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 اخلرطومـ  وكاالت: ارجأت مفوضية 
النتائج  االنتخابات السودانية اعالن 
النهائيــــة الول انتخابــــات تعدديــــة 
في الســــودان منذ 24 عاما الى االحد 

املقبل.
وارجع املسؤول االعالمي باملفوضية 
صالح حبيب في تصريح صحافي سبب 

التأجيل لـ «ضخامة عمليات الفرز والعد 
التي جتري في آالف املراكز« مشيرا الى 

ان »معظمها شارف على االنتهاء«.
وبــــدأت مفوضيــــة االنتخابــــات 
منذ يومني بإعــــالن النتائج اجلزئية 
لالنتخابات على مستوى البرملان القومي 
واملجالس التشريعية الوالئية اال ان هذه 

العملية متضي بشكل بطيء حيث لم 
يعلن الى االن اكثر من 10% من جملة 

الفائزين.
يذكر انه ادلى نحو 60 % من جملة 
القوائم  الســــودانيني املســــجلني في 
االنتخابية البالغ عددهم 16.5 مليونا 

بأصواتهم في 13 الف مركز.

مفوضية االنتخابات في السودان ترجئ إعالن النتائج إلى األحد 

العراق: »وثبة األسد« تواصل اقتناص قادة القاعدة وتقتل العبيدي
بغداد للحضور.

رفض التجديد للمالكي

في غضـــون ذلك، قال عضو 
»االئتـــالف الوطنـــي العراقي« 
همام حمودي ان اصرار »ائتالف 
دولـــة القانون« على ترشـــيح 
رئيس الـــوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكي لوالية ثانية يؤثر 
علـــى عرقلة إعالن التحالف بني 

االئتالفني.
ومازال هذا الترشـــح يواجه 
التابعة  رفضا من كتلة االحرار 
للتيار الصدري الذي يشكل احد 
املكونات االساسية في االئتالف 

الوطني العراقي.
وكان اخلـــالف بـــني املالكي 
وزعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر قد تعمق عندما قاد املالكي 
حملة عســـكرية لضرب »جيش 
املهدي« في البصرة جنوب العراق 
وفي حي الصدر ببغداد عام 2008 
واصفا عناصر اجليش املذكور 

باخلارجني عن القانون.
وقال حمـــودي في تصريح 
أذاعته فضائية »الفرات« التابعة 
العراقي أن  الوطنـــي  لالئتالف 
»االئتالف الوطني ينتظر مبادرة 
من ائتالف دولة القانون ملعاجلة 
أمريـــن األول اختيـــار رئيـــس 
وزراء باعتمـــاد مبـــدأ التوافق 
والثاني يتعلق بضمانات للبقاء 

متفاهمني«.
اعلنـــت كتلة  من جانبهـــا، 
العراقية بزعامة رئيس الوزراء 
األسبق اياد عالوي أنها مع اعادة 
فرز األصـــوات يدويا في بغداد 

ولكن حتت رقابة دولية.

12 و16 عاما«، واكد الضابط ان 
»املسلحني اقدموا على ذبح ابنائه 
الصبيان بعد قتلهم«.واشار الى 
ان »رب االسرة كان في واجبه 

في احدى نقاط احلراسة«.
وفي حـــادث اخـــر، اعلنت 
الشـــرطة مقتل مدير شـــرطة 
هيت وأحد مســـاعديه بانفجار 
عبوة ناسفة، واوضح مصدر في 
الشرطة ان »مسلحني مجهولني 
فجروا منزل ظفر ستوري احد 
قياديي حتالـــف وحدة العراق 
»بزعامـــة وزير الداخلية جواد 
البوالني«، ما اسفر عن اضرار 
مادية، واضـــاف »توجه املقدم 
رحيم عمر مدير الشرطة وفي 
طريقه انفجرت عبوة ناســـفة 
على موكبه، اسفرت عن مقتله 
مع احد مســـاعديه، واصابة 3 

اخرين«.

بدء إعادة الفرز ببغداد 

وارتفعت وتيرة اعمال العنف 
في العراق مؤخرا فيما مازالت 
املفاوضات لتشـــكيل احلكومة 
متعثرة، وتوقعـــت املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات انتهاء 
عملية إعادة العد والفرز ألوراق 
االقتراع في بغداد خالل مدة ال 
تتجاوز 10أيام، واشـــار عضو 
مجلس املفوضني في املفوضية 
سردار عبدالكرمي في تصريح 
الى ان عمليات إعادة العد والفرز 
يدويا في العاصمة بغداد بدأت 
امس، وأبلغت املفوضية الكيانات 
السياسية حلضور ممثيلها عملية 
اعادة العـــد والفرز كما وجهت 
دعوة إلى املراقبني الدوليني في 

من صباح )امس( وقاموا بقتل 
جميع افراد اسرته املكونة من 
خمسة اشخاص في قرية البو 
فراج فـــي منطقـــة الطارمية، 
واضاف ان »الضحايا هم زوجته 
وابنته البالغة 22 عاما وثالثة 
من اوالده تتراوح اعمارهم بني 

الشـــرطة العراقيـــة عن مقتل 
افراد من عائلة قيادي  خمسة 
من قـــوات الصحوة املناهضة 
للقاعـــدة، وقال العقيد توفيق 
اجلنابي ان مسلحني مجهولني 
اقتحموا منزل ابوعلي القيادي 
في قوات الصحوة في وقت مبكر 

»العبيدي كان ضابطا في جهاز 
املخابرات العراقي السابق، وهو 
مـــن اهالي مدينة احلظر جنوب 

املوصل«. 

ذبح أبناء قيادي بالصحوة 

من جهـــة اخـــرى، اعلنت 

ابوصهيب في حي سومر جنوب 
مدينة املوصل مما اسفر عن اصابة 
احد اجلنود بجروح. وتابع قائال ان 
ابوصهيب »رفض تسليم نفسه بعد 
نداءات اطلقتها القوات، ومت الهجوم 
على املنزل وعثر على جثته مقتوال 
داخله«.  هذا وافادت مصادر بأن 

القائد العسكري لتنظيم القاعدة 
في محافظـــات نينوى وكركوك 
وصـــالح الديـــن«، واضاف ان 
»العملية جرت فجر اليوم )امس( 
في مدينة املوصل«، ويأتي مقتله 
بعد يوم من اعالن مقتل زعيمي 

تنظيم القاعدة في العراق.
 وقال مســـؤول امني عراقي 
رفيع املستوى رفض الكشف عن 
اسمه ان تنظيم القاعدة في العراق 
يشهد حاليا اياما سوداء مؤكدا 
انه ليس امـــام قيادات التنظيم 
وعناصـــره »ســـوى الهجرة او 
التسليم او املوت، النهم اصبحوا 
مكشوفني لنا«.وجرت العمليات 
التي قتل فيها قياديني للقاعدة بعد 
احلصول على معلومات مهمة من 
احد قيادات التنظيم الذين وقعوا 
خالل االيام القليلة املاضية بقبضة 
القوات العراقية. وتشير املصادر 
الى ان رئيس الوزراء نوري املالكي 
كلف خلية استخباراتية لتحليل 
املعلومات باقصى سرية للوصول 

الى االهداف.
بــــدوره، اكد املتحدث باســــم 
الركن محمد  اللواء  الدفاع  وزارة 
العســــكري مقتل العبيدي. وقال 
ان »ابوصهيب خبير في الشؤون 
العســــكرية وهو مطلوب خطير 
ومتخصص في االعداد والتخطيط 
والتنفيذ للعمليــــات االرهابية«، 
واضاف »تولدت لدينا معلومات 
استخباراتية حول مكان تواجده في 
محافظة املوصل بعد مكوثه فترة 
في محافظة االنبار«، واوضح ان 
قوة عراقية اميركية مشتركة قد 
تعرضت الطالق نار كثيف عندما 
دهمت املنزل الذي كان يسكن فيه 

بغداد ـ وكاالت: مع استمرار 
املفاوضـــات العقيمة لتشـــكيل 
احلكومة املقبلة، أعلنت السلطات 
العراقيـــة أمس اطالق تســـمية 
»وثبة األســـد« علـــى عمليات 
مطاردة قيـــادات تنظيم القاعدة 
والتي اسفرت عن مقتل ثالث اكبر 
قيادييها أمس، على ما أفاد بيان 
صادر عن قيادة عمليات بغداد.

البيان أن »القوات  وكشـــف 
االمنية تطلق تسمية وثبة االسد 
على العمليات التي بدأت باعتقال 
احد زعماء تنظيم القاعدة بتاريخ 
11 مارس«، مؤكدا أن »العمليات 

التزال مستمرة«.
الناطق باســـم قيادة   وكان 
عمليات بغداد اللواء قاسم عطا 
اعلن أمس مقتل الزعيم العسكري 
في مناطق شـــمال العراق احمد 
العبيدي بعملية عراقية اميركية 

مشتركة.
 واكد الناطق في وزارة الدفاع 
العملية مرتبطة باملعلومات  ان 
التي مت احلصول عليها من خالل 
الغارات ضد قادة تنظيم القاعدة 

في الثرثار.
 في إشارة الى مقتل ابوعمر 
العراق  امير دولـــة  البغـــدادي 
االســـالمية وابوايوب املصري 
وزير احلرب فيها، وجاءت بعد 
احلصول على معلومات من احد 
قيـــادات تنظيم القاعدة الذي مت 

اعتقاله.

العراق

وقال عطـــا ان »قوة عراقية 
اميركية متكنت من قتل االرهابي 
احمد العبيدي امللقب ابوصهيب، 

عالوي: نؤيد إعادة الفرز يدوياً في بغداد ولكن برقابة دولية

)أ.پ( جنديان عراقيان يعاينان املوقع الذي حدثت فيه عملية دهم مشتركة بني القوات العراقية واالميركية والتي قتل فيها زعيما القاعدة البغدادي واملصري في تكريت 

اإلمارات: العالقة مع إيران ستظل سلبية
بسبب احتاللها للجزر الثالث

 أبوظبيـ  أ.ش.أ: أكد الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان وزير اخلارجية اإلماراتي أن قضية اجلزر 
اإلماراتية الثالث )طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموسى( التي حتتلها إيران تشكل عامال سلبيا 
في العالقة بني البلدين وستظل مؤملة بالنسبة لكل 

مواطني الدولة.
 ونقلت وكالة »وام« اإلماراتية لألنباء عن الشيخ 
عبـــداهلل بن زايد قوله – خـــالل اجتماع املجلس 
الوطني االحتادي امس »إن احتالل أي أرض عربية 
هو احتالل وليس ســـوء فهم وال فرق بني احتالل 
إســـرائيل للجوالن أو جلنوب لبنـــان أو للضفة 
الغربية أو غزة فاالحتالل هو االحتالل وال توجد 

أرض عربية أغلى من أرض عربية أخرى«.
 وقال »كإماراتي البد أن أكون، بل وكل إماراتي، 
أكثر حساســـية الحتالل جزء من اإلمارات من أي 
أرض عربية أخرى، وإال سيكون املرء كمن يكذب 

على نفسه«.
 وأضاف أنه ال يقارن بني إســـرائيل وإيران إال 
أن االحتـــالل هو االحتالل فهو غيـــر قانوني في 
العرف العربي، كما هو غير قانوني إسالميا ودوليا، 
موضحا أن إيران تقف موقف املتعنت والرافض لكل 
مبادرات اإلمارات حلل القضية بالتفاوض املباشر 

أو التحكيم الدولي.
 ودعا مواطني الدولة إلى التفكير بشكل مختلف 
لدعم إخوتهم املواطنني في جزيرة أبوموسى على 
وجـــه اخلصـــوص ألن إمكانيـــة التواصل معهم 
تكاد تكون معدومة حتت االحتالل اإليراني الذي 

مينع إيصال املساعدات ومواد البناء أو اخلدمات 
األخرى.

 ووجه العتاب إلى وسائل اإلعالم خاصة احمللية 
لعدم تسليط الضوء على مواطني اجلزر الثالث 
الواقعـــة حتت االحتالل اإليراني الذي ال يوفر أي 

مساعدات للمواطنني فيها.

تركيا تعرض وساطتها لحل أزمة الملف النووي اإليراني 

»الپنتاغون« تحذّر: إيران ستستطيع ضرب أميركا في 2015 
عواصمـ  وكاالت: دفعت الصني وتركيا 
مجددا امس باجتاه التمسك بالديبلوماسية 
حلل النزاع بشان البرنامج النووي االيراني 
في حني تزداد مخاوف واشنطن من امكانيات 
ايران العسكرية اذ افاد تقرير لوزارة الدفاع 
االميركية )الپنتاغون( بان طهران قد تصبح 
قادرة على انتاج صاروخ قادر على ضرب 

الواليات املتحدة بحلول عام 2015.
وجاء في التقرير الذي صدر هذا الشهر 
وكشف عنه النقاب أمس االول أن »إيران 
ومبســـاعدة أجنبية كافية ستتمكن على 
األرجح من تطوير واختبار صاروخ ذاتي 
الدفع عابر للقارات ميكنه الوصول للواليات 

املتحدة بحلول عام 2015«. 
وتســـلم الكونغرس نسخة سرية من 

التقرير حول اجليش االيراني.
وذكر في التقريـــر ان »برنامج إيران 
النووي ورغبتها في احلفاظ على إمكانية 
تطوير أســـلحة نووية جزء أساسي من 

استراتيجية الردع لديها«.
 من جانبه وصف رئيس جلنة القوات 
املسلحة في مجلس النواب آيك سكيلتون 
التقرير بأنه »نظرة شاملة للوضع العسكري 
في إيران«، واشتمل التقرير أيضا على تقدير 
لقدرات إيران العسكرية االوسع ودعمها 
ملقاتلني في العراق وأفغانســـتان بجانب 
حركة حماس في االراضي الفلســـطينية 

وحزب اهلل في لبنان.
وذكر التقرير دون أن يوضح تفاصيل 
أن حزب اهلل قام وبدعم من إيران بتجديد 
ترسانته عما كانت عليه أثناء احلرب التي 
شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006، وقال 
ان إيران لديها القـــدرة من خالل عالقتها 
الطويلة بحزب اهلل »على ضرب إسرائيل 
بشكل مباشر وهي تهدد مصالح إسرائيلية 

وأميركية في العالم«.
كما أشـــار إلى ما مت العثور عليه في 
االونة االخيرة من اســـلحة أعطتها قوة 
القدس االيرانية ملتشددين أفغان، واشتملت 
مخابئ األسلحة التي مت كشفها على »كميات 
كبيرة من االسلحة اإليرانية الصنع« بينها 

صواريخ 107 مليمترات.
البرية  القـــوات  التقريـــر قوام  وقدر 
االيرانيـــة بنحو 220 ألف فـــرد و»قوات 
املقاومة البرية« التابعة للحرس الثوري 
بنحـــو 130 ألف فرد، وقال ان إيران متلك 

بني 1800 و1900 دبابة.

عقوبات جديدة

في غضون ذلك، حذرت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون من خطر نشوب 
صراع في املنطقة اذا لم تفرض األمم املتحدة 
عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها 

النووي.

وقالت كلينتون في مقابلة مع صحيفة 
»فايننشال تاميز« نشرت امس »إن جتاهل 
التهديد الذي تشكله طهران سيضع العالم 
في وضع أكثر خطورة في غضون ســـتة 

أشهر إلى سنة«.
ودعت إلى »فـــرض عقوبات في أقرب 
وقت ممكن ضد إيران« ملواجهة اعتراض 
الصني وتركيا والبرازيـــل على مثل هذا 

اإلجراء.

أوغلو ومتكي

مبوازاة ذلك، عرضت تركيا العضو غير 
الدائم في مجلس االمن الدولي وساطتها 
للمساعدة على اخلروج من الطريق املسدود 
الذي وصل اليه عرض تبادل اليورانيوم 

املطروح امام ايران.
وشدد وزير اخلارجية التركي احمد داود 
اوغلو خالل زيارته الى طهران امس على 
ان انقرة التي عارضت املساعي االميركية 
لفرض سلسلة عقوبات رابعة على ايران، 
تفضل التفاوض حلل ازمة امللف النووي، 
وقال اوغلو في ختام لقاء مع نظيره االيراني 
منوچهر متكي ان »تركيا مستعدة للعب 
دور وسيط في مسألة تبادل اليورانيوم« 
بني ايـــران والقوى الكبرى مضيفا »نامل 
في ان يكون لنا دور مفيد في هذا امللف«، 
وتابع: »سنواصل بذل اقصى جهودنا ملعرفة 

ما ميكننا فعله بالنســـبة لصفقة تبادل 
الوقود النووي«.

من جهته، قال وزير اخلارجية االيراني 
خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع اوغلو 
ان ايران كانت جتري بانتظام مشاورات 
مع تركيا بخصوص البرنامج النووي لكنه 
لم يرد بشـــكل واضح على عرض انقرة 
االخيـــر، واكد ان طهران تبقى مســـتعدة 
لتبادل اليورانيوم بحســـب الطرق التي 
حددتها، وقال متكي »اذا كانت لدى الطرف 
االخر الرغبة السياسية اجلدية في التوصل 
الى تبادل الوقود، فذلك ميكن ان يشـــكل 
مناسبة الســـتعادة الثقة في جو متعدد 

االطراف«.

الصين

الى ذلك، قالت املتحدثة باســـم وزارة 
اخلارجيـــة الصينيـــة جيانغ يـــوي إنه 
مازال هنـــاك مجال للتوصل إلى حل عبر 
املفاوضات لبرنامـــج إيران النووي على 
الرغم من محادثات بني قوى كبرى حول 

فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقالت جيانغ يوي في تصريح صحافي 
مقتضب ان الدول الست تناقش »عناصر« 
مسودة قرار ملجلس االمن اقترحتها الواليات 
املتحدة، لكنها أكدت أن بكني التزال تأمل في 

التوصل حلل عبر التفاوض مع إيران.

بريطانيا: »األحرار« يقصي
»العمال« الحاكم للمركز الثالث

في سلسلة من استطالعات الرأي

تايلند: المعارضة تتراجع 
وتلغي تظاهرة في بانكوك

أثر تهديد الجيش بإطالق النار على المتظاهرين

لنـــدن ـ يو.بي.آي: أظهرت سلســـلة من 
اســـتطالعات الرأي أمس أن صعود شعبية 
حزب الدميوقراطيـــني األحرار في بريطانيا 
بفضل األداء القوي لزعيمه نك كليغ في املناظرة 
التلفزيونية األولى لزعماء األحزاب الرئيسية 
الثالثة دفعت بحزب العمال احلاكم إلى املركز 
الثالث ووضعت بريطانيا على طريق تعليق 
البرملان في االنتخابات العامة التي ستجرى 

في السادس من مايو املقبل.
ومنـــح اســـتطالع أجرتـــه مؤسســـة 
»آي ســـي إم« لصحيفـــة الغارديـــان حزب 
 احملافظني 33% من أصوات الناخبني وحزب
الدميوقراطيـــني األحرار 30% وحزب العمال 

.%28
واشـــار إلى أن هذه هي املرة األولى التي 
يحل فيها األخير في املرتبة الثالثة منذ العام 

.1984
ووجد االســـتطالع أن 74% من الناخبني 
البريطانيني اعتبروا أن كليغ صادق بخصوص 
السياسات التي يتبناها حزبه باملقارنة مع 
53% لزعيم حزب احملافظني ديڤيد كاميرون 
و51% لزعيـــم حزب العمال احلاكم غوردون 

براون.

بانكـــوك ـ أ.ف.پ: عدل »القمصان احلمر« 
عن التظاهر أمس في احلي املالي في بانكوك 
أمام االنتشار الكثيف للقوات االمنية ملنعهم 

من ذلك، كما أعلن احد مسؤوليهم.
وانتشر آالف اجلنود وشرطة مكافحة الشغب 
بينهم كثيرون مجهزون بأسلحة، منذ صباح 
امس االول حلماية حي ســـيلوم الذي يعتبر 
املركز املالـــي للعاصمة ومنع املتظاهرين من 

عرقلة النشاط االقتصادي بشكل اضافي.
وقال قيادي في املعارضة ناتاوات سايكوار 
ان »القمصـــان احلمر لن ينظموا تظاهرة في 
حي سيلوم الن احلكومة أرسلت عشرات آالف 

اجلنود املسلحني«.
وأضاف »لكننا ســـننتظر، وفور مغادرة 
اجلنـــود، ســـنذهب لتقـــدمي دعمنـــا لرجال 

االعمال«.
وقبـــل ذلك هـــدد الناطق باســـم اجليش 
الكولونيل سانسني كاوكمومنرد املتظاهرين 
باطالق النار عليهم اذا اقتحموا حواجز االسالك 
الشائكة. وقال ان »القوات االمنية ستبدأ بإطالق 
الغاز املسيل للدموع واذا لم تتمكن من وقف 
املتظاهرين فان اجلنود ســـيتحركون بشكل 

حاسم باطالق الرصاص احلي«.

عواصمـ  وكاالت: أعرب الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس عن تهانيه السرائيل بحلول الذكرى الـ 
ــان قيامها مؤكدا على  ــة التي متثلت بإع 62 للنكب
ــابيع من  ــخة« بني البلدين، بعد أس ــة الراس »العاق

التوترات.
ــا بيننا من  ــالة »نواصل م ــال أوباما في رس وق
ــي على ثقة بأن  ــة ومتينة.. إنن ــة صداقة قوي عاق
ــتقوى خال الشهور واألعوام  عاقتنا اخلاصة س

املقبلة«.
ــرائيل  وأضاف أنه يتطلع »للعمل مع حكومة اس
ــام واألمن الشامل في الشرق  من أجل حتقيق الس
ــاس  ــط، مبا في ذلك التوصل حلل على أس األوس

دولتني مع الفلسطينيني«.
ــرائيلي  ــرى تلقى الرئيس االس ــي هذه الذك وف
شيمون بيريز برقيات تهنئة من بضعة رؤساء دول 
ــاء الروسي دميتري مدڤيديڤ  اجانب، منهم الرؤس
والتركي عبداهلل غول واملصري حسني مبارك، كما 

جاء في بيان للرئاسة.
واشار الرئيس مبارك الى ضرورة »وضع عملية 

ــام في الشرق االوسط على الطريق الصحيح  الس
النهاء دوامة العنف واراقة الدماء«.

ــاح اجلو االسرائيلي  وحلقت طائرات تابعة لس
ــا قامت البحرية  ــرائيلية فيم فوق ابرز املدن االس
احلربية بعروضات قبالة السواحل االسرائيلية في 

املتوسط.
من جهة اخرى فتح اجليش االسرائيلي عددا من 

قواعده امام الزوار.
ــر االفا من رجال الشرطة والعسكريني في  ونش
ــا فرض اغاقا محكما على  جميع انحاء الباد فيم
ــل الثاثاء تخوفا  ــة الغربية حتى منتصف لي الضف

من حصول هجمات.
ــنوات  ــل بروزا من الس ــن وجودهم كان اق لك
ــرا الى التراجع  ــابقة والتوتر اقل وضوحا نظ الس

الكبير للعمليات.
ــي حلركة  ــى ذلك، هدد رئيس املكتب السياس ال
ــد من  ــر املزي ــس بأس ــعل ام ــد مش ــاس خال حم
ــرى  ــرائيليني لضمان حترير األس ــود االس اجلن

الفلسطينيني.

وقال مشعل في خطاب ألقاه مبخيم اليرموك قرب 
دمشق مبناسبة فعاليات أسبوع األسير الفلسطيني 
ــم باهلل العظيم  ــرى الفلسطينيني اقس »أقول لاس
ــدو الصهيوني،  ــم انف الع ــنفرج عنكم رغ اننا س
ــاء اهلل، وأقول لقادة  ــة قريبا ان ش ــترون احلري س
ــر  العدو اجلبناء: لم يبق امامنا اال حل وحيد سنأس

جنودكم كما تأسرون جنودنا ونساءنا«.
وتطرق الى موضوع اجلندي االسرائيلي األسير 
ــاليط فاشار الى ان »شاليط لم يكن االول  جلعاد ش
ــاليط وألهل  ــول لوالد ش ــون االخير واق ولن يك
ــا: ال تلوموا اال  ــرون الحق ــرى الذين سيأس االس
ــؤولية ألنهم افشلوا  قادتكم فهم من يتحملون املس
صفقة التبادل االخيرة«. وتطالب »حماس« باالفراج 
ــطينيني في اسرائيل من  عن مئات املعتقلني الفلس
ــيون وعسكريون مقابل شاليط  بينهم قادة سياس
الذي يحمل ايضا اجلنسية الفرنسية. وكان شاليط 
ــر مسلحني فلسطينيني على تخوم  قد وقع في أس
قطاع غزة في 25 يونيو من عام 2006 وهو محتجز 

منذ ذلك الوقت لدى حركة حماس.

مشعل يهدد بأسر المزيد من جنودها

أوباما إلسرائيل في ذكرى النكبة:
عالقتنا ستقوى خالل الشهور المقبلة

وزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان


