الى وســـاطة سورية غير 
معلنة بني السعودية وليبيا مبا يؤدي الى 
احتواء التوتر الذي مازال قائما بينهما، والذي 
ازداد في الفترة األخيرة بسبب الدعم الليبي 

املالي للحوثيني في اليمن.
وتقول هذه املصادر ان هناك احتماال قويا 
بعدم حضور خـــادم احلرمني امللك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيز قمة طرابلس العربية اذا لم 
تتم معاجلة املشكلة في العالقات الليبية ـ 

السعودية في وقت قريب.
وترجح هذه املصادر ان تكون أولى نتائج 
زيارة األسد الى ليبيا، وهو الذي يقوم بدور 
بعيد عن األضـــواء في أزمة اليمن وحلصر 
تداعيات احلـــرب هناك، إعـــالن احلوثيني 
انســـحابهم مـــن األراضي الســـعودية قبل 

أيام.

شرطة دبي ال تستبعد ضلوع الموساد في مقتل أحد قياديي حماس
دبيـ  أ.ف.پ: قال قائد شرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفان تميم 
امس انه ال يســــتبعــد ضلوع 
الموساد االسرائيلي في مقتل 
محمــــود المبحوح القيادي في 
المقاومة االســــالمية  حركــــة 
احــــد فنادق  فــــي  )حمــــاس( 

االمارة.
وقال خلفان لوكالة فرانس 

برس »شخصيــا، ال استبعــد اي 
طــرف لــه مصلحــة فــي قتــل 
)المبحــوح(، قد يكون الموســاد 

وقد يكــون غير الموســاد«.
وذكر قائد شــــرطة دبي ان 
الجريمة  المشــــتبه بارتكابهم 
»ســــبعة اشــــخاص على االقل 
يحملون جنســــيات عدة دول 

اوروبية« لم يكشف عنها.

وقال في هذا السياق »نحن 
على اتصال مع هذه الدول لنتأكد 
من صحة جوازات السفر« التي 

استخدمها المشتبه بهم.
وأوضح خلفان ان المبحوح 
»قتل بكتم االنفاس« داخل غرفته 

و»يبدو انه فتح الباب«.
وكانت حماس اتهمت الجمعة 
اســــرائيل بقتل المبحوح احد 

المســــلحة  الذراع  مؤسســــي 
للحركة، وتوعدت بالثأر لقتله 
في احــــد فنادق دبــــي في 20 

يناير.
وأشار خلفان الى ان المبحوح 
وصل الى دبي حامال جواز سفر ال 
يظهر اسم عائلته كما ان حماس 
الســــلطات االماراتية  لم تبلغ 

بحضوره الى البالد.

موجودا فيه في 2009/8/5. 
ولكن حكيم اهلل محســـود 
أعلن بعد ذلك بنحو اسبوعني إنه 

ظل فاقدا للوعي نتيجة إصابته 
اخلطيرة، وأن مجلس شورى 
احلركة قام بتعيينه باالجماع 

خليفة له. 
من جانبها، نفت حركة طالبان 
باكستان انباء عن مقتل حكيم 
اهلل محسود، وقال عزام طارق 
فـــي مكاملة هاتفية مـــع وكالة 
فرانس برس من مكان مجهول 

ان »حكيم اهلل حي وسليم«.
واكـــد »ان الهـــدف من هذه 
الروايات حول مقتله هي اثارة 
اخلالفات في صفوف طالبان، 
ولكن مثل هؤالء الناس )الذين 
يتحدثون عن مقتل محسود( لن 
ينجحوا ابدا«، واضاف ان »على 
من يقولون ان حكيم اهلل توفي 

ان يقدموا الدليل على ذلك«.
اال ان اجليش الباكستاني اعلن 
في تقارير صحافية »أنه يحقق 
بشأن تقارير حول مقتل زعيم 
حركة طالبان باكســـتان حكيم 
اهلل محسود متأثرا بجراحه التي 
أصيب بها في هجوم صاروخي 
نفذته طائرة أميركية من دون 

طيار«.
ونقلـــت صحيفـــة »دون« 
الناطق باسم  الباكستانية عن 
اجليش اجلنـــرال أطهر عباس 
قوله إن اجليش يستخدم عمالءه 
بشمال غرب البالد حيث أشيع 
مقتل محسود في محاولة لتأكيد 

أو هذه التقارير أو نفيها.

إســـالم آبـــاد ـ وكاالت: افاد 
التلفزيون الرسمي الباكستاني 
»بي تي فـــي« بأن زعيم حركة 
الباكســـتانية حكيم  طالبـــان 
اهلل محسود توفي في منطقة 
أوراكزاي القبلية حيث أشـــيع 
أنـــه يتلقى العالج من جروحه 
التي أصيب بها في غارة أميركية 
جوية قبل أسبوعني وأشار إلى 
أنه مت دفن زعيم طالبان في قرية 

طاجاكا بأوراكزاي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية 
رحمـــن ملـــك مقتلـــه قائال إن 
املعلومات املفصلة ليست متاحة 
اآلن. ولم يعرف تاريخ مقتله، 
لكن بعـــض املصادر أفادت أنه 
أصيب أثناء غارة جوية أميركية 
بواسطة طائرة بدون طيار يوم 

16 يناير املاضي.
 وكان حكيم اهلل محســـود 
أعلن نفسه زعيما حلركة طالبان 
باكستان في أغسطس من العام 
املاضي خلفا لبيت اهلل محسود 
الـــذي قتل بهجـــوم صاروخي 
أميركي بواسطة طائرة من دون 

طيار ايضا.
وكان مسؤولون أميركيون 
وباكســـتانيون أعلنوا في ذلك 
الوقت أنه قتل إثر الهجوم الذي 
استهدف منزل أحد أقربائه وكان 

»نيويورك تايمز«: أميركا تعجّل بنشر درع صاروخية في الخليج ضد إيران 
واشـــنطنـ  وكاالت: ذكـــرت صحيفة 
نيويورك تاميز امس ان الواليات املتحدة 
تسرع وتيرة نشر انظمة مضادة للصواريخ 
في اخلليج استعدادا الي هجوم محتمل 

قد تشنه ايران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني عسكريني 
في االدارة االميركية ان واشنطن تنشر 
سفنا متخصصة قبالة السواحل االيرانية، 
اضافة الى صواريـــخ اعتراض في اربع 
دول هي قطر واالمارات العربية املتحدة 

والبحرين والكويت.
واضافت ان هذا االجراء قد يشمل ايضا 
سلطنة عمان، علما بأن اي صاروخ مضاد 

للصواريخ لم يتم نشره في هذا البلد.
ونسبت الصحيفة ـ في موقعها على 
االنترنت عن مسؤولني باالدارة واجليش 
األميركي القول، إن هذا النشر الدفاعي يأتي 
في غضون مرحلة حتول حرجة في اسلوب 

تعامل الرئيس اوباما مع ايران.
وقالت الصحيفة إنه بعد شهور من نهج 
وتعامل ديبلوماسي غير مكلل بالنجاح، 
حتاول االدارة األميركية الفوز باتفاق دولي 
واسع على فرض عقوبات جديدة ضد فيالق 
احلرس الثوري االيراني الذي تقول الدول 
الغربية انه يسيطر على برنامج اسلحة 

نووية متحول.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس أوباما 
حتدث عن هذا التغير في خطابه عن حالة 

االحتاد وحذر من »العواقب« اذا واصلت 
ايران حتديها ملطالب االمم املتحدة لوقف 
تصنيـــع وقود نووي. وحـــذرت وزيرة 
اخلارجية األميركيـــة هيالري كلينتون 
الصني يوم اجلمعة املاضي من أن معارضتها 

للعقوبات تعد مبثابة »قصر نظر«.
وأشارت الصحيفة إلى أن االنباء التي 
تشـــير إلى أن الواليات املتحدة تنشـــر 
دفاعات مضادة للصواريخ تبدو في إطار 
استراتيجية منســـقة لالدارة األميركية 

لزيادة الضغوط على ايران.
وقالـــت صحيفة »نيويـــورك تاميز« 
إن هذا النشر العسكري يهدف أيضا في 
جانب منه إلى مواجهة انطباع بأن إيران 
ستصبح سريعا القوة العسكرية االكثر 
نفوذا وتأثيرا في الشرق االوسط الحباط 
أي تصعيد إيراني في مواجهتها مع الغرب 

إذا فرضت عقوبات جديدة ضدها.
وإضافة الى ذلك، حتاول االدارة األميركية 
ان تظهر السرائيل أنه ال توجد حاجة عاجلة 
لتوجيه ضربات عســـكرية ضد املنشآت 
النووية والصاروخية االيرانية كما يقول 
مسؤولون في االدارة حتدثوا للصحيفة 

وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
لكن الصحيفة قالت ان االدارة األميركية 
تأمل في جتنب رد حـــاد من طهران من 
خالل تركيزها على الطبيعة الدفاعية لهذا 

النشر العسكري.

ستقوم بنشر سفن وصواريخ اعتراضية في قطر واإلمارات والبحرين والكويت

البيت األبيض: خالد شيخ محمد
قد يواجه اإلعدام

واشنطنـ  أ.ش.أ: قال املتحدث باسم 
البيت األبيض روبرت جيبس إن العقل 
املدبر املزعوم لهجمات احلادي عشر من 
سبتمبر اإلرهابية خالد شيخ محمد قد 
يواجه عقوبة اإلعدام حال إدانته في 

االتهامات املنسوبة إليه.
وأضاف جيبس ـ فــــي مقابلة مع 
برنامج »حالة االحتاد« اذاعته شبكة 
»سي.إن.إن« األميركية امسـ  أن إدارة 
الرئيس باراك أوباما بدأت عملية البحث 
عن أماكن بديلــــة لنيويورك من أجل 
محاكمة خالد شيخ محمد وأربعة متهمني 
آخرين. وتعرضت الواليات املتحدة في 
11 ســــبتمبر من عام 2001 إلى سلسلة 
من الهجمات اإلرهابية، أســــفرت عن 
مقتل نحو ثالثة آالف شخص. ووجهت 
واشــــنطن أصابع االتهام إلى تنظيم 

)أرشيف(القاعدة الذي بارك الهجمات. خالد شيخ محمد  


