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القاهرةـ  رويترز: أفرجت السلطات املصرية 
امس عن نائب املرشد العام جلماعة االخوان 
املسلمني محمود عزت وأعضاء قياديني آخرين 
فيها بعد نحو شهرين من االعتقال، وفقا ملا 

ذكرته مصادر في اجلماعة.
وقال مصدر إن السلطات أفرجت عن عزت 
وعن عضو مكتب اإلرشاد عصام العريان مساء 

أمس االول. وأضــــاف أن اإلفراج عن الباقني 
تواصل أمس وبينهم عبدالرحمن البر ومحيي 

حامد عضوا مكتب اإلرشاد.
وأفرج عن األخيرين في مدينتي الزقازيق 
عاصمة محافظة الشرقية واملنصورة عاصمة 
محافظة الدقهلية في دلتا النيل. ويعتبر مكتب 

اإلرشاد جلنة تنفيذية للجماعة.

وكانت محكمة اجلنايات في شمال القاهرة 
قد قضت في اخلامس من أبريل احلالي باإلفراج 
عن املجموعة التي ضمت 16 رجال، لكن كان 
بإمكان السلطات أن تواصل احتجازهم بقرارات 
اعتقال يجيزها قانون الطوارئ املعمول به 
في البالد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات 

برصاص متشددين إسالميني عام 1981.

اإلفراج عن نائب مرشد اإلخوان بعد شهرين من االعتقال 

تخفيض »نووي« واشنطن وموسكو بأمر »ستارت 2 «
براغـ  وكاالت: وقعت الواليات املتحدة وروسيا في العاصمة 
التشيكية امس معاهدة تاريخية خلفض مخزون االسلحة 
النووية لديهما والتي يأمالن منها حتسني عالقاتهما الثنائية 
وزيادة الضغط على دول مثل ايران وكوريا الشمالية الساعية 

المتالك أسلحة نووية حتى تتخلى عن طموحاتها.
ووقع الرئيس االميركي باراك أوباما ونظيره الروسي 
دميتري مدڤيديڤ املعاهدة في مراسم اجريت بقصر براغ 
الذي يعود للقرون الوســــطى بعد محادثات تناولت االمن 
النووي والبرنامج النووي االيراني واالنتفاضة في دولة 

قرغيزستان االستراتيجية الواقعة في آسيا الوسطى.
ورحب الرئيســــان باحلدث التاريخي الذي فتح صفحة 
جديدة في العالقات الروسيةـ  االميركية بعد ان وقعا معاهدة 
ســــتارت اجلديدة. واكد اوباما ان توقيع املعاهدة يدل على 
ان بالده وروســــيا »وضعا حدا لتدهور« عالقاتهما. وقال 
خالل املؤمتر الصحافي الذي اعقب حفل التوقيع ان االتفاق 

»سيجعل الواليات املتحدة والعالم اكثر امانا«.
بدوره، قال مدڤيديڤ للصحافيــــني ان توقيع املعاهدة 
اجلديدة سيفتح »صفحة جديدة« في العالقات بني روسيا 
والواليات املتحدة. ووقعت معاهدة ســــتارت اجلديدة بعد 
مفاوضات ثنائية عقدت بني ممثلني عن البلدين في جنيڤ 
طوال اشهر. ومبوجب املعاهدة، ستخفض الترسانات النووية 
االستراتيجية التي تنشرها العدوتان السابقتان أثناء احلرب 
الباردة بنسبة 30% في غضون 7 سنوات، لكنها تبقي لكل 

منهما ما يكفي من اسلحة لتدمير اآلخر.
وبذلك يكون كال البلدين قد تعهد بخفض عدد الرؤوس 
النووية لديه الى 1550 اي خفض بنسبة 74% عن معاهدة 
ستارت االولى التي ابرمت في العام 1991 وانتهى العمل بها 

نهاية العام املاضي.
ولتصبح املعاهدة اجلديدة نافذة، على مجلس الشيوخ 
االميركي والدوما املصادقة عليها، وقال اوباما »اود العمل 
مع مجلس الشيوخ للمصادقة على هذه املعاهدة املهمة هذه 
السنة«، معربا عن »ثقته التامة« في حتقيق هذه الغاية. لكن 
بحسب الكرملني، لن تكون املعاهدة »قابلة لالستمرار« اال 
اذا حدت الواليات املتحدة من دفاعاتها املضادة للصواريخ 

وهو املوقف الذي شدد عليه مدڤيديڤ ايضا.
وقال اوباما انه يؤيد »حوارا جديا« مع موســــكو حول 

هذه املسألة الشائكة.
وبعد اعتراضات روســــية تخلت الواليات املتحدة في 
سبتمبر عن مشروع الدرع املضادة للصواريخ في اوروبا 
الذي يقضي بنشر رادار في تشيكيا و10 صواريخ اعتراضية 

بعيدة املدى في پولندا.
واقترحت حكومة اوباما مشــــروعا جديدا بعد مراجعة 
التهديد البالستي االيراني. وخالفا خلطة ادارة جورج بوش 
السابقة يرمي املشــــروع اجلديد الى التصدي للصواريخ 

القصيرة واملتوسطة املدى.

الملف النووي اإليراني

وحتتاج واشنطن وموسكو القوتان النوويتان الظهار 
جديتهما في خفض مخزوناتهما الضخمة لدعم جهود ترمي 
لكبح جماح طموحات ذرية لدول مثل إيران وكوريا الشمالية 

وجتنب اتهامات بالنفاق.
واعلن اوباما ان بالده وروســــيا ترغبان في ان تتحمل 
ايران »عواقب« موقفها من امللف النووي وتعمالن على ان 
تفرض االمم املتحدة عقوبــــات »صارمة« على اجلمهورية 

االسالمية، لكن مدڤيديڤ قال ان فرض عقوبات دولية جديدة 
على ايران امر ممكن في حال لم تبدد طهران الشكوك حول 
برنامجها النووي، واضاف إنه اذا فرضت عقوبات فيجب 

ان تكون عقوبات ذكية.

أوباما يطمئن رؤساء أوروبيين

وقال ديبلوماسيون من جمهورية التشيك إن االجتماع 
يهدف لطمأنة دول الكتلة السوفييتية السابقة من أن إعادة 
ضبط العالقات مع روسيا لن تؤدي إلى تقليص املصالح 

األميركية في املنطقة.
وغاب االحتاد االوروبي عــــن القمة النووية بني اميركا 
وروسيا، مما حدا أحد السياسيني الليبراليني البارزين في 
االحتاد على اإلعراب عن اسفه لذلك، وقال إن غياب االحتاد 

يقوض من جهوده لتعزيز تواجده الدولي.
ويحاول االحتــــاد االوروبي تعزيز نفوذه الدولي ولكن 
املسؤولني حذروا من انه سيتم تهميش االحتاد ما لم تعمل 
الدول االعضاء على تنســــيق سياستها اخلارجية بصورة 

أكثر فاعلية.
وقال رئيس الكتلة الليبرالية في البرملان االوروبي جاي 
فيرهوفستادت »في الوقت الذي يكافح فيه االحتاد لتشكيل 
هياكل السياســــة اخلارجية اخلاصة به مــــن أجل تعزيز 
نفوذه على املســــتوى الدولي فإن ذلــــك االجتماع النووي 
ميثل »فرصة ضائعة« بالنسبة للدول االوروبية احلاضرة 

واالحتاد االوروبي«.
ويعد فيرهوفستادت، الذي شغل منصب رئيس وزراء 
بلجيكا ملدة تسعة أعوام، أحد الشخصيات الليبرالية االكثر 

نفوذا في أوروبا.

وقعها الرئيسان أوباما و مدڤيديڤ وتنتظر مصادقة »الشيوخ األميركي« و»الدوما الروسي«.. وتضمنت ضرورة الضغط على إيران

الرئيسان أوباما و مدڤيديڤ يتبادالن الوثائق بعد توقيع »ستارت 2« خلفض ترسانتهما النووية            )أ.ف.پ(

الفتة حتمل صورة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا انصاره لتظاهرة كبرى في الذكرى السابعة للحرب          )أ.ف.پ(

طهران تحّذر: لن يعود أي جندي أميركي حيًا لبالده 
في حال اتخذت واشنطن إجراءات ضدنا

المهدي ينضم لمقاطعي االنتخابات والبشير يتعهد بجعلها نزيهة

زعيمة المعارضة القرغيزية تشكل حكومتها 
وتتعهد بانتخابات خالل 6 أشهر

عواصــــمـ  وكاالت: مبوازاة اجتمــــاع ممثلي الدول الـ 6 
الكبرى في مقر األمم املتحدة بنيويورك أمس لبحث تشديد 
العقوبات على ايران بسبب ملفها النووي، هدد رئيس األركان 
اإليراني حســــن فيروز ابادي أمس من أن بالده سترد على 
أي هجوم عسكري قد تشنه الواليات املتحدة وذلك بضرب 

القوات األميركية املرابطة في الشرق األوسط.
ونقلت وكالة فارس لألنباء عن فيروز ابادي قوله »إذا 
وجهت أميركا تهديدا خطيرا إليران واتخذت أي إجراء ضد 
إيران فلن يعود أي جندي أميركي من املوجودين حاليا في 

املنطقة إلى أميركا حيا«.
وكثفت تصريحاته من النبرة العدائية في أسبوع استثنى 
فيه الرئيس األميركي باراك أوباما ايران من سياسة جديدة 

تقيد استخدام األسلحة النووية األميركية.
وقال فيروز ابادي للصحافيني على هامش احتفال عسكري 

ان أي غارة على ايران ستضع إمدادات النفط في خطر.
ونقلت عنه هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية قوله »اذا 
كانت أميركا تريد احلصول على نفط املنطقة وأســــواقها 
فإن أسواق املنطقة ســــتنتزع من أميركا وستزيد سيطرة 

املسلمني على النفط«.
في غضون ذلك، انضمت الصني امس الى اجتماع ممثلي 
الدول األعضاء في مجموعة »5 + 1« مبا فيهم الصني في مقر 
األمم املتحدة بنيويورك امس لبحث إمكان فرض عقوبات 

جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي املثير للجدل.
وقالــــت املتحدثة باســــم وزارة اخلارجيــــة الصينية 

يانغ يــــو خالل مؤمتر صحافي ان »الصني ستشــــارك في 
احملادثات«.

وأضافت ان »الصني التزال تعتبر ان احلوار والتشاور 
هما الطريق األفضل حلل املسألة النووية اإليرانية«.

وعرف عن الصني موقفها املعارض لفرض عقوبات جديدة 
على ايران لثنيها عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب 
في ان طهران تخفي خلف ستاره املدني شقا عسكريا األمر 

الذي تنفيه اجلمهورية اإلسالمية بالكامل.
وكان وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير أعلن ان 
الصني وافقت على ان تشــــارك في اجتماع ملجموعة الدول 
الـ 6 في نيويورك يبحــــث خالله موضوع فرض عقوبات 

على ايران.

بشككـ  رويترز: دعت حكومة 
املعارضة في قرغيزســـتان الى 
الرئيـــس كرمان بك  اســـتقالة 
باقييف الذي جلأ بعد ســـيطرة 
أنصار املعارضـــة على املقرات 
العاصمة بشكك  الرســـمية في 
الى جنوب البالد حلشـــد الدعم 

حلكمه.
وطالبت رئيســـة احلكومة 
االنتقاليـــة روزا أوتونباييفـــا 
باستقالة باقييف الذي كانت قد 
ساعدته في تولي احلكم قبل 5 
أعوام. وقالت إن الرئيس يحاول 
حشـــد تأييد أنصاره في معقل 

نفوذه بجنوب البالد.
وأضافت وزيـــرة اخلارجية 
لـ »رويترز«: »لدينا  الســـابقة 
اآلن حكومـــة مؤقتة قائمة وأنا 
رئيستها« محددة عمر احلكومة 
بنصف عام. وقالت ان املعارضة 
ستضع خالل هذه املدة مسودة 
الدستور وستهيئ الظروف إلجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
وكانت االنتفاضة التي امتدت 
الى بشكك امس األول بعد يوم من 
بدئها في إحدى البلدات باألقاليم 
قد تفجرت نتيجة االستياء من 
الفساد واحملســـوبية وارتفاع 
األســـعار في البالد التي يعيش 
البالغ عددهم 5.3  ثلث سكانها 

ماليني نسمة حتت خط الفقر.
وتابعت اوتونباييفا قائلة ان 
احلكومة اجلديدة ستلتزم باتفاق 
يسمح باســـتمرار عمل القاعدة 
األميركية. وأضافت »ســـيظل 
الوضـــع الراهن قائمـــا. مازال 

لدينا بعض األسئلة بهذا الشأن. 
امنحونا وقتا وسنستمع الى كل 

األطراف ونحل كل شيء«.
إزاء ذلك، قال املتحدث باسم 
القوة التي يقودها حلف شمال 
األطلسي )الناتو( في أفغانستان 
اللفتنانت كولونيل تاد شولتيس: 
»علمنا ان قاعدة ماناس غيرت 
الطائرات وعلقت  مواقع بعض 
الرحالت من والى القاعدة مؤقتا. 
هذه التحركات لم يكن لها تأثيرات 
كبيرة علـــى العمليات او الدعم 
اللوجستي في أفغانستان«. في 
إشارة للقاعدة اجلوية العسكرية 
في ماناس بقرغيزســـتان لدعم 
أفغانستان. وأميركا  قواتها في 
هي من كبار املانحني للبالد الى 
جانب الصني وروسيا التي لها 
ايضا قاعدة عســـكرية بالدولة 
السوفييتية سابقا. وفر باقييف 
من بشكك إلى جنوب قرغيزستان 
التقليدية في  قاعـــدة نفـــوذه 
التي متزقها اخلصومات  البالد 
العشائرية. وقال شاهد عيان إنه 
وصل في وقت متأخر امس األول 
الى املطار في مدينة أوش. لكن 
اوتونباييفا قالت فيما بعد إنه في 
جالل اباد مسقط رأسه. وأضافت 
ان البالد بالكامل حتت سيطرة 
احلكومة املؤقتة باستثناء أوش 
وجالل اباد، مؤكـــدة ان القوات 
املسلحة وحرس احلدود يدعمان 
احلكومة اجلديدة. وقال مراسل 
لـ »رويترز« ان مئات من أنصار 
باقييف اشتبكوا مع معارضني 

لنظامه في وسط أوش.

وكانت روسيا أول املعترفني 
فـــي  اجلديـــدة  باحلكومـــة 
قرغيزســـتان في اتصال هاتفي 
أجرته رئيستها امس بنظيرها 
الروسي فالدميير بوتني. وقال 
دميتري بسكوف املتحدث باسم 
بوتني إن رئيس الوزراء حتدث 
هاتفيا مع اوتونباييفا بصفتها 
رئيسة للحكومة اجلديدة. واضاف 
املتحدث باسم بوتني »من املهم 
أن احملادثة أجريت معها بوصفها 
رئيسة حلكومة الثقة الوطنية«. 
وتابـــع »اوتونباييفا قالت إنها 
مسيطرة على الوضع متاما في 
البالد«، مشـــيرا الى انها ابلغت 
بوتني ايضا بأن قرغيزستان في 
وضع اقتصادي صعب وبحاجة 
الى املزيد من املســـاعدة. وقال 
املتحدث ان »بوتني لفت الى ان 
روســـيا لطاملا قدمت املساعدة 
االنســـانية الضرورية لشعب 
قرغيزســـتان وهي تبقى على 

استعداد لذلك«.
في غضـــون ذلـــك، أعربت 
الصني التي لها حدود مشتركة 
مع قرغيزستان عن قلقها العميق 
بســـبب االضطرابـــات في ذلك 

البلد.
وقالت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية الصينية جيانغ يو في 
بيان نشر على موقع الوزارة على 
اإلنترنت ان »عودة األوضاع في 
قرغيزستان الى طبيعتها في أقرب 
وقت ممكن من مصلحة الشعب 
القرغيـــزي وايضا في مصلحة 

السالم واالستقرار باملنطقة«.

الرئيس المخلوع يحشد أنصاره في الجنوب.. وروسيا أول المعترفين بالحكومة االنتقاليةالصين انضمت إلى اجتماع الدول الـ 6 لبحث تشديد العقوبات على إيران

العراق: الصدر يحشد أنصاره للتظاهر بالذكرى الـ7 للحرب اليوم
عواصمـ  وكاالت: يتزامن مرور الذكرى الســــابعة للحرب اليوم، مع 
انهيار أمني يعزز املخاوف من انفالت شامل يعيد األمور الى املربع األول 
على خلفية جتاذبات تشعل األوساط السياسية املنشغلة بعملية تشكيل 
ثالث حكومة بعد أن فشل الشركاء السياسيون في التوصل الى توافقات 
حول اسم رئيس احلكومة أو آلية تشكيلها رغم مرور شهر على اجراء 

االنتخابات النيابية في السابع من مارس املاضي.
وقد أعلن التيار الصدري تنظيم مظاهرات حاشدة اعتاد على تنظيمها 
في ذكرى احلرب وسط توقعات بأن يصل عدد املشاركني في التظاهرات 
التي ســــتنظم في مدينة النجف إلى اكثــــر من أربعة ماليني مواطن في 
هذه األثناء، استبعدت قائمة »التوافق العراقي« ان يكون رئيس الوزراء 
املقبــــل من احدى الكتلتني الفائزتني في االنتخابات، »ائتالف العراقية« 
بزعامة رئيس الوزراء الســــابق اياد عــــالوي و»ائتالف دولة القانون« 

بزعامة رئيس الوزراء احلالي نوري املالكي.
وقال ســــليم اجلبوري الناطق الرسمي للقائمة في تصريح له أمس 
»إن تشكيل احلكومة، في ظل املعطيات احلالية سيكون معقدا، وسيكون 
للقوى األخرى املوقف احلاســــم في ذلك، وهنــــاك حتركات كبيرة بهذا 
االجتاه«. وأكد »أن تلكؤ العملية السياسية وعدم حتلي الكتل السياسية 
بنكران الذات، جعال املجال مفتوحا أمــــام اجلماعات اإلرهابية إلحداث 

وخلق أزمة داخلية«.
وأشار الى »أن األجهزة األمنية والقوات العراقية ال تشعر باملسؤولية 
الكبيــــرة التي تقع على عاتقها مما خلق حالة من التراخي فيها«.بدوره 
حذر عضو »العراقية« مازن عبداجلبار أمس، من أن اســــتمرار الفراغ 
السياسي واألمني وتأخير تشكيل احلكومة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد 

من التدهور األمني و»ينذر بخروج الوضع عن نطاق السيطرة«.
ودعا العضو عن القائمة في مدينة كركوك في تصريح لوكالة األنباء 
األملانية »جميع الكتل السياسية إلى تغليب املصلحة العامة واالبتعاد 
عن املصالح الضيقة ومحاوالت االســــتحواذ والبقاء في الســــلطة على 

حساب دماء أبناء شعبنا ومستقبل العراق«.

»العراقية« تحذر: استمرار الفراغ السياسي يؤدي لمزيد من التدهور األمني

سريالنكا: أول انتخابات برلمانية بعد الحرب األهلية

عواصمـ  وكاالت: تعهد الرئيس 
السوداني عمر البشير امس بأن 
املقرر اجراؤها  تكون االنتخابات 
بعد غــــد حرة ونزيهــــة في حني 
انقسم حزب األمة املعارض حول 

املقاطعة.
وقال البشــــير اثنــــاء افتتاح 
املرحلة االخيرة في مشروع محطة 
كهربائية على سد مروي صممتها 
شركة صينية في شمال السودان 

ان »االنتخابات ســــتكون نظيفة 
وحرة ونزيهــــة ومثالية« مؤكدا 

انها »عبادة هلل«.
 وينظم السودان اول انتخابات 
تعددية منذ 1986 من 11 الى 13 ابريل 
وتشمل انتخاب الرئيس واملجلس 
الوطني )البرملان( والوالة ومجالس 

الواليات.
ويســــعى الرئيس السوداني، 
املطلوب لــــدى احملكمة اجلنائية 

الدوليــــة الــــذي يحكــــم اكبر بلد 
افريقي الى احلفاظ على مصداقية 
االنتخابات بعــــد ان قرر حزبان 
رئيســــيان مقاطعتها وانسحاب 
مراقبــــي االحتــــاد االوروبي من 
الواليات الثالث في اقليم دارفور 

املضطرب.
التاريخي  االمــــة  وقرر حزب 
امس مقاطعة االنتخابات بجميع 
مستوياتها بعكس احلركة الشعبية 

لتحرير السودان التي اتخذت قرارا 
باملقاطعة اجلزئية لالنتخابات حيث 
الى االنتخابات  سحبت مرشحها 
الرئاسية وقررت عدم املشاركة في 

االنتخابات بشمال البالد فقط.
وقالــــت املســــؤولة في حزب 
األمة ســــارة نقد اهلل للصحافيني 
بعد اجتماعات اســــتمرت يومني 
ان املكتب السياســــي للحزب قرر 
مقاطعة االنتخابات احلالية بجميع 

مستوياتها.
وكان احلزب قدم قائمة بثمانية 
شروط للمشاركة في االنتخابات 
منها التأجيل اربعة اسابيع ومتويل 

حكومي لألحزاب السياسية.
ولم يتم تلبية سوى شرط واحد 
ـ وهو وضع حــــد اقصى لإلنفاق 
في احلمالت االنتخابية ـ بحلول 
نهاية املهلة التي حددها احلزب في 

السادس من ابريل اجلاري.

كولومبوـ  رويترز: شهدت سريالنكا امس انتخابات 
من املرجح أن ترســــخ الهيمنة السياسية للرئيس 
ماهيندا راجاباكســــة وهــــي أول انتخابات برملانية 
منذ نهاية احلرب األهليــــة في العام املاضي والتي 

استمرت ربع قرن.
وكان هناك نحو 80 ألفا من الشــــرطة واجليش 
يحرسون مراكز االقتراع في أنحاء البالد حيث يختار 
الناخبــــون بني 7620 مرشــــحا للبرملان املؤلف من 

225 عضوا.

وقال مراقبو االنتخابات إن نسبة اإلقبال بلغت 
نحو 30% ووقع عدد محدود من حوادث العنف.

وجنح راجاباكسة بالفعل في استغالل االنتصار 
الذي حتقق فــــي مايو املاضي على االنفصاليني من 
منور التاميل وحصل على فترة جديدة مدتها ست 

سنوات.
وهو اآلن يعتمد على حتسن االقتصاد والزخم 
السياسي ملنح حزبه التحالف الشعبي املتحد للحرية 

أغلبية في البرملان.


