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صنعاءـ  أ.ف.پ: أيدت محكمة االستئناف اجلزائية اليمنية املتخصصة 
بقضايا االرهاب امس حكما باإلعدام سبق وان صدر بحق اليمني بسام 
احليـــدري بتهمة »التخابر مع دولة عـــدوة« ألنه اتصل عبر االنترنت 

برئيس احلكومة االسرائيلية السابق ايهود اوملرت.
كما اكدت احملكمة نفســـها حكما بالسجن ثالث سنوات بحق شريك 
للحيدري يدعى علي احملفل وخفضت حكما بالسجن من خمس الى ثالث 
ســـنوات بحق شريك ثان له هو عماد الرميي. وحسب القرار االتهامي، 

فإن بسام احليدري »بادر الى ارسال رسالة الكترونية الى رئيس حكومة 
الكيان الصهيوني ايهود اوملرت كتب فيها: »نحن منظمة اجلهاد االسالمي 

وانت يهودي. إال انك صادق ونحن مستعدون للقيام بأي شيء«.
وأضاف القرار االتهامي ان بســـام احليدري املعروف باسم ابوغيث 

تلقى ردا من اوملرت يقول فيه »نحن مستعدون لتقدمي الدعم لكم«.
وكان حلكم علـــى احليدري باملوت في املرة االولى في مارس 2009 

وأعلن الثالثة عزمهم على استئناف احلكم.

»االستئناف« اليمنية تؤيد حكم اإلعدام لمتهم بالتخابر مع إسرائيل

المالكي: مستعد للتنازل عن رئاسة الحكومة من أجل مصلحة العراق
الفراغ السياسي يترجم إلى مجازر: مسلحون أعدموا 24 من عائالت الصحوة

اقامة عالقة مع جميع الدول العربية 
ومع جميع الدول اإلقليمية احمليطة 
بالعراق ملا لها من تأثير على الوضع 

السياسي العراقي.

تدهور أمني

مبوازاة ذلـــك، أعلنت مصادر 
أمنية عراقية إن مسلحني يرتدون 
زيا عسكريا قتلوا 25 شخصا من 
عائالت تنتمي الى قوات الصحوة 
فجر امس في قرية الصوفية التابعة 
ملنطقة هور رجب، جنوب بغداد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية 
ان »مسلحني يرتدون زيا عسكريا 
يستقلون سيارات مماثلة لتلك التي 
اقتحموا 3  تقودها قوات اجليش 
منازل في قرية الصوفية التابعة 
ملنطقة هور رجب وأقدموا على قتل 

25 شخصا بينهم 5 نساء«.
وتابع ان املسلحني »قيدوا القتلى 

قبل ان يطلقوا النار عليهم«.
من جهته، أكد مصدر عسكري 
ان املســـلحني كانوا »يستقلون 4 
سيارات عسكرية«، مشيرا الى ان 
»عائالت القتلى تنتمي الى قوات 
الصحوة التي انقلبت على تنظيم 

القاعدة«.
بدوره، أكد ضابط في شـــرطة 
احملمودية احلادث قائال »معظمهم 
من عناصـــر الصحوة وجنود في 

اجليش«.

بغـــدادـ  وكاالت: أكـــد رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي أنه 
على استعداد للتنازل عن رئاسة 
احلكومة املقبلة من أجل مصلحة 
العـــراق التي تتطلب تشـــكيل 
حكومة قوية ليست على غرار 
احلكومة احلالية التي كانت تعاني 
من كثير من نقاط الضعف، وشدد 
املالكي في مقابلة مع »العربية« 
اإلخبارية مساء أمس على ضرورة 
استبعاد منطق »أكون أو ال أكون« 
عن احلياة السياسية في العراق، 
مضيفا ان هذا منطق غير مقبول. 
وجدد املالكي دعوته إلعادة فرز 
وعّد أصوات الناخبني بالطريقة 
اليدوية، مؤكدا انه سيقبل بأي 
اليها مفوضية  نتيجة تتوصل 
االنتخابات والقضاء العراقي فيما 
يتعلق بالطعـــون املقدمة على 

نتائج االنتخابات مهما كانت.
 إلى ذلك، تعززت املخاوف من 
انكشـــاف الوضع األمني العراقي 
في ظل انشغال املشهد السياسي 
بالســـباق املاراثوني على تشكيل 
التحالفات املمهدة لتأليف احلكومة، 
مع وقوع مجزرة نفذها مسلحون 
يرتـــدون زيا عســـكريا قتلوا 24 
شـــخصا من عائـــالت تنتمي الى 
قوات الصحوة فجر امس في قرية 
الصوفية التابعة ملنطقة هور رجب 

في احملمودية، جنوب بغداد.

فرار 23 مدانًا باإلرهاب من سجن في الموصل
بغ��داد � وكاالت: ذكرت الش��رطة العراقية ان 23 
سجينا مدانني بجرائم مرتبطة باالرهاب فروا يوم أمس 
األول من س��جن في مدينة املوصل املضطربة شمال 
العراق. وقال مصدر في الشرطة العراقية ان املعتقلني 

فروا من خالل ثغرة أحدثوها في جدار سجن »غزالني« 
باملنطقة اجلنوبية للمدينة التي تعد أحد معاقل تنظيم 
القاعدة، الفتا ال��ى ان الهروب مت في الصباح غير ان 

احلراس لم يكتشفوه إال بعد الظهر.

رئيـــس الوزراء الســـابق رئيس 
كتلة اإلصالح، إياد عالوي رئيس 
الوزراء األسبق رئيس كتلة العراقية 
الفائزة باملرتبة االولى باالنتخابات 
البرملانية االخيرة، جعفر الصدر 
ابن رجل الدين الشيعي املعروف 
محمـــد باقر الصدر الذي أعدم في 
زمن النظام العراقي السابق، عادل 
عبداملهدي نائـــب رئيس الوزراء 
املنتهية واليته ثـــم أخيرا نوري 
املالكـــي رئيس الـــوزراء احلالي 
املنتهية واليته أيضا.  كما تضمنت 
ورقة االستفتاء مربعا فارغا إلتاحة 
الفرصة للمقترعني باقتراح شخص 
سادس قد يرونه مناسبا لشغل هذا 

املنصب بخالف األشخاص الـ 5.

الفضيلة يعارض

إال ان االستفتاء الصدري لم يحظ 
بتأييد واسع إذ أكد القيادي في حزب 
العراقي حسن الشمري  الفضيلة 

معارضة حزبه لالستفتاء.

ونقلت قناة »العربية« اإلخبارية 
أمس عن الشمري قوله »إن حزب 
الفضيلة سيحترم اآلليات التي يتم 
االتفاق عليها في االئتالف الوطني 
بغض النظر عن الشـــخص الذي 
تفرزه هذه اآللية، سواء أكان متفقا 
التيار  مع االستفتاء الذي يجريه 

الصدري أم ال«.
ومـــن ناحية أخـــرى، وضع 
القيادي في التيار الصدري نصار 
الربيعي زيارة وفد من التيار لعدد 
من البلدان العربية في إطار مساعي 
التيار الصدري لتقوية األواصر بني 

العراق ومحيطه العربي.
ـ في تصريح  الربيعـــي  وأكد 
خـــاص لراديو »ســـوا« األميركي 
أمس أن البعد اإلقليمي للعراق مهم 
جدا وكذلك البعد العربي، مشددا 
على ان تقوية العالقات مع الدول 
العربية يعتبر من العناصر املهمة 

في استقرار الوضع في العراق.
واضاف الربيعي نحن نرغب في 

وفيما تتواصل املفاوضات بني 
الكتل النيابية الفائزة في االنتخابات 
التي مضى عليها أكثر من شـــهر، 
وتســـتمر املخاوف األمنية جراء 
الفراغ السياسي، انتهت في بغداد 
وعدة مدن ومحافظات عراقية أمس، 
عملية االستفتاء الشعبي للتيار 
الصدري الختيار رئيس للحكومة 
من بني 5 مرشحني حددهم زعيم 

التيار مقتدى الصدر.
وبانتظار إعالن النتائج خالل 
التيار  افتتـــح  املقبلني  اليومـــني 
الصدري منـــذ صباح امس مئات 
املراكز أمام املقترعني الذين اشترط 
اال تقـــل أعمارهم عن 18 عاما، كما 
زارت فرق جوالة تابعة له منازل 
املواطنني واحملال التجارية واألسواق 

في املدن العراقية لهذا الغرض.
وتضمنـــت ورقـــة االقتـــراع 
أســـماء خمسة مرشـــحني لشغل 
منصب رئيس الوزراء هم حسب 
تسلسل ورودهم إبراهيم اجلعفري 

)ا.پ( صدريون يدلون بأصواتهم في االستفتاء على رئيس احلكومة العراقية أمس 

)رويترز( هوغو شاڤيز يقلد بوتني وساما خالل زيارته لكاراكاس امس االول 

)رويترز( سودانيون ينتظرون معونة البرنامج العاملي للغذاء في مقاطعة أكواتوريا اجلنوبية امس االول 

إسرائيل: ال مفّر من عملية جديدة ضد حماس

 روسيا توقع اتفاقات نووية مع ڤنزويال وبوليڤيا

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
هدد رئيس جلنة اخلارجية واألمن بالكنيســــت 
اإلسرائيلي تساحي هنغبي أمس بأنه ال مفر من خوض 
مواجهة مع حركة حماس في ظل التطورات األخيرة 

في قطاع غزة واألراضي اإلسرائيلية املتاخمة له.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية عن هنغبي 
قوله تعليقا على إعالن سالم فياض رئيس الوزراء 
الفلســــطيني عن نية السلطة الفلسطينية تأسيس 
الدولة الفلسطينية بحلول عام 2011 »إن هذا اإلعالن 
ســــيكون خطوة صحيحة إذا نفذت بالتنســــيق مع 

إسرائيل«.
حماس ردت على هذه التهديدات باعتبارها انعكاسا 
للنوايا اإلجرامية حلكومة االحتالل اإلسرائيلي وأنها 
تؤكد اســــتمرارها في ممارســــة إرهاب الدولة الذي 
يستهدف الشعب الفلسطيني وارتكاب مزيد من جرائم 

احلرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس »إن 
هذه التهديدات تتطلب ضرورة اإلسراع في اتخاذ قرارات 

إقليمية ودولية حاسمة ضد حكومة االحتالل«.
في غضون ذلك، نفت وزارة اخلارجية األميركية 
أول من امس أي صلة رسمية بينها وبني اجتماعات 
عقدت بني مســــؤولني أميركيني سابقني وممثلني عن 

منظمة حماس خالل الشهور القليلة املاضية.
وكانت تقارير إعالمية أميركية قد أشارت إلى ان 
ممثلني عن حماس من بينهم محمود الزهار وأسامة 
حمــــدان قد التقيا بــــكل من روبرت مالي املســــؤول 
الســــابق في فريق الســــالم خالل إدارة الرئيس بيل 
كلينتون والســــفير األميركي األســــبق في إسرائيل 
توماس بيكرينغ عدة مرات كان اولها لقاء في مدينة 
زيوريخ السويســــرية الصيف املاضي ثم تبعه لقاء 

في العاصمة القطرية الدوحة. 

كراكاسـ  وكاالت: اتفقت روسيا 
وڤنزويال على وضع خطط لبناء 
اول محطـــة للطاقة النووية في 
كراكاس خالل زيارة رئيس الوزراء 

الروسي فالدميير بوتني.
الڤنزويلي  الرئيـــس  وقـــال 
هوغو شاڤيز عقب لقائه بوتني 
في كراكاس امس »اننا مستعدون 
للبدء في اعداد اخلطط اخلاصة 
بـــاول مشـــروع القامـــة محطة 

نووية«.
بدوره قـــال بوتني في مؤمتر 
صحافي مشـــترك مع شاڤيز ان 
شركات النفط الروسية ستدفع 
مليار دوالر قيمة »تذكرة الدخول« 
إلى مشروع تطوير حقل «هونني6« 
النفطي في ڤنزويال، وقد مت سداد 
الدفعة األولى التي تقدر بـ 600 
مليون دوالر، كان رئيس الوزراء 
الروسي وصل إلى ڤنزويال امس 
الدفاع  االول ملناقشـــة قضايـــا 

والطاقة مع شاڤيز.
 بدوره، أعلن الرئيس البوليڤي 
ايفو موراليس في ختام مباحثاته 
مع بوتني في ڤنزويال أنه مت االتفاق 
على حصول بوليڤيا على قرض 
من موسكو بقيمة 100 مليون دوالر 

لشراء مروحيات روسية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي 
البوليڤي  الرئيس  الروسية عن 
قوله »إن هذه املروحيات ضرورية 

جدا لنا حيث نعتزم استخدامها 
في مهمات مكافحة جتارة املخدرات 
غير الشرعية، وقد توجهنا بهذا 
الطلب الى عدة دول، ولكن روسيا 
هي الدولة الوحيدة التي استجابت 

لندائنا«.
وأكد الرئيس البوليڤي على 
حتقيق تقدم كبير في توســـيع 
التعاون مع روســـيا في مجال 
الطاقة، وأضـــاف »لقد توصلنا 
الى اتفاقات للتعاون مع شركة 
»غازبروم« الروســـية في ثالثة 
حقـــول للغاز، ونـــود أن تأتي 

االستثمارات الى هذا القطاع من 
ڤنزويال ومن روسيا«.

في غضون ذلك، تعتزم روسيا 
الهجمات  املســـكونة بهواجس 
األخيرة، ابتداء من اليوم نشـــر 
أكثر من 11 ألف شرطي في موسكو 
خالل نهاية األســـبوع لضمان 
امن املؤمنني الذين سيشاركون 
فـــي االحتفاالت بعيـــد الفصح 
األرثوذكسي فيما تسود العاصمة 
أجواء من اخلوف منذ اعتداءي 
املترو االثنني املاضي اللذين أوقعا 

40 قتيال.

واشنطن تنفي علمها المسبق بحوار مع الحركة

تشديد اإلجراءات األمنية في روسيا عشية االحتفال بعيد الفصح 

وكالة الطاقة الذرية تحقق في تهريب معدات تخصيب إليران 

عرمان يحّذر من تكرار السيناريو اإليراني في السودان
وواشنطن واثقة من انتخابات »حرة ونزيهة«

عواصم ـ وكاالت: كشــــف تقرير صحافي بأن الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــــة ووكاالت مخابرات غربية حتقق 
منذ الرابع عشــــر مــــن يناير املاضي فــــي كيفية حصول 
شــــركة إيرانية على معدات محظــــورة خاصة بتخصيب 

اليورانيوم.
ونقلت شبكة »سي بي اس نيوز« األميركية عن التقرير 
الصحافي أن الوكالة الدولية التابعة لالمم املتحدة بدأت 
حتقيقهــــا بعدما حصلت على معلومــــة تفيد بأن املعدات 
احملظورة وصلت الى الشركة االيرانية عن طريق شركة 

صينية وسيطة.
وقال محقق مطلع على التحقيق اخلاص بوكالة الطاقة 
الذرية إن ايران تسعى للحصول على تلك املعدات منذ عامني 

وأنها قامت بنحو عشر محاوالت في هذا الصدد.
وأضــــاف قائال »بعض الشــــحنات وصلت، والبعض 

اآلخر لم يصل«.
وكشــــف مســــؤولون لصحيفة »وول ستريت   
جورنال« األميركية ان شركة »جافيدان مهر توز« اإليرانية 

حصلت في األسابيع املاضية على صمامات وأجهزة لقياس 
التفريغ صنعتها شركة »كا ديه فالف ديسكوت« الفرنسية 
كانت حتى ديسمبر متلكها مجموعة »تيكو انترناشونل« 

األميركية.
غير ان الشــــركتني الفرنسية واألميركية نفتا علمهما 

باملوضوع.
وأوضح مسؤولون غربيون ان الشركة اإليرانية تعمل 
منذ العام املاضي على احلصول على مواد نووية حلساب 
شركة كاالي الكهربائية وهي الشركة اإليرانية التي تشارك 
في األبحاث اخلاصة بأجهزة الطرد املركزي والتطوير وهي 

جزء من منظمة الطاقة النووية اإليرانية.
وقال املســــؤولون أيضا ان »جافيدان مهر توز« سعت 
للحصول على أجهزة مغناطيس تستخدم في أجهزة الطرد 

املركزي أثناء تخصيب اليورانيوم.
و كشفت الصحيفة نقال عن مصادرها أن الوكالة الدولية 
تلقت في 14 يناير رســــالة إلكترونية تقول ان الصمامات 
نقلت إلى إيران عبر وسيط يدعى فيكاس قمر تالوار ميثل 

شركة »زيجيانغ اوهاي« الصينية مقرها شنغهاي وهي 
فرع من مجموعة جينزهو ومقرها مدينة ونزهو.

الى ذلك، حذر الرئيــــس اإليرانى أحمدي جناد القوى 
الكبرى من مغبة اإلقدام على مغامرة جديدة قائال »ال تبدأوا 
مغامرة جديدة« مؤكدا استعداد ايران للتعاون معهم في 

مسألة نزع السالح النووي في العالم.
وقال الرئيس االيراني أمس »إننا متهمون بشــــيء لم 
نفكر فيه حتى في مشاريعنا النووية«، مشيرا الى أن فرض 
عقوبات ضد ايران بســــبب برامجها النووية سوف يزيد 

دوافعها لتحقيق املزيد من التقدم التكنولوجي.
وأضاف جناد في خطاب ألقاه في منطقة سيرجان في 
جنوب شرق ايران، حيث افتتح مشروعا صناعيا« انكم 
ال تستطيعون ترويع أمتنا من خالل مثل هذه التهديدات 

او عرقلة تقدمنا«.
وقــــال في اخلطاب الذي بثته قنــــاة »خبر« االخبارية 
»كلما حاولتم ان توقفوا مســــيرتنا بالقوة، أدت مثل هذه 

التهديدات الى زيادة دوافع الشعب«.

وستكون »على اكبر قدر ممكن 
من احلرية والنزاهة«.

وقال غرايشـــن اثر لقاء مع 
القومية  مســـؤولي املفوضية 
لالنتخابات السودانية ان هذه 
الهيئة »أطلعتنـــي مبعلومات 
بـــأن االنتخابات  أثق  جعلتني 
ستبدأ في املوعد املقرر وستكون 
على اكبر قدر ممكن من احلرية 

والنزاهة«.

الرئاسة دون أهل دارفور ستكون 
منقوصة، ولذلك رأينا مقاطعة 
االنتخابات على كل املستويات 
فـــي كل دارفـــور، ومقاطعـــة 

انتخابات الرئاسة.
املوفد  اعـــرب  من جانبـــه، 
األميركي للســـودان ســـكوت 
غرايشـــن أمس عن »ثقته« في 
ان االنتخابات السودانية املقررة 
في ابريل ستجري في موعدها 

اآلخرين.
من جهة أخرى، نفى عرمان 
وجود صفقة مع حزب البشير 
قائال إن »املؤمتر الوطني ليس 

لديه ما يقدمه لنا«.
وارجع ســـبب انســـحابه 
من دارفور إلـــى وجود قانون 
الطـــوارئ وقال ان من يصوت 
هناك ليـــس أهل دارفور وإمنا 
انتخابات  أجهزة األمن.كما أن 

جزءا من العملية الدميوقراطية 
بل حلماية الرئيس الســـوداني 
عمر البشير من احملكمة اجلنائية 
التي تطالب بتوقيفه.  الدولية 
وأنه يريد اكتساب الشرعية دون 

أي عملية دميوقراطية.
واضاف ان قرار انســـحابه 
جـــاء بعد أن تأكـــد حلركته أن 
االنتخابات ما هـــي إال محاولة 
النتخاب شخص واحد، مبباركة 

عواصمـ  أ.ف.پـ  د.ب.أ: أعلنت 
القومية لالنتخابات  املفوضية 
أمس ان االنتخابات العامة املقررة 
في السودان من احلادي عشر الى 
الثالث عشر من ابريل، لن تؤجل 
رغم الطلبات بهذا الصدد الذي 

تقدمت بها احزاب معارضة.
وأعلن عبداهلل احمد عبداهلل 
مساعد املسؤول عن املفوضية 
القومية لالنتخابات في تصريح 
صحافي اثر لقاء عقده مع املوفد 
الى السودان سكوت  االميركي 
غرايشن »تؤكد املفوضية القومية 
لالنتخابـــات ان االنتخابـــات 
املقررة  ستجري في مواعيدها 
في احلادي عشر والثاني عشر 

والثالث عشر من ابريل«.
جاء ذلك ردا على مطالب حزب 
االمة أمس االول بإرجاء موعد 
االنتخابات التشريعية واإلقليمية 
إلى األسبوع االول  والرئاسية 

من مايو.
من جهته، حذر ياسر عرمان 
مرشح احلركة الشعبية احلاكمة 
في جنوب السودان والذي كان 
املنافس االبرز للرئيس عمر حسن 
البشـــير قبل أن ينسحب، من 
وقوع أعمال عنف، بسبب عمليات 
التزوير الواسعة التي قال إنها 

جتري على قدم وساق.
وقال عرمـــان في مقابلة مع 
صحيفة »الشـــرق األوســـط« 
اللندنيـــة الصـــادرة أمس إن 
السودانيني قريبون من سيناريو 

إيراني بسبب التزوير.
السياســـي  ان املكتب  وقال 
للحركة الشعبية في جوبا توصل 
إلى قرار بان االنتخابات ليست 

نجاد يحّذر: الضغوط تعزز التصميم على مواصلة البرنامج النووي

مفوضية االنتخابات ترفض طلبات المعارضة بإرجاء االنتخابات


