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 أمستردامـ  د.ب.أ: أعلن السياسي الهولندي املعادي لإلسالم، 
خيرت فيلدرز، اعتزامه طـــرح كتاب خالل العام املقبل على 

املستوى الدولي ملواجهة «األسلمة».
  وفي مقابلة مع صحيفـــة «دي تليغراف» كبرى الصحف 
الهولندية نشرت أمس قال فيلدرز: «الكتاب موجه في املقام 
األول للسوق األميركية ويتناول كيفية حتسني مكافحة األسلمة 
على مستوى العالم». ويسعى فيلدرز من خالل نشر الكتاب 

إلى تعزيز انتشار حركة «حتالف احلرية الدولي» التي أسسها 
ملجابهة اإلسالم.وأضاف زعيم حزب «احلزب من أجل احلرية» 
اليميني الذي يدعم حكومة األقلية في أمستردام مبا يضمن لها 
األغلبية داخل البرملان خالل حديثه مع الصحيفة: «بوسعنا 
أن نفعل الكثير في هولندا لكننا نريد أن نبعث بإشارة على 
املستوى الدولي إلى العالم العربي بأنه سيتم الرد بقوة من 

خالل حزب يستطيع أن يقول الكثير هنا». 

 المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز يؤلف كتابًا لمكافحة «األسلمة»

 طهران تطالب كي مون بالكشف عن مصير أصغري بعد الحديث عن موته في إسرائيل

 االستخبارات الغربية تتعاون لتخريب البرنامج النووي اإليراني
 عواصـــم ـ وكاالت: ذكر تقريـــر اخباري 
ان االســـتخبارات األميركية واإلســـرائيلية 
البرنامج  والبريطانيـــة تتعاون لتخريـــب 
النووي اإليراني مقابل موافقة إسرائيل على 

عدم مهاجمة إيران.
  وذكـــرت صحيفة «جيروزاليم بوســـت» 
اإلسرائيلية نقال عن صحيفة «لوكانار إينشني» 
الفرنســـية ان عملية التخريب تتضمن حتى 
اآلن ڤيروس «ستوكسنت» اإللكتروني، الذي 
اصاب ٣٠ ألف جهاز كومبيوتر في املفاعالت 

النووية اإليرانية العام احلالي.
  وقال التقرير، نقال عن اجهزة استخبارات 
فرنسية لم يتم كشف النقاب عنها، ان عملية 
التخريب تشـــمل االنفجارات التي وقعت في 
شهر أكتوبر املاضي والتي قتل خاللها ١٨ من 
الفنيني اإليرانيني في مصنع لتصنيع صواريخ 

شهاب في جبال زاجروس.
  وزعمت املصادر، التي اشار اليها التقرير، 
ان وكالة االستخبارات االسرائيلية (املوساد) 
نفذت عملية اغتيال خمسة من العلماء النوويني 
اإليرانيـــني بالتعاون مع املخابرات األميركية 

والبريطانية.
  وأضاف التقرير ان التعاون مستمر ومن 

املتوقع القيام باملزيد من اإلجراءات املشتركة 
الرامية الى منع ايران من استكمال برنامجها 

النووي.
وفي سياق آخر، أعرب وزير خارجية     
ايران بالوكالة علي صاحلـــي في برقية الى 
األمني العام لألمم املتحـــدة بان كي مون عن 
قلقه من األنباء التي حتدثت عن مقتل املساعد 

السابق لوزير الدفاع علي اصغري داخل سجن 
إسرائيلي.

  وقالت وكالة انباء مهر شبه الرسمية أمس 
ان صاحلي بعث برقية الى بان كي مون «أعرب 
فيها عن قلقه من األنباء التي نشرت مؤخرا 
حول مصير املســـاعد السابق لوزارة الدفاع 

علي رضا عسكري (اصغري)».
  وقال «دون شك ان نشر هذه األنباء يعزز 
أكثر من السابق نظرية اختطاف عسكري من 
قبل الكيان الصهيوني وإن هذا الكيان يتحمل 

املسؤولية املباشرة عن سالمة عسكري».
  واعتبر صاحلي «ان اختطاف املساعد السابق 
لوزير الدفاع علي رضا عسكري، يتنافى مع 
جميع املبـــادئ املعترف بهـــا دوليا وتعتبر 
مصداقا بارزا إلرهاب الدولة الذي ميارســـه 
الكيان الصهيوني ويتطلب من املجتمع الدولي 
السيما املنظمات التي ترعى السالم واألمن في 

العالم ان يبدي جتاهه رد فعل مالئما».
  وأشار الى «املسؤولية اجلسيمة التي تقع 
علـــى عاتق األمني العام لـــألمم املتحدة وفقا 
مليثاق املنظمة الدولية» وطالب بان كي مون 
«بأن يبذل مساعيه احلميدة للكشف عن مصير 

عسكري بصورة عاجلة». 

 لغز مستر «أكس» اإليراني يتفاعل في إسرائيل
ــت: هل اختطفت   اجلزيرة. ن
ــرائيل اجلنرال اإليراني علي  إس
رضا أصغري وتعتقله في ظروف 
غامضة؟ أم أنها قامت بتصفيته؟ 
رسميا تنفي إسرائيل ذلك، رغم 
مؤشرات كثيرة على وجود سجناء 
سريني فيها، أبرزهم «مستر أكس» 
الذي تقول مصادر صحافية إنه 
ــاعد وزير الدفاع األسبق  اجلنرال إيراني مس

علي رضا اصغري.
ــارد  ــي األميركي اليهودي ريتش   الصحاف
سيلفرشتاين كشف في موقعه اإللكتروني أن 
أصغري الذي اختفت آثاره في تركيا عام ٢٠٠٧ 
في ظروف غامضة وجد ميتا داخل جناح سري 

في سجن أيالون في إسرائيل.
  ونقل سيلفرشتاين عن مصدر مقرب من 
ــرائيلي إيهود باراك قوله ان  وزير الدفاع اإلس
السجني السري هو قائد قوات القدس في احلرس 
ــب وزير الدفاع  ــابقا ونائ الثوري اإليراني س
ــابقا اجلنرال أصغري، وإنه انتحر  اإليراني س

األسبوع املنصرم.
ــاد  ــح الصحافي األميركي أن املوس   ويرج
بادر بتصفية اجلنرال اإليراني حتاشيا للحرج 
ولتفادي أزمة مع تركيا بعدما اختطفه وانتزع 
ــة عن املشروع النووي  منه معلومات حساس
ــورية في دير  ــأة النووية الس اإليراني واملنش
ــائعة مفادها أنه  الزور وما لبثت أن روجت لش

هرب للواليات املتحدة.
ــتاين أن موقع «واينت»    وأوضح سيلفرش

ــطب تقرير نشره  ــهير سارع لش العبري الش
في يونيو املاضي حول انتحار األسير السري 
مستر أكس.ويظهر حتقيق أجرته اجلزيرة نت 
أن موقع «واينت» فعال أزال التقرير بعد ساعة 
من نشره، وتوصلت اجلزيرة نت إلى ذلك من 

خالل قارئ احتفظ بنصه في موقع تويتر.
ــتر    تقرير واينت جاء بعنوان «من أنت مس
ــم وهوية»، وفيه كشف  أكس؟ األسير بال اس
كاتبه رعنان بن تسور في ١٣ يونيو املاضي أن 
هناك أسيرا بجناح رقم ١٥ داخل سجن أيالون 
ــيئا حتظر رؤيته  ال أحد يعرف عن هويته ش
ــجانون من احلديث  وزيارته ومينع حتى الس
إليه.وأشار «واينت» إلى أن مصلحة السجون 
رفضت الكشف عن هوية السجني، ونقل عن 
الضابط املسؤول يارون زمير قوله إن مصلحة 
ــجون «ال تكشف عن معطيات حول أماكن  الس

وأسماء األسرى لدوافع أمنية».
ــتر أكس» معتقل في    وذكر املوقع أن «مس
جناح رقم ١٥ الذي سبق أن أقيم خصوصا إليغال 
عمير، قاتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 
إسحاق رابني.وقال محام عربي يعمل في منظمة 
ــب هويته إن عدة  ــرائيلية آثر حج حقوقية إس
منظمات حقوقية تقدمت بطلب لزيارة األسير 
السري املذكور، لكن مصلحة السجون تتهرب 
وتنكر حقيقة اعتقاله.ولفت إلى أن اللجنة الدولية 
ــرائيل  ملناهضة التعذيب تعد مذكرة ملطالبة إس
ــرية، وأوضح أن هناك  ــجون الس بإغالق الس

التماسا للمحكمة العليا بهذا اخلصوص.
  ونفى الناطق بلسان اخلارجية اإلسرائيلية 

يئجال طلمور في تصريح للجزيرة نت، األنباء 
عن اعتقال علي أصغري، ووصفها بأنها ال أساس 
ــام «واينت» التابع  ــا من الصحة. وحول قي له
لصحيفة يديعوت أحرونوت بإزالة التقرير عن 
الشبكة قال طلمور إنه ال ينفي وال يؤكد ذلك.

وكانت جمعية حقوق املواطن في إسرائيل قد 
بعثت غداة نشر التقرير وإزالته مذكرة للمستشار 
ــي للحكومة حصلت اجلزيرة نت على  القضائ
نسخة منها شددت على خطورة انتهاك حقوق 
اإلنسان والقوانني الدولية، ونبهت خلطورة إحاطة 
املوضوع بسرية والتعتيم عليه بالكامل.وطالب 
ــار  رئيس اجلمعية احملامي دان يكير املستش
القضائي بالتدخل الفوري لفحص القضية ورفع 
ستار التعتيم عنها حفاظا على حق اجلمهور في 
املعرفة وحماية حقوق األسير.ورفضت جمعية 
حقوق املواطن التعقيب على سؤال اجلزيرة نت 
حول تفاعالت موضوع األسير أكس، واكتفت 
ــع اجلمعية عن اإلفصاح عن أي  بالقول «متتن
تفاصيل أخرى».احلقوقي يوسف جبارين قال 
ــح عن ظروف  إن ظروف احلدث متاثل ما رش
ــل غوانتنامو، التي تخالف  االعتقال في معتق
ــية حلقوق اإلنسان وتناقض  القواعد األساس
القانون الدولي اإلنساني. وتساءل هل نحن أمام 

صيغة مصغرة من غوانتنامو إسرائيلي؟
  أما املعلق للشؤون االستخباراتية في صحيفة 
هآرتس يوسي ميلمان فربط املوضوع برمته 
برغبة املوساد أحيانا في اإلفادة من الشائعات 
التي تعظم صورته صاحب قوة خارقة، وبالتالي 

تعزيز قوة ردع إسرائيل بشكل غير مباشر. 

 علي أصغري 

 رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو 

 عراقي ينظف موقع الهجوم في بغداد الذي استهدف املسيحيني امس  (رويترز) 

 عالوي يدعو لدراسة قرار نشر نقاط السيطرة األمنية المدنية

 العراق: «القاعدة» يبحث نقل إرهابه إلى ساحة جديدة
 بغداد ـ أ.ش.أ: كشــــفت وزارة 
الدفاع العراقية أن تنظيم القاعدة 
يبحث نقــــل أعماله االرهابية من 
العراق إلى ســــاحة جديدة، فيما 
أصيب ٧ أشــــخاص بجــــراح اثر 
انفجار عبوة ناسفة في سوق لبيع 

اخلضار مبنطقة احملمودية.
  وقال املتحدث باســــم وزارة 
الدفاع العراقية محمد العسكري 
في تصريح امس إن تنظيم القاعدة 
االرهابي بعــــد الضربات االمنية 
التي وجهت إليه على مدار االشهر 
املاضية يبحث عن ساحة جديدة 
غير العراق لنقل أعماله االرهابية 
اليها وأنه متت مالحقة فلول تنظيم 
القاعدة من قبــــل القوات االمنية 
العراقيــــة ومت إلقاء القبض على 

أكثر قياداته.
  مــــن ناحيــــة أخــــرى، صرح 
مصدر أمنــــى في بغداد امس بأن 
عبوة ناســــفة انفجرت في سوق 
لبيع اخلضار مبنطقة احملمودية 
أسفرت عن اصابة سبعة اشخاص 
بجروح مختلفة نقلوا على اثرها 

إلى املستشفى لتلقي العالج.
  من جانب آخر، أعلن مصدر في 
الشرطة االحتادية امس عن حدوث 
اشتباكات بني قوات وزارة الداخلية 
وإرهابيني في منطقة السيدية غربي 
العاصمة بغداد ما أسفر عن مقتل 
إرهابي وإصابة آخر واعتقال اثنني 
آخرين واستشهاد أحد منتسبي 

الشرطة االحتادية.

  كما اعتقلت مفارز قوات اجليش 
العراقــــى امس اربعة اشــــخاص 
مشــــتبه بهم فــــي زرع العبوات 
الناسفة مبنطقة االعظمية شمال 

العاصمة بغداد.
  في ســــياق آخر، اعتقلت قوة 
أمنية امس ستة أشخاص يشتبه 
بتوزيعهم منشورات حترض على 
العنف خالل عملية أمنية نفذتها 

شمال شرق بعقوبة

  وقال مصدر في شرطة ديالي 
في تصريح له إن قوة من الشرطة 
نفذت عملية دهــــم وتفتيش في 
األحياء الشرقية لقضاء املقدادية 
شمال شرق بعقوبة مما أسفر عن 
االعتقاالت املذكورة، وأن املنشورات 
التنظيمات  معنونة باســــم احد 
املسلحة وحترض على استهداف 
األجهزة األمنية والصحوات وأن 
العملية اســــتندت إلى معلومات 

القوة  استخبارية دقيقة وقامت 
املراكز  إلــــى احد  بنقل املعتقلني 

األمنية للتحقيق معهم.
  الى ذلك، دعت قائمة «العراقية» 
التــــي يتزعمها رئيــــس الوزراء 
إلى  إياد عالوي  العراقي األسبق 
دراسة قرار نشر نقاط السيطرة 
األمنية املتحركة بالزي املدني في 
بغداد واحملافظات قبل البت فيه.

وكان مصدر في الداخلية العراقية 

كشــــف أن القائد العــــام للقوات 
املالكي أوعز إلى  املسلحة نوري 
الدفاع والداخلية بنشر  وزارتي 
نقاط ســــيطرة أمنيــــة متحركة 
بالزي املدني في بغداد واحملافظات 
للحد من نشاط مسلحي تنظيم 

القاعدة.
  وقــــال املتحدث باســــم قائمة 
«العراقية» شــــاكر كتاب، لوكالة 
كردستان لألنباء (آكانيوز)، إن 
«اجلميع مع القرارات التي تعمل 
على بسط االمن واالستقرار واحلد 
من نشــــاط اجلماعات املســــلحة 
فــــي البالد لكــــن يجــــب أن يتم 

دراستها».
  وأضاف كتــــاب: «من الناحية 
العملية يجب أن تدرس آلية نشر 
نقاط السيطرة األمنية املتحركة 
التي ترتدي الزي املدني قبل البدء 
بتطبيقها خوفا من استغاللها من 

اجلماعات املسلحة».
  وكانت العاصمة بغداد وبعض 
من احملافظات العراقية شــــهدت 
أعــــوام ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨ قيام 
جهات مسلحة منتمية إلى تنظيم 
القاعدة بنشر نقاط سيطرة أمنية 
وهمية قتلت من خاللها عديدا من 

املدنيني.
  وكان املالكي أوعز إلى وزارتي 
الدفاع والداخلية االثنني املاضي 
بكتاب رسمي برفع نقاط السيطرة 
غير الضرورية املنتشرة في عموم 

البالد.

 برلسكوني: إيطاليا تحتاج لكل  المجر تتولى رئاسة االتحاد األوروبي اليوم
شيء ماعدا االنتخابات المبكرة

 بروكسل ـ د.ب.أ: تتولى املجر اعتبارا من اليوم الرئاسة 
الدورية لالحتـــاد األوروبي في ظل مخاوف بشـــأن حرية 

الصحافة بها وأوضاعها املالية.
  ومن املتوقع أن تقود املجر دفة سياسة االحتاد األوروبي 
على مدار ستة أشهر بشأن قضايا تتراوح بني اإلصالح املالي 

وتغير املناخ.
  ومن املرجح أن تضعف القضايا املثيرة للجدل من قبضة 
املجر على سياسات االحتاد في الوقت الذي يبحث فيه عن 

قيادة قوية في أعقاب األزمة االقتصادية.
  وقال جوي فيرهوفشتات أحد أبرز أعضاء البرملان األوروبي 
ورئيس وزراء بلجيكا الســـابق «املجر بصدد بدء رئاستها 

األولى لالحتاد األوروبي».
  وبتوليها ذلك املنصب، فإنها ال حتتاج فقط إلى أن تقبل 
وتؤيـــد، لكن أيضا أن تدافع عـــن كل املبادئ الدميوقراطية 

املشتركة بيننا جميعا».
  ويأتي في صدارة أولويات الرئاسة املجرية املوافقة على 
الكثير من املقترحات لتصبح قوانني أوروبية بهدف تقوية 
السياسة االقتصادية في االحتاد ملنع زيادة العجز في موازنة 

الدول األعضاء على غرار اليونان وايرلندا.
  وتتعرض مصداقية املجر فيما يتعلق بالقضاء واألوضاع 
املالية النتقادات حيث وافق البرملان املجري في العشـــرين 
من ديســـمبر املاضي على قانون يقضي بتوسيع سلطات 

هيئة مكلفة مبراقبة االعالم لتعقب وسائل اإلعالم املستقلة، 
وتعزيزها بأعضاء من احلزب احلاكم.

  وأثارت اخلطوة انتقادات واسعة حيث شكا منها مسؤولون 
بارزون في جمهورية التشيك وأملانيا ولوكسمبورغ.

  وقال كريستوف شـــتيجمانس الناطق باسم املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل «باعتبارها رئيس االحتاد األوروبي 
في املستقبل، يقع على كاهل املجر مسؤولية خاصة للحفاظ 

على صورة االحتاد األوروبي ككل».
  وخفضت مؤسسة فيتش التصنيف االئتماني للمجر في 

يوم ٢٣ من ديسمبر العام املاضي.
  وقالت ان موازنتها التي أقرت في اليوم نفسه من املرجح 

أن تدفع البالد إلى مزيد من االضطرابات.
  وجتنـــب وزير اخلارجية املجـــري يانوس مارتوني في 
مؤمتر صحافي عقد في بروكســـل يوم ٢٠ من الشهر نفسه 
احلديث عن حرية الصحافة وعجز املوازنة في بالده، مؤكدا 
على تنظيم األمور املالية وبذل جهود إلمتام محادثات انضمام 
كرواتيـــا لالحتاد وتأييد دخول بلغاريـــا ورومانيا منطقة 

شينجن حلرية التنقل.
  وأشار إلى دعوة املجر ملناقشة «قيم األسرة».

  وتتمثل أول مشـــكلة تواجه املجر بينما تتسلم الرئاسة 
من بلجيكا في حتســـني ســـمعتها بني نظرائهـــا في التكتل 

األوروبي

 روماـ  أ.ش.أ: قال رئيس الوزراء اإليطالي 
سيلفيو برلسكوني إن «إيطاليا حتتاج لكل 
شيء ماعدا االنتخابات املبكرة التي من شأنها 

أن تعرضنا ملخاطر غير متوقعة».
  وكان برلسكوني قد جتاوز اقتراع بالثقة 
على حكومته قبل أســـبوعني بفارق ثالثة 
أصوات فقط وهو ما حدا البعض على الدعوة 

للعودة إلى صناديق االقتراع.
  وأضاف برلسكوني في مداخلة تلفزيونية 
امس للتهنئة بالعام اجلديد ان «هذا هو السبب 
الذي جعل برملاننا يصوت لصالح احلكومة 
مرتني في غضون شهرين ويرفض اقتراحا 
بحجـــب الثقة الذي قدمه اليســـار بتهور»، 
وتابع: ان عالم الصناعة والكنيسة طلبا منا 
أن نســـتمر وجتنب بكل الطرق االنتخابات 

املبكرة.
  وحول األزمة االقتصادية، قال برلسكوني 
«أعرف أن هناك قلقا في كل األسر من األزمة، 
فهي ضربت كل الدول غير أنه بفضل اخليارات 
التـــي قامت بها حكومتنا كانـــت اآلثار أقل 
قســـوة وإيالما من تلك التي شهدتها األمم 

األخرى». 

 شريكا الحكم يتبادالن االتهامات باإلخفاق في المحافظة على الوحدة

 الخرطوم تهدد بوقف االستفتاء بعد 
تصريحات للحركة الشعبية حول مصير أبيي

 أوكرانيا تتهم تيموشينكو رسميًا بإساءة
  استخدام منصبها بعد استجوابها ١١ ساعة

 كييڤ ـ د.ب.أ: في نهاية اســـتجواب للشرطة 
استغرق ١١ ســـاعة أمس األول، وجهت السلطات 
األوكرانية رسميا لرئيسة الوزراء السابقة يوليا 
تيموشينكو اتهامات بإســـاءة استخدام منصبها 
واتهمت رئيسة الوزراء األوكرانية السابقة بإساءة 

تخصيص أموال حكومية.
  واســـتجوب فريق من هيئة االدعاء في كييڤ 
الزعيمة السياســـية املعارضة ورفضت الشرطة 
طلبها املكتوب بإنهاء التحقيق بعد مرور تســـع 

ساعات.
  وكان أمس األول سادس يوم لها في االستجواب 

مبكتب املدعي العام.
  وقال مســـؤولون في حكومة أوكرانيا املوالية 
لروسيا منذ منتصف الشهر املاضي إن تيموشينكو 
انتهكت القانون من خالل حتويل ما يصل إلى ٤٠٠ 
مليون دوالر من مدفوعات االئتمان اخلاصة بتجارة 
الكربون لتغطية عجز في صندوق معاشات وطني 

في عام ٢٠٠٩.
  وقال ممثلو االدعاء مرارا ان تيموشينكو، والتي 
دخلت آنذاك في حملة انتخابية شرسة ولم تكلل 
بالنجاح في نهاية املطاف، حولت االعتمادات املالية 

لزيادة شعبيتها.
  ونفت رئيسة الوزراء األوكرانية جميع االتهامات 
املوجهة إليها، واتهمت احلكومة بانتهاج عملية ثأر 

سياسية ضدها.
  ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن تيموشينكو: 
«أعتقد أن هذه القضية ملنعي من خوض انتخابات 

مستقبلية».

  وخدمت تيموشينكو، والتي كانت أحد الشخصيات 
البارزة في الثـــورة البرتقالية األوكرانية املؤيدة 
للدميوقراطية عام ٢٠٠٤، كرئيســـة وزراء للبالد 

من عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠٠٩.
  وتفـــوق عليهـــا الرئيس األوكرانـــي فيكتور 
يانوكوفيتش في انتخابات أجريت العام املاضي.

  وقـــال ان حكومته تكرس جهدها للقضاء على 
الفساد في املناصب العليا. 

 اخلرطوم ـ وكاالت: هددت احلكومة السودانية 
امس بوقف عملية االســـتفتاء فـــي اجلنوب بعد 
معلومات أفادت بأن احلركة الشعبية تعتزم إجراء 
تصويت حول مصير أبيي قبل التاسع من يناير، 
وهو املوعد املقرر لالســـتفتاء حول تقرير مصير 
جنوب السودان، بحسب ما أفاد موفد «العربية» 
إلى اخلرطوم. وكان الدرديري محمد أحمد، مسؤول 
ملف أبيي في حزب املؤمتر الوطني احلاكم، قد كشف 
عن معلومات مؤكدة تفيد سعي احلركة الشعبية 
التخـــاذ قرار أحادي اجلانب مـــن خالل تصويت 
قبيلة «دينكا نقوك» على مصير أبيي، واصفا هذا 

التصرف بأنه مهدد لالستقرار في املنطقة.
  في الوقت نفسه، أعلن مجلس الدفاع املشترك 
في الســـودان أن القوات املشتركة بني اجليش 
الســـوداني وجيـــش حركة حترير الســـودان 
سيستمران في العمل معا حتى بعد االستفتاء 
حلماية مناطق البترول واحلدود املشتركة بني 

الشمال واجلنوب. 
  ويأتي هذا التطور فيما اليزال شريكا احلكم 
املؤمتـــر الوطني واحلركة الشـــعبية يتبادالن 
االتهامات عن املسؤولية وراء اجتاه اجلنوبيني 
للتصويت لصالح االنفصال في االستفتاء املقرر 

في التاسع من الشهر املقبل. إلى ذلك، دعت هيئة 
األحزاب والتنظيمات السياسية في السودان الى 
ضرورة البحث عن حل عاجل لقضية دارفور، 
وطالبت اجلهات اخلارجيـــة املهتمة بهذا امللف 
الداخلي للسودان  بتفهم الوضع االســـتثنائي 
وااللتـــزام بعدم تأجيج الصـــراع وترك املجال 
أمام السودانيني حلل مشكالتهم بأنفسهم.ووجه 
عبود جابر رئيس الهيئة نداء عاجال للحكومة 
العمل  واحلركات املســـلحة بدارفور بضرورة 
بقلب مفتوح وروح صادقة إلدراك احلل الفوري 
والعاجل لقضية دارفور، وناشد د.غازي صالح 
الدين مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف 
دارفور، باملبادرة العاجلة ودعوة احلركات لتحديد 
ورصـــد موجهات التفـــاوض اجلديدة واإلعداد 
الســـليم وفتح مسار وطني ينفذ مباشرة حلل 

املشكلة القائمة في اإلقليم.
  ودعا جابر احلركات املسلحة الى تدعيم قرارات 
ومســـارات التفاوض اجلديدة لتوحيد مواقفها 
والدخـــول بأطروحات عمليـــة تغطي القضايا 
املتعلقة مبشـــكلة دارفور، واستبعد أن يكون 
انسحاب الوفد احلكومي من الدوحة رفضا لتجديد 

مسارات التفاوض مستقبال. 

 الموساد حاول اغتيال المبحوح بالسم قبل أشهر من اغتياله بدبي
 غزة ـ كونا: نشــــرت صحيفة 
«يديعوت احرونوت» اإلسرائيلية 
امس تقريرا مفصال كشــــفت فيه 
عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية 
تصفية القيادي في حركة «حماس» 
محمود املبحوح في دبي في مطلع 

العام احلالي.وقالت الصحيفة ان 
«حتقيقا أجرته شرطة دبي يشير 
الــــى ان بعض افــــراد طاقم جهاز 
االستخبارات اإلسرائيلية اخلارجي 
(املوساد) الذي قتل املبحوح كانوا 
قد حاولوا في شهر نوفمبر من العام 

املاضي تسميم املبحوح في دبي». 
وأضافت ان املبحوح شعر بوعكة 
صحية إال انه استعاد عافيته فيما 
بعد.وأشارت الصحيفة الى ان اللقب 
الرمزي الذي أعطاه جهاز «املوساد» 
للمبحوح كان «شاشــــة بالزما» 

وان االمــــر بتصفيتــــه صدر قبل 
سنوات عديدة.وبحسب «يديعوت 
احرونوت» «كان املبحوح ضالعا 
في تهريب األسلحة اإليرانية الى 
قطاع غزة عبر األراضي السودانية 

واملصرية». 
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