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لندنـ  يو.بي.آي: أصدرت محكمة بريطانية 
أمس حكما بالسجن مدى احلياة بحق ثالثة 
مسلمني بريطانيني بعد إدانتهم بتهمة التآمر 

على القتل في عملية انتحارية.
وأدانت محكمة التاج في منطقة ووليتش 
الواقعة جنوب شرق لندن األسبوع املاضي 
كال من ابراهيم سفانت )29 عاما( وعرفات 

وحيد خان )29 عاما( ووحيد زمان )26 عاما( 
بالتآمر لتفجير طائرات بقنابل سائلة، وقررت 
احملكمة أن يقضي كل واحد منهم فترة ال تقل 

عن 20 عاما في السجن.
وكانت الشــــرطة البريطانيــــة اعتقلت 
املسلمني الثالثة قبل نحو أربع سنوات في 
اطار عملية مشتركة مع جهاز األمن الداخلي 

)إم آي 5( هي األكبر من نوعها وكلفت أكثر 
من 25 مليون جنيه اســــترليني وقادت إلى 
فرض قيود مشددة في املطارات البريطانية 
على حقائب املســــافرين. وأعلنت الشرطة 
البريطانية وقتها أن الثالثة جزء من خلية 
ارهابية خططت لتفجير طائرات ركاب عابرة 

للمحيط األطلسي بعمليات انتحارية.

السجن مدى الحياة لـ 3 مسلمين بريطانيين في مؤامرة تفجير طائرات

روسيا تحذّر: إيران تقترب من امتالك وسائل تصنيع سالح نووي
عواصم ـ وكاالت : شــــهد امللف النــــووي االيراني أمس 
تطورين الفتني يزيدان من حدة املواجهة مع الغرب، أولهما 
تأكيد الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ أن إيران تقترب 
من امتالك القدرة على تصنيع سالح نووي  والثاني اعالن 
طهران أنها انتجت 20 كلغ من اليورانيوم املخصب بـ %20 
متحدية االســــرة الدولية التي تأمل في ان تعلق برنامجها 

النووي املثير للجدل.
اإلعالن جاء عبر رئيس البرنامج النووي االيراني علي 
اكبر صاحلي، ونقلت وكالة ايســــنا عنه قوله »لقد انتجنا 
نحو 20 كلغ من اليورانيوم املخصب بـ 20% ونحن نعمل 

على انتائج صفائح وقود«.
وكرر صاحلي انه سيكون بامكان ايران بحلول سبتمبر 2011 

ان »تؤمن الوقود الضروري ملفاعل االبحاث في طهران«.
وكان صاحلي اعلن في وقت سابق ان ايران متلك القدرات 
التقنية النتاج صفائح الوقود الضرورية للمفاعل وهو ما 

تستنكره الدول الغربية.
أما مدڤيديڤ فقد أكد ان إيران باتت على وشــــك امتالك 
القدرة على صنع أســــلحة نووية داعيا طهران إلى إظهار 

انفتاح وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن مدڤيديڤ قوله 
في اجتماع للســــفراء الروس في موسكو إن إيران أوشكت 
على امتالك القدرة التي متكنها من صنع أسلحة نووية داعيا 
الســــفراء الروس إلى االبتعاد عن »املقاربات التبسيطية« 

جتاه مشكلة البرنامج النووي اإليراني.
وكرر موقف بالده بأن العقوبات على إيران »ال تؤدي إلى 

النتائج املرجوة« لكنه قال إن طهران ال تتصرف بالطريقة 
األفضل. وقال »إننا بثبات ندعو طهران الى إظهار االنفتاح 

الضروري والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
في سياق متصل، أعلن وزير اخلارجية اإليراني منوچهر 
متكي أمس أن مجموعة ڤيينا التي تضم واشنطن وباريس 
وموسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على مشاركة 
تركيــــا والبرازيل في املفاوضات اجلديدة حول ملف بالده 

النووي.
ونســــب تلفزيون »العالم« اإليراني الى متكي قوله ان 
املباحثات يجب ان جتري في إطار إعالن طهران بشأن تبادل 

الوقود النووي وان إيران تعد اإلطار الالزم للحوار.
متكي الذي توجه أمس الى مدريد إلجراء مباحثات حول 
املستجدات على صعيد البرنامج النووي اإليراني والعالقات 
الثنائية، اعتبر ان توفير الوقود ملفاعل طهران لألبحاث يتم 

عبر حلني: تبادل الوقود أو إنتاجه داخل البالد.
على صعيد مواز، تعتزم إسرائيل شراء طائرات مقاتلة 
أميركية من طراز »اف 35« األكثــــر تطورا في العالم رغم 
إجراء جتربة ناجحــــة على طائرة مقاتلة حديثة من طراز 
»اف15« واملعروفة باسم »النسر الصامت« كون األولى قادرة 

على اختراق املنظومات الدفاعية اإليرانية.
وذكرت صحيفتا يديعوت أحرونوت وجيروزاليم بوست 
أمس أنه جرت في نهاية األســــبوع املاضي جتربة ناجحة 
لطائرة من طراز »النســــر الصامت« وهي من صنع شركة 
»بوينغ«. وحلقت طائرة »النســــر الصامت« مدة 80 دقيقة 
خالل التجربة ومت خاللها فتح وإغالق وعاء األسلحة اخلارجي 

اليســــاري، كما مت التدقيق في عدد من منظومة األســــلحة 
املوضوعة في هذه الطائرة.

ورغم أن جتربة طائرة »النسر الصامت« تكللت بالنجاح 
إال أن إسرائيل تعتزم شراء طائرات »اف 35« علما أن ثمن 
طائرة »النسر الصامت« أرخص وقادرة على حمل ذخيرة أكثر 
من »اف 35« لكن قدرات هذه الطائرة األخيرة على اإلفالت 

والهرب من الرادارات أعلى بكثير من »النسر الصامت«.
من جهته، قال مساعد رئيس هيئة األركان في اجليش 
اإليراني للشؤون اإلعالمية، العميد مسعود جزائري، إن إيران 
»أصبحت في أفضل وأعلى مستوى من االقتدار الدفاعي«.

وردا على ســــؤال لوكالة مهر اإليرانية شبه الرسمية، 
حول تصريحات أحد احملليني الروس بأن أميركا وإسرائيل 
تستعدان لشن هجوم على املنشآت النووية اإليرانية قال 
اجلزائري: »من األفضل للروس أن يتجنبوا نشر أنباء غير 

واقعية ومزيفة كهذه«.
وأعرب عــــن اعتقاده بأن مثل هذه التقارير ذات الطابع 
االستخباراتي والتهديدي للحكومة اإليرانية »ال متثل سوى 
كذبة كبيرة ال تثير االهتمام«، مشيرا إلى أن إيران »جتاوزت 
في الوقت احلاضر مرحلة التهديدات وباعتبارها قوة كبرى 

تسعى إلى نشر السالم والعدالة في العالم«.
وشدد جزائري على ضرورة أن يتجنب اجلميع اإلدالء 
بتصريحــــات تنصب في إطار احلرب النفســــية، وقال إن 
»األميركيني العاجزين عن معاجلة تســــرب نفطي لبئر في 
البحر فكيف لهم أن يواجهوا إعصارا عسكريا جارفا«، في 

إشارة إلى أزمة تسرب النفط في خليج املكسيك.

طهران تنتج 20 كلغ يورانيوم عالي التخصيب وتؤكد موافقة مجموعة ڤيينا على إشراك تركيا والبرازيل في المفاوضات النووية

)أ.ف.پ( الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ متحدثا في »اخلارجية« الروسية أمس 

نتنياهو يتوقع التوصل التفاق سالم
خالل عام.. ويستبعد تطبيقه 

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
 بحث وزير اخلارجية السوري وليد املعلم مع 
وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط في اخلارجية 
البريطانية اليستر بيرت أمس في دمشق العالقات 
الثنائية باإلضافة إلى آخر املستجدات في الشرق 

األوسط وعملية السالم املتوقفة. 
وأكد املعلم أن »استمرار إسرائيل في سياساتها 
االســـتيطانية وتهويد القـــدس وفرض احلصار 
اجلائر على قطاع غزة هو العقبة األساســـية في 
طريق إجناز السالم«، مشيرا إلى »ضرورة قيام 
أوروبا بدورها بالضغط على إســـرائيل حلملها 
على االستجابة ملتطلبات السالم العادل والشامل، 
واملتمثلة بإنهاء االحتالل اإلســـرائيلي للجوالن 
السوري واألراضي العربية احملتلة وتنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية«. 
من جهته أشار بيرت، بحسب ما نقلت وكالة 
األنباء السوريةـ  سانا، إلى »دور سورية احملوري 
في املنطقة وأهمية التعاون وبذل اجلهود املشتركة 
لتذليل العقبات املوجودة في طريق إجناز السالم. 
ولفتت »سانا« إلى أن بيرت أكد على »حق سورية 
في استعادة اجلوالن وضرورة إيجاد حل لقضية 

القدس والالجئني الفلسطينيني«.
وتأتي زيارة بيرت إلى دمشق في إطار جولة 
شرق أوسطية هي األولى له منذ تعيينه شهر مايو 
املاضي. وتطورت العالقات السوريةـ  البريطانية 

التي وصفت بـ »الفاترة« في السنوات املاضية.
إلى ذلك ورغم كل التشاؤم الذي يحيط عملية 

السالم في املنطقة بشر رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو بإمكان التوصل الى اتفاق سالم 
مع الفلســـطينيني في غضون عـــام لكنه قال ان 

تطبيقه قد يتطلب وقتا اكبر بكثير.
 وبـــرر ذلك بقوله »انه مـــن املمكن أن يكون 
هناك حل. رمبا يطبق عبر الوقت حيث ان الوقت 
عامل مهم لوجـــود ترتيبات امنية وامور اخرى 
قد تصبح صعبة احلل اذا لم يســـمح بتطبيقها 

عبر الوقت«.
واعتبـــر نتنياهو أن »ذلك يتطلب الكثير من 
الشـــجاعة من جانبنا ومني كما يتطلب شجاعة 

من الرئيس الفلسطيني«.
 وشدد نتنياهو في اطاللة على شبكة »فوكس 
نيـــوز« االخبارية الليلة قبـــل املاضية على ان 
املفاوضات ســـتكون صعبة معربـــا عن اعتقاده 
مبواصلته السعي الى مفاضاوت سالم بني اسرائيل 
والسلطة الفلسطينية، وقال »سنتعامل مع حركة 

حماس الحقا«.
مـــن جهتها نقلـــت االذاعة االســـرائيلية عن 
مصادر سياسية في اسرائيل أمس ترجيحها بدء 
املفاوضات املباشـــرة مع الفلسطينيني في االول 

من شهر اغسطس املقبل.
 ونسبت االذاعة االسرائيلية الى املصادر ذاتها 
ان اسرائيل والواليات املتحدة توصلتا الى تفاهم 
حول اطالق هذه املفاوضات في اسرع وقت ممكن 
موضحة ان الرئيس االميركي باراك اوباما ميارس 

ضغوطه على الفلسطينيني ليوافقوا على ذلك.

المعلم: االستيطان والتهويد والحصار عقبات إسرائيلية في وجه السالم

العراق : انعدام التوافق يطيح بجلسة البرلمان في انتظار »الوحي«
وعـــدم اخلـــروج بتحالفـــات 
لتشكيل احلكومة تقرر تأجيل 
عقد جلســـة البرملان وستبقى 
مفتوحة إلشـــعار آخـــر فيما 
سيواصل قادة الكتل البرملانية 
اجتماعاتهم للخروج بقرارات 

تسبق اجللسة املقبلة«.
واليـــزال التعثـــر الســـمة 
األساســـية للمحادثـــات بـــني 
انتهاء  جميـــع األطراف رغـــم 
املهلة الدستورية التي بدأت بعد 
انعقاد اجللسة االولى للبرملان 

اجلديد.
وستبقى هذه اجللسة مفتوحة 
ألجل غير محدد حتى االتفاق على 
الرئاســـات الثالث، اجلمهورية 

واحلكومة ومجلس النواب.
ابقى  السابق  البرملان  وكان 
في 2005 جلسته االولى مفتوحة 
مدة 41 يوما.ويتعني على البرملان 
انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس 
اجلديد للجمهورية الذي يقوم 
بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة 
نيابية بتشكيل احلكومة املقبلة. 
لكن سياسيني وديبلوماسيني 
يعربون عن اعتقادهم بأن اجلمود 
السياسي في البلد سيستمر الى 
ما بعد نهاية شهر رمضان، اي 

أواسط سبتمبر.

التحالف الكردســـتاني محمود 
عثمان لوكالة فرانس برس ان 
»عقد اجللسة دون التوصل الى 
اتفاق بني األطراف السياســـية 
غير مجد خصوصا في ظل عدم 
االتفاق على توزيع املناصب«.

واضاف »يبدو ان األوضاع 
ليست سهلة وحتتاج الى مزيد 

من الوقت«.
مـــن جهته، كشـــف النائب 
املسيحي العراقي يونادم كنا أنه 
تقرر تأجيل عقد جلسة البرملان 

إلى إشعار آخر.
وقال فـــي اتصال هاتفي مع 
وكالة األنبـــاء األملانية: »لعدم 
التوافق بني الكتل السياســـية 

الكتل السياسية حول الرئاسات 
الثالث فالطريق مسدود واألجواء 

ضبابية«.
الســـن في  وقد دعا رئيس 
البرملان فؤاد معصوم رؤســـاء 
الكتـــل البرملانية الى االجتماع 
ملناقشة موعد اجللسة املقبلة.

من جهته، قـــال النائب عن 

بغدادـ  أ.ف.پـ  د.ب.أ: تنتهي 
املهلـــة الدســـتورية اليوم من 
دون ان يتوصـــل قادة العراق 
الى االتفاق على مخرج لألزمة 
السياسية املتواصلة منذ 4 اشهر 
إال أنهم اتفقوا وباإلجماع على 
إرجاء جلســـة البرملان املقررة 
اليوم ملدة أســـبوعني بانتظار 

»الوحي«.
وقال املصـــدر ان »اجتماعا 
لقادة الكتل السياسية عقد أمس 
ولم يسفر عن نتائج، لذلك قرروا 
تأجيل اجللســـة على ان تبقى 

مفتوحة مدة أسبوعني«.
واضـــاف ان »االجتماعـــات 
ســـتبقى مســـتمرة إلمكانيـــة 
عقـــد اجللســـة قبـــل نهايـــة 

األسبوعني«.
الشـــيخ جمال  بدوره، قال 
البـــارز في  القيادي  البطيـــخ 
الكتلة العراقية بزعامة رئيس 
الوزراء األسبق إياد عالوي »لم 
يتم التوصل الى اتفاق وعلى هذا 
األساس ستمدد اجللسة الى ان 

يظهر الوحي«.
واضاف »4 أشهر ونحن ندور 
واآلن مندد أسابيع والكل يتحدث 

بالدستور«.
وتابـــع »ال يوجد اتفاق بني 

االختالف مستمر على الرئاسات الثالث

جندي عراقي يقوم بحراسة عدد من املسلحني املفترضني

فاجعة مونديالية في أوغندا ومقتل وإصابة 145 مشجعاً
عواصمـ  وكاالت: ذكر مسؤولون 
أوغنديون أمس أن 74 شخصا على 
األقل قتلوا وأصيب 71 آخرون في 
تفجيرات وقعت الليلة قبل املاضية 
القدم  واستهدفت مشجعني لكرة 
في العاصمة كمباال كانوا يتابعون 

املباراة النهائية لكأس العالم.
وفيما توقعت مصادر ان يكون 
جيش الــــرب األوغندي املعارض 
الذي سبق له استهداف مدنيني وراء 
الهجمات، قال رئيس الشرطة كيل 
كايهورا إن جماعة شباب املجاهدين 
الصومالية ميكن أن تكون متورطة 
في الهجوم املزدوج الذي وقع بينما 
املباراة  كان املشاهدون يتابعون 
النهائيــــة بني إســــبانيا وهولندا 
على شاشــــات ضخمة في مقهيني 
مســــاء أمس األول. وهو ما أكدته 
حركة شباب املجاهدين الصومالية 
التي تبنت الهجوم واعتبرت أنه 
انتقام لـ»األبرياء« الذين يسقطون 
في الصومال علــــى أيدي القوات 

األفريقية.
وقال كايهــــورا لصحيفة نيو 
فيجن »نشتبه في أن يكون هؤالء 

قد خططوا لشيء مثل ذلك«.
وتابع ان هذه التفجيرات جرى 
التخطيــــط لها بعناية بهدف قتل 

عدد كبير من األشخاص.
وقال كايهــــورا لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( إن »هذه 
القنابل بالتأكيد استهدفت احلشود 
التي جتمعت ملتابعة نهائي كأس 

العالم«.

وحتدثت الشرطة عن انفجارين 
أحدهما وقع في مطعم إثيوبي وآخر 
في نادي كيادوندو للعبة الركبي 
حيث جتمع حشد من مشجعي كرة 
القدم ملتابعة املباراة، وقالت انها 
عثرت على جثة شخص يعتقد انه 

منفذ احدى الهجمات.
لكن صحيفة »ديلي مونيتور« 

مونيتور« بأن 40 شــــخصا على 
األقل قتلوا هناك.

الدمــــاء واملالبس  وتناثــــرت 
واألحذية واالثاث املدمر على األرض 
حيث جرى استدعاء قوات األمن 
والفرق الطبية ملساعدة املصابني. 
وقالت الصحيفة إن 13 شخصا على 
األقل نصفهم على األقل من األجانب 

أفــــادت بوقوع هجــــوم ثالث في 
ضاحية نتيندا. وقد أغلق الكثير 
من املطاعم االخرى واحلانات على 
ما يبدو خوفا من وقوع املزيد من 
الهجمات. وكانت القنبلة قد انفجرت 
في الساعة احلادية عشرة مساء 
بالتوقيــــت احمللي في نادي لعبة 
الركبي وأفــــادت صحيفة »ديلي 

قتلوا في تفجير منفصل في كمباال 
في مطعم إثيوبي. وذكرت صحيفة 
»نيو فيجن« االوغندية أن الشرطة 
أكدت أن 10 إريتريني وأميركيا في 
القتلى. وأضافت الصحيفة  عداد 
أنه يعتقد أن ســــتة أميركيني من 
جماعة بينســــيلفانيا املسيحية 

أصيبوا أيضا.

حركة شباب المجاهدين الصومالية تتبنى هجوماً مزدوجاً في العاصمة كمباال

)أ.ف.پ( ضحايا تفجير املطعم االثيوبي في العاصمة األوغندية كمباال أول من أمس 

مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير 
واإلبادة الجماعية تضاف إلى تهمه السابقة

الهايـ  يو.بي.آي: أصدرت 
الدولية  احملكمة اجلنائيـــة 
امس مذكـــرة اعتقال ثانية 
بحق الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير بثالث تهم إبادة 

جماعية.
وذكرت احملكمة في بيان 
ان »الدائرة التمهيدية األولى 
للمحكمة اجلنائية الدولية 
أصـــدرت مذكـــرة توقيف 
ثانية بحق البشـــير نظرا 
إلى أن هناك أسبابا معقولة 
لالعتقاد مبسؤوليته عن 
إبـــادة جماعية  ثالث تهم 
ارتكبت ضـــد مجموعات 

الفور واملساليت والزغاوة العرقية«.
وأوضحت ان هذه التهم تشمل: اإلبادة اجلماعية 
عن طريق القتل واإلبادة بإحلاق أذى بدني أو عقلي 
جسيم واإلبادة اجلماعية عن طريق وضع جماعة 

في ظروف تؤدي إلى تدميرها املادي.
وأشارت إلى ان مذكرة االعتقال الثانية ال حتل 
محل املذكرة األولى الصادرة ضد البشير في 4 
مارس والتي تبقى سارية املفعول والتي أصدرتها 
الدائرة التمهيدية ورأت فيها أن هناك أســـبابا 
معقولة لالعتقاد بأن البشير مسؤول جنائيا 
عن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
)القتل واإلبادة والترحيل القسري والتعذيب 
واالغتصاب( وتهمتـــني بارتكاب جرائم حرب 
)تنفيذ هجمات متعمدة ضد الســـكان املدنيني 
بصفتهم هذه أو ضد أفراد ال يشاركون مباشرة 

في األعمال احلربية والنهب(.

وكانت دائرة االستئناف في احملكمة قررت في 3 
فبراير املاضي إلغاء قرار سابق للدائرة التمهيدية 
األولى برفض إصدار أمر بالقبض على البشـــير 

بتهمة اإلبادة اجلماعية.
وقالت الدائرة التمهيدية األولى في احملكمة في 
بيانها أمس انه تطبيقا ملعيار اإلثبات الصحيح 
على النحو الذي حددته دائرة االستئناف خلصت 
إلى أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن البشير 
تصـــرف بنية محددة لتدمير الفور واملســـاليت 

والزغاوة.
وطلبت الدائرة من مسجل احملكمة إعداد طلب 
تكميلي للتعاون يسعى العتقال أو استسالم 
البشير بالتهم الواردة في مذكرتي االعتقال األولى 
والثانية ونقل هذا الطلب إلى السلطات السودانية 
املختصة وإلى جميع الدول األطراف في نظام 
روما األساســـي وجميع أعضاء مجلس األمن 

الذين ليسوا أطرافا في النظام األساسي.

المحكمة الجنائية تعد طلباً تكميلياً العتقال أو استسالم البشير

الرئيس السوداني عمر حسن البشير


