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واشــــنطن ـ كونا: أعلن البيت األبيض ان 
الرئيس األميركي باراك أوباما سيستضيف 
في ابريل املقبل قمة أمنية نووية ستعقد في 

مركز املؤمترات بالعاصمة األميركية.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت 
غيبس في ايجاز صحافــــي »ان هدف القمة 
مناقشة اخلطوات التي ميكن ان نتخذها معا 

لضمان أمن املواد النووية الهشــــة ولتجنب 
أعمال االرهاب النووي«.

وأضاف غيبــــس »كما قال الرئيس اوباما 
في ابريل املاضي فان االرهاب النووي ميثل 
التهديد الفوري واألخطر على األمن العاملي«. 
وأشــــار الى ان القمة ســــتعقد يومي 12 و13 

ابريل املقبل.

أوباما يستضيف قمة نووية في أبريل المقبل

 باراك لواشنطن: أعطونا األدوات لنقوم بمهاجمة إيران عنكم 

  اليمن يعلن الطوارئ في الضالع  .. والدول المانحة تجتمع في الرياض

طهران وضعت أول سرب من مقاتالت »الصاعقة« في الخدمة.. وموسوي يطلب ترخيصًا لتنظيم تجمع للمعارضة

المتمردون الحوثيون أتموا انسحابهم من صعده القديمة .. والسعودية تستكمل تخصيص مليار دوالر لدعم صنعاء

املرشد االعلى للثورة االيرانية علي خامنئي مستقبال رمضان شلح وأحمد جبريل وخالد مشعل خالل حضورهم مؤمتر نصرة فلسطني في طهران أمس                  )رويترز(

مشردون مينيون يعودون إلى منازلهم في صعدة بعد إنسحاب املتمردين منها                )أ.ف.پ(

صنعاء ـ وكاالت: اعلنت السلطات اليمنية حالة 
الطوارئ في مدينة الضالع جنوب اليمن امس حتسبا 
لوقوع اعمال عنف من قبل االنفصاليني في حني امت 
املتمردون احلوثيون اخالء مدينة صعده الشمالية 

تنفيذا لبنود اتفاق وقف اطالق النار.
وقال مسؤول حكومي ان حالة الطوارئ في الضالع 
تهدف الى احليلولـــة دون وقوع اعمال عنف يعقد 
اخلارجون علـــى القانون العزم على تنفيذها داخل 
املدينة مستخدما املصطلح الذي يشار به في صنعاء 

الى االنفصاليني.
وأضاف املسؤول لرويترز بعد أن طلب عدم نشر 
اسمه أن هذا التحرك يهدف الى تأمني حياة املواطنني 
واحلفاظ على االمن واالستقرار باحملافظة بعد تقارير 
بدخول عناصر مسلحة للبلدية لتنفيذ خطط تآمرية 

ولتعطيل السالم واالضرار باملصالح العامة.
وتابـــع ان قرار اعالن حالة الطوارئ في الضالع 
»يشـــمل اغالق جميع املداخل الرئيسية واجلانبية 
للمدينة ومنع دخول اخلارجني على القانون ومنع 

املظاهرات والتجمعات غير املرخص بإقامتها«.
إال ان احملافظات اجلنوبية شهدت تظاهرات تزامنا 
مع انعقاد مؤمتر املانحني بالرياض ملطالبة املؤمترين 
باالنفصال عن الشـــمال اثر دعوات أطلقها الرئيس 
اجلنوبي السابق علي سالم البيض اخلميس املاضي. 

ودعا بيان أصدرته الهيئة اإلدارية واللجنة األمنية 
حملافظة الضالع املسؤولني في احملافظة إلى التأكد 
»من ســـير العمل بالشـــكل املطلوب دون غياب أو 

تهاون«.
كما شمل القرار »منع اخلارجني عن القانون من 

دخول املديرية«.
وتضمن حتويل طريق املســـافرين عبر طريق 
الضالـــع - عـــدن نحو طريق آخـــر »منعا حلدوث 
عمليات اعتداء تطال مسافرين وخاصة املنحدرين 

من احملافظات الشمالية«.
وأكدت الهيئتـــان ان القرار »اتخذ بعد أن أصبح 
من العيب السكوت على ممارسات تظهر عجز الدولة 
واســـتفحال أعمال الشـــغب واخلروج عن القانون 

بشكل استفزازي«.
ويأتـــي االعالن عن حالة الطـــوارئ بعد ان قتل 
انفصاليون ضابطا و3 رجال امن في جنوب البالد خالل 
االسبوع املاضي بحسب ما ذكرت السلطات اليمنية 

التي صعدت باملقابل حمالتها ضد االنفصاليني.
في غضون ذلك بدأت الدول الرئيسية املانحة لليمن 
في الرياض امس اجتماعا يركز على تقدمي مساعدات 
مالية لصنعاء التي تواجـــه تصاعد تهديد القاعدة 

واملتمردين الشماليني واالنفصاليني في اجلنوب.
وقال مســـؤول في مجلس التعاون اخلليجي ان 

مسؤولني من الدول الست االعضاء في املجلسـ  اكبر 
الدول املانحة لليمنـ  ومانحني دوليني يشاركون في 
االجتماع الذي يعقد في مقر هذه الهيئة ويســـتمر 

ليومني.
من جهته، أكد األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية انه سيتم خالل املؤمتر استعراض 
التقدم بشأن ما حتقق من تعهدات لتنفيذ املشاريع منذ 
مؤمتر املانحني في لندن كما ستتم مناقشة العوائق 
والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ املشاريع 

واقتراح احللول لتجاوزها مستقبال.
وسيبحث املجتمعون في وسائل معاجلة تردي 
الوضع االقتصادي والسياســـي في اليمن وتسريع 
املساعدة اخلارجية لهذا البلد الذي اصبح في السنوات 
االخيرة مالذا لتنظيم القاعدة في اجلزيرة العربية. 
وقـــال نائب الرئيس والعضـــو املنتدب للصندوق 
الســـعودي للتنمية، املهندس يوســـف بن إبراهيم 
البسام، في كلمته خالل جلسة العمل األولى لفريق 
العمل املشـــترك بني احلكومة اليمنية واملانحني إن 
»الصندوق الســـعودي للتنميـــة وقع خالل الفترة 
املاضية تسع اتفاقيات منح لتمويل عدد من املشاريع 
بتكلفة 642 مليون دوالر«. وأوضح أنه بذلك يكتمل 
تخصيص تعهد اململكة فـــي مؤمتر املانحني بلندن 

البالغ مليار دوالر.

البرادعي: تعديل الدستور أوالً ثم وضع آخر جديد رئيس األركان يؤكد خضوع العسكريين للقانون كسواهم من المواطنين

حماس تنفي استقالة الزهار 
من وفدها في صفقة األسرى

غزةـ  وكاالت: نفت حركة حماس ما ذكرته صحيفة »هآرتس« 
اإلسرائيلية عن استقالة محمود الزهار القيادي في احلركة من 
الوفد املكلف بالتفاوض في صفقة تبادل االســـرى بني حماس 

وتل ابيب.
وكانت الصحيفة قد ذكرت ان الزهار اســـتقال على خلفية 
خالفات مع رئيس املكتب السياسي حلماس خالد مشعل وقائد 
الذراع العســـكرية للحركة أحمد اجلعبري. وقال القيادي في 
حماس صالح البردويل »ان ما نشرته هآرتس ال أساس له من 
الصحة ويأتي في إطار سلسلة األكاذيب التي يسوقها اإلعالم 
الصهيوني من أجل تشويه صورة حماس من ناحية والتغطية 
على الفضائح املتوالية للقيادة اإلسرائيلية التي باتت مالحقة 
من املجتمع الدولي ملـــا اقترفته من جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية وامتهان ســـيادة الدول عن طريق االغتيال«. وشدد 
البردويـــل على أن موقف احلركة ومطالبها من صفقة اجلندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط واضحة وتنطلق باألساس من قضية 
إنسانية تهدف لإلفراج عن املعتقلني في السجون اإلسرائيلية، 
مشيرا الى أن إســـرائيل هي التي متاطل في موضوع الصفقة 
وحتاول أن تتهرب من مسؤوليتها في هذا اإلطار بزعم وجود 

خالفات فلسطينية بهذا الشأن.

القضاء المصري يلغي حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل غول: تركيا ستتجاوز األزمة الحالية 
بين الحكومة والجيش

القاهرةـ  وكاالت: ألغت احملكمة اإلدارية العليا في جلستها 
التي انعقدت أمس برئاسة املستشار محمد احلسيني رئيس 
مجلس الدولة حكم القضاء اإلداري املتضمن وقف تصدير 

الغاز املصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وبحسب حيثيات احلكم قضت احملكمة بعدم اختصاص 
القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز املصري إلى 
اخلارج يعد عمال من أعمال الســــيادة. وقالت احملكمة في 
أسباب حكمها إن كافة اتفاقيات تصدير النفط واملشتقات 
البترولية والغاز، باإلضافة إلى اتفاقية كامب ديڤيد املوقعة 
بني مصر وإسرائيل، أعطت اسرائيل احلق في أن تتحصل 
على البترول املصري والغاز شــــأنها شأن أي دولة أخرى 
دون أدنى متييز، مع مراعاة احتياجات الســــوق احمللية 
وتلبية احتياجات الشــــعب املصري أوال. وأشارت إلى أن 
مبدأ تصدير الغاز املصري إلى إسرائيل ودول شرق البحر 
األبيض املتوسط، هو أمر ســــيادي بحت ويتعلق باألمن 
القومي املصري، وال سيادة للقضاء اإلداري أو غيره عليه.  
إال أن احملكمة دعت احلكومة الى مراجعة اسعار التصدير 
واالحتياجــــات احمللية أوال كون »القــــرارات الصادرة من 

احلكومة بشأن تنفيذ تلك التوجهات السيادية ـ وحدها ـ 
محل رقابة القضاء، موضحا أن املخالفات في عملية التصدير 
تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية لالحتياجات 

احمللية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير«.
وأضافت أن االتفاقية اخلاصة بتصدير الغاز املصري 
إلى إسرائيل تضمنت »حدا أقصى )سقفا لسعر التصدير( 
يبلغ 35 دوالرا لســــعر خام نفط برنت، وآخر أدنى لسعر 
تصديــــر الغاز إلى الدولة العبرية، األمر الذي من شــــأنه 
اإلضرار بثروة مصــــر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا 
طبيعيا حيويا، ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن 
األســــعار العاملية في صعود مطرد مبا يعني زيادة قيمة 
الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير، مبا ميثل دخال 

إضافيا مشروعا خلزنة الدولة«.
إلى ذلك أكد الرئيس الســــابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي امــــس ان »التغيير قادم بالتأكيد« 
في مصر محذرا من انه ال سبيل امام البالد لتجنب وقوع 

اي »تصادم« اال التغيير السلمي.
وقال البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة »فرانس 

برس« ان »التغيير قــــادم بالتأكيد«، مضيفا ان »التغيير 
بالطريق السلمي ســــيكون الوسيلة ملنع احتمال قيام اي 

تصادم«.
واعتبر البرادعي، الذي سبق ان اعلن استعداده لترشيح 
نفسه لرئاسة اجلمهورية في العام 2011، انه »يعمل على 

حشد القوى الشعبية املؤيدة للتغيير«.
واعتبر الديبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية 
ايام لالســــتقرار في بالده بعد 12 عاما امضاها على رأس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان »اخلطوة االولى على هذا 
الطريق هي تعديل الدســــتور لتوفير ضمانات النتخابات 

حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبالد«.
وحّذر البرادعي من ان »هناك مشاكل في مصر تتفاقم« 
مشيرا الى ان من اخطرها »الفقر وغياب العدالة االجتماعية 
والفــــارق الكبير بــــني الطبقات والتوترات بني املســــلمني 

واالقباط«.
وقال ان »تفاقم هذه املشكالت يؤدي الى توترات واحلل 
الوحيد ملعاجلة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد 

يقوم على سالم اجتماعي في اطار دميوقراطي«.

أنقــــرة ـ أ.ف.پ: أكد الرئيس 
التركــــي عبداهلل غــــول ان تركيا 
ستتجاوز االزمة التي جنمت عن 
اجراءات قضائية تهدف الى كشف 
مؤامرة مفترضــــة ضد احلكومة 
االسالمية احملافظة في 2003 بينما 
يفترض ان يستجوب العسكريون 
الذين اعتقلوا في اطار حملة ثانية 
في اســــطنبول. وفي وقت متأخر 
امــــس االول وجهــــت محكمة في 
اســــطنبول االتهام الــــى جنرالني 
ســــابقني وأودعتهما السجن، من 
بينهما تشيتني دوغان الذي اعتبر 
التي  املخطط املفترض للمؤامرة 

سميت »مطرقة احلداد«.
ويفترض ان ميثل مشتبه بهم 
اخرون امام القضــــاء. وبلغ عدد 

من وجهت محكمة في اسطنبول 
التهم إليهم 33 ضابطا رفيعا منذ 
حملــــة التوقيفات التــــي نفذتها 
الشــــرطة االثنني قبل اإلفراج عن 
نحو 15 ضابطا آخرين من بينهم 
قائدا ســــالحي البحريــــة واجلو 
السابقان.  ونفى اجلنرال السابق 
اركان  تشــــيتني دوغان ورئاسة 
اجليش كل التهم واكدوا ان اخلطة 
التي نشرت في االعالم ليست اال 
آلية تدريب موجودة لدى جميع 
جيوش العالــــم. كما اوقف امس 
االول 18 عسكريا آخرون يشتبه 
في تنفيذهم اخلطة املفترضة في 
حملة توقيفات اخرى، وسيمثلون 
أمام مدعني عامني األسبوع املقبل 
في اســــطنبول. واعتبر أردوغان 

ان العملية القضائية إثبات على 
التركية،  الدميوقراطية  »تطبيع« 
وحذر أمس األول من انه »ال أحد 
فوق القانون«. وشــــاطره رئيس 
االركان الرأي معتبرا ان كل املواطنني 
سواء امام القانون. وقال في مقابلة 
نشرتها صحيفة »حرييت« امس 
»ان وجد افراد ارتكبوا اخطاء في 
مؤسساتنا )العسكرية( فينبغي 
نفيهم منها«. واكد غول ان »تركيا 
ستتجاوز )هذه االزمة( بالكامل« 
مشــــيرا الى ان الهدف الرئيســــي 
للدميوقراطية التركية هو احترام 
املعايير االوروبيــــة. وقال »على 
تركيا جتنب اطالق رصاصة في 
القدم« فيما حتاول جتاوز االزمة 

االقتصادية.

هذه املقاتلة أيضا.
وحدد املسؤول العسكري 
اإليراني مهمات السرب بالقول 
إنهـــا »تكمـــن فـــي اعتراض 
الطائرات املعتدية والتصدي 
لها واســـتهداف املواقع البرية 
في أي وقـــت«، باإلضافة إلى 
قدرتهـــا علـــى حمـــل القنابل 
وأنواع الصواريـــخ واملدافع 

الرشاشةاحلل السلمي 
مـــن جهتها، قالـــت وزيرة 
اخلارجيـــة االميركية هيالري 
الواليات املتحدة  ان  كلينتون 
تؤيد التوصل الى حل »سلمي« 
للخـــالف النووي مـــع ايران 
فيما تدرس ممارسة مزيد من 

الضغوط على طهران.

كلينتـــون  وصرحـــت 
للصحافيني قبل اجراء محادثات 
خاصة مع باراك »نحن ال نزال 
الديبلوماسي  ملتزمني باحلل 
الســـلمي« للملـــف النـــووي 
االيرانـــي. وتـــرى اســـرائيل 
ايران تشـــكل تهديدا على  ان 
وجودها، ورفضت اســـتبعاد 
احتمال شـــن ضربة عسكرية 
اســـتباقية ضـــد اجلمهورية 
ان اســـرائيل  اال  االســـالمية. 
قالت كذلك انها تفضل ان تكثف 
الواليات املتحدة ضغوطها من 
اجل فـــرض عقوبات »فعالة« 
الجبـــار ايران علـــى االمتثال 
للمطالب الدولية بوقف عمليات 
اليورانيوم. واعرب  تخصيب 

باراك الذي كان يقف الى جانب 
الوزيرة االميركية في مؤمترهما 
الصحافي املشترك، عن ارتياحه 
جلهود ادارة باراك اوباما بشأن 
ايران. لكنه قال انه يجب عدم 
تناسي ان »هناك، رغم كل هذه 
اجلهود، احتماال« في اال تذعن 

ايران للقوانني الدولية.
في شأن إيراني آخر، طلب 
زعيم املعارضة االيرانية مير 
حسني موسوي أمس ترخيصا 
لتنظيم جتمع للمعارضة مؤكدا 
ان التظاهرة الرسمية التي جرت 
في احلادي عشـــر من فبراير 
اجلاري لم تكن عفوية، كما جاء 

في موقعه االلكتروني.
وقال مير حســـني موسوي 

»بعد املناقشات التي اجريناها 
مع مهـــدي كروبـــي )الزعيم 
املعارض االخـــر( قررنا طلب 
رخصة مجددا لتنظم حركتنا 
اخلضراء )املعارضة( جتمعا« 
لتقييم عددنا. وبذلك يأمل ان 
يكـــون هذا التجمـــع ردا على 
ما قالته الســـلطات ان حركة 

املعارضة باتت هامشية.

 »جند اهلل« تؤكد 

الى ذلك، شـــككت مصادر 
في تنظيم جند اهلل في صحة 
االعترافات التي أدلى بها وبثتها 
وسائل اإلعالم اإليرانية لزعيم 
التنظيم عبد امللك ريغي والتي 
أقر فيها بوجـــود عالقات مع 

أميركا و»أنه ارتكب الكثير من 
اجلرائم بحق املدنيني اإليرانيني«. 
وأوضحت املصادر هاتفيا من 
موقع في شرق إيران، رفضت 
االفصاح عنه لضرورات أمنية، 
لصحيفة »الشـــرق األوسط« 
اللندنية الصادرة أمس أن ما 
بثته إيران منسوبا إلى ريغي هو 
محاولة لتشويه سمعة تنظيم 
جند اهلل التي نفت في السابق 
أي عالقة له بأي أجهزة مخابرات 

إقليمية أو دولية.
واعتبـــرت مـــا وصفتـــه 
باالعترافات املزعومة »محاولة 
فاشـــلة مـــن أجهـــزة األمـــن 
واالستخبارات اإليرانية لربط 
تنظيم جنـــد اهلل باخلالفات 

األميركية ـ اإليرانية«.
وقالت املصـــادر: »اجلميع 
يعـــرف كيف تـــدار مثل هذه 
إنها تقع  املكذوبة.  االعترافات 
حتت تأثير التعذيب والضغوط 
النفســـية والعصبية«. لذلك 
ال نعتبرهـــا متثلنـــا أو متثل 
الوجه البطولـــي لريغي على 

حد تعبيرها.
وأضافت: »أي مشاهد لتلك 
اللقطات املصورة التي ظهر فيها 
زعيمنا فسيدرك حتما أنه ليس 
متزنا وال فـــي وضع طبيعي. 
البد أنهـــم أخضعوه للتعذيب 
أو حقنوه مبـــادة مخدرة لكي 
ينتزعوا منه تلك األكاذيب التي 
يريدون من العالم تصديقها«.

ـ وكاالت: رغـــم  عواصـــم 
اســـتبعاده أن تقـــوم طهران 
مبهاجمة اســـرائيل بالسالح 
النووي في حال امتلكته، لوح 
وزير الدفاع اإلسرائيلي، ايهود 
باراك، بإمكانية أن تقوم بالده 
بتوجيه ضربة عسكرية إليران، 
قائال إن تل أبيب لن تطلب من 
القتـــال بدال منها،  األميركيني 
بل إنها باألساس متسكت مبا 
ســـبق أن قاله رئيس الوزراء 
البريطاني الراحل، وينستون 
تشرشـــل: »أعطونـــا األدوات 

ونحن سنقوم باملهمة«.
وحذر باراك من تطور القدرات 
اإليرانية، التي قال إن مخاطرها 
»متتد ألبعد من إسرائيل«، وإن 
كان قد استبعد أن »جتن إيران« 
لدرجة توجيه ضربة صاروخية 
لبالده، فـــي الوقت الذي قالت 
فيه طهران إن أول ســـرب من 
مقاتـــالت »الصاعقة« احمللية 
الصنـــع دخل اخلدمة ملواجهة 

»التهديدات احملتملة«.
وقال باراك، الذي كان يتحدث 
في معهد سياسات الشرق األدنى 
في واشنطن أمس االول: »إيران 
متثل حتديا للعالم أجمع.. ال 
ميكننـــي تصور نظـــام عاملي 
مســـتقر في ظل وجود قدرات 

نووية إيرانية«.
واســـتبعد باراك أن تقوم 
طهران بتوجيه ضربة نووية 
إلســـرائيل قائـــال: »ال أظن أن 
اإليرانيني ـ حتـــى إن امتلكوا 
قنبلة نوويةـ  سيكون بوسعهم 
استخدامها في املنطقة احمليطة 
بهم، وهو يدركون طبيعة األمور 
التي قد تعقب خطوة من هذا 
النوع.. إنهم متشددون، لكنهم 

ليسوا مجانني«.
واتهم الوزير اإلســـرائيلي 
طهران بالسعي إلى امتالك قنبلة 

نووية متطورة، ميكن وضعها 
على صواريـــخ أرض ـ أرض، 
وأضاف خالل زيارته واشنطن 
إلجراء محادثات إستراتيجية 
إن امتالك إيران ألسلحة نووية 
»من شأنه أن يزعزع استقرار 
املنطقة بإطالق سباق للتسلح 
وزيادة اجلماعات اإلسالمية التي 

تدعمها إيران جرأة«.
وحض باراك الواليات املتحدة 
والقوى الكبرى على إبقاء »كل 
اخليارات مطروحة على الطاولة 

مبواجهة إيران«.
انتهاء كلمته، توجه  وبعد 
بـــاراك للقاء وزيرة اخلارجية 
األميركية، هيالري كلينتون، 
التي قالت خالل استقبالها له، 
إن إيران »لم تلتزم بواجباتها 
الدوليـــة، مضيفـــة أن جهـــد 
القوى الكبرى يتواصل لزيادة 
الضغط عليها ودفعها لتعديل 

سلوكها.
من جهتهـــا، قالت إيران إن 
أول سرب ملقاتالت »الصاعقة« 
احملليـــة الصنع بـــات جاهزا 
ملواجهـــة »أي تهديـــد جوي 

محتمل«.
ونقلـــت وكالـــة »فارس« 
الرسمية عن  اإليرانية شـــبه 
مساعد العمليات اجلوية لسالح 
اجلو، محمد علوي ان العاملني 
بســـالح اجلـــو اإليراني وفي 
وزارة الدفاع »صنعوا املقاتالت 
ومعداتها في داخل إيران دون 

احلاجة إلى اآلخرين«.
واعتبـــر علـــوي تدريـــب 
إيران  الطياريـــن في داخـــل 
»من أهم نقاط القوة للوطن« 
وذكر أن مقاتالت »الصاعقة« 
»بإمكانها التحليق فوق سطح 
املاء واليابسة واستهداف املوقع 
مـــن بعد«، معربا عن أمله بأن 
يتم إنتـــاج اجليلني 4 و5 من 


