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القاهرةـ  يو.بي.آي: أطلق عدد من رجال السياسة 
والفكر وممثلون عن أحزاب مختلفة بينهم املدير 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي جتمعا يهدف إلى إدخال تعديالت على 
الدستور املصري قبيل االنتخابات الرئاسية املقررة 

العام املقبل.
وأعلن البرادعي في وقت متأخر من ليل اول من 

امس اتفاقه مع عدد من ممثلي القوى السياسية على 
تشكيل جتمع حتت عنوان »اجلمعية الوطنية من 
أجل التغيير« يكون هدفها األساسي إحداث تعديالت 

دستورية وحتقيق العدالة االجتماعية.
وأضــــاف البرادعي أن التجمــــع مفتوح لكل 
املصريــــن من كل اجلهات وانــــه مت االتفاق على 
تكوين جلنة حتضيرية هدفها األساســــي وضع 

آلية لتنفيذ تعديالت في الدستور احلالي وضمان 
نزاهة االنتخابات املقبلة ثم وضع دستور جديد 

ملصر.
وقــــال القيادي جورج اســــحق مــــن احلركة 
املصرية من اجل التغييــــر )كفاية( لـ »يونايتد 
برس انترناشونال« انه »لم يتم بعد تشكيل أعضاء 

هذه اللجنة التحضيرية«.

البرادعي ومفكرون مصريون يطلقون »الجمعية الوطنية من أجل التغيير« 

طهرانـ  وكاالت: اتهم الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد في اجتماع 
جماهيري مبدينة بيرجند في إقليم خراسان شمال شرق البالد، الواليات 
املتحدة األميركية بأنها تشكل »أكبر عائق« أمام ظهور املهدي املنتظر.

ومتحورت كلمة أحمدي جناد، التي تناقلتها وسائل اإلعالم اإليرانية 
أمس األول، حول الشروط الضرورية لظهور املهدي املنتظر وعلل أسباب 
غيبة املهدي بإمكانية تكرار حادثة كربالء وتعرض املهدي املنتظر ملا واجهه 

األنبياء، وبالتالي تصبح حياته عرضة للخطر على حد تعبيره.
وشدد على ان العالم يستعد بســــرعة نحو استقبال اإلمام املهدي، 
معتبرا الثورة اإليرانية جزءا من الثورة العاملية التي من شأنها »التمهيد 
ملقدمات ظهور اإلمام املنتظر«. وأشار الرئيس اإليراني إلى »أميركا وقوى 
االستكبار العاملي« بصفتهما أهم احلواجر على طريق الظهور والعمل 
على عرقلة تشكيل احلكومة العاملية التي سيشكلها املهدي، مضيفا: »ان 

اكبر موانع الظهور على اإلطالق هي أميركا«.
فمن هذا املنطلق، شن حملة شــــديدة اللهجة ضد الواليات املتحدة 
األميركية، ونعتها بالعنجهية والغرور ووصفها باملجرمة منتقدا دعمها 
إلسرائيل. كما اتهمها بنهب ثروات الشعوب عبر ارسال قوات عسكرية 

إلى مختلف البلدان.
واســــتطرد يقول إن األميركين هم الذين نفــــذوا هجمات الـ 11 من 
سبتمبر طبقا خلطة موضوعة مسبقا، ثم قاموا بدعاية إعالمية لكسب 
تعاطف كافة الشعوب وصنعوا من تلك الهجمات ذريعة لغزو أفغانستان 

بحجة مكافحة اإلرهاب.

وفي شأن إيراني آخر، قال رئيس جلنة السياسة اخلارجية واألمن 
القومي في مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني عالء الدين بروجردي إنه 
إذا لم تلتزم روسيا بتعهداتها الرامية بتزويد بالده بصواريخ اس 300 

ستقوم إيران بتصنيع هذه الصواريخ بنفسها.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة مهر اإليرانية لألنباء أن الشعب 
اإليراني لديــــه اإلمكانيات واملؤهالت الكافية لالعتماد علي الذات إذا لم 

تلتزم روسيا بتعهداتها في تزويد إيران بصواريخ »اس 300«.
وتابع رئيس جلنة السياسة اخلارجية في مجلس الشورى االسالمي 
ان مصالح روسيا تقتضي ان تفي بالتزاماتها في تزويد إيران بصواريخ 
»إس 300« حيث ان إيران في حال عدم حصولها على مثل هذه الصواريخ 
ستقوم بنفسها بتصنيع صواريخ »اس 300« دون االستعانة بالغير.

جاء ذلك ردا على ما تناقلته وسائل اإلعالم الروسية من إرجاء روسيا 
توريد تلك الصواريخ إلى إيران حيث ذكرت وكالة نوفوستي الروسية 
لألنباء امس أن روســــيا تؤجل توريد منظومات صواريخ »اس 300« 
إليران في خطوة على طريق تهدئة اإلدارة األميركية التي تقلقها أنباء 

حصول طهران على أسلحة صاروخية.
غير أنها أضافت أن هذا التأجيل ال يعني أن موسكو تراجعت عن قرار 
بيع هذه الصواريخ إلى إيران. فاالتفاقية التي وقعتها موسكو وطهران 
تنص على أن روسيا ستسلم إيران منظومات صواريخ »اس 300« في 

موعد »يرضي اجلانب الروسي«.
إال أن وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف ربط عدم تراجع 

بالده عن امتام صفقة بيع صواريخ »اس-300« للدفاع اجلوي إلى 
إيران بتسوية عدد من املسائل مع طهران، وقال »قد نقبل على تنفيذ 

الصفقة، ولكن بعد تسوية عدد من املسائل«.
دون أن يكشـــف الوزير الروسي عن ماهية القضايا التي يتعن 

حلها حتى ميكن لروسيا بيع هذه الصواريخ إلى إيران.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الدول فقد قال ديبلوماســـي روســـي 
رفيع أمس إن بالده لن تســـاند فرض عقوبات »معوقة« على إيران 
مبا في ذلـــك أي عقوبات قد تفرض على القطـــاع املصرفي وقطاع 

الطاقة بالبالد.
من جهتها، أفادت صحيفة فايننشال تاميز بأن الواليات املتحدة 
تكثف الضغوط على تركيا لتأييد فرض عقوبات جديدة ضد ايران 
في اطار حترك يســـلط األضواء على الصعوبات التي تواجهها في 

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن البرنامج النووي لطهران.
وأبلغ جيمس شتاينبرغ مساعد وزيرة اخلارجية األميركية فايننشال 
تاميز »لدى تركيا الكثير من األسباب كي تشعر بالقلق من احتمال 

امتالك ايران سالحا نوويا مثل أي دولة أخرى في املنطقة«.
ورفض املســـؤول األميركي االقتراحات بأن الضربة العسكرية 
ضـــد ايران باتت أكثر احتماال بعد قرار األخيرة نقل كامل مخزونها 
من اليورانيوم املنخفض التخصيب إلى موقع ميكن أن يقربها أكثر 

من انتاج أسلحة نووية.
واضاف شتاينبرغ »ال أحد يبحث عن حل عسكري«.

روسيا تعارض عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف اإليرانيين.. وواشنطن تكثف الضغوط على أنقرة لتأييدها

نجاد يعتبر أميركا العائق األكبر أمام »ظهور« المهدي المنتظر!

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية لوالدي الناشطة األميركية راشيل كوري اللذين قررا مقضاة إسرائيل بتهمة قتل ابنتهما 

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد

يارادوا يعود إلى أبوجا بعد 3 أشهر من العالج
والقائم باألعمال يواصل إدارة شؤون نيجيريا

أبوجاـ  أ.ف.پـ  رويترز: عاد الرئيس النيجيري 
عمر يارادوا أمس فجأة الى بالده بعد ثالثة اشهر 
أمضاها في جدة بالسعودية لتلقي العالج ما تسبب 
في فراغ بالسلطة ال سابق له في الدولة التي تعد 

األكبر في عدد السكان في افريقيا.
والحقا، اعلنت الرئاسة النيجيرية أن غودالك 
جوناثان القائم بأعمال الرئيس سيواصل إدارة 
شؤون الدولة في الوقت الذي يتعافى فيه الرئيس 
يارادوا بعد ثالثة اشـــهر مـــن العالج الطبي في 

السعودية اثر تعرضه ألزمة قلبية.
وقال املتحدث باسم يارادوا في بيان ان »الرئيس 
يارادوا يود ان يؤكد من جديد لكل النيجيرين انه 
بفضـــل دعواتهم التي لم تتوقف وبنعمة خاصة 
من اهلل حتســـنت صحته بشـــكل كبير. »ولكن 
نائب الرئيس جوناثان سيواصل االشراف على 
شؤون الدولة في الوقت الذي يستكمل فيه الرئيس 
نقاهته«. وكان الســـفير النيجيري في الرياض 

عبداهلل امن شـــي أعلن امس عودة الرئيس الى 
البالد. وقال »لقد عاد الرئيس الى نيجيريا«.

واضاف ان »صحة الرئيس حتســـنت بشكل 
كبير«، مشـــيرا الى ان يارادوا غادر مساء امس 

االول على منت طائرة خاصة.
وكان مراســـل وكالة االنباء الفرنســـية، أفاد 
سابقا ان طائرتن هبطتا على التوالي في القسم 
املخصص للرئيس في مطار ابوجا وسط اجراءات 

امنية مشددة.
وســـجل حضور كثيف للجنـــود في مختلف 
النقاط االستراتيجية على طول الطريق املؤدية 
للمطار وبينهم عناصر من مجموعة تنتمي الى 

وحدة خاصة مكلفة حماية رئيس الدولة.
وتوجهت الى مكان هبوط الطائرة قافلة تضم 
23 ســـيارة بينها سيارة اســـعاف وسط مواكب 
مشددة ثم غادرت املطار متوجهة الى املقر الرسمي 

لرئيس الدولة، فيال اسو روك.

غزةـ  يو.بي.آي: اعتبرت حركة 
»حمـــاس« ما نشـــرته صحيفة 
إسرائيلية عن أن مصعب حسن 
يوسف جنل أحد مؤسسي احلركة 
في الضفة الغربية حسن يوسف 
كان أهم عميل متكن جهاز األمن 
العام اإلسرائيلي )الشاباك( من 
جتنيده في الضفة الغربية مجرد 
مكيدة ومحاولة لتشويه صورة 

احلركة وقيادتها.
وقال املتحدث باسم »حماس« 
سامي أبو زهري ليونايتد برس 
انترناشيونال »ما يجري احلديث 
عنه مكيدة إسرائيلية تستهدف 
إثارة ضجة إعالميـــة للتغطية 
على تـــورط االحتالل في اغتيال 
الشهيد )محمود املبحوح( واحلملة 

اإلعالمية املصاحبة لها«.
ورأى أبـــو زهري أن »ترويج 
هـــذه األخبـــار يأتـــي أيضا في 
السياق املستمر حملاولة تشويه 
صورة واإلساءة حلركة »حماس« 
وقياداتهـــا ممثلة هـــذه املرة في 
شـــخص الشيخ حســـن يوسف 
القيادي فـــي احلركة املعتقل في 

السجون اإلسرائيلية«.
وأشـــار إلـــى أن املخابـــرات 
اإلســـرائيلية لم يعهد عليها في 
السابق نشر أسماء عمالئها بهذا 
الشكل كي تأتي اليوم وتنشر عن 
جنل يوسف في ظل احلديث عن 
فضيحة انكشاف تورط املوساد 
في اغتيال القائد املبحوح في دبي 

الشهر املاضي.
 وكانت صحيفـــة »هآرتس« 

ذكرت أمس ان مراسلها للشؤون 
الفلســـطينية أفـــي ســـخاروف 
أجرى مقابلة مع مصعب يوسف 
ستنشرها الصحيفة في ملحقها 
األسبوعي غدا اجلمعة ويكشف 
يوســـف من خاللها عن عمله مع 
أثر إصدار سيرته  الشاباك على 
الذاتية في الواليات املتحدة حتت 

عنوان »ابن حماس«.
ووفقا لـ »هآرتس« فإن مصعب 
يوسف )32 عاما( أحبط عشرات 

احلركة لونه أخضر.
في موضوع فلسطيني آخر قبل 
أن تخمد االحتجاجات على القرار 
االســـرائيلي االخير بضم احلرم 
االبراهيمي في اخلليل ومســـجد 
بالل في بيت حلم، داهم عشرات 
مفتشـــي البناء في بلدية القدس 
احملتلة يرافقهم قوات من شرطة 
االحتالل اإلسرائيلي حي سلوان 
ووزعوا إخطارات على مواطنن 
فلســـطينين هددوا بواسطتها 

العمليات وكشف خاليا لنشطاء 
انتحاريون  فلسطينين وبينهم 
ومنع عمليات اغتيال مسؤولن 

إسرائيلين.
وكان مصعب يوسف قد حتول 
إلى املسيحية قبل عشر سنوات 
الواليات  فـــي  وانتقـــل للعيش 
املتحدة. ولقبه الشاباك بـ »األمير 
األخضر« لكونه جنل الشيخ حسن 
يوســـف الذي يعتبر أهم قيادي 
حلمـــاس في الضفـــة وألن علم 

بهدم بيوتهـــم بادعاء البناء غير 
القانوني.

ونشــــر موقــــع »يديعــــوت 
أحرونوت« االلكتروني نص أحد 
اإلخطارات التي ســــلمها موظفو 
بلدية القدس إلى أحد املواطنن في 
سلوان وجاء فيه أنه »في أعقاب 
تدقيق اتضح أنك تستخدم االرض 
من دون تصريح أو من دون التقيد 
البناء وأنت  بالتصريح أو خطة 
تنفذ أعماال أو تستخدم األرض علما 
أن عليك أن تستصدر تصريحا وفقا 

ألنظمة التخطيط والبناء«.
 في املقابل، اتهم مكتب رئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي بنيامن 
نتنياهو مساء أمس االول الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بشن 
»حملة خبيثة« بالنسبة للموقعن 
املقدسن في اخلليل وبيت حلم.

 وزعم البيان أن مسجد بالل 
الذي يسميه اليهود »قبر راحيل« 
في بيت حلم واحلرم اإلبراهيمي 
في اخلليل هما »املكانان اللذان دفن 
فيهما ومنذ اكثر من 3500 سنة 
اجدادنا ابراهيم واسحق ويعقوب 
وجداتنا سارة ورفقه وليا وراحيل 
وهما يستحقان بالتأكيد احملافظة 

عليهما وجتديدهما«.
 واســـتهجن البيـــان اقـــوال 
عبـــاس ووصفها بانهـــا »حملة 
خبيثـــة وماكـــرة«، واضاف ان 
»دولة اســـرائيل تعهدت بتأمن 
حرية العبـــادة جلميع الديانات 
في جميع االماكن املقدســـة وهذا 

ما يتم فعال«.
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عمر حسن البشير

وّقع الرئيس الس�وداني عمر حس�ن البشير اتفاق 
وقف إطالق النار مع أكبر الفصائل املتمردة حركة 
العدل واملساواة أمس األول في توجه إلقرار اتفاق 
سالم اشمل يضم باقي الفصائل وقللت حركة العدل 
واملساواة من امكانية التوصل الى االتفاق النهائي 
بحلول 15 مارس كما حدد اطار اتفاق السالم الذي 

وقع في الدوحة.

فبراير 2003
ظهور جماعتني مسلحتني 
بوجه احلكومة واتهمتاها 
بإهمال املنطقة وتسليح 

اجلنجويد العرب ضد 
املدنيني.

8 أبريل 2004
اجتماعات بني احلكومة 
وجيش حترير السودان 

وحركة العدل واملساواة.

27 فبراير 2007
كبير مدعي محكمة اجلزاء 

الدولية يعلن أول اتهام 
بجرائم احلرب.

1 أغسطس 2007
مجلس األمن الدولي يأمر 

بإرسال 26 ألف جندي 
وشرطي حلفظ األمن في 

دارفور.

1 أغسطس 2007
مجلس األمن الدولي يأمر 

بإرسال 26 ألف جندي 
وشرطي حلفظ األمن في 

دارفور.

12 نوفمبر 2008
البشير يعلن وقفا أحاديا 
الطالق النار لكن حركة 

العدل واملساواة تقول ان 
اخلطوة غير جدية وتتعهد 

مبواصلة القتال.

23 فبراير
البشير وزعيم حركة 

العدل واملساواة 
خليل ابراهيم يوقعان 

اتفاق وقف النار في 
الدوحة.

5 مايو 2006
احلكومة السودانية وجيش 

حترير السودان يوقعان 
اتفاق سالم وحركة العدل 

واملساواة ترفضه.

29 مايو 2007
الرئيس األميركي جورج 

بوش يفرض عقوبات على 
السودان ويطلب فرض 

حصار دولي عليه.

27 أكتوبر 2007
احلكومة السودانية تعلن 

وقفا فوريا إلطالق النار 
من جانب واحد رغم عدم 

استجابة الفصائل املسلحة.

14 يوليو 2008
مدعي عام محكمة اجلزاء 

الدولية يطالب بإصدار 
مذكرة اعتقال بحق البشير 
بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

4 مارس 2009
محكمة اجلزاء الدولية 

تصدر مذكرة اعتقال بحق 
البشير واتهامه بجرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية.

 اخلرطوم ـ أ.ف.پ: بعد يوم واحد من توقيع اتفاق إطار السالم 
بن اخلرطوم وحركة العدل واملساواة في الدوحة، رفض عبدالواحد 
نور زعيم جيش حترير السودان إحدى ابرز حركات التمرد االخرى 
في دارفور، االتفاق، معتبرا انه »يتغاضى« عن ضمان امن ســـكان 

املنطقة الغارقة منذ سبع سنوات في حرب أهلية.
 وقال عبدالواحد نور في اتصال هاتفي »عن اي ســـالم نتحدث؟ 
عن ســـالم سياســـي ومعركة من اجل احلصول علـــى مناصب في 
احلكومة ولكنها ال تركز على االمر االساسي وهو ضمان امن شعب 

دارفور«.
 وأضاف نور »ينبغي في املقام االول توفير امن الناس ونزع سالح 
ميليشيا اجلنجويد )املوالية للحكومة( ووقف االبادة. عندئذ ميكننا 
احلديث عن ايجاد حل للنزاع«، مشـــيرا الى فشل جميع االتفاقات 

املشابهة السابقة التي وقعت في جنامينا وأبوجا وغيرها. 
 وقال زعيم جيش حترير السودان الذي يعيش منفيا في باريس 
»نناضل من اجل الشـــعب ومن اجل احلق فـــي احلياة وهذا أمر ال 

تستطيع حركتنا أن تقوم بتسوية في شأنه«.
 ومازال عبدالواحد نور يتمتع بنفوذ كبير لدى قبيلة فور التي 
اعطـــت دارفور اســـمها )بيت فور(، كما يتمتـــع بتعاطف كبير في 
مخيمات املهجرين لكن عددا كبيرا من الديبلوماسين املهتمن بهذا 

امللف يعتبرون موقفه متعنتا وغير واقعي.
 وتقول مصادر متطابقة ان انقسامات داخلية ظهرت في الفترة 
االخيرة في اطار جيش حترير السودان بزعامة عبدالواحد نور اذ ينتقد 

عدد كبير من القادة قرار زعيمهم عدم القبول بعملية الدوحة.
رفض نور جاء للتفاهم بن حركة العدل واملساواة بزعامة خليل 
ابراهيم االفضل تســـليحا بن حركات التمرد في دارفور واحلكومة 
السودانية الذي وقع رســـميا في الدوحة وشمل وقفا الطالق النار 
واخلطـــوط العريضة التفاق ســـالم ســـيتم اســـتكماله بحلول 15 

مارس.
 كما نص اتفاق الدوحة على تقاسم السلطة ومشاركة حركة العدل 
واملساواة في »كافة مستويات السلطة )التنفيذية والتشريعية...( 
حسب معايير يحددها الطرفان الحقا« على ان تؤسس حركة العدل 

واملساواة »حزبا سياسيا«.

اسطنبولـ  رويترزـ  أ.ش.أ: أخذت املواجهة بن احلكومة التركية 
وقيادات اجليش منحى جديدا أمس مع اتهام محكمة تركية سبعة 
ضباط بارزين كبار باجليش بتدبير مؤامرة لإلطاحة باحلكومة. 

وأجرت محكمة بيشكتاش في اسطنبول حتقيقات مع اجلنراالت 
املتقاعدين والضباط القائمن على رأس عملهم والذين اعتقلوا أول 
من أمس بتهمة التورط في إعداد خطة لالنقالب على احلكومة باسم 

»املطرقة »في عام 2003«.
وقد مثلت مجموعة أخـــرى من الضباط باخلدمة مع 4 ضباط 
متقاعدين أمام احملكمة أمس لالستماع ألقوالهم بينما اليزال قائد 
القوات اجلوية األسبق اجلنرال إبراهيم فرتينا وقائد القوات البحرية 
األسبق األدميرال املتقاعد اوزدان اورنك رهن احلبس االحتياطي في 
مديرية أمن اسطنبول بسبب قرار قانوني صدر في عام 2006 ينص 
على أن قادة األسلحة ال ميكن استجوابهم أو االستماع ألقوالهم إال 
مـــن قبل كبير املدعن اجلمهورين في املدينة، ويرقد كبير املدعن 
اجلمهورين ملدينة اســـطنبول حاليا في املستشفي بسبب عملية 
جراحيـــة أجريت له. وزاد التحقيق مـــن التوتر بن حزب العدالة 
والتنمية احلاكم وبن اجليش الذي أجرت قيادته محادثات طارئة 
أمس األول لبحث ما وصفتـــه »بالوضع اخلطير«. وذكرت وكالة 
األناضول الرسمية لألنباء أن املتهمن هم أربعة ضباط برتبة أميرال 
منهم اثنان متقاعدان إضافة إلى ضابط متقاعد برتبة بريغادير جنرال 
وضابطـــن متقاعدين برتبة كولونيل. بدورها قالت هيئة االركان 
العامة في بيان في موقعها على االنترنت ان قيادة اجليش برمتها 
مبا في ذلك قادة افرع القوات املسلحة اجتمعت أمس األول »لتقييم 

الوضع اخلطير الذي نشأ«. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
مـــن جهتها ركزت الصحـــف التركية اهتمامهـــا أمس على هذا 
االجتماع االســـتثنائي الذي عقد مبقر رئاسة هيئة أركان اجليش 
لتقييـــم األوضاع في أعقاب موجة االعتقاالت غير املســـبوقة في 
صفوف اجلنراالت املتقاعدين والضباط برتب مختلفة من العاملن، 
في إطار التحقيقات اجلارية في خطة انقالب عسكري على احلكومة 

باسم »املطرقة«.

زعيم جيش تحرير السودان يرفض  
»الهدنة« في دارفور ويعتبرها »سياسية«

قيادات الجيش العليا تستنفر لمواجهة »الوضع الخطير« 

اتهام 7 ضباط أتراك
بتدبير انقالب ضد الحكومة 

الحركة تعتبرها محاولة للتغطية على توّرط إسرائيل في اغتيال المبحوح 

»هآرتس«: نجل مؤسس ل� »حماس« كان عميالً ل� »الشاباك« 

.. والقائم بأعماله غودالك جوناثان الرئيس النيجيري عمر يارادوا


