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إحالة 134 عنصر أمن بينهم ضباط إلى التحقيق على خلفية الهجمات

انتحارية توقع أكثر من 150 قتياًل وجريحًا في موكب حسيني ببغداد

)أ.ف.پ( آالف الزوار في طريقهم إلى كربالء سيرا على االقدام إلحياء أربعينية االمام احلسني 

حزب الدعوة اإلسالمية ينفي ترشيح 
بديل للمالكي لرئاسة الحكومة 

اليمن:  تجدد المواجهات في صعدة 
واعتقال ثاني أكبر تاجر سالح

بغـــداد ـ أ. ش. أ: نفـــى حزب الدعوة اإلســـامـــية بزعـــامة 
رئيس الوزراء نـــوري املــالكــي ما نشـــرته بعـــض املــــواقـــع 
اإللكترونية عن ترشيح احلزب بديا عن املالكي لرئاسة احلكومة 

املقبلة.
وأشـــار املتحدث باسم املكتب السياسي للحزب النائب حيدر 
العبادي ـ في بيان له ـ الى أن احلزب لم يجر أي اتصاالت حول 
هذا املوضوع، ال من قبل ائتاف دولة القانون وال حزب الدعوة 
اإلســـامية أو أي مسؤول فيهما، مشـــددا على أن اخلبر عار عن 

الصحة.
وأكد العبادي أن الشـــعب العراقي هو من يقرر من ســـيكون 
رئيس الوزراء في املرحلة املقبلة عبر صناديق االقتراع، مشددا 
على أن املالكي الذي يتزعم قائمة ائتاف دولة القانون واألمانة 
العامة حلزب الدعوة ميتلك املؤهـــات واملواصفات الضرورية 

لهذا املنصب. 
الـــى ذلك، قال الباحث في املركز الوطني الفرنســـي للبحوث 
العلمية د. هشـــام داود إن نتائج استطاعات الرأي التي أجراها 
املركز في العراق في اآلونة األخيرة أظهرت تقدم رئيس الوزراء 
نوري املالكي على منافسيه في الفوز بعدد أكبر من مقاعد مجلس 

النواب املقبل.
 وأوضح داود ـ في تصريح خاص لراديو »ســـوا« األميركي 
امسـ  أن املواطن العراقي ســـيصوت ملن يبادر أكثر، مشيرا إلى 
أن ما هو طاغ لدى املواطن أن هذه الطبقة السياســـية لم تفلح، 
واســـتدرك ليقول »هناك شـــيء من القناعة أن املالكي قد يكون 

صاحب احلضور األكبر«.
ولفت إلى صعوبة عقد حتالفات بني القوى السياسية الرئيسة 
بعد االنتخابات املقبلة، مضيفا أن رئيس الوزراء يطمح إلى والية 

ثانية ولكن هل ستكون له أغلبية برملانية؟
وشــــــدد داود على أن املواطــــن العراقي فرض على القوى 
الســــياســـية تغـــيير خطــــابها السياسي، مشــــــيرا إلى أن 
»الوصفـــات املذهبية أو الدينية أو غيرها لم تنجح في العراق«، 
مؤكـــدا أهمية االقتصـــاد في معاجلة األزمات التـــي يعاني منها 

العراق. 

صنعــــاء ـ أ.ف.پ ـ رويترز ـ يو.بي.آي: افادت مصادر عســــكرية 
مينية أمس بأن املواجهات جتددت بني القوات احلكومية واملتمردين 

احلوثيني في محافظة صعدة الشمالية.
وقالت املصادر لوكالة االنباء الفرنســــية، ان االشتباكات جتددت 
على محاور مدينة صعدة وحرف سفيان واملاحيظ ومتكنت القوات 

اليمنية من تدمير مواقع يتحصن فيها احلوثيون. 
وأكدت هذه املصادر سقوط قتلى في صفوف املتمردين دون حتديد 
اي حصيلة فيما متكنت القوات احلكومية من تدمير آليات في مركز 

للحوثيني في بلدة بني معاذ في صعدة.
من جهة أخرى، اكد مصدر امني أن السلطات اليمنية اعتقلت في 
محافظة صعدة الشمالية شخصا يعد ثاني اكبر تاجر للساح في الباد 
ويدعى حسني حسني، وذلك بعد ايام على اعتقال احد اعيان احملافظة 

الذي يعلوه شأنا في مجال جتارة الساح املزدهرة في اليمن.
وبحســــب املصدر، فان حسني نقل الى صنعاء مع جنله بواسطة 
مروحية تابعة للقوات اليمنية، وذلك بعد ان اعتقا من دون تسجيل 
اي مواجهات. إلى ذلك، قال احلزب االشتراكي اليمني وسكان من بلدة 
زجنبار في جنوب اليمن أمس إن ســــعيد احمد عبداهلل بن داود أحد 
أعضاء احلزب املعارض يعتقد انه من نشطاء احلركة االنفصالية في 
اجلنوب قتل بالرصاص في جنوب اليمن. وقال سكان من زجنبار إن 
بن داود وهو عضو جلنة منظمة احلزب االشتراكي اليمني بزجنبار 

على صلة بانفصاليني يسعون لاستقال عن احلكومة املركزية.

امن بينهم عدد من الضباط الى 
احملاكم العسكرية املختصة بتهمة 
التقصيـــر في اداء واجبهم على 
خلفية اخلروقات االمنية االخيرة 

في الباد.
الناطق باســـم قيادة   وقال 
عمليات بغداد اللواء قاسم عطا 
في بيان ان القيادة شكلت ثاثة 

من اجلنسيات العربية واالجنبية 
بلغ 35 الفا بينهم 30 الفا من ايران 

والباقي من العرب واالجانب«.
 وأوضـــح ان »نحـــو %15 
الـــزوار بحرينيـــون و%5  من 

سعوديون«.
وفي النجف، اعلن مدير اعام 
املطار عدي البهاش استقبال نحو 
15 الف زائر 85% منهم عرب من 
دول اخلليـــج واألردن ولبنان 
اما األجانب فوصلوا  وسورية، 
الهند وباكستان وبريطانيا  من 

والسويد والنرويج.
وأوضح ان »شركات طيران 
الزائرين  عربية وعراقية نقلت 
بينها طيران اخلليج البحرينية 
وطيران البحرين وأجنحة لبنان 
واجنحة الشام وكرفن الكويتية 
وجوبتير االماراتية واخلطوط 

اجلوية العراقية«.
من جهة أخرى، قال مسؤولون 
العـــدل  حكوميـــون إن وزارة 
األميركية حتقـــق فيما إذا كان 
مســـؤولون في شـــركة األمن 
األميركية »باك ووتر« حاولوا 
رشوة مســـؤولني عراقيني في 
أعقاب حادث إطاق نار وقع في 
بغداد أودى بحياة 17 عراقيا في 
العام 2007 في محاولة الستئناف 

عمل الشركة في العراق.
ونقلت صحيفة »نيويورك 
تاميـــز« عن املســـؤولني قولهم 
ان قسم التحقيق في الرشاوى 
العـــدل فتح حتقيقا  في وزارة 
في نهاية العـــام الفائت ملعرفة 
ما إذا كان موظفو »باك ووتر« 
الذي  الفيدرالي  القانون  خرقوا 
مينع املؤسسات األميركية من دفع 

الرشاوى ملسؤولني أجانب.

للوقائع بحق املقصرين.
ازاء ذلك، اعلن محافظ كرباء 
الهـــر أمس وصول  الدين  آمال 
35 الف زائر اجنبي الى كرباء 
للمشـــاركة في احيـــاء الذكرى 
التي تبلغ ذروتها يوم اجلمعة 

املقبل.
وقال ان »عدد الزوار الوافدين 

االخر الى احملاكم العسكرية.
ولفـــت الـــى ان مدعـــي عام 
الدفـــاع طالـــب احملاكم  وزارة 
العقوبات بحق  بإنزال أقصـــى 
املقصريـــن واملتهاونني في اداء 
عملهم موضحا ان احملاكم حصرا 
هي التي لها السلطة في اصدار 
االحكام املناسبة حسب رؤيتها 

مجالس حتقيق لكشف حقيقة 
تقصير بعض افراد القوات االمنية 

في اداء واجباتهم.
واضاف عطا انه مت التحقيق مع 
134 عنصرا من الضباط واملراتب 
على خلفية االعتداءات االخيرة 
وان التحقيقات ال تزال مستمرة 
مع بعضهم فيما أحيل البعض 

بغدادـ  أ.ف.پـ  يو.بي.آي: بعد 
نحو اسبوع على الهجمات التي 
اســـتهدفت مقر األدلة اجلنائية 
وفنادق اخلمســـة جنوم، عادت 
التفجيرات الدامية إلى العاصمة 
العراقية وقتلت انتحارية فجرت 
نفســـها في موكب حسيني في 
شمال شـــرق بغداد أكثر من 46 
شـــخصا وأوقعت ما يزيد عن 
106 جرحى آخرين من الزائرين 
الشـــيعة بحســـب بيان لقيادة 
عمليات بغـــداد. وقالت مصادر 
أمنية عراقية إن »امراة ترتدي 
حزاما ناسفا فجرت نفسها وسط 
جموع من الزائرين املتوجهني الى 
كرباء في منطقة بوابة الشام«، 
الواقعـــة بـــني محافظتي بغداد 

وديالى شرق العاصمة.
وأعلـــن ان املوكـــب كان في 
طريقه من ديالى باجتاه كرباء 
للمشاركة في احياء ذكرى أربعني 

اإلمام احلسني.
ووقع الهجوم بينما يتواصل 
تدفق آالف من املسلمني الشيعة 
على الشوارع في بداية رحلتهم 
الى مدينة كرباء اجلنوبية على 
بعد 80 كيلومترا جنوب غربي 

بغداد.
والحقا افادت قيادة عمليات 
بغداد »قيادة خطة فرض القانون« 
بأن الهجوم االنتحاري وقع وسط 
سرادق مخصص لتفتيش النساء 
املتجهات في موكـــب عزاء الى 
مدينة كرباء مشيا على االقدام 
الداء مراســـم زيـــارة اربعينية 
االمام احلســـني التي تتوج يوم 

اجلمعة.
الـــى ذلك احالت الســـلطات 
االمنية فـــي العراق 134 عنصر 

إيران تبدأ االحتفاالت العشرية بذكرى قيام الثورة اإلسالمية 

قاضي قضاة طهران يرفض »الضغوط« إلعدام المزيد من المحتجين 
طهرانـ  أ.ف.پـ  د.ب.أـ  رويترز: 
مبوازاة اعان انطاق االحتفاالت 
العشــــرية، بذكرى عــــودة االمام 
اخلميني الى طهران لتشكل انطاقة 
الثورة االســــامية عام 1979، قال 
السلطة  صادق الريجاني رئيس 
القضائيــــة في ايران أمس إنه لن 
يرضخ لضغوط من املتشــــددين 
إلصدار مزيد من أحكام اإلعدام ضد 
احملتجني املناهضني للحكومة قائا 
إن أي قرار من هذا القبيل يجب أن 

يكون قائما على القانون.
ونقل عن الريجاني قوله على 
املوقع الرسمي للسلطة القضائية 
على اإلنترنت )دادســــارا( »هذه 
املطالب من قبل املتشــــددين لها 
طبيعــــة سياســــية وتتنافى مع 
القانون والشريعة«. وقال »عند 

مراجعة قضايا املعتقلني لن نضع 
في االعتبار إال القانون والشريعة 

اإلسامية التي تطبقها ايران«.
غير أن الريجاني لم يستبعد 
إصدار املزيد من األحكام باإلعدام 
ضد من يخالفون الشريعة، على 
غرار اعدام طهران الثنني من املتهمني 
باملشــــاركة في االحتجاجات التي 
جتتاح ايــــران منذ اعادة انتخاب 
الرئيس االيراني وقد اتهما باالنتماء 
جلماعة مناهضة للثورة وبأنهما 
كانا يعتزمان زرع قنابل واغتيال 
مسؤولني إلثارة توتر في ايران في 

يوم االنتخابات وبعدها. 
وخيمت هــــذه االعدامات وما 
سبقها من احتجاجات على احتفاالت 
هذه السنة التي تستمر عشرة أيام، 
وسببت أزمة سياسية لم يواجهها 

النظام منذ انطاقه قبل 31 عاما.
وأمس دقت كل اجراس املدارس 
وانطلقــــت صفارات انــــذار املدن 
واملصانع والقطارات والبواخر في 
متام الساعة 9.33 صباح أمس وهي 
الســــاعة التي المست فيها طائرة 
االمام اخلميني العائد من منفاه في 
فرنسا ارض مطار مهر أباد بطهران 

في االول من فبراير 1979.
كما ترافق ذلك مع إلقاء الزهور 
على املنصة التي جلس عليها اإلمام 
اخلميني في جنة الزهراء حيث ألقى 
خطابه في األول من فبراير 1979 

لدى عودته من باريس.
قــــام أعضاء  امــــس  وصباح 
احلكومة بزيارة مرقد اإلمام اخلميني 
في جنة الزهراء، تقدمهم الرئيس 
محمود احمدي جناد الذي يواجه 

معارضة »خضراء« غير مسبوقة 
احتجاجا على االنتخابات الرئاسية 
التي اعادته الى السلطة، وشكك فيها 
زعماء املعارضة ومنافساه السابقان 
مهدي كروبي ومير حسني موسوي.  
وكان هذا التكرمي التقليدي ملؤسس 
اجلمهورية االســــامية اشــــارة 
االنطاق لعشرة ايام من االحتفاالت 
الرسمية ستبلغ ذروتها مع تنظيم 
جتمعات وتظاهرات كبرى في جميع 
انحاء الباد في احلادي عشر من 
الرسمي الطاحة  التاريخ  فبراير، 
نظام الشــــاه. وقــــد رأى الرئيس 
اإليراني أن اجلمهورية اإلسامية 
اإليرانية أصبحت »مصدر إلهام« 

للعديد من الدول. 
الوطني عن  التلفزيون  ونقل 
أحمدي جناد القول إن عودة روح 

اهلل اخلمينــــي كانت »بداية لعهد 
جديد فتح اآلفاق أمام اإلنســــانية 
وحطم كل الطموحات البائدة ووضع 

نهاية لإلمبريالية العاملية«.
الثورة  الرئيــــس أن  وأضاف 
اإلسامية منذ ذلك احلني أصبحت 
عاملية و»مصدر إلهام للعديد من 

الدول«.
وأكــــد أن النظام اإليراني اآلن 
أقوى من أي وقت مضى وأن الشعب 
أكثر تصميما على تنفيذ أهدافها.

من جهة أخرى، بدأت مفاعيل 
فضيحة جتسس اسرائيلية جديدة 
تتفاعل، بعد الكشــــف مؤخرا عن 
قاعدة جتسس إسرائيلية سرية 
متت إقامتها على نحو غير مشروع 
بإحدى دول املنطقة جلمع معلومات 

سرية حول إيران وسورية.

 ووفقا ملا ذكرته وكالة األنباء 
اإليرانية الرسمية )إرنا( ان مصادر 
طلبت عدم الكشف عن هويتها ـ 
أبلغت موقع )ميجنيوز( االعامي أن 
عماء جتسس اسرائيليني يديرون 
محطة مراقبة الكترونية متطورة من 
احدى القواعد العسكرية باملنطقة 
لاطاع على شــــبكات اتصال في 
إيران وسورية. ووفقا للمصادر 
فإن محطة االشارات االستخباراتية 
كانت تدار فقط بواسطة افراد من 

االستخبارات االسرائيلية.
 ومن جانبها احجمت مصادر 
التعليق  عسكرية اسرائيلية عن 
على الكشف عن قاعدة االستخبارات 
السرية االسرائيلية والتي بدأت 
تتسرب معلومات عنها الى الصحف 

ومنافذ اعامية. 

اعتقال عشرات المتشددين في األردن على خلفية هجمات »إرهابية« في كابولحماس تدعو مصر إلى نقل فوزها الكروي إلى ملعب السياسة

عباس يتعهد بمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل:
مستعدون للتفاوض إذا أوقفت االستيطان 3 أشهر

أوباما يطلب 33 مليار دوالر لتمويل
زيادة القوات األميركية في أفغانستان

عواصمـ  وكاالت: أعلن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أنه لن يســــمح بأي عودة إلى 
املقاومة املســــلحة ضد إسرائيل ودعا األخيرة 
إلى جتميد نشاطاتها االستيطانية ملدة ثاثة 
أشهر للسماح باستئناف مفاوضات السام مهددا 
باالستقالة من منصبه في حال لم تضع تل أبيب 

نهاية الحتال األراضي الفلسطينية.
وقال عباس الذي زار لندن األسبوع املاضي 
في مقابلة مع صحيفة »الغارديان« نشــــرتها 
أمس »إن العودة إلى الكفاح املســــلح سيدمر 
أراضينا وبلدنا كما أن حركة املقاومة اإلسامية 
)حماس( نفســــها ال تقاوم وتتحدث اآلن عن 
سام وهدنة مع إســــرائيل«. لكن عباس حّذر 
من أنه »سيستقيل من منصبه ويرفض خوض 
االنتخابات اجلديدة في حال استمرت إسرائيل في 
رفض إنهاء االحتال« كما حذر من »أن استمرارها 
في استعمار الضفة الغربية يؤدي إلى حل دولة 

واحدة ال إلى حل إقامة دولتني«.
ونفى أن تكون أجهزته األمنية تعاونت مع 
وكالة االســــتخبارات املركزية األميركية )سي 
آي إيه( في اعتقال وتعذيب أعضاء حماس في 
الضفة الغربية وقال »إن دور الواليات املتحدة 
يقتصر على تدريــــب وتأهيل قوات األمن في 

إطار جهود دولية أوسع نطاقا«.
وفيما أبدى عباس استعداده لقبول مقترح 
للواليات املتحدة عقد مفاوضات غير مباشرة 

عبر وســــطاء أميركيني استغرب تراجع إدارة 
الرئيس باراك أوباما عن مطالبة إسرائيل جتميد 

نشاطاتها االستيطانية بشكل كامل.
وقال »سنقوم باستشارة احللفاء العرب قبل 
الرد على طلب املبعوث األميركي اخلاص إلى 
الشرق األوسط جورج ميتشل إجراء مفاوضات 

غير مباشرة مع إسرائيل«.
واعتبر رئيس السلطة ان استمرار عمليات 
االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية يؤدي 
الى حل الدولة الواحدة مشيرا الى أن »السلطة 
الفلســــطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
تدعمان حل الدولتني ولكن استمرار االستعمار 
وتوسيع االستيطان االســــرائيلي في الضفة 
الغربية ومصادرة االراضي الفلسطينية كلها 
تؤدي الى حل الدولة الواحدة الذي نرفضه«.

واضــــاف عباس انه مســــتعد للمضي في 
مفاوضات ســــام مباشرة مع االسرائيليني اذا 
جمدت االخيرة اعمال االســــتيطان ملدة ثاثة 
اشهر ووافقت على حدود 1967 كأساس لتبادل 
االراضي وهي ليســــت شروطا امنا مطالب في 
خطة الطريق وفي حال لم يتقبلوا تنفيذها فإنهم 

ال يريدون الوصول الى حل سياسي.
من جهة أخرى، دعا مســــؤول في حكومة 
حماس املقالة في قطاع غزة احلكومة املصرية 
الى اتخاذ »خطوات ايجابية جتاه قطاع غزة« 
بعد فوز مصر ببطولة افريقيا لامم بكرة القدم 

للمرة الثالثه على التوالي.
وقال رئيس املكتب االعامي في احلكومة 
التي تقودها حركة حماس حسن ابو حشيش، 
في بيان »ان النصر الرياضي املصري الفريد 
واملتميز يستوجب خطوات إيجابية جتاه قطاع 
غزة احملاصر«. واضاف البيان »هذه املناسبات 
السعيدة التي تعكس البهجة والسرور والفرحة 
يجب أن تلقي بظالهــــا على اجلميع، وتكون 
مواقف مناســــبة لفكفكة الكثير من تراكمات 

األحداث اليومية«.
وقال ابو حشيش »إننا نناشد وندعو القيادة 
املصرية باسم الرابط الديني، والرابط القومي، 
والرابط االجتماعي، والرابط الوطني، والرابط 
التاريخي، وباسم روابط املشاعر واألحاسيس 
أن يتم جتاوز املرحلة السابقة من التوتر مع 

أهلنا وشعبنا وقيادتنا في قطاع غزة«.
في سياق آخر، أكد اجليش اإلسرائيلي امس 
صحة التقارير التي تشير ملعاقبته اثنني من 
ضباطه على خلفية العدوان الذي نفذه الشتاء 
املاضي في غزة، لكنه أعاد السبب إلى سماحهما 
بقصف »مناطق مأهولة« في القطاع، نافيا ما 
أوردته معلومات صحافية عزت العقوبة إلى 
الفسفور األبيض. وقال اجليش  استخدامهما 
اإلسرائيلي إنه عاقب عميدا وعقيدا في صفوفه 
بعد أن أمرا بقصف مدفعي ضد أهداف مأهولة 

بالسكان.

عواصمـ  رويترزـ  د.ب.أ: قال البيت األبيض إن 
الرئيس األميركي باراك أوباما طلب من الكونغرس 
أمس 33 مليار دوالر إضافية في السنة املالية 
احلاليـــة لتمويل زيادة القـــوات األميركية في 

افغانستان.
وذلك لتمويل القوات اإلضافية وقوامها 30 ألف 
جندي والتي ستنضم إلى 68 ألف جندي متمركزين 

هناك بالفعل يقاتلون حركة طالبان.
وجاء طلب أوباما ضمــــن ميزانيته املقترحة 
وشــــملت طلب 159.3 مليــــار دوالر للحربني في 
أفغانستان والعراق للسنة املالية 2011 التي تبدأ 

في األول من أكتوبر.
وسيأتي مبلغ 33 مليارا إضافة إلى 130 مليار 
دوالر أقرهــــا الكونغــــرس بالفعــــل للحربني في 

أفغانستان والعراق حتى 30 سبتمبر 2010.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية أردنية إن 
عشرات املتشددين اإلساميني اعتقلوا في الباد 
على مدى األســــابيع املاضية على خلفية هجمات 
»إرهابية« في أفغانستان واألردن، خاصة على خلفية 
الهجوم االنتحاري في 30 ديسمبر املاضي وقتل 
8 من عناصر االستخبارات االميركية بأفغانستان 
وهجوم فاشل على سيارتني تقان ديبلوماسيني 

إسرائيليني في األردن في 14 يناير املاضي.
وقالت املصادر التي رفضت الكشف عن هويتها 
إن االعتقــــاالت طالت بعض أعضــــاء التنظيمات 

االسامية املتشددة.

مقديشـــو ـ أ.ف.پ: قتل اثنا عشـــر مدنيا على االقل 
في مقديشـــو في معارك عنيفة باملدفعية بني متمردين 
متطرفني وقوة االحتاد االفريقي املنتشرة في الصومال، 

كما افاد شهود عيان ومصدر طبي أمس.
وقال مصدر حكومي ان املتمردين االساميني اطلقوا 
قذائف هاون عدة مســـاء اول من امس من شمال املدينة 
في اجتاه مقر الرئاســـة الصومالية، ما دفع قوة االحتاد 

االفريقي التي حتمي احلكومة الصومالية الى الرد.
وقال الزعيم التقليدي محمد ادن البير ان »12 مدنيا 

بريئا قتلوا وفق علمنا في هذا القصف«.
واوضح رئيس قسم سيارات االسعاف في مقديشو 
علي موســـي ان »فريقنا نقل ثمانيـــة مدنيني قتلى في 
تبادل القصف املدفعـــي و55 جريحا اخرين«، الفتا الى 

ان احلصيلة قد ترتفع.

الصومال: قصف القصر الرئاسي ومقتل وإصابة العشرات


