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اسطنبولـ  أ.ش.أ: نفى نائب املدعي العام 
اجلمهوري ملدينة اسطنبول توران تشوالك 
كادي امس ما تردد بشأن وقف التحقيقات 
مع العسكريني املشــــتبه في تورطهم في 
خطة انقالب عسكري وضعت عام 2003 

باسم »املطرقة«.
وقال كادي إن االدعاء يقوم حاليا بفحص 

األدلة ومذكرة التوقيف التي كان أعدها اثنان 
من املدعني العامني في القضية، واللذان مت 
إبعادهما عن التحقيقات يوم االثنني املاضي 
إلصدارهما أوامر اعتقال للجنراالت دون 

الرجوع للمدعى العام أو نائبه.
وأضاف أنه في حالــــة التوصل ألدلة 
مؤكدة فإن املدعي العام ســــيحقق مع 25 

جنــــراال ال يزالون باخلدمــــة في صفوف 
القوات املسلحة. في الوقت نفسه، أكدت 
صحيفة »راديــــكال« ان اجلنراالت الـ 25 
ومعهم 53 ضابطا آخرين برتب مختلفة 
و20 من العسكريني املتقاعدين سيمثلون 
أمام ســــلطات التحقيق في القضية خالل 

األيام القليلة املقبلة.

أنقرة: 25 جنراالً يمثلون أمام التحقيق في قضية االنقالب خالل أيام

الصدر في الذكرى السابعة للحرب: »يا سنّة العراق كونوا يداً واحدة مع شيعته«
عواصم ـ وكاالت: فيما تظاهر 
عشــــرات اآلالف من أنصار التيار 
الصدري في النجف امس مبناسبة 
الذكرى السابعة للحرب في العراق، 
بـ »االحتــــالل االميركي«  منددين 
وموجهــــني انتقــــادات مبطنة الى 
رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري 
املالكي، حث الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر املسلمني السنة والشيعة على 
الوحدة، قائال  في الكلمة التي قرأها 
حازم األعرجي أحد مساعديه أمام 
اآلالف من انصاره »يا سنة العراق 
كونوا يدا واحدة مع شيعته من اجل 
حترير بلدكم، ورفعة إسالمكم وال 
مينعكم من ذلك احتالل وال ارهاب او 

قانون غاشم سن بيد احملتل«.
وقال القيــــادي في التيار رجل 
الدين حازم االعرجي امام املتظاهرين 
»نحن مقبلون على مرحلة جديدة 
ال مكان فيها للمحتلني وال للظاملني 
وال للبعثيــــني وال لالرهابيني وال 
وال  للمخربــــني  وال  للمنشــــقني 
للطائفيني وال للذين مألوا السجون 
باملقاومني«، في اشارة الى رئيس 
الــــوزراء املنتهيــــة واليته نوري 
املالكي، وسرعان ما ردد املتظاهرون 

»نعم نعم للسيد القائد«.
ألقاها  التي  واضاف في كلمته 
نيابة عن الصدر، املقيم في ايران، 
»بل كل املكان للمخلصني الذين ال 

يريدون علوا وال فسادا«.
وتابع االعرجي »يجب إال يبقى 
املتسلقون والراغبون في السلطة 
الن الذيــــن أعطوا أصواتهم فعلوا 
ذلك لكي ال يعود اجلوع واالعتقال 

واالرهاب والبعث الكافر«.
وأفاد مراسل فرانس برس ان 
التظاهرة انطلقت من أمام مسجد 
الكوفة وبلغت مشــــارف ســــاحة 
الصدرين في النجف قاطعة مسافة 
ثمانية كيلومترات، وسط شعارات 
»اخرج اخرج يا محتل« و»كال كال 

احتالل«.
وقــــام بعض األشــــخاص في 
مقدمة املسيرة بجر إعالم إميركية 
وبريطانية وإسرائيلية على األرض، 
كما جر آخــــرون يرتدون قمصانا 
كتب عليها »العراق« نعوشا لفت 

باعالم هذه الدول.
وشــــارك عدد من رجال الدين 
الســــنة، فضال عن شيوخ عشائر 
ونساء واطفال، في هذه التظاهرة 
السنوية التي ينظمها التيار الصدري 

تنديدا بـ »االحتالل«.
وحــــرق املتظاهــــرون االعالم 
االميركي واالسرائيلي والبريطاني 
كما اشــــعل شبان يرتدون مالبس 
بيضاء كتب عليها »العراق« النار 
في مجسمات متثل معدات عسكرية 

اميركية.
وحمل جميع املتظاهرين تقريبا 
العلم العراقــــي باحجام مختلفة، 
بحيث بــــدت التظاهرة بألوان هذا 
العلم، اضافة الى صور زعيم التيار 
املقيم في ايران وردد املشــــاركون 
اهازيج شعبية متجد الصدر وينظم 
التيار الصدري هذه التظاهرة في 

التاسع من ابريل كل عام.
وفي الشأن األمني تبنى تنظيم 
القاعــــدة فــــي العــــراق العمليات 

التي اســــتهدفت  الـ 3  االنتحارية 
سفارات عربية وأجنبية في بغداد 
وأوقعت 30 قتيــــال في الرابع من 
ابريل، في رسالة صوتية نشرها 
امس االول مركز سايت االميركي 
ملراقبــــة املواقــــع االلكترونيــــة 

االسالمية.
وأعلنت »إمارة العراق االسالمية« 
في بيان تناقله العديد من املواقع 
االسالمية املتطرفة ان هذه االعتداءات 
الدامية التي اسفرت ايضا عن اصابة 
200 شخص بجروح كانت »املوجة 
اخلامســــة« في احلملة التي بدأها 
التنظيم فــــي منتصف 2009 ضد 

اهداف حكومية عراقية.
وفجر انتحاري يقود شــــاحنة 
نفســــه االحد عند مدخل السفارة 
املصرية التي دمــــرت جزئيا قبل 
ان يفجر آخر نفســــه على مقربة 
من السفارات األملانية واالسبانية 
والســــورية وبعد بضــــع دقائق، 
استهدفت السفارة اإليرانية بعملية 
انتحارية ثالثة ولم تسفر العمليات 

الـ 3 عن مقتل اي ديبلوماسي.
العــــراق  »إمــــارة  وحــــذرت 
االســــالمية« من انهــــا تعتبر كل 
السفارات واملنظمات الدولية التي 
تتعامل مع احلكومة العراقية أهدافا 

مشروعة.
وفي بيان منفصل نقله املوقع 
ايضــــا نفت القاعدة اي ضلوع لها 
في االعتــــداءات الســــتة بالقنابل 
التي وقعت في السادس من ابريل 
واستهدف مباني سكنية في بغداد 

موقعة 35 قتيال من املدنيني.

»القاعدة« تتبنى االعتداء على السفارات: كل من يتعامل مع الحكومة العراقية أهداف مشروعة

)رويترز( مؤيدو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رافعني صوره ويشيرون بأيديهم بعالمات النصر خالل تظاهرة بالنجف أمس 

نتنياهو يلغي مشاركته في قمة أوباما »النووية«: السبب مصر وتركيا

التي تهدد ايران بقوله: »سنقطع 
أي يد تسعى إلى ضرب ايران في 

أي مكان في العالم«.
وفي االحتفال عينه، كشــــف 
أحمدي جناد عن اجليل الثالث من 
أجهزة الطرد املركزي املستخدمة في 
أنشطة تخصيب اليورانيوم املنتجة 
للوقود النووي، مشــــيرا إلى أنه 
»سيتم تركيب 60 ألف جهاز للطرد 
املركزي إلنتــــاج الوقود النووي 
خالل عــــام واحد«، وأضاف: »لقد 
وصلت إيران إلى مرحلة ال ميكن 
ألحد ان مينعها من االستمرار فيها 
وأصبحت دولة نووية تعتمد على 
نفسها في كافة مراحل انتاج الطاقة 
النووية«، موضحا أن »إيران بحاجة 
الى يورانيوم مخصب بنسبة %20 
لتشــــغيل مفاعل طهران لألبحاث 
الطبية«، وأنها »على هذا األساس 
تقدمت بطلب الى الوكالة الدولية 
لتخصيب اليورانيوم بنسبة %20 
لكــــن الغرب قام بتســــييس هذا 
الطلب وســــعى لفرض شروطه 

على اآلخرين«.
في غضون ذلك، عقد األعضاء 
الرئيســــيون في مجلس األمن )5 
+ 1( كل مــــن الواليــــات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصني 
باالضافة الى أملانيا، محادثات حول 
الواليات  مشــــروع قرار صاغته 
املتحدة في السعي لفرض املزيد 
من العقوبات على ايران بســــبب 
برنامجهــــا النووي املثير للجدل، 
ولكن روسيا والصني أصرتا على 
الديبلوماسي بدال  اختيار املسار 

من العقوبات.

مخطئون في الســــعي إلى تغيير 
إرادة ايران، فهذا النوع من األعمال 
لن ينجح إال في تعزيز التصميم 
اإليراني«، الفتا الى أن السياســــة 
النووية اإليرانيــــة »منطلقة في 
طريق ال عودة منه«، وأن »إيران 
دولة نووية ســــواء أقر أعداؤها 

بذلك أم ال«.
وإذ اعتبــــر جنــــاد أن بــــالده 
»تعارض القنبلة النووية«، انتقد 
في املقابل القوى »التي متلك السالح 
النووي وقد بدأت تروج لوجوب 

عدم انتشاره«.
وتابــــع: »إن اتهامــــات الدول 
الغربية للجمهورية اإلســــالمية 
ترمي إلى تبرير حفاظها على ما 
متلكه هي من أسلحة«، محذرا الدول 

واصلنا وبشــــكل راسخ ومنتظم 
الوقت  الدولي، ومبضي  الضغط 
ستبدأ ايران، وبها نظام ليس غبيا 
ويقظ جدا ويراقب ما يحدث في 
املجتمع الدولي، في إجراء مجموعة 
من التحليالت املختلفة حتسب فيها 
السلبيات وااليجابيات عما اذا كان 
من املنطقي االستمرار في السعي 

المتالك اسلحة نووية«.
في غضون ذلك جدد الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد قول 
إن طهران ال تســــعى إلى امتالك 

األسلحة النووية.
وأضاف في كلمة ألقاها ملناسبة 
»اليوم الوطني للطاقة النووية«: 
»على الغربيني الساعني إلى فرض 
عقوبات على طهران أن يدركوا أنهم 

أن يثير املوضــــوع في اجتماعه 
الوزاري املقبل.

إلى ذلك، فيما فشــــلت الدول 
الســــت في االتفــــاق على فرض 
عقوبات جديدة على طهران أمس، 
قال الرئيس األميركي باراك أوباما 
انه ليس هناك ما يضمن ان تغير 
العقوبات سلوك ايران لكنه عبر 
عن اعتقــــاده ان تواصل الضغط 
الدولي قد يغير حسابات طهران 

النووية مبضي الوقت.
أوباما لبرنامج »صباح  وقال 
اخلير يا أميركا« الذي تبثه قناة 
»ايه.بي.ســــي« »اذا كان السؤال 
هو: هل هناك ما يضمن ان تغير 
العقوبات بشــــكل تلقائي سلوك 
ايران فالرد هو بالطبع ال، لكن اذا 

عواصــــم ـ وكاالت: في خطوة 
قد تكون مؤشرا جديدا على مزيد 
من التوتر بــــني الواليات املتحدة 
األميركية وإسرائيل، ألغى رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
زيارة كان يعتــــزم القيام بها إلى 
واشنطن األسبوع املقبل للمشاركة 
في مؤمتر قمة لألمن النووي تشارك 
فيه 47 دولة ويستضيفه الرئيس 

االميركي باراك اوباما.
وأكدت احلكومة اإلسرائيلية 
امس أن السبب وراء قرار نتنياهو 
شــــعوره بالقلق من احتمال قيام 
العديد من الدول اإلسالمية بينها 
مصر وتركيا »باســــتغالل« القمة 
للضغط على إســــرائيل بشــــأن 
النــــووي املفتــــرض  برنامجهــــا 
ومطالبتها باالنضمام إلى معاهدة 

منع االنتشار النووي.
وقال مسؤول إسرائيلي بارز 
اشــــترط عدم الكشف عن هويته 
لوكالــــة »د.ب.أ«: »كان رئيــــس 
الوزراء نتنياهو يريد حضور القمة 
العتقاده أنها ستناقش قضايا بالغة 
األهمية«. وأضاف »لدينا معلومات 
تفيد بأن عددا مــــن الدول تنوي 
استغالل الفرصة لتحويل تركيز 
القمة واملشاركة في حملة مناوئة 

إلسرائيل خالل املناقشات«.
ومضــــى يقــــول: »ولذلك قرر 
رئيس الوزراء تكليف الوزير دان 
مريدور برئاسة الوفد اإلسرائيلي 
إلى القمة«. ويشغل مريدور منصب 
نائب رئيس الوزراء ويتولى حقائب 

املخابرات والطاقة النووية.
وقال املسؤول ان نتنياهو قرر 

الدول الست تفشل في االتفاق على فرض عقوبات جديدة على طهران

)رويترز( الرئيس األميركي باراك أوباما يلوح ملودعيه أثناء استعداده لركوب الطائرة من مطار براغ بعد أن قام بالتوقيع على معاهدة »ستارت 2« 

طهران ـ أ.ف.پ: أعلن وزير االستخبارات 
ــي ان االميركيني الـ 3  االيراني حيدر مصلح
ــني في ايران منذ يوليو 2009 لدخولهم  املعتقل
البالد بشكل غير شرعي، مرتبطون بـ »اجهزة 

استخبارات«.
وقال مصلحي بحسب ما نقلت عنه محطة 
ــة  ــة باإلجنليزي ــمية الناطق ــون الرس التلفزي
ــران لديها ادلة مقنعة  ــرس تي في« ان »طه »ب
ــن أوقفوا في  ــني الـ 3 الذي ــى ان االميركي عل
ايران العام املاضي كانوا يتعاونون مع اجهزة 

ــتخبارات«، من دون ان يحدد جنسية هذه  اس
ــتعرض قريبا  االجهزة، واضاف ان »ايران س

هذه االدلة«.
وكان االميركيون الـ 3 شاين باور )27 عاما( 
وساره شورد )31 عاما( وجوش فتال )27 عاما( 
ــو 2009 داخل األراضي  ــي 31 يولي اعتقلوا ف
ــدود مع العراق  ــة على مقربة من احل اإليراني
ــرعية  ــد ان عبروا احلدود بصورة غير ش بع
اثناء قيامهم بنزهة في كردستان العراق، وهم 

معتقلون في سجن ايوين في طهران.

طهران: األميركيون الـ 3 المعتقلون
مرتبطون بـ »أجهزة استخبارات«

السودان: البشير يختتم حملته االنتخابية
والمهدي يعلن عدول حزبه عن المقاطعة الكاملة

اخلرطوم ـ كونا: في أكبـــر بلد أفريقي، يعلق 
الشـــعب الســـوداني آماال كبيرة على االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية واحمللية التي تشهدها بلدهم 
غدا وملدة 3 أيام وهـــي أول انتخابات جترى على 

أساس التعدد احلزبي منذ عام 1986.
وقـــد اختتم الرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشير امس حملته االنتخابية مبديا ثقته باكتساح 
االنتخابات الرئاسية من اجلولة االولى فيما نفى 
نائبه األول رئيس حكومة اجلنوب ورئيس احلركة 
الشعبية ســـلفاكير ميارديت انسحاب حركته من 
االنتخابات في الواليات الشمالية. وفيما أعلن البشير 
في كلمة لـــه أمام آالف من مؤيديه مبدينة )دلقو( 
أقصى شمال السودان امس اختتام حملته االنتخابية 
مؤكدا »الفوز« باالنتخابـــات، أكد الصادق املهدي 
زعيم حزب االمة القومي في السودان، عدوله عن 
املقاطعة الكاملة لالنتخابات السودانية ومشاركة 

حزبه في االنتخابات في بعض املناطق.
وانتقد تعامل واشنطن مع السودانيني بلسانني، 
حيث قال انها تؤيد اجراء االنتخابات في موعدها 

كما انها في نفس الوقت ال تعطي اهمية لها.
وفي جنوب البـــالد اختتـــم ميارديت حملته 
االنتخابية لرئاســـة حكومة اجلنوب بلقاء شعبي 

حاشد مبدينة )بانتيو( أكد فيه ان احلركة مستمرة 
في االنتخابات في الشـــمال على كل املســـتويات 
باستثناء رئاسة اجلمهورية واالنتخابات في واليات 

دارفور.
وانتقد ميارديت االمني العام للحركة باقان اموم 
الذي أعلن االنسحاب من انتخابات الشمال قائال ان 
»قرار املقاطعة ال يتخذ عبر املنابر االعالمية وامنا 
من مؤسســـات احلركة الشـــعبية وقد كان القرار 
الذي اتخذه املكتب السياســـي عدم املقاطعة لذلك 
سنستمر في التعبئة السياسية املصاحبة للحملة 
االنتخابية«. ومن جانبها أكدت مفوضية االنتخابات 
السودانية امس ان عملية االقتراع في االنتخابات 
ستنطلق غدا األحد في جميع أنحاء السودان وان 
كل الترتيبات الفنية قـــد اكتملت ووصلت جميع 

مستلزمات العملية االنتخابية ملراكز االقتراع.
وقال نائـــب رئيس املفوضية عبـــداهلل احمد 
عبداهلل في بيان »نستطيع أن نؤكد أن كل األمور 
متت بشكل سليم وان الوضع مطمئن للغاية لهذه 
اللحظة التاريخية التي انتظرها الشعب السوداني 
ليبدأ مرحلة جديدة من تاريخه حتت راية التحول 
الدميوقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق 

االقتراع«.

الحكومة القرغيزية المؤقتة: لن نسمح بحرب أهلية
دعت باكييڤ إلى مغادرة البالد مع ضمان سالمته

بشكيكـ  يو.بي.آي: ردا على اعالن الرئيس القرغيزي 
املخلوع كورمانبيك باكييف عن استعداده للتحاور 
مع املعارضة رفضت رئيســــة احلكومة القرغيزية 
املؤقتة التي شكلتها املعارضة روزا أوتونبايفا عرضه 
قائلة يجب عليه االستقالة، مؤكدة أن حكومتها لن 

تسمح بنشوب حرب أهلية في البالد.
ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن أوتونبايفا 
أمس »جميع محاوالت الرئيس القرغيزي كورمان بك 
باكييف الرامية إلى العودة واالستيالء على السلطة 
عبارة عن أحالم وردية مشــــيرة إلى أن حاكمني من 
حكام الواليــــات اجلنوبية هما من أنصار احلكومة 
املؤقتة وحتى حاكم »جالل آباد« مسقط رأس باكييف 

يؤيد احلكومة املؤقتة«. 
كما دعت اوتونباييفا امس باكييڤ الى مغادرة 

البالد مع ضمان سالمته، وذلك خالل اجتماعها مع 
ممثل منظمة االمن والتعاون في اوروبا.

وقالـــت اوتونباييفا »اليـــزال امام كرمان بك 
باكييڤ فرصة ملغادرة البالد«.

وأضافت »اننا نضمن سالمته الشخصية اذا 
استقال«.

واتهمت احلكومــــة القرغيزيــــة اجلديدة أتباع 
الرئيس باكييف بأعمال السلب والنهب والتخريب 
أثنــــاء االضطرابات التي شــــهدتها البالد في األيام 
القليلة املاضية. وعلق رئيس دائرة األمن القرغيزية 
كينشبيك دوشيبايف على الوضع السائد في العاصمة 
القرغيزية في الوقت احلاضر بقوله إنه متت إعادة 
النظام للمدينة مؤكدا أن عمليات الســــلب والنهب 

انتهت متاما.

)رويترز( رئيسة احلكومة القرغيزية املؤقتة روزا أوتونبايفا  )أ.ف.پ( الرئيس القرغيزي املخلوع كورمانبيك باكييف 

نجاد: إيران أصبحت دولة نووية تعتمد على نفسـها في جميع مراحل إنتاج الطاقة النووية


