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اخلرطوم ـ وكاالت: بانتظار اعالن نتائج 
االنتخابات التعددية التي بدأت بعض نتائجها 
بالظهور وتأخر ما تبقى منها »ألسباب تقنية«، 
أفاد زعيم قبلي سوداني أمس بأن معارك وقعت 
اجلمعة املاضية بني اجليش الشعبي لتحرير 
الســـودان اجلنوبي وبدو عـــرب من دارفور 
في قطاع على احلدود بني املنطقتني أسفرت 

عن مقتل 55 شـــخصا على األقل وإصابة 85 
بجروح. وصرح محمد عيسى علي احد زعماء 
قبيلة رزيقات املقيمة في دارفور »هناك 55 
قتيال و85 جريحا من جانبنا. ويتوجه عدد 
كبير من الرزيقات الى القطاع ملساعدة ذويهم. 
وهناك تعزيزات للجيش الشعبي من بلدات 

راجا واويل وواو. التوتر شديد«.

55 قتياًل في المعارك على الحدود بين دارفور وجنوب السودان 

اعتقال العقل المدبر لتفجيرات يوم االنتخابات.. والتنظيم أقرّ بمقتل قائديه البغدادي والمصري

اعتبرت »الرسول األعظم 5« ردًا على تهديدات واشنطن النووية .. وتراجعت عن مواقفها في صفقة تبادل اليورانيوم مع الغرب

ميتشل يغادر دون إحراز تقدم ونتنياهو يأمل استئناف عملية السالم قريباً

العراق يوجّه ضربة جديدة لـ »القاعدة«: العثور على مقر التنظيم.. وأحد أوكار الدوري

إيران اختتمت مناوراتها باختبار 5 صواريخ جديدة .. ومعلومات عن صفقة يورانيوم مع زيمبابوي

متطرفون يهود يعربدون في القدس بحماية شرطة االحتالل
عواصم ـ وكاالت: خطوة استفزازية أخرى نفذها 
املستوطنون املتطرفون في القدس احملتلة حتت أنظار 

وحماية شرطة االحتالل.
وقد اندلعت مواجهات دامية حاول فيها الفلسطينيون 
املقدسيون منع املتطرفني اليهود من التظاهر في حي 
سلوان العربي بالقدس الشرقية احملتلة، وسط حماية 
امنية مشــــددة بهدف »تأكيد السيادة اليهودية على 

املدينة برمتها« كما افاد مراسل »فرانس برس«.
 وأعلن إيتامار بن غفير احد منظمي املسيرة »اتينا 
نقول الوباما و)املوفد االميركي اخلاص الى الشرق 
االوسط( جورج ميتشل ان القدس ملك الشعب اليهودي 
وليس للعرب«. وعلى هامش املسيرة وفي مكان آخر 
من حي سلوان، رشق شبان فلسطينيون قوات االمن 

االسرائيلية باحلجارة دون سقوط ضحايا.
وردد املتظاهــــرون احملاطــــون بحماية مئات من 
الشــــرطة، رافعني اعالما إسرائيلية، شعارات قومية 
متطرفة بينما احتج سكان حي سلوان الفلسطينيون 

بالقرع على أواني مطبخ ورفع العلم الفلسطيني.
من جهة أخرى، حمل الشيخ عكرمة صبري رئيس 
الهيئة اإلســــالمية العليا وخطيب املســــجد األقصى 
إسرائيل املسؤولية كاملة عن املصادمات التي دارت 

رحاها في سلوان أمس.
وقال صبري »إن إســــرائيل أصرت على تسيير 
مسيرة اجلماعات اليهودية املتطرفة رغم التحذيرات، 

ولذلك نحمل احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية ملا يجري 
من أحداث ومصادمات«.

وأضــــاف أن شــــرطة إســــرائيل وأجهــــزة األمن 
اإلســــرائيلية أحاطت مدينة القدس بشكل عام وحي 
سلوان بشكل خاص بحواجز عسكرية ومنعت أهالي 
القدس من الوصول إلى احلي كي ال يتمكنوا من التصدي 
لهؤالء املتطرفني. وقد أصيب عشرات الفلسطينيني 
في املواجهات، فيما أعلنت شــــرطة االحتالل اعتقال 

مسؤول القدس في حركة فتح حامت عبدالقادر.
جاء ذلك قبيل اختتام املبعوث األميركي للسالم 
بالشرق األوسط جورج ميتشــــل أمس مهمته التي 
اســــتغرقت ثالثة أيام دون أي مؤشرات على إحراز 
تقــــدم في جهود إحيــــاء املفاوضات االســــرائيلية ـ 
الفلســــطينية الحالل الســــالم لكنه قال إنه سيعود 

األسبوع املقبل.
من جهته، قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو خالل إطالعه مجلس وزرائه على ما مت خالل 
اجتماعاته مع ميتشل إنه سيتضح عما قريب ما اذا 
كانت محادثات الســــالم ستســــتأنف. وفي تصريح 
يلخص ما دار خالل زيارته، قال ميتشــــل إنه أجرى 
»محادثات إيجابية ومثمرة« مع الزعماء الفلسطينيني 
واإلسرائيليني في محاولة »لتحسني األجواء من أجل 
احالل السالم وللمضي قدما في احملادثات غير املباشرة« 

التي ستجري بوساطة الواليات املتحدة.

»المحافظين« البريطاني المعارض يتصدر 
و»العمال« الحاكم في المرتبة الثالثة

لندنـ  يو.بي.آي: أظهرت خمسة من استطالعات الرأي أمس أن 
حزب احملافظني املعارض تصدر الئحة األحزاب البريطانية الرئيسية 
الثالثة قبل أقل من اســـبوعني على انطالق االنتخابات العامة في 
السادس من مايو املقبل. وقالت االستطالعات إن حزب الدميوقراطيني 
األحرار احتل املركز الثاني فيما حل حزب العمال احلاكم في املرتبة 

الثالثة واألخيرة للمرة األولى منذ سنوات طويلة.
ومنح االســـتطالع الذي اجرته مؤسسة )كومريس( لصحيفة 
اندبندانت أون صندي، حزب احملافظني 34% من أصوات الناخبني 
البريطانيني وحزب الدميوقراطيني األحرار 29% وحزب العمال %28 
واعطى االستطالع الذي اجرته مؤسسة )يوغاف( لصحيفة صندي 
تاميز وشـــمل 1412 ناخبا، احملافظني 35% من أصوات هؤالء وهو 
أكبر تقدم من نوعه بني استطالعات الرأي األخيرة والدميوقراطيني 

األحرار 28% والعمال %27.
ومنح استطالع ثالث للرأي اجرته مؤسسة )إبسوس( لصحيفة 
نيوز أوف ذي وورلد وشـــمل 1245 ناخبا، حزب احملافظني %36 
وحزب الدميوقراطيني األحرار 30% وحزب العمال 23% فيما اعطى 
االستطالع الرابع الذي اجرته مؤسسة )آي سي إم( لصحيفة صندي 
تليغراف، احملافظـــني 35% والدميوقراطيني األحرار 31% والعمال 
26%. وقال االســـتطالع اخلامس الذي اجرته مؤسسة )بيبكس( 
لصحيفة ميـــل أون صندي إن حزب احملافظني املعارض يشـــق 
طريقه اآلن لتحقيق الفـــوز باالنتخابات العامة املقبلة بحصوله 
علـــى 34% من أصوات الناخبني مقابل 30% حلزب الدميوقراطيني 

األحرار و26% حلزب العمال.
وتوقـــع أن تضمن هذه النتيجة حلزب احملافظني الفوز بـ 271 
مقعـــدا من مقاعد مجلس العموم )البرملان( وحزب العمال بـ 242 
مقعدا وحزب الدميوقراطيني األحرار بـ 106 مقاعد في حال تكررت 

في االنتخابات العامة املقبلة.

عواصم ـ وكاالت: فـــي آخر أيام مناورات 
»الرســـول األعظم 5« العسكرية في اخلليج 
امس، اجرت فرق احلـــرس الثوري اإليراني 
بنجاح جتارب خلمسة صواريخ جديدة، من 
بينها صواريـــخ كروز »نصر« قصيرة املدى 
وصواريـــخ أرض بحر وبحـــر بحر مصنعة 
محليا، قائلة: انها رد على »التهديدات النووية« 

للواليات املتحدة.
وكانت قوات الباسدران اعلنت قبيل املناورات 
انها ستتيح لها باخلصوص جتربة صواريخ 

دمار محلية الصنع واسلحة اخرى.
وقال اجلنرال حسني سالمي مساعد قائد 
احلرس الثـــوري ان هذه املنـــاورات البرية 
واجلوية والبحرية هدفت الى اختبار قدرات 
احلرس الثوري »في احلفاظ على امن اخلليج 

ومضيق هرمز وخليج عمان«.
نوويا، ذكرت صحيفة صندي تلغراف امس 
أن ايران ابرمت صفقة ســـرية مع زميبابوي 
الســـتخراج احتياطياتها غير املســـتغلة من 
مناجم اليورانيوم في خطوة قالت إنها تهدف 
إلى تأمني املواد اخلام الالزمة لتوسيع برنامجها 

النووي.
واضافت الصحيفة »إن االتفاق مت التوصل 
إليه الشـــهر املاضي خالل زيارة قام بها إلى 
طهران مساعد مقرب من روبرت موغابي رئيس 
زميبابوي الذي احتفل بنهاية األسبوع املاضي 

استخراجه عندما يصبحون جاهزين«.
على صعيد متصل، نقلت قناة »العربية« 
اإلخبارية امس ان وزير اخلارجية منوشهر 
متكي تراجع عن مواقف بالده في صفقة تبادل 
اليورانيوم مـــع الغرب خالل محادثاته امس 
في ڤيينا مـــع املدير العـــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يوكيا امانو. وقال متكي للوكالة 
االيرانية قبل اللقاء ان هذه احملادثات ستتيح 
»مناقشة مختلف املسائل املتعلقة بامللف النووي 
)االيراني( وخصوصا تبادل وقود نووي« بني 

ايران والقوى العظمى.
ولدى وصوله الى ڤيينا صباح امس اعلن 
متكي عن »محادثات تقنيـــة هامة مع امانو 
حول مسالة تبادل«. وقال كما نقل عنه املوقع 
االلكتروني للتلفزيون الرسمي اإليراني »في 
الظروف احلالية ميكن للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ومديرها العام ان يلعبا دورا بناء، نعتقد 
ان تبادل الوقود ميكن ان يخلق مناخا من الثقة 
املتبادلة«. وعبر متكي ايضا عن »تفاؤله« في 
امكان ان تفضي هـــذه احملادثات الى »نتائج 

مقبولة« بحسب املصدر نفسه.
واوضح متكي بحسب التلفزيون الرسمي 
»ان مســـألة تبادل وقود )نـــووي مع القوى 
العظمى( مدرجة على جدول اعمال احملادثات«، 
مضيفا »ســـنطلع اعضـــاء مجلس االمن عن 

تطور هذه املسالة«.

مبرور30 عاما على تسلمه السلطة«.
وتابعت أن ايران »ستقوم بتزويد زميبابوي 
بالنفط الـــذي حتتاج إليه بصورة ماســـة 
لتحريـــك اقتصادها املتعثر مقابل احلصول 
على مداخل إلى احتياطيات األخيرة الضخمة 
من اليورانيوم اخلام الذي ميكن حتويله إلى 
وقود أساســـي للطاقة النووية أو تخصيبه 
لصنع قنبلة نووية«. ونسبت إلى مصدر في 
حكومة زميبابوي قوله »إن ايران حصلت على 
حقوق حصرية لليورانيوم الشـــهر املاضي 

حني زارها وزير الدولة لشـــؤون الرئاســـة 
ديدميوس موتاسا ومت خاللها التوقيع رسميا 
على االتفاق بعيدا عن أضواء وسائل االعالم 
كما أن صفقة اليورانيوم هي ذروة الكثير من 
العمل التي يعود تاريخه إلى عام 2007 حني 
زار موغابي طهران بحثا عن الوقود وبدأت 
ايران اآلن جني الفوائـــد«. واضاف املصدر 
»أن اجليولوجيني االيرانيني يجرون دراسات 
جدوى بشأن اليورانيوم منذ أكثر من سنة 
ونتوقع منهم أن ميضـــوا قدما في عمليات 

بغداد ـ وكاالت: بعد اسبوع 
العراقية  الســـلطات  من اعالن 
واالميركيـــة قتلهما، اقر تنظيم 
العـــراق مبصرع  القاعـــدة في 
زعيميه البغدادي واملصري، في 
الوقت الذي شـــنت فيه القوات 
العراقية عملية جديدة ملالحقة 
عناصر القاعدة في معظم مناطق 
الوعرة  جبال حوض حمريـــن 
شمال بغداد، اسفرت عن العثور 
على وكـــر نائب رئيس مجلس 
قيادة الثـــورة في النظام البائد 

عزة إبراهيم الدوري.
وذكرت صحيفـــة »الصباح 
اجلديد« العراقية املستقلة امس 
أن »قوة عراقية مشتركة مدعومة 
بطيران عسكري للقوات األميركية 
قامت بتوجيه ضربات قاســـية 
لتنظيم القاعدة املتمركز في تالل 
حمرين وعثـــرت خالل العملية 
على وكـــر نائب رئيس مجلس 
قيادة الثورة في النظام السابق 

عزة إبراهيم الدوري«.
ونسبت الصحيفة ملسؤول 
أمني عراقي قوله إن قوات عراقية 
مشتركة من الشرطة واجليش 
جنحت في الوصول الى صيد ثمني 
خالل اليومـــني املاضيني يتمثل 
في كشـــف مقر القيادة املركزية 
لتنظيم القاعدة في بالد الرافدين 
والتي كانت تدير عمليات اثارة 
العنـــف في اربع محافظات هي: 
ديالى وكركـــوك وصالح الدين 

اضافة الى بغداد.
وأضاف املســـؤول أن مراكز 
القيادة جرى وضعها في مناطق 
نائية وبعيدة جدا في تالل حمرين 

)شمال شرق بعقوبة( في مناطق 
تضاريســـها صعبة للغاية من 
املســـتحيل ان تصـــل اليها اي 

عجالت او مدرعات عسكرية.
العثور على  وأوضـــح: »مت 
سجالت ووثائق مهمة تبني اهم 
العراق  القاعـــدة في  مخططات 
واهدافها املقبلة وســـبل دعمها 
وطرق تنقل االنتحاريني العرب من 
خارج احلدود اضافة الى مخازن 

ومخابئ لالعتدة واملتفجرات«.
وأضاف املسؤول » مت العثور 
على مخابئ ملا يســـمى بتنظيم 
املرتبط  النقشـــبندية  الطريقة 
بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة 
في النظام السابق عزة إبراهيم 
الدوري اضافة الى الوكر الذي كان 
يقيم به الدوري وهو اشبه بكهف 
صخري صغير في منطقة نائية 
جدا على مقربة من مقرات القاعدة 
ما يدلل على التنسيق العالي بني 
تنظيمات مسلحة مرتبطة بالنظام 

السابق والقاعدة«.
ووصف املسؤول املخططات 
والوثائق التي مت العثور عليها 
بأنها »ثمينة جدا« وهناك ترابط 
القاعدة  حيوي بني تنظيمـــات 
فـــي العراق والبلـــدان العربية 
املجاورة خصوصـــا في عملية 

نقل االنتحاريني العرب.
القاعدة كانت  أن  الى  وأشار 
تخطط الســـتهداف الســـفارات 
والوزارات احلكومية منذ بداية 
عـــام 2009، اال أن ضعف الدعم 
اللوجســـتي املتضمن وصول 
قـــدرة تدميرية  متفجرات ذات 
هائلة اسهم في تأخير سلسلة 

من االشخاص واصابة العشرات 
في يوم االنتخابـــات. وأوضح 
العسكري ان »العمليات مستمرة 
ملالحقة االهداف املطلوبة والتي 
تتوافر معلومـــات عن حركتها 
وتواجدها من منطقة الى اخرى 

ومن قرية الى اخرى«.
وبالرجـــوع الـــى اعتـــراف 
»القاعدة« مبقتل قائديه، اكد بيان 
صادر عـــن التنظيم امس مقتل 
ابو عمر البغدادي ووزير حربه 
ابو ايوب املصري، وافاد البيانـ  
نقال عن وزير الهيئات الشرعية 
في »دولة العراق االسالمية« ابو 
الوليد عبدالوهاب املشهدانيـ  بأن 
»البغدادي كان قد وصل احدى 
املضافات في تلك املنطقة يستقبل 
زوارا حلسم بعض شؤون الدولة 
ابو  اللقاء وزيره االول  وحضر 

حمزة املهاجر«.
واضـــاف البيان »ملا وصلت 
القوة املهاجمة اشـــتبكت معها 
مفرزة احلماية واجبرتهم على 
االنسحاب فما جترؤا على دخول 

املنطقة«.
وتابع »بعد قصف عدة اهداف 
بينها ذلـــك املنـــزل بالطائرات 
بالكامل  وتأكدوا مـــن تدميرها 
وقتل من كان فيها، ثم تفاجئوا 

بوجود الشيخني«.
وأشاد املشـــهداني بالرجلني 
وقال في البيان »ولئن قدر اهلل 
ان يقتل الشيخان في هذا الوقت 
بالذات، فإنهما تركا جيال فريدا 

تربى على أعينهما«.
وبعيدا عـــن الوضع االمني 
التشكيل احلكومي  الى  وعودة 

املتعثر، توقع القيادي بالقائمة 
الدنبوس أن  العراقية عدنـــان 
املقبلة  يتأخر تشكيل احلكومة 
حوالي خمسة أشهر، مشيرا إلى 
أن هذا التأخير سيضر بالعملية 
السياسية في ظل األوضاع السيئة 
التي يعيشها العراق على مختلف 

األصعدة.
وقال الدنبوس إن الشـــعب 
العراقي يعيش حالة من الترقب 
في انتظار وصول الكتل السياسية 
إلى توافقات لتشكيل احلكومة 
املقبلة وأي تأخير إضافي على 
هذه املسألة سيؤدى إلى تدهور 

األوضاع أكثر.
وأضـــاف أن أي تغييـــر في 
النتائج النهائية لالنتخابات من 
خالل إعادة عمليات العد والفرز 
يدويـــا في بغداد ســـيؤدى إلى 
تأخير أكثر في حتالفات املرحلة 
السياسية املقبلة في ظل مطالبات 
الكتل االخرى بإعادة العد والفرز 

في بعض احملافظات.
وبخصـــوص اللقاء املرتقب 
بني رئيسي القائمة العراقية إياد 
عالوي وائتـــالف دولة القانون 
نوري املالكي، أوضح الدنبوس 
أن اللقـــاء إذا مت فإنه في صالح 
العملية السياســـية وعلينا أال 
نكون متفائلني جدا بنتائج هذا 
اللقـــاء في ظل وجـــود مطبات 

كثيرة.
وأوضح أن القيادي في القائمة 
العراقية حســـن العلوي التقى 
مؤخرا مع املالكي، وقال الدنبوس 
»إن اللقاء كان صريحا جدا وعالي 
النبرات من أجل إذابة اجلليد«.

من العمليات الكبرى في بغداد، 
العمليات  اغلـــب  انه في  مبينا 
االرهابية التي ضربت العاصمة 
القليلة املاضية  خالل االشـــهر 
كانت نقطة الصفر تبدأ من تالل 

حمرين.
وأكد املسؤول أن »القاعدة كانت 
تخطط لتجنيد انتحاريني عراقيني 

الرسالهم الى دول عربية مجاورة 
بهدف ضرب مناطق حساسة بها 
وانها حســـب معلوماته االولية 
جنحت في االمر وهناك مخططات 
لضرب اهداف مهمة لم يكشـــف 

عنها«.
وفي السياق نفسه، قال اللواء 
محمد العســـكري الناطق باسم 

وزارة الدفاع العراقية  ان العملية 
»اثمرت ايضا عن القبض على احد 
ابرز املطلوبني في تنظيم القاعدة 
وامللقب ابوحمزة اخلشالي في 
منطقة التحرير وسط بعقوبة، 
وهو ضمـــن قوائـــم املطلوبني 

اخلطرين«.
وأشار الى ان القوات متكنت 

من اعتقـــال قيادي آخر »املكنى 
ابـــو فاطمة وهو العقل املخطط 
التي وقعت  واملدبر للتفجيرات 
في يوم االنتخابات التشريعية 

في بعقوبة«.
وشـــهدت محافظـــة ديالى 
وكبرى مدنها بعقوبة سلســـلة 
من التفجيرات اودت بحياة عدد 

)أ.ف.پ( وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي مع نظيره األسترالي ميشيل سيندجلر في ڤيينا أمس  

)رويترز( فلسطيني ملثم منبطح أرضا لتجنب اإلصابة خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في حي سلوان أمس  

عراقيات ينتحنب خالل تشييع أقربائهن الذين سقطوا في هجمات أول من أمس  )أ.ف.پ(

زوجة كروبي تحّمل السلطات اإليرانية »مسؤولية« سالمته
طهران ـ أ.ف.پ: حذرت زوجة زعيم املعارضة مهدي كروبي االحد من انها حتمل 
ــرتها بعد ان  ــؤولية كل مكروه قد يصيب زوجها او افراد أس ــلطات احلالية مس الس
ــره موقع كروبي  ــلحون باقتحام منزلهم. وقالت فاطمة كروبي في بيان نش قام مس
ــخصيا بأي مكروه سيتحمل  االلكتروني »في حال أصيب زوجي او أوالدي او انا ش

النظام مباشرة املسؤولية حتى وان أنكر ذلك«.
ــابق ملجلس الشورى اإليراني )72 سنة( من ابرز  وأصبح الرئيس االصالحي الس

الشخصيات املعارضة للرئيس محمود احمدي جناد اثر اعادة انتخابه في يونيو.
ــتياء التيار األكثر تشددا في النظام بسبب انتقاداته  وتعرض كروبي الذي أثار اس
املتكررة باملساس باحلريات وحقوق االنسان اثر اعادة انتخاب احمدي جناد، العتداءات 
ــدية متكررة على أيدي مجهولني في االشهر املاضية. وتعرضت زوجته وبعض  جس

ابنائه ايضا العتداءات وضغوط.


