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عواصم ـ أ.ف.پ ـ أ.ش.أ: كشفت الهيئة اإلسالمية ـ 
املسيحية لنصرة القدس واملقدسات الفلسطينية النقاب 
عن وجود ثالثة مخططات إسرائيلية جديدة، مت املصادقة 
عليها من قبل بلدية االحتالل لبناء 321 وحدة استيطانية 

ومدرسة دينية في حي الشيخ جراح شمال القدس.
وقال أمني عام الهيئة د.حســـن خاطر ـ في تصريح 
صحافي أمس ـ  إن »الوثائق املوجودة بني أيدينا تؤكد 
وجود املخططات املشار إليها والتي سيتم بناؤها على 

مساحة 18 دومنا من أراضي حي الشيخ جراح«.
وأضاف: ان سلطات االحتالل مدعومة من اجلماعات 
املتطرفة تسعى إلى تهجير وطرد املواطنني املقدسيني 
وإمتام االستيالء على املساكن والعقارات املتبقية، متهيدا 

لهدمها وإقامة املخططات الصهيونية على أنقاضها.
وأوضح أن ســـلطات االحتالل وحسب املخططات 
املذكورة تعتزم تغيير اسم احلي ليصبح »حي شمعون 
الصديق« بدال من حي الشـــيخ جـــراح. وتابع: إن هذه 

املمارسات تكشف عن 
احلقيقـــي  الوجـــه 
والـــذي  لالحتـــالل 
يعمـــل علـــى تهويد 
املدينة،  كل شيء في 
اجلغرافيـــا والتاريخ 
والهوية واملقدسات، 
وذكر أن هذا املشروع 
فـــي حـــال تنفيـــذه 
سيكون مبنزلة طعنة 
خطيـــرة في خاصرة 
الشـــمالية.  القـــدس 
في شـــأن فلسطيني 
آخر، اغتالـــت قوات 
االحتالل االسرائيلي 
أمس مسؤوال عسكريا 
مـــن حركـــة املقاومة 

االسالمية )حماس( تالحقه منذ سنوات، قرب اخلليل 
في الضفة الغربية احملتلة. واتهمت حماس حركة فتح 
»بالتعاون« مع اسرائيل في هذه العملية وذلك في بيان 
اكدت فيه مقتل علي السويطي القيادي في الذراع العسكرية 
حلركة حماس املسمى كتائب عز الدين القسام. فيما قال 
شهود عيان فلسطينيون ان القوات االسرائيلية طوقت 
فجـــر أمس منزال في بلدة بيت عوا غرب اخلليل اختبأ 
فيه القيادي في كتائب القسام علي السويطي املطلوب 
لدى اجليش االسرائيلي، مؤكدة ان تبادال الطالق النار 
مع اجلنود االســـرائيليني جرى في محيط املنزل. في 
املقابل، جاء في بيان للشـــرطة االسرائيلية ان قوة من 
حرس احلدود وبدعم من جنود وعناصر من جهاز االمن 
الداخلي اإلسرائيلي »شـــني بيت« قامت بتصفية علي 
السويطي املسؤول الكبير بعد حملة مطاردة استمرت 
ست سنوات«. ويقول اجليش االسرائيلي ان السويطي 
ضالع في ست هجمات ضد اسرائيليني جرت بني 1999 

و2004.
وفي بيان اصدرته 
في غزة، قالت حماس 
»ان جرميـــة اغتيال 
القائد القسامي الشهيد 
علي السويطي حلقة 
من حلقات مسلســـل 
التصعيد الصهيوني 
الذي يستهدف االنسان 
الفلسطيني في كل مكان 
اغتياال وابعادا وسجنا 
وتعذيبـــا وحصـــارا 
واذالال، وهذا التصعيد 
االخيـــر يدلـــل على 
مدى رغبة هذا العدو 
في تصفيـــة املقاومة 

الفلسطينية«.

صنعــــاء ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: جنا الســــفير 
البريطاني في اليمن أمــــس من هجوم انتحاري 
يحمل بصمات تنظيم القاعدة استهدف موكبه في 
صنعاء دون ان يصاب بأي أذى، كما أعلنت وزارة 

الداخلية ومصادر ديبلوماسية وأمنية.
 وأكدت املصادر األمنية ان السفير تيم تورلوت 
لــــم يصب بأي أذى فيما أصيــــب اثنان من املارة 

بجروح طفيفة بحسب مصادر طبية.
 من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ان 
»العملية اإلرهابية الفاشلة التي استهدفت السفير 
البريطاني بصنعاء حتمل بصمات تنظيم القاعدة« 
الذي سبق ان استهدف سفارات أجنبية في اليمن.  
وذكرت الوزارة ان »اإلرهابي الذي كان يرتدي بدلة 
رياضية اعترض موكب السفير أثناء مروره في 

الثامنة من صباح اليوم )أمس( أمام حديقة برلني 
في منطقة نقم مبديرية شعوب بأمانة العاصمة، 

ثم قام بتفجير نفسه أمام املوكب«.
 وفي لندن، أكدت وزارة اخلارجية البريطانية 
حصول االنفجــــار، واعلنت الوزارة ان ســــفارة 
بريطانيا في صنعاء »ســــتبقى مغلقة في الوقت 

الراهن أمام اجلمهور«.

 نجاة السفير البريطاني في اليمن من هجوم انتحاري ولندن تغلق سفارتها 

اإلمارات ترفض انتقادات إيران وتجدد مطالبتها بإنهاء احتالل  الجزر الـ 3
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت

في ظل تصاعد حدة اجلدل بني اإلمارات العربية 
املتحـــدة وإيران على خلفية اجلـــزر الـ 3 »طنب 
الكبرى والصغرى وأبوموسى«، جدد وزير اخلارجية 
اإلماراتي عبداهلل بن زايد آل نهيان دعوته طهران 
إلنهاء »احتاللها« اجلزر الـ 3 الواقعة في اخلليج، 
مكررا وصف ســـيطرة إيران على جزر أبوموسى 
وطنب الكبـــرى وطنب الصغرى، بأنه »احتالل«. 
رافضا االســـتجابة النتقادات اخلارجية اإليرانية 
للمســـؤولني اإلماراتيني ودعوتهم لتجنب اتهامها 
باالحتالل. وقـــال في تصريحات صحافية ان هذا 
»االحتـــالل« يعطـــل عالقات إيران مـــع جيرانها 
العرب، بحســـب تصريحات نقلتها قناة العربية 

اإلخبارية.
في غضون ذلك، نقل وزير اخلارجية االماراتي 
رسالة شـــفوية من رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرئيس 
السوري بشار األسد أمس تتعلق بالعالقات الثنائية 
بني »البلدين الشـــقيقني« وسبل تطويرها وآخر 

التطورات على الساحة العربية.
ونقل بيان رئاسي سوري ان احلديث بني األسد 
وآل نهيان خالل لقائهما في دمشق »دار حول أهمية 
تعزيز التضامن العربي والعمل على حتقيق األمن 

واالستقرار في املنطقة«.
وأضاف البيان ان »اللقاء تناول ضرورة استمرار 

التنسيق والتشاور بني البلدين الشقيقني مبا يخدم 
القضايا العربية وتعزيـــز العالقات الثنائية في 

مختلف املجاالت«.
وقال البيان إن وزير اخلارجية السوري وليد 

املعلم حضر االجتماع.
وكان وزير خارجية االمارات وصل الى دمشق 
الليلة قبل املاضية قادما من رام اهلل حيث أجرى 
محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تناولت آخر التطورات في األراضي الفلسطينية 
واجلهـــود املبذولـــة لتحريـــك عمليـــة الســـالم 

املتعثرة.
كما بحث اجلانبان سبل تنسيق املوقف العربي 
خاصـــة خالل االجتماع املزمـــع ان تعقده اللجنة 
العربية ملتابعة مبادرة السالم العربية في االول من 
مايو املقبل.  إلى ذلك يزور النائب األول للرئيس 
اإليرانـــي محمد رحيمي ســـورية غدا، بدعوة من 
محمد ناجي عطري رئيس احلكومة، حسبما ذكرت 

جريدة »الثورة« السورية احلكومية.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس اإليراني محمود 
احمدي جناد مجلـــس األمن الدولي وحق النقض 
)الڤيتو( الذي متلكه الدول اخلمس الدائمة العضوية 

فيه »أدوات شيطانية« تهدف الى »قمع« البشر.
ونقلت وكالة ايسنا الطالبية عن احمدي جناد 
قوله في كلمة في ندوة لقادة الشرطة في طهران ان 
»اإلنسانية ال حتتاج الى قنبلة ذرية او غزو ضخم 

او حتى مجلس األمن الدولي وحق النقض فيه«.
وقال ان هذه »جميعها تستخدم لقمع وتدمير 

واقع البشر وهي أدوات شيطانية«.
إلى ذلك، نفت حكومة زميبابوي امس التقارير 
التي أفادت بتوقيعها اتفاقا يسمح إليران باستخراج 
اليورانيوم، مضيفة ان وجود احتياطيات جتارية 
من اليورانيوم في الدولة الواقعة في جنوب افريقيا 

أمر غير مؤكد.
وفنـــد وزير الصناعة والتجـــارة الزميبابوي 
ولشـــمان نكوبي التقرير الذي نشـــرته صحيفة 
ديلي تلغراف البريطانية وزعمت فيه ان هاراري 
أبرمت اتفاقا يسمح لطهران باستخراج اليورانيوم 

لضمان توافر مادة خام لبرنامجها النووي.
من جانب آخر،دعت طهران إلى إجراء عمليات 
تفتيش للمنشآت النووية في جميع بلدان العالم، 
مؤكـــدة على ضرورة عدم اســـتثناء اي دولة من 
هذه القاعدة. ونقلت وكالـــة فارس االيرانية عن 
املتحدث باســـم وزارة اخلارجية االيرانية رامني 
مهمان برســـت قوله انه ال ينبغي ان تفترض اي 
دولة انها مستثناة ومبنأى عن الرقابة والتفتيش 

الدولي على أفعالها.
وأكد مجددا انه ال ينبغي الي دولة تهديد اآلخرين 
برؤوســـها النووية مشيرا إلى الطرق املنصوص 
عليها في معاهدة منع االنتشـــار النووي الجبار 

الدول النووية على تفكيك ترساناتها.

األسد يتلقى رسالة من الشيخ خليفة بن زايد.. وطهران تحث على التفتيش الدولي للمنشآت النووية في جميع بلدان العالم

)سانا( الرئيس السوري بشار األسد مستقبال وزير خارجية اإلمارات الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 

صورتان أرشيفيتان للرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة اجلنوب سلڤاكير بعد االدالء بصوتيهما في االنتخابات األخيرة      )أ.پ ـ أ.ف.پ(

)رويترز( أقارب القيادي احلمساوي علي السويطي يبكونه بعد أن قتلته القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

»التمييز العراقية« تلغي نتائج 52 مرشحًا 
بينهم فائزون وقائمة عالوي تطعن بالقرار

مخططات لبناء 321 مستوطنة  بالقدس وإقامة مدرسة يهودية بحي الشيخ جراح

بغداد ـ رويترز ـ أ.ف.پ ـ كونا ـ أ.ش.أ: قال مسؤولون 
عراقيون أمس إن إعادة فرز األصوات في بغداد من املرجح 
أن تؤجل حتى األسبوع املقبل اثر طلب السلطات االنتخابية 
استيضاحا حول تعليمات عملية الفرز، فيما أعلنت الهيئة 
التمييزية القضائية العراقية إلغاء نتائج 52 مرشحا في 

االنتخابات البرملانية. 
وقــــال مصدر باملفوضية في تصريح أمس »ان الهيئة 
القضائية التمييزية قررت عقب جلسة لها إلغاء أصوات 
املرشحني املشــــمولني بإجراءات املساءلة والعدالة، وعدم 
احتسابها لكياناتهم«، موضحا ان هذا القرار سيؤثر على 

عدد األصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي.
وأضاف أن الهيئة قررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا 
بينهم فائزون في االنتخابات، مؤكدا أن القرار ملزم للمفوضية 
وعليهــــا تطبيقها، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي 

لها املرشحون املشمولون بقرار إلغاء الترشيح.
وأشــــار املصدر إلى أن جلسة الهيئة التمييزية جرت 

بحضور ممثل عن مفوضية االنتخابات.
 ويأتي القرار استجابة لطلب هيئة املساءلة والعدالة 
والتي تعنى بإقصاء واجتثاث املتورطني باالنتماء حلزب 
البعث املنحل حيث كانت قدمت شكوى لدى الهيئة التمييزية 
بخصوص املوضوع، مطالبة باســــتبعاد األصوات التي 
حصل عليها الـ 52 شخصا مبن فيهم ستة من الذين فازوا 

فعال مبقاعد برملانية.
بدورها، أعلنت حمدية احلسيني عضو مجلس املفوضية 
العليا املســــتقلة لالنتخابات، ان »املستبعدين يحق لهم 
تقدمي طعون للهيئة التمييزية السباعية املشكلة من قبل 
البرملان خالل شــــهر«. إال أن املدير التنفيذي للهيئة علي 

الالمي قال »ان القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، 
وان املشــــمولني تهمل أصواتهم«. وقــــال ان »اثنني فقط 
من املشمولني فازا باالنتخابات، احدهما مرشح العراقية 

ابراهيم محمد عمر«.
وأكد ان »22 من املشمولني هم مرشحو القائمة العراقية، 
فيما الباقون هم مرشــــحو قوائــــم متفرقة أخرى لم تفز 
باالنتخابات«. لكن سعد الراوي عضو املفوضية قال في 
تصريــــح لقناة »العربية« ان االســــتبعاد »لن يؤثر على 
الكيانات الفائزة، وان مرشحني يأتون بعدهم بعدد األصوات، 

سيحلون بدال منهم في نفس القائمة«.
من جانبها، تعتـــزم القائمة العراقية التي يتزعمها 
رئيس الوزراء األسبق اياد عالوي الطعن بقرار اللجنة 

القضائية.
وقال عالوي خالل مؤمتر صحافي مشترك مع وزير 
اخلارجية التركي احمد داود أوغلو في انقرة إنه طلب 
من محامني ان يقدموا طعنا على قرار اللجنة معربا عن 
قلقه من قيام جماعات »بعينها« بالهيمنة على العملية 

السياسية في العراق.
وألقى قرار اللجنة بشـــكوك حول نتيجة انتخابات 
مارس التي فازت فيها القائمة العراقية بعدد 91 مقعدا 
متقدمة مبقعدين على ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه 

رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي. 
 وقال عالوي »سنتحرك ملواجهة هذا الوضع اخلطير«، 

مضيفا »أنا متأكد بأننا سننجح« في طعن القرار.
من جهة أخرى، قــــال وليد الزيدي مدير العمليات في 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات إن املفوضية طلبت من 
الهيئة القضائية االنتخابية التي أمرت بإعادة فرز األصوات 

أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز األصوات.
ومضى الزيدي يقول إن إعادة فرز األصوات ســــتبدأ 
عند تلقي تفســــير من الهيئة ومن املرجح أن يكون ذلك 

في مستهل األسبوع املقبل.
 في غضون ذلك، كشفت صحيفة »اندبندنت« البريطانية 
أمس، ان الواليات املتحدة تسعى حلل األزمة املتفاقمة حول 
تشكيل حكومة عراقية جديدة من خالل التوصل التفاق بني 
املالكي وعالوي ينص على تولي كل واحد منهما منصب 

رئيس الوزراء ملدة عامني على رأس حكومة ائتالفية. 
وقالت الصحيفة ان واشــــنطن، وبدافع اخلوف من ان 
االضطرابات املتزايدة في العراق ستجعل من احملرج سحب 
قواتها املتبقية بحلول أغسطس كما تعهد الرئيس باراك 
أوباما، رتبت محادثات حول تشكيل حكومة مشتركة بني 
املالكي وعالوي تقترح تقاســــمهما والية رئاسة الوزراء 
احملددة بأربع سنوات وفقا للنائب محمود عثمان العضو 

املخضرم في مجلس النواب العراقي.
وأضافت أن العراق يعاني من عدم االستقرار على نحو 
متزايد بسبب متسك املالكي بالسلطة على الرغم من أدائه 
السيئ في االنتخابات التشريعية. وأشارت الصحيفة إلى 
أن العقبة الرئيســــية التي تعترض قيام املالكي وعالوي 
بتشكيل حكومة مشتركة هي أن السياسة العراقية ال تزال 
منقسمة على أســــس طائفية بني الشيعة والسنة العرب 
واألكراد.وقالت إن عالوي نفسه شيعي لكن كتلته مكونة 
برمتها تقريبا من أحزاب سنية من غرب العراق وشماله 
فيما يعتمد املالكي على الطائفة الشيعية والتي من غير 
املرجح أن توافق على تقاسم السلطة مع مجموعة ترى أنها 

مكونة من بعثيني سنة قمعوا الشيعة لفترة طويلة.

إندبندنت: واشنطن تسعى التفاق بين المالكي وعالوي للتناوب على رئاسة الحكومة

إسرائيل تغتال قياديًا من حماس تالحقه منذ ست سنوات

7 ماليين يمنحون البشير والية جديدة 
وسلڤاكير لرئاسة حكومة الجنوب بـ %92 

إيساف تعلن مقتل قائد 
طالباني بارز في قندز

اخلرطومـ  رويترزـ  أ.ف.پ : كما كان متوقعا، فاز 
الرئيس السوداني عمر البشير بوالية رئاسية جديدة 
بعد اإلعالن امس عن نتائج أول انتخابات ســـودانية 
تعددية جترى منذ نحو ربع قرن.  وقد أعلن أبيل الير 
رئيس املفوضية القومية لالنتخابات السودانية فوز 
البشـــير بحصوله على نحو 7 ماليني صوت بنسبة 
68%. وإلى جانب البشير أعلن الير، إن سلڤاكير فاز 
بانتخابات رئاسة حكومة جنوب السودان بشكل كاسح 
بعد حصوله على 92.99% من األصوات في اجلنوب. 
وهو ما سيؤهله للحصول أيضا على منصب النائب 
األول لرئيس السودان. وفور إعالن فوزه املتوقع، أكد 
البشير أن فوزه في االنتخابات الرئاسية هو »نصر 
لكل الســـودانيني« متعهدا بأنه سيمضي في تنظيم 
االستفتاء على استقالل جنوب السودان في موعده في 
يناير 2011. وقال الرئيس السوداني بعيد اعالن فوزه 

بنسبة 68.24% من االصوات »هذا يوم شكر هلل النه 
تعالى صاحـــب النصر، وما حزناه من اصوات ليس 
نصرا للمؤمتر الوطني وحده وامنا لكل السودانيني«. 
واضاف في كلمة نقلهـــا التلفزيون احلكومي »اجدد 
التزامنا بحشد الطاقات النفاذ برنامجنا وايدينا وعقولنا 
مفتوحة لكل القوى العاملة في اطار الدستور للتواصل 
والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه 
بها التحديات، واؤكد على املضي في اجراء االستفتاء 
في جنوب السودان في موعده احملدد واستكمال سالم 
دارفور«. واعتبر البشير عملية االقتراع التي جرت من 
11 الى 15 اجلاري »اضخم واعقد انتخابات ســـودانية 
منذ االستقالل« في 1956. وكان فوز الرئيس السوداني 
متوقعا بعد انسحاب منافسيه الرئيسني ياسر عرمان، 
املسلم العلماني الذي ترشح عن احلركة الشعبية لتحرير 

السودان، والصادق املهدي زعيم حزب االمة.

 أكد أن فوزه نصر لكل السودانيين وتعهد بإجراء استفتاء الجنوب في موعده

قندز ـ د.ب.أ: أعلن مســـؤولون مقتل زعيم 
بارز في طالبان، كان يعد حاكم الظل في إقليم 
قندز بشـــمال افغانستان، واثنني على األقل من 
مستشـــاريه في غارة جوية شنتها قوات حلف 
شمال االطلسي )ناتو( في افغانستان »ايساف« 
أمس. وصرح محمد عمر حاكم اإلقليم بأن املال 
يار محمد، الذي كان شهيرا باملال نور محمد، قتل 
صباح أمس في منطقة أرتشي شمال شرق مدينة 
قندز. وأوضح عمر أن الغارة أسفرت أيضا عن 

مقتل أربعة من رفقاء القيادي.
وأوضح عمر أن »يار محمد، وهو في األصل 
من إقليـــم هلمند، عني مؤخرا حاكم طالبان في 

إقليم قندز«.
ووفقا لبيان حللف األطلســـي فإن القيادي 
ومستشـــاريه االثنني كانوا يســـتقلون مركبة 
في منطقة صحراوية عندما استهدفهم الهجوم 

اجلوي.
من جهتها، نقلـــت صحيفة نيويورك تاميز 
االميركية أمس عن مسؤولني رفيعي املستوى 
باالدارة األميركية ومسؤولني عسكريني قولهم 
ان جماعات صغيرة من قوات العمليات اخلاصة 
االميركية تعمل حاليا بكثافة متزايدة على مدى 
عدة اســـابيع في قندهار اكبـــر مدينة بجنوب 
افغانســـتان لتعقب او قتل زعمـــاء املتمردين 
الضعاف طالبان قبـــل انطالق العملية الكبرى 
في املنطقة . وقالت الصحيفةـ  في موقعها على 
االنترنتـ  ان املعركة التي تلوح في االفق اخلاصة 
باملقر الروحي لطالبان تبدو كاختبار محوري 
الستراتيجية الرئيس اوباما حيال افغانستان 
مبـــا في ذلك القدر الذي ميكن للواليات املتحدة 
ان تعتمد مبوجبه على زعماء ذلك البلد وجيشه 
من اجـــل الدعم وما اذا كانت زيادة محتملة في 
اخلسائر البشرية املدنية من القتال املكثف ستدفع 
الى حل وســـط يضع استراتيجية تعتمد على 

كسب الشعب االفغاني.

نتنياهو ينفي وجود أي نية
لدى إسرائيل لمهاجمة سورية

ــرائيلية بنيامني  ــدسـ  أ.ف.پ: نفى رئيس احلكومة اإلس  الق
نتنياهو بشكل قاطع امس ان تكون لدى بالده اي نية في مهاجمة 
سورية. وقال نتنياهو في كلمة ألقاها امام نواب حزبه الليكود »ال 
صحة على اإلطالق للشائعات التي سرت حول استعداد إسرائيل 
ــورية«. وأضاف في بيان رسمي »اعتقد ان  ــن هجوم على س لش
ــران وحزب اهلل في حتويل انتباه  ــذه االدعاءات تترجم رغبة إي ه
ــة على إيران التي  ــي، لتفادي فرض عقوبات دولي املجتمع الدول
ــباقها الى التسلح النووي«. وتأتي تصريحات نتنياهو  تواصل س
ــورية إلسرائيل بالسعي الى رفع حدة التوتر  ردا على اتهامات س
ــرائيلية لها  ــورية رفضت االتهامات اإلس ــي املنطقة. وكانت س ف

بنقل صواريخ سكود الى حزب اهلل في لبنان.


