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بانكوك � وكاالت: تتس����ارع االحداث في تايلند منذ مطلع االسبوع 
بشكل دراماتيكي، وتاخذ طابع املواجهات الدموية احيانا، واالعتصامات 
السلمية احيانا اخرى، ولكن يبدو ان املعارضة اخيرا نالت مرادها حيث 
أثار قائد اجليش في تايلند اجلنرال أنوبونغ باوغيندا امس احتمال حل 
البرملان كسبيل النهاء الصراع بني احلكومة واملتظاهرين وهذا ما يتوق 

اليه اصحاب »القمصان احلمر«.
وقال أنوبونغ في رسالة بثها التلفزيون »إذا لم نتمكن من إيجاد حل 

سياسي لهذا الصراع أعتقد اننا سنحتاج إلى حل البرملان«.
بدوره رئيس وزراء تايلند ابهيست فيجاجيفا كان له موقف مغاير 
اذ اكد على وح����دة احلكومة واجليش في مواجهة مظاهرات املعارضة، 
متعهدا بفتح حتقيق في اعمال العنف التي ش����هدتها البالد خالل االيام 

القليلة املاضية والتى خلفت وراءها 21 قتيال.
 والقى رئيس الوزراء بالالئمة على »االرهابيني« لقيامهم بالتحريض 

على احداث اضطرابات في البالد.

تايلند ترضخ للمعارضة: ندرس حل البرلمان

)أ.ف.پ( ولي العهد اإلماراتي ونائب القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى واشنطن للمشاركة في القمة النووية  

)رويترز( سودانيون ينتظرون دورهم لالقتراع في بلدة دوالب أمس  

..ورئيس الوزراء التركي أردوغان وحرمه لدى وصولهما إلى واشنطن للمشاركة في القمة النووية   )أ.پ(

)رويترز( مينيان من املتهمني بالتخابر مع إيران خالل اجللسة األولى حملاكمتهم أمس  

واشنطن استبقت القمة »النووية«: سنواجه إيران بمزيد من الدفاع الصاروخي حول الخليج
واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت:

قبيل جلس����ات القمة النووية 
العاملية التي بدأت في واش����نطن 
أمس وتستمر اليوم أيضا، أكد كل 
من وزير الدفاع االميركي روبرت 
غيتس ووزيرة اخلارجية هيالري 
الواليات املتحدة لم  أن  كلينتون 
تصل الى مرحلة باتت فيها مستعدة 
للقبول بايران نووية قائلني »كال، 
اننا لم نص����ل الى ذلك باي حال، 
اننا نفعل كل م����ا ميكن ان نفعل 
حملاولة منع ايران من تطوير سالح 

نووي«.
واوضح وزير الدفاع االميركي 
في حديث مش����ترك مع كلينتون 
حملطة »ان. بي. سي« »في نهاية 
املطاف يجب على احلكومة االيرانية 
ان ترى ان خدمة مصاحلها االمنية 
ستكون افضل بدون سالح نووي، 
ولذل����ك س����نواجهها باملزيد من 
الضغ����وط االقتصادي����ة والدفاع 
الصاروخي والتعاون في اخلليج 
لكي نبره����ن اليران ان اي هجوم 
منها ميكن ان يتسبب في ردة فعل 

قوية«.
ف����ي املقابل أكدت اي����ران انها 
»ستستهدف مصالح اي بلد يعتدي 

عليها والدول الداعمة له«.
واضاف قائد القوات البرية في 
اجليش االيراني العميد احمد رضا 
بوردستان في مؤمتر صحافي امس 
ان »ايران لن تدخل في أي حرب 
مباشرة مع االعداء بل ستدافع عن 
ارضها من خالل استهداف مصالح 
البلد املعتدي والدولة التي تدعم 

املعتدين«.
وحذر الدول من مساندة ودعم 
اي عدوان محتمل يشن ضد بالده 
مصرحا »في ح����ال تعرضنا الي 
هجوم عسكري فعندها سنستهدف 
البل����د املعتدي في  كافة مصالح 
املنطقة وسنرد بشكل مناسب على 

اي دولة تدعم هذا العدوان«.
القوات  واعتب����ر ان تواج����د 
األميركية بافغانستان في املستقبل 
البعيد يشكل تهديدا لطهران التي 
اتخذت االجراءات الالزمة ملواجهة 

اي عدوان يش����ن ضدها على حد 
قوله.

واكد استعداد قواته لصد اي 
عدوان محتمل قائال ان »قواتنا لديها 
القوة واالستعداد الكافيان للدفاع 
عن حدودنا ولن تس����مح بدخول 
اي اجنبي الى داخل البالد واخذت 
باحلسبان حرب االستنزاف ملواجهة 
العمليات احلاسمة والسريعة التي 

قد يلجأ اليها العدو«.
ورأى ان ظروف القوات االجنبية 
املتواجدة حاليا في املنطقة ليست 
املناسبة السيما انها تواجه حتديات 
كبيرة في العراق وافغانستان قائال 
ان »هذه القوات ال تستطيع فتح 
جبهة ثالثة ضد نظام قوي كالنظام 
االيران����ي وان تهديداتها ال تعدو 
كونها تهديدات اعالمية يراد منها 

اعادة معنويات قواتها«.
ودخل����ت روس����يا على خط 
النووي����ة، بتحذير  التصريحات 
مباشر أطلقه رئيس هيئة األركان 
العامة للقوات املسلحة الروسية 
اجلنرال نيقوالي مكاروف امس قائال 
إن الهيئة على علم بوجود خطط 
الواليات املتحدة وإسرائيل  لدى 
لتوجيه ضرب����ة بالقنابل إليران 

تكون مبثابة »آخر إجراء«.
وأك����د م����اكاروف � في مؤمتر 
صحاف����ي عقده في وكال����ة أنباء 
� أن  الروسية امس  »نوفوستي« 
هيئة األركان العامة للقوات املسلحة 
الروسية تعتبر هذا »اإلجراء« غير 

جائز«.
إلى  وأشار اجلنرال ماكاروف 
أن قرارا بخصوص توريد منظومة 

االميركي باراك اوباما القمة النووية 
بالتحذير من ان مساعي مجموعات 
متطرفة مثل القاعدة للحصول على 
السالح النووي تشكل ابرز تهديد 

امني للواليات املتحدة.
واستقبل اوباما امس قادة 46 
دولة في قمة ته����دف الى ضمان 
اليورانيوم  حماي����ة مخزون����ات 
والبلوتونيوم وجتنب سيناريو 
كارثي يتمثل بامتالك مجموعات 
متطرفة اسلحة نووية. وعشية اكبر 
قمة يترأسها رئيس اميركي خالل 
65 عاما، حتدث اوباما عن احتمال 
حصول تفجير نووي في نيويورك 

او لندن او جوهانسبورغ.
وقال ان »التهديد االكبر المن 
الواليات املتحدة سواء أكان على 
املدى القصير ام املتوسط والطويل، 

الدفاع اجلوي الصاروخية »س-
300« إلى إيران يجب أن يتخذ على 

مستوى سياسي.
وأوضح »أن القرارات من هذا 
القبي����ل تصنعها وتتخذها قيادة 
الدولة بينما نقوم نحن العسكريني 

بتنفيذ األوامر الصادرة عنها«.
وكان ميخائي����ل دميترييف، 
رئيس هيئة التعاون العس����كري 
التقني في روسيا، قد أشار في وقت 
سابق إلى ان املباحثات الروسية 
� اإليرانية املتعلقة بتوريد »س-
300« إلى إيران مستمرة، ولم يتم 
فسخ العقود املبرمة بهذا الشأن.

ويرى اخلبراء أن »س-300« 
تفوق كف����اءة املنظومة األميركية 

املماثلة »باتريوت«.
وحذر رئيس هيئ����ة األركان 

هو امكانية امتالك منظمة ارهابية 
سالحا نوويا«.

واضاف »هذا امر سيغير املشهد 
االمني في هذه البالد وحول العالم 

للسنوات املقبلة«.
وتابع »نعلم ان منظمات مثل 
القاعدة حتاول احلصول على سالح 
نووي وسالح دمار شامل ولن يكون 

لديها اي تردد في استخدامه«.
بدوره قال مسؤول حكومي أملاني 
امس إن شهر ابريل سيكون »مرحلة 
حاسمة« في اجلهود الدولية التي 
تبذل لالتفاق على عقوبات جديدة 

ضد برنامج إيران النووي.
وكان املسؤول الذي طلب عدم 
نشر اسمه يتحدث من برلني قبل 
زيارة للوالي����ات املتحدة حتضر 
خاللها املستشارة األملانية أجنيال 

العامة للقوات املسلحة الروسية 
من أنه إذا ظهر سالح نووي لدى 
إيران، فإن هذا قد يش����كل حافزا 
للعديد من الدول ويؤدى إلى اتساع 

»الدائرة النووية«.
وأشار رئيس األركان الروسي 
إل����ى أن وزارة الدفاع الروس����ية 
تعارض بال ش����ك تطور األحداث 

في مثل هذا االجتاه.
 وأكد مكاروف أنه يتعني على 
كافة الدول النووية في املستقبل 
إلى عملي����ة تقليص  االنضم����ام 
األسلحة االستراتيجية.. مشيرا إلى 
أنه مت التوصل إلى اتفاق في الرأي 
بشأن هذا األمر خالل املشاورات بني 
روسيا والواليات املتحدة املتعلقة 

مبعاهدة »ستارت« اجلديدة.
م����ن جانبه اس����تبق الرئيس 

ميركل قم����ة االمن النووي، وقال 
املسؤول »ابريل سيكون مرحلة 
حاس����مة في جهود التوصل الى 
اتفاق في مجلس االمن التابع لالمم 
املتحدة بشأن عقوبات جديدة على 
ايران«. وصرح املسؤول االملاني بأن 
بالده والواليات املتحدة تنتهجان 
موقفا مشتركا ازاء ايران، وأضاف 
ان هذا يعني املضي في احملادثات 
لكن أيضا اللجوء الى فرض عقوبات 

ما لم تتعاون طهران.
وقال املس����ؤول ان مش����اركة 
رئيس����ي الصني وروسيا في قمة 
واشنطن ستتيح الفرصة الجراء 
محادث����ات للتوص����ل الى موقف 
مشترك. وأضاف ان ايران ستكون 
على جدول اعمال محادثات أوباما 

وميركل.

موسـكو: نعلـم بوجـود خطط لدى واشـنطن وإسـرائيل لتوجيـه ضربة إليـران .. وألمانيـا: أبريـل »مرحلة حاسـمة« بالنسـبة للعقوبات

طهران: سنستهدف مصالح أي بلد يعتدي علينا والدول الداعمة له

السودان: االنتخابات تنهي يومها الثاني والمفوضية تقّر باألخطاء

اخلرطوم � أ.ف.پ: فيما أدلى الناخبون السودانيون 
بأصواتهم في اليوم الثاني وقبل األخير من اول انتخابات 
تعددية رئاس���ية ونيابية واقليمية من���ذ 1986 والتي 
تعتبر محطة مهمة في اطار اتفاق الس���الم الذي ينص 
على تنظيم استفتاء بشأن استقالل جنوب البالد مطلع 
2011، أق���رت املفوضية القومية لالنتخابات امس االول 
بحصول »أخطاء فنية« متثلت في تأخر وصول بطاقات 
االقتراع الى 26 مركزا في والية اخلرطوم، واخللط بني 
م���واد الدوائر، كما أقرت املفوضي���ة متديد االنتخابات 

ليومني اضافيني.
وقالت املفوضية انها ستمدد ساعات التصويت في 
والية النيل األبيض حيث بدأ التصويت قبل ساعتني من 
موعد اغالق الصناديق في السادسة مساء النها اضطرت 
الى اعادة طبع بطاقات االقتراع بس���بب خطأ في رموز 

مرشحي الوالية.
وفتح���ت مراكز االقتراع ف���ي موعدها في العاصمة 
السودانية في حني أفاد مراسل فرانس في جوبا عاصمة 
جنوب السودان بأن بعض املراكز تأخرت في فتح ابوابها 
امام الناخبني بسبب مشكالت لوجستية كتأخر وصول 

بطاقات االقتراع.
ولم تسجل حوادث امنية تذكر في اي من الواليات 

السودانية منذ بداية عملية االقتراع.
لكن حالة االرباك التي ش���هدتها مراكز االقتراع في 

اجلنوب وكذلك في الشمال دفعت احلركة الشعبية لتحرير 
السودان )متمردون سابقون( الى الدعوة قبيل التمديد 
الفعلي ليوم���ني جديدين الى متديد االنتخابات ألربعة 

ايام، لتصبح مجمل فترة العملية سبعة ايام.
وقالت احلركة انها رصدت جتاوزات قد تصل الى حد 

التزوير في والية واحدة على االقل في اجلنوب.
وحت���دث والي اخلرطوم العض���و في حزب املؤمتر 
الوطني احلاكم عبدالرحمن اخلضر بدوره عن احتمال 

طلب متديد فترة االنتخابات ثالثة ايام اضافية.
وذكرت الشبكة السودانية لالنتخابات والدميوقراطية 
التي تتاب���ع االنتخابات في تقريره���ا عن اليوم االول 
لالقتراع ان نحو خمسني مركزا لم جتر فيها االنتخابات 

امس االول.
كما رصد مندوبو حزب املؤمتر الشعبي بزعامة حسن 

الترابي »مائة اختراق في مختلف واليات السودان«.
لكن يبدو ان االمور بدأت تنتظم خارج اخلرطوم مع 

بعض االرتباك بالنسبة للناخبني.
ففي والية كسال في الشرق حيث لم يتم التصويت 
نهائيا في سبعة مراكز ريفية، قال مرشح احلزب االحتادي 
الدميوقراطي املعارض ملنصب الوالي مجذوب أبوموسى 
لفرانس برس ان���ه »اعيد فتح املراك���ز لكن مت تغيير 
مقراتها، وهذا احدث ارباكا لدى الناخبني، وهي عملية 

مقصودة للتأثير على النتيجة«.

وفي الفاشر، عاصمة شمال دارفور متكن الناخبون 
في مخيم ابو شوك للنازحني من االدالء باصواتهم منذ 
صباح امس بعد ان تاخر التصويت امس االول ألسباب 

لوجستية.
ولم تس���جل سوى نس���بة ضئيلة من النازحني في 
كشوفات الناخبني بس���بب خشيتهم من ان يؤدي ذلك 
الى تثبيتهم في املخيم وفقدانهم حقهم في العودة الى 
ديارهم التي هجروا منها بسبب النزاع املسلح الدائر منذ 

2003 في واليات اقليم دارفور الثالث غرب البالد.
وأفاد املتحدث باسم رئيس بعثة االمم املتحدة واالحتاد 
االفريقي نور الدين املزني بأنه لم تسجل اي خروقات 
أمنية في اقليم دارفور عموما منذ بدء عملية االقتراع.

ويبلغ عدد الناخبني املس���جلني 16 مليونا في عموم 
الس���ودان، ولم تصدر مفوضية االنتخابات معلومات 

بشأن نسبة املشاركة في اليوم االول.
لكن حتال���ف منظمات املجتمع املدن���ي العاملة في 
االنتخابات )متام( قال ان مندوبيه قدروا نسبة االقبال 
في اليوم االول بأقل من 20%، وهي نس���بة متدنية جدا 
برأيه. ورصد التحالف »جتاوزات وأخطاء خالل عملية 
االقت���راع« قال ان »من ش���أنها ان تؤثر على مصداقية 
عملية االقتراع التي ال جتري اصال في بيئة سياس���ية 
مهيأة لتنظيم انتخابات دميوقراطية« بعد 21 عاما من 

احلكم الشمولي. 

اليمن يحاكم مؤيدين للحوثيين 
بتهمة التجسس لصالح إيران

إغالق مطار النجف لليوم الخامس على التوالي ألسباب أمنية

المالكي يدعو لالستفادة من الصحوة في االستخبارات
بغداد � أ.ف.پ: دعا رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي امس الى االستفادة من امكانات قوات الصحوة 
في العمل االس����تخباري بوصفه »جهدا كفيال بإنهاء 

االرهاب واالرهابيني«.
وقال املالكي خالل اجتماع الهيئة العليا للمصاحلة 
الوطنية ان »هناك طلبات من قيادة العمليات باالستفادة 
من بعض ابناء العراق )ق����وات الصحوة( ليكونوا 
ضمن اجلهد االستخباري النهم يعرفون الكثير عن 

اخلاليا االرهابية النائمة«.
وتابع »ممكن ان يكون اجلهد االس����تخباراتي هو 

الوحيد الكفيل بإنهاء االرهاب واالرهابيني«.
إلى ذلك اعلن مسؤول محلي ان وزارة النقل العراقية 
اغلقت مطار النجف لليوم اخلامس على التوالي السباب 
امنية، ما دفع مجلس احملافظة الى االحتجاج واالعتصام 
داخل املبنى ثالثة ايام. وقال خالد اجلشعمي عضو 
مجلس محافظة النج����ف ان »املجلس قرر االضراب 
داخل مطار النجف احتجاجا على اغالق املطار من قبل 
وزارة النقل دون اي انذار او عذر مقنع«. واضاف ان 
»السبب الذي ابلغتنا به هو ان هناك تهديدات امنية 

ميكن ان حتدث داخل املطار«.

 صنع���اء � أ.ف.پ: بدأت في 
صنع���اء امس محاكم���ة اربعة 
مينيني بتهمة التخابر مع ايران 
وتسليمها صورا عن مواقع مينية 
حساسة، اضافة الى تامني السالح 
واملال الى املتمردين احلوثيني في 
شمال البالد، حسبما افاد مراسل 

وكالة »فرانس برس«.
ومثل كل من معمر احمد صالح 
العبدلي )35 عاما( ووليد محمد 
علي ش���رف الدي���ن )33 عاما( 
وعبداهلل مطهر علي الديلمي )43 
عاما( وصادق عبدالرحمن أحمد 
الشرفي )26 عاما( امام احملكمة 
اجلزائية املتخصصة في شؤون 
االرهاب، بتهمة القيام بني 1994 
و2009 بالتخابر مع ايران وتلقي 
»الدعم والتمويل واالدوات الالزمة 
لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية 
تخدم املصال���ح االيرانية غير 

املشروعة في اليمن«.
وبحسب االدعاء العام، سلم 
االربعة »تقاري���ر عن االوضاع 
واالجتماعي���ة  السياس���ية 
واالقتصادي���ة في الب���الد« الى 
اجلان���ب االيران���ي اضافة الى 
»صور لبعض املنشآت االمنية 
واملعس���كرات واملوانئ واجلزر 

واملواقع البحرية«.
كما وجهت الى االربعة تهمة 
»االشتراك بعصابة مسلحة للقيام 

باعمال اجرامية« وبالقيام »باملهام 
املكلفني به���ا من ق���ادة التمرد 
والعصيان ف���ي محور صعدة« 
بشمال اليمن، السيما تلقي الدعم 
باملال والسالح من جهات واطراف 
متعددة وارسالها الى احلوثيني في 
صعدة لتحقيق هدفهم وغرضهم 

في مواجهة الدولة«.

وطالب االدعاء العام االعدام 
للمتهمني االربعة.

التهم  املتهمون جميع  ونفى 
وطلبوا من هيئة احملكمة بتمكني 
محاميهم من تصوير ملف القضية 

واالطالع عليه.
الى 25  واجل���ت احملاكم���ة 

ابريل.


