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اخلرطومـ  كونا: اعترف حزب املؤمتر الوطني 
احلاكم في السودان الول مرة بوقوع حاالت تزوير 
بعضها لصاحله في اول انتخابات تعددية جتري 

في البالد منذ 24 عاما.
 وقال مرشــــح احلزب الذي فاز مبنصب والي 
والية اخلرطــــوم عبدالرحمن اخلضر في مؤمتر 
صحافي عقده هنا أن التحقيقات أشارت إلى وجود 

12 حالة تزوير يجري التحقيق فيها من بينها ست 
حاالت يشتبه في ان اعضاء بحزبه او متعاطفني 

معه قد تورطوا فيها.
 وأضاف اخلضر »نحن حتى االن غير متأكدين 
من ان مرتكبي حاالت التزوير الستة هم اعضاء في 
حزبنا وإذا أثبتت التحقيقات ذلك فسنحاسبهم فورا 
اما اذا اكتشفنا ان احلاالت من متعاطفني مع احلزب 

فسيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم«.
 وشــــدد اخلضر على ان حزبه ال يحتاج الى 

تزوير ارداة الشعب لضمان فوزه.
 وقد اعلنت املفوضية االنتخابية فوز اخلضر 
مبنصب والي اخلرطوم مبليون و147 ألف صوت 
فيما حصل مرشح املؤمتر الشعبي املعارض على 

نحو 53 الف صوت وحل ثانيا.

 مسؤول بالحزب الحاكم في السودان يعترف  بوقوع حاالت تزوير في االنتخابات

)أ.ف.پ(صورة وزعتها احلكومة العراقية لـ »أبوعمر البغدادي« احلقيقي قبل قتله األحد املاضي .. وصورة عن التلفزيون ملعتقل اعترف بانه »أبوعمر البغدادي«في العام املاضي 

طفلة فلسطينية أمام الفتة مرفوعة مبناسبة مؤمتر املقاومة الشعبية الفلسطينية في قرية بلني برام اهلل  )رويترز(

)أ.پ( مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي متحدثا أمام مؤمتر في طهران امس 

نفت عزمها إنتاج صواريخ تطول أميركا ونجاد يعلن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في مفاعل طهران

إيران تطلق مناورات »الرسول األعظم 5« في الخليج وتدعو جيرانها للمشاركة 
نقله راديو »سوا« األميركي »إن 
القرار في هذا الشأن سيصدر في 
العام احلالي وبناء عليه ستبدأ 

أعمال اإلنشاء«.
على صعيـــد متصل، طالب 
صاحلي الـــدول الغربية بتقدمي 
»الضمانات امللموسة والكافية 
الجنـــاز صفقة مبادلـــة الوقود 

النووي«.
وقال صاحلي في تصريحات 
للصحافيني على هامش اجتماع 
مجلس الوزراء »ان اصل التبادل 
قضية مقبولة لكـــن املوضوع 
املهم هـــو ان تتوافر الضمانات 
امللموسة والكافية على ان تتم 
عملية املقايضة في وقت واحد 
وداخل اراضينا«. في غضون ذلك، 
أعلـــن الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد أن إيران تنتج حاليا 
اليورانيوم املخصب بنسبة %20 

ملفاعل طهران البحثي.
وأضاف جنـــاد، في تصريح 
لقناة »آر تـــي إل« التلفزيونية 
األملانية أمس االول، أنه رغم ذلك 
فإنه ميكن تبادل اليورانيوم ولكن 
بدون شـــروط، موضحا: »اننا 
مســـتعدون لتقدمي اليورانيوم 
املخصب بنسبة 5.3% ولكن التبادل 

يجب أن يتم بالتزامن«.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية )إرنا( عن أحمدي جناد 
قوله إن »الدول التي متتلك القنبلة 
النووية تعتبر الطاقة النووية 
معادال للقنبلـــة النووية لكيال 
تسمح للشعوب باالستفادة من 
هذه الطاقة وهذه القضية تعتبر 

خيانة كبرى للبشرية«.

عواصـــم ـ يو بي آي ـ د.ب.أ 
ـ أ.ف.پ: وصف املرشـــد االعلى 
للثـــورة في إيران علي خامنئي 
أمس تهديدات الرئيس األميركي 
باراك أوباما النووية ضد بالده بـ 
»النقطة السوداء« وطالب املجتمع 
الدولي بعدم التغاضي عن تلك 
التهديدات مؤكدا انه »لن يسمح 

بتكرارها«.
ونقلت وكالة انباء فارس شبه 
الرســـمية عن خامنئي قوله ان 
ما قام به الرئيس األميركي »من 
تهديد باستخدام السالح النووي 
ميثل نقطة ســـوداء تسجل في 

جدول اعمال تلك احلكومة«.
وقال »ال يحق للمحافل الدولية 
التهديدات«،  التغاضي عن تلك 
محذرا »لن نسمح الميركا بتكرار 

تلك التهديدات«.
في غضون ذلك، صرح نائب 
الثورة  العام حلـــرس  القائـــد 
اإلسالمية في إيران العميد البحري 
حسني ســـالمي بأن وحدات من 
البحرية التابعة للحرس الثوري 
ستبدأ اليوم مناورة عسكرية في 
مياه اخلليج ومضيق هرمز حتمل 

اسم »الرسول االعظم 5«.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية 
االسالمية االيرانية )إيرنا( عن 
العميد سالمي قوله في مؤمتر 
صحافي أمس ان  هذه املناورة 
التي تستغرق ثالثة أيام وجتري 
في أربع مراحل وتشـــارك فيها 
وحـــدات من القـــوات البحرية 
والبريـــة واجلويـــة للحـــرس 
الثوري تهدف إلى تعزيز االمن 
واالســـتقرار في ميـــاه اخلليج 

ومضيق هرمز.
ونقلت »فارس« عن سالمي 
قولـــه إن »احلفـــاظ على األمن 
فـــي اخلليـــج ومضيـــق هرمز 
الرئيسيني  الطريقني  بوصفهما 
لالقتصاد والطاقة في العالم هو 
الهدف االساســـي من املناورات 
احلربية، موضحا »هذه املناورات 
احلربية ليست تهديدا ألي دولة 

صديقة«.
وأعرب عن أمله في أن تشارك 
الدول املطلة علـــى اخلليج في 

ومن البحر نحـــو أهداف داخل 
البحر إضافة إلى أنظمة صاروخية 

وأجهزة متطورة.
الدفاع  بدوره نفـــى وزيـــر 
اإليراني اجلنرال أحمد وحيدي 
أمس ان تكون ايران تريد انتاج 
صواريخ بالستية عابرة للقارات 
الواليات  قادرة علـــى اصابـــة 
املتحدة، بحســـب ما نقلت عنه 

وكالة االنباء االيرانية.
وقال وحيدي »ال منلك مثل 
هذا البرنامج. هذا جزء من احلرب 

القتالية للقوات املســـلحة كما 
ســـيتم اختبار سالح جديد من 
شأنه تأمني األمن في املنطقة من 

قبل احلرس الثوري«.
وأضاف »ســـنطلع جماهير 
شـــعبنا علـــى تفاصيـــل هذه 
املناورات في الوقت احملدد لكن 
ميكن القول انها تدخل في إطار 
رفع االستعدادات القتالية اضافة 
الى اختبار سالح جديد يتم خالل 

هذه املناورة«.
ولم يتحـــدث عن ماهية هذا 

مثل هذه املناورات وشـــدد على 
أن املناورة حتمل رسالة صداقة 
وسالم إلى دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
مـــن جهته صـــرح املتحدث 
باسم مناورة »الرسول االعظم 
5« العميد علي رضا تنسيري بأن 
القوات املشاركة في هذه املناورة 
التي تستمر ثالثة  العســـكرية 
أنواع الصواريخ  أيام ستختبر 
القصيرة واملتوسطة املدى التي 
تطلق من الســـاحل نحو البحر 

النفسية التي يطلقها االعداء«.
وكان وحيـــدي يـــرد علـــى 
سؤال حول تقرير لوزارة الدفاع 
االميركية مفاده ان ايران قد تتمكن 
من تطوير صاروخ بعيد املدى 
قادر على بلوغ الواليات املتحدة 

في 2015.
وأكد وحيدي انه سيتم اختبار 
ســـالح جديد خـــالل مناورات 
احلرس الثوري اليوم، وقال »ان 
الرسول األعظم تأتي  مناورات 
الكفاءة  في إطار االرتقاء ورفع 

الســـالح وال عـــن أي تفاصيل 
عنه.

من جهة ثانية، أعلن علي اكبر 
الوكالة االيرانية  صاحلي مدير 
للطاقة الذريـــة أمس أن مواقع 
املنشـــآت اجلديـــدة لتخصيب 
اليورانيوم التي مت الكشف عنها 
مؤخرا في البالد لم تتم املوافقة 
عليها بعد، نافيا بذلك ما تردد عن 
موافقة الرئيس محمود أحمدي 

جناد على اختيار املواقع.
وقال صاحلـــي، في تصريح 

طهران تعتبر التصريحات اإلماراتية 
بشأن الجزر الثالث »غير مدروسة«

ــان اخلارجية  طهران ـ يو.بي.آي: وصف املتحدث بلس
ــات وزير اخلارجية  ــت تصريح االيرانية رامني مهمانبراس
ــيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان التي قارن فيها  االماراتي الش
ــارة  ــرائيل »بأنها غير صحيحة«، وفي اش ــني ايران وإس ب
ــة االماراتي قال فيه ان احتالل  ــى تصريح وزير اخلارجي ال
ــرى وطنب الصغرى  ــالث »طنب الكب ــارات للجزر الث االم
وأبوموسى« من قبل إيران كاالحتالل االسرائيلي لالراضي 

الفلسطينية.
ــمية الى  ــبه الرس ــاء ش ــر« لالنب ــة »مه ــبت وكال ونس
ــت قوله »ان هذه التصريحات التي تطلق حول  مهمنابراس
ــر صحيحة وغير  ــالث في اخلليج غي ــزر االيرانية الث اجل
مدروسة ولقد سعت اجلمهورية االسالمية دوما الى تعزيز 
نهج التضامن واملشاركة في العالم االسالمي ملواجهة اخلطر 
ــان الصهيوني احملتل  ــة املتمثل بالكي ــي في املنطق الرئيس

للقدس«.
ــته  ــوء الفهم بني االصدقاء ميكن مناقش وأضاف »ان س

في اطار احلوار الثنائي«.

أيالون يرفض تحديد جدول زمني 
التفاق السالم مع الفلسطينيين

هل يضع مقتل أبوعمر البغدادي 
نهاية للغز المحيط بشخصيته؟

عواصم ـ يو.بي.آي: هاجم نائب وزير اخلارجية اإلســـرائيلي 
داني أيالون الرئيس األميركي باراك أوباما بشكل مبطن وقال إنه 
ال يوجد لدى إســـرائيل جدول زمني للتوصل إلى اتفاق سالم مع 

الفلسطينيني.
ونقلت وســـائل إعالم إسرائيلية عن ايالون قوله أمام نشطاء 
من منظمة »البوندز« في أميركا اجلنوبية أمس إنه »ال يتم صنع 
الســـالم على الورق فقط وال يتم صنع الســـالم لسنة واحدة أو 
خمس سنني وال حتى خلمسني سنة وإذا تعني علينا أن نفكر في 
تقدمي املزيد من التنازالت فقط ألن األمر ملح لدى أحد ما لســـبب 
ما وفقط من أجل أنه يقول إنه يجب إقامة دولة فلسطينية خالل 

سنتني فهذا أمر مصطنع أيضا«.
وأضاف »ملاذا يجب حتديد جدول زمني ال يوجد هنا جدول زمني 
ولذلك يحظر اإلسراع هنا ويحظر أن نحاول أن نكون لطيفني ألن 

اجلميع سيحبنا لفترة ما لكن ليس مضمونا أنهم سيقدروننا«.
وتابع أن »حل الصراع اإلســـرائيلي ـ الفلسطيني هو مصلحة 
إســـرائيلية وال ينبغي على أحد أن يقدم املواعظ لنا بهذا الشـــأن 
وعموما ملاذا يتم إمالء جداول زمنية علينا؟«. كذلك انتقد أيالون 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ألنه وافق على إجراء 
مفاوضات غير مباشرة مع الفلسطينيني مبوجب اقتراح املبعوث 

األميركي اخلاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل.
وتطرق ايالون إلى االنتقادات الشديدة التي وجهها الديبلوماسي 
األميركي مارتن إنديك إلى إسرائيل خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة 
اجليش اإلسرائيلي أمس وقال فيها إنه على إسرائيل أن تأخذ في 
احلسبان املصالح األميركية إذا أرادت أن تستمر الواليات املتحدة 

في حمايتها وتقدمي مساعدات لها.

عواصم ـ وكاالت: مسلســــل العربدة 
اإلسرائيلية في االراضي احملتلة خاصة 
القدس الشريف مستمر، وآخر حلقاته 
مخطط القامة »مترو أنفاق« حتت املسجد 
األقصى املبارك االمر الذي يهدد أساساته 

املتداعية أصال.
وقد اعتبر قاضي قضاة فلسطني الشيخ 
تيسير التميمي ان املخطط االسرائيلي 
باقامة القطار أسفل االقصى إعالن حرب 

على العاملني العربي واالسالمي.
وقال التميمي ـ في بيان له أمس ـ إن 
السياسات االحتاللية في القدس واملسجد 
االقصى املبارك تهدف الى ازالة كل ما هو 

عربي واسالمي فيها.
واشار الى ان االحتالل سينفذ املخطط 
من خالل شق نفق يبدأ من بناية السبع 
في شارع يافا وصوال الى مفترق مقبرة 
مأمن اهلل االسالمية ليصعد الى منطقة 
بــــاب اخلليل ومن ثم يتجه شــــرقا الى 

باحة البراق.
وأوضح ان هذا املخطط االسرائيلي 
كانت ســــلطات االحتالل قــــد مهدت له 
بخطوات ملموســــة على األرض تهدف 

الى توســــيع نطاق السيطرة اليهودية 
على البلدة القدمية اســــتكماال ملا يسمى 
مبشروع املدينة اليهودية املقدسة اسفل 

املسجد االقصى املبارك ومحيطه.
وحذر التميمــــي من هذه املخططات 
االسرائيلية التي تستهدف املسجد االقصى 
املبارك وهويته. من جهتهما، ندد مسؤوالن 
من حركتي »فتح« و»حماس« أمس بنية 

إسرائيل إقامة »مترو أنفاق«.
وحذر مسؤول ملف القدس في حركة 
»فتح« حامت عبد القادر في تصريح له 
من خطورة املخطط الذي قال إنه يقضي 
بربط الشــــق الغربي من مدينة القدس 
مبنطقــــة حائط البراق غربي املســــجد 

األقصى شرقي القدس.
وكانت وسائل إعالم ذكرت أن املترو 
سيلتف حول اجلدار الغربي واجلنوبي 
لســــور القدس ثم يتجه شرقا إلى باحة 
البراق قرب احلائط الغربي من املسجد 
األقصى وسيتم حفر جزء من النفق أسفل 
املقبرة األرمنية املقابلة لدير األرمن باجتاه 
باب النبي داود في منطقة باب اخلليل 
فيما من املقرر أن تنفذ املشروع شركة 

أميركية وصلت إلى مرحلة متقدمة بوضع 
التصاميم الهندسية بحفر النفق وتصميم 
عربات القطار اخلفيف. وأكد املسؤول في 
حركة »فتح« أن الفلسطينيني سيخوضون 
معارك سياسية وقضائية ملواجهة هذا 
املخطط ومحاولة وقفه وعرقله إمتامه.

وقال »سنقوم على الصعيد القانوني 
بفحص إذا ما كان بناء هذا املترو سيؤثر 
التاريخية وخاصة املقابر  على األماكن 
األرمنية التي ســــيبنى أسفلها واجلدار 
الغربي للمســــجد األقصى الذي يعاني 

بعض التصدعات«. 
وأشار إلى أنه سيصار إلى مقاضاة 
الشركة األميركية والتي ستقوم بتنفيذ 
املشروع والقيام باتصاالت إلدراجها على 

الئحة املقاطعة العربية.
من جانبه، حذر النائب األول لرئيس 
املجلس التشريعي الفلسطيني القيادي 
في حركة »حماس« أحمد بحر من خطورة 
املخطط اإلسرائيلي، معتبرا أن سلطات 
االحتالل »حتاول سبق الزمن بغية حسم 
تهويد املدينة املقدسة وإضعاف الهوية 
العربية اإلسالمية في املدينة املقدسة«.

بغدادـ  أ.ف.پ: تأمل السلطات العراقية ان يكون اعالن مقتل ابوعمر 
البغدادي االثنني املاضي نهاية للتكهنات حيال لغز هذه الشــــخصية 
التــــي اعلن عن اعتقالها او موتها عــــدة مرات من قبل القوات األمنية 

في فترات متفاوتة.
 وفيما أكد اجليش األميركي مقتله للمرة األولى وأعلن ان اســــمه 
احلقيقي حميد داود محمد خليل الزاوي وقالوا انه زعيم »دولة العراق 
اإلسالمية« ويطلق عليه لقب »أمير املؤمنني«، فسر الناطق باسم قيادة 
عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مقابلة تلفزيونية مساء أمس األول 
أنباء سابقة عن اعتقال البغدادي في أبريل 2009 بأنها عملية متويه 
خلداع تنظيم القاعدة، مؤكدا »استخدمنا نفس السالح االعالمي الذين 
يستخدمونه«. وأوضح »نحن في الواقع اعتقلنا احمد خميس املجمعي 
قيادي في القاعدة بالقرب مــــن تقاطع النداء القاعدة )في بغداد( في 
ابريــــل 2009 واعترف بانه أبو عمر البغــــدادي، ولكن احملققني كانوا 
على يقني بأنه ليس هو«. وأضاف »كان مقترح اخللية االستخبارية 
ان نظهر الشخص الى االعالم وجنزم بأنه ابو عمر البغدادي لنعطي 

للقاعدة صورة باننا متأكدون انه اصبح معتقال لدينا.
لكن الغموض اليزال يحيط ببعض جوانب هذه الشخصية، حيث 
قال املتحدث باســــم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العســــكري 
لوكالــــة فرانس برس ان البغدادي كان ضابطا في الشــــرطة في عهد 
صدام حســــني.  وأوضح ان »البغدادي اعتقل في أوائل عام 2006 من 

قبل اجليش األميركي واطلق سراحه بعد بضعة أشهر«.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت اول مرة اعتقاله في التاسع 

من مارس 2007، قبل ان تنفي االمر الحقا.
وفــــي الثالث من مايــــو 2007 أعلنت الوزارة ذاتها مقتله شــــمال 
بغداد، ولكن في 30 ديســــمبر 2007 دعا اسامة بن الدن زعيم تنظيم 
القاعدة املســــلمني جميعا في العراق الــــى مبايعة ابو عمر البغدادي 

أميرا للتنظيم في العراق.
وفي أبريل 2009، اعلن املتحدث باسم احلكومة علي الدباغ أن اسمه 
احلقيقي هو احمد املجمعي وهو في األربعني من العمر وكان ضابطا 

سابقا في اجليش العراقي.

في ســـياق آخر، أكد مجلس 
شيوخ عشائر نينوى أنه توصل 
إلى أسماء املتورطني في السجن 
السري الذي كشف عنه مؤخرا في 
مطار املثنى في العاصمة العراقية 

بغداد.
 وقـــال املجلس فـــي بيان له 
أوردته قناة )اجلزيرة( الفضائية 
أمـــس »إنـــه اســـتطاع بجهود 
شـــخصية احلصول على أسماء 
أغلب املتورطني في قضية إنشاء 
السجن السري ببغداد واالعتداء 
على املعتقلني بشـــتى الوسائل 

الهمجية وال أخالقية«.
 وكانت منظمة العفو الدولية 
حلقوق اإلنسان قد دعت أمس األول 
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
إلى التحقيق في ادعاءات بأن قوات 
األمن العراقية التي يهيمن عليها 
قامت بتعذيب مئات السجناء السنة 

في سجن سري في بغداد.
 وكان كامل أمني مدير عام رصد 
األداء وحماية احلقوق في وزارة 
حقوق اإلنسان العراقية قد اعترف 
بوجود سجن سري في بالده، كان 
تابعا جلهة أمنية حكومية إال أنه 
لم يجر اإلفصاح عنه من قبل هذه 

اجلهة.

 بغداد ـ وكاالت: أكد القيادي 
بالقائمة العراقية طه اللهيبي أن 
دخول القائمة مع ائتالف دولة 
القانـــون في حتالف مشـــترك 
هو احلـــل من اجل التوصل الى 

االستقرار السياسي في البالد.
 وقال اللهيبى في تصريح له 
أمس »مـــن يرد مصلحة الوطن 
فعليـــه أن يعطي قليال من اجل 
الشعب العراقي«، مشيرا الى أن 
املفاوضات املستمرة بني القائمة 
العراقية وائتالف دولة القانون 
ستصل الى نهاية مفرحة خدمة 

للعراق.
 وأعرب اللهيبى عن اعتقاده 
بأن رأي احملكمة بخصوص إعادة 
عمليات العد والفرز يدويا لن يؤثر 

على املفاوضات بني اجلانبني.
 وبخصوص منصب رئيس 
الوزراء الـــذي يقف حجر عثرة 
في إعـــالن حتالفات اغلب الكتل 
اللهيبي  الفائزة شدد  السياسية 
على »أن تنازل طرف سياسي آلخر 
عن هذا املنصـــب في هذا الوقت 
يعتبـــر خدمة يقدمها للشـــعب 
العراقـــي من اجل اإلســـراع في 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
في الشـــأن االنتخابي ايضا، 

قالت رئيسة اإلدارة االنتخابية 
العليا املســـتقلة  باملفوضيـــة 
لالنتخابات بالعراق إن إعادة فرز 
أصـــوات الناخبني في العاصمة 
السابع من  انتخابات  بغداد في 

مارس ستنتهي على األرجح في 
غضون أسبوعني.

وفي بيان على موقع املفوضية 
على اإلنترنت قالت رئيسة اإلدارة 
االنتخابية حمدية احلسيني إنه مت 

تشكيل جلنة لتولي إعادة الفرز 
اليدوي والتي تبدأ خالل األيام 

القليلة القادمة.
وجاء في بيان حمدية احلسيني 
أن إعادة الفرز اليدوي »ستتم حتت 

أنظار املراقبني احملليني والدوليني 
السياســـية  الكيانـــات  ووكالء 
واإلعالميني«. وأضاف البيان أن 
صناديق االقتراع »محفوظة في 

مخازن خاصة وآمنة«.

قضية السجن السري تتفاعل في العراق 

مراقبة دولية إلعادة الفرز.. و»العراقية« ال تستبعد التحالف مع »دولة القانون«  

»فتح« و»حماس« تنددان.. والتميمي يعتبره إعالن حرب على العرب والمسلمين

اعتداء إسرائيلي جديد على »األقصى« ومخطط لـ »مترو أنفاق« تحت أساساته


