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اخلرطومـ  أ.ش.أ: كشفت مصادر سودانية عن توافق شريكي احلكم 
بالسودان »املؤمتر الوطني واحلركة الشعبية« على االبقاء على اخلط 
الناقل لبترول اجلنوب عبر الشـــمال كما هو فـــي حال االنفصال مع 
التزام حكومة اجلنوب بدفع مبالغ محددة مقابل ذلك. وتوقعت املصادر 
ذاتها أن تصطدم املناقشـــات حول ترتيبات ما بعد االستفتاء بتمسك 
احلركـــة بتحمل جزء من الديون اخلارجيـــة والتي صرفت فقط على 
اجلنوب خالل الفترة املاضية، بينما طالب نائب األمني العام للحركة 

الشعبية ياسر عرمان املؤمتر الوطني برفع ما أسماه »سعر الوحدة« 
عبر تقدمي حزمة عرض دستوري جديد قائم على إعادة هيكلة الدولة 
وتغيير سياسات اخلرطوم. وذكرت أن االتفاق سيفضي إلى أن تدفع 
حكومة اجلنوب مبلغا للخرطوم في حال االنفصال مقابل نقل البترول، 
وأكدت أن احلركة وحكومة اجلنوب ترفضان متاما حتمل جميع الديون 
اخلارجية، وقالت إنها ستتحمل فقط الديون التي لها عالقة باجلنوب، 

وشددت على أن تلك القضية ال مساومة فيها.

مصادر سودانية: شريكا الحكم اتفقا على نقل »النفط« واختلفا على »الديون«

انفجارات متالحقة تسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى في البصرة واألنبار
الهاشمي: »العراقية« رفضت اقتراحًا أميركيًا للتحالف مع المالكي والتخلي عن رئاسة الوزراء

)رويترز( قوات األمن العراقية تتفقد مكان االنفجار الذي وقع في مدينة الرمادي أمس 

)أ.ف.پ( الغواصة االيرانية »غدير« اجلديدة خالل عرض لها في مرفأ بندر عباس امس 

)أ.ف.پ( مئات الباكستانيني ينزحون من منطقة شيكربور بعد األمطار الكارثية  )أ.پ( األمن الباكستاني ميرر طفال في صورة تعود لألول من أغسطس اجلاري خالل عمليات اإلنقاذ 

العــــراق«. وأضــــاف: »نحن غير 
مســــتعدين إلضاعة فرصة باتت 
مواتية لإلصالح والتغيير بالقبول 
بترتيبات شكلية أو االرتهان إلى 
وعود أو تعهدات قد يتنصل منها 
قاطعوها قبل أن يجف احلبر الذي 

كتبت به«.
وأوضح ان جميع املفاوضات 
التــــي أجرتهــــا »العراقيــــة« مع 
االئتالفــــات األخرى منــــذ إعالن 
نتائــــج االنتخابات حتى اآلن »لم 
حتقق أهدافها وبالتالي فإن الكتلة 
ستجري خالل أيام تقوميا جديدا 
للموقف السياســــي بهدف اتخاذ 

قرار اخلطوة املقبلة«.
إلى ذلك، دعت سورية وإيران 
الى ضرورة تشكيل حكومة عراقية 
حتظى بتأييد الشعب العراقي في 
أســــرع وقت ممكن لتعزيز األمن 
واالستقرار في العراق واملنطقة.

وجاء التأكيد أثناء لقاء الرئيس 
السوري بشار األســــد مستشار 
املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في 
إيران علي أكبر واليتي الذي وصل 
الى دمشق امس قادما من بيروت 

في زيارة تستمر 3 أيام.
وقال مصدر رسمي انه جرى 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
املتنامية بني البلدين واألوضاع في 
منطقة الشــــرق األوسط وخاصة 
في ظل االعتداءات اإلســــرائيلية 
االخيرة علــــى األراضي اللبنانية 
وتهديداتهــــا  والفلســــطينية 
املســــتمرة باستهداف دول اخرى 

في املنطقة.

شعبي وسط املدينة يضم سوقا 
وتتشــــابك فيه االزقة، مما يفسر 
بحسب املصادر احلصيلة الثقيلة 

للضحايا.
كما ادت االنفجارات الى اندالع 
حريق كبير كان السبب وراء اصابة 
عدد كبير مــــن اجلرحى بحروق، 

وفقا ملصادر طبية.
وفي مدينة الرمادي كبرى مدن 
محافظة االنبار قتل ستة اشخاص 
امس بينهم امرأتان وطفل واصيب 
29 شــــخصا آخرون بجروح في 
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، 

وفقا ملصادر امنية وطبية.
وقال مصدر في الشــــرطة ان 
»انتحاريا يقود ســــيارة مفخخة 
فجر نفسه قرب جتمع الشخاص 
كانوا يتسلمون رواتب مساعدات 
اجتماعية وســــط املدينة ما ادى 
الى وقوع قتلــــى وجرحى جراء 

االنفجار«.
واضــــاف ان »االنفجــــار عند 
مكتب بريــــد مجاور حملطة وقود 

+الرمادي+ وسط املدينة«.
امرأتني  القتلى  بــــني  ان  وقال 
وطفال وثالثة اشخاص احترقت 

جثثهم بشكل شبه كامل.
واكد مصدر طبي في مستشفى 
املدينة تسلم جثث خمسة اشخاص 
بينهم امرأة مســــنة، و29 جريحا 
بينهم نســــاء واطفال اصيبوا في 

االنفجار.
وفي الفلوجة قتل شــــخصان 
على األقل وأصيب نحو 10 آخرين 
بينهم اثنان من عناصر الشرطة، في 

نينــــوى اثيل النجيفــــي في حي 
الديدان )وســــط(«، مؤكدا »جناة 

النجيفي وموكبه من االنفجار«.
وفــــي بغــــداد، أصيــــب 4 من 
عناصر شرطة املرور بجروح اثر 
انفجار عبوتني ناسفتني في منطقة 
الكاظمية والبيــــاع، وفقا ملصادر 

في الشرطة.
مــــن جانبــــه، كشــــف نائب 
رئيس اجلمهورية العراقي طارق 
الهاشــــمي أن »القائمة العراقية« 
رفضت اقتراحا أميركيا لتتحالف 
مع »ائتــــالف دولة القانون« على 
حساب حق »العراقية االنتخابي 

والدستوري«.
الهاشــــمي زعيم حركة  وقال 
»جتديــــد« املنضويــــة حتت لواء 
الفائــــزة باملرتبــــة  »العراقيــــة« 
االولى في االنتخابــــات إن »قادة 
العراقية رفضــــوا اقتراحا كررته 
العراق  الــــى  الوفــــود األميركية 
يقضي بالتحالف مع دولة القانون 
على حســــاب حقنــــا االنتخابي 
ومبنح رئاســــة الوزراء الى دولة 

القانون«.
وشدد الهاشــــمي في تصريح 
لصحيفة »احلياة« اللندنية امس 
على أن »للواليات املتحدة مصاحلها 
اخلاصة ورؤيتها في حتقيق هذه 
املصالح التي قد تلتقي او تختلف 
الوطنية  مع رؤيتنا للمصلحــــة 
املقترحات  فــــإن  العراقية.. ولذا 
األميركية حتى لــــو كانت مفيدة 
فإنها غير ملزمة لنا إطالقا ما لم 
نتيقن من توافقهــــا مع مصلحة 

منزل احمــــد الكبيســــي في حي 
اجلغيفي )وسط(«.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد 
في وقت سابق، ان تنظيم القاعدة 
يعاني من نقــــص في التمويل ما 
سيدفعه لتنفيذ عمليات سرقة على 
محال الصيرفة والصياغة لتمويل 

عملياته.
وفــــي منطقــــة الصقالويــــة، 

وأشار الى ان »اجلنود فتحوا 
النار على االنتحاري قبل وصوله 

نقطة التفتيش«.
وفي املوصل، أعلن الرائد إبراهيم 
عبداهلل من الشرطة »إصابة 3 من 
الشرطة بينهم ضابطان بانفجار 
عبوة ناســــفة استهدف دوريتهم 
وسط املدينة«. وأضاف ان »عبوة 
ناسفة اســــتهدفت موكب محافظ 

إسرائيل: »حرب جنراالت« لخالفة أشكينازي
الق��دس � أ.ف.پ: انطلق��ت »حرب جنراالت« في اس��رائيل 
خلالف��ة رئيس االركان غابي اش��كينازي ال��ذي يترك مهامه في 
وقت قريب، وقد اش��تدت بعد نش��ر وثيقة لم يت��م التثبت من 

صحتها تتناول احد املرشحني.
واحتلت القضية صدارة عناوين الصحف االس��رائيلية التي 

طالبت بفتح حتقيق على وجه السرعة لتحديد صحة الوثيقة.
وتض��م الوثيق��ة التي بثته��ا القن��اة الثانية ف��ي التلفزيون 
االس��رائيلي سلس��لة توصيات يفترض ان تك��ون صادرة عن 
مكتب الدراسات واالستش��ارات بطلب من اجلنرال يواف غلنت 

قائد املنطقة اجلنوبية في اجليش االسرائيلي.
وبحس��ب الوثيقة، فإن غلنت سعى الى زيادة نفوذه وزعزعة 
خصوم��ه ومعهم رئيس االركان، الذين يعتبرون من املناوئني له، 

سعيا لزيادة فرصه بالوصول الى قيادة اجليش االسرائيلي.
من جهته، نفى ايال اراد � وهو مدير املكتب ومستشار سابق 
لرئيس الوزراء الس��ابق ارييل شارون � نفيا قاطعا ان يكون هو 
من اعد الوثيقة، كما رفض االتهامات بضلوع شركته في السباق 

لتعيني رئيس جديد لالركان.
واعلن امس تقدمه بشكوى قضائية بتهمة تزوير الوثيقة التي 

حملت توقيع شركته.
وتعرض الوثيقة استراتيجية عمل لغلنت مبا يظهره كمرشح 

قوي وايجابي في مقابل اظهار صورة سلبية ملنافسيه.
واصدر اشكينازي بيانا اسف فيه »للضرر الذي حلق باجليش 

وبصورته لدى الشعب« بسبب هذه القضية.
واضاف »س��واء أكانت الوثيقة صحيح��ة ام ال، فإن التبعات 

ستكون وخيمة واملطلوب اجراء حتقيق معمق«.
واعلن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو اس��تدعاءه ملستش��ار 
احلكوم��ة القضائ��ي، ال��ذي يعتبر املدع��ي العام في اس��رائيل، 

الستيضاحه حول القضية.
وربطت الصحافة ب��ني هذه الفضيحة والعالقة الس��يئة بني 
وزي��ر الدفاع ايهود باراك ورئيس االركان غابي اش��كينازي، اذ 
س��ارع وزير الدفاع في اع��الن ترك رئي��س االركان ملهامه في 

فبراير 2011.

انفجار سيارة مفخخة بعد عملية 
سطو مســــلح على منزل صاحب 

محل للصيرفة وسط املدينة.
وقال املقدم ياســــني محمد من 
الشرطة ان »شخصني على األقل 
قتــــال وأصيب حوالــــي 9 آخرين 
بينهم اثنان من الشرطة، بجروح 
بانفجــــار ســــيارة مفخخــــة قام 
مســــلحون بتفجيرها بعد سرقة 

قال املالزم اول ياســــر نوري من 
الشرطة ان »8 أشخاص بينهم 3 
جنود عراقيــــني أصيبوا بجروح 
في انفجار سيارة مفخخة يقودها 

انتحاري«.
وأوضــــح ان »االنتحاري فجر 
نفســــه مســــتهدفا نقطة تفتيش 
للجيش وســــط سوق شعبي في 

وسط ناحية الصقالوية«.

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
قتل اكثر من خمسني شخصا 
بينهم نساء واطفال واصيب حوالي 
240 آخرين بجروح في سلســــلة 
هجمــــات بينها خمس ســــيارات 
مفخخة في الساعات املاضية في 
العراق، فيما يتواصل اخلالف بني 
السياسيني حول تشكيل احلكومة 

املقبلة للبالد.
ففي البصــــرة، اعلنت مصادر 
رسمية ومحلية مقتل 43 شخصا 
واصابة 185 آخرين بجروح بينهم 
نساء واطفال في انفجار سيارتني 
مفخختني وعبوة ناسفة امس االول 

وسط املدينة.
وكانت مصــــادر امنية اعلنت 
مساء امس االول مقتل 14 شخصا 
واصابة 110 آخريــــن بجروح اثر 

انفجار مولد كهربائي.
لكن رئيس اللجنة االمنية في 
مجلس محافظة البصرة علي املالكي 
اكد أمس ان االنفجارات جنمت عن 
انفجار سيارتني مفخختني وعبوة 

ناسفة.
من جانبه، اكد الطبيب رياض 
عبد االمير مدير صحة البصرة ان 
»حصيلة ضحايا تفجيرات مساء 
الســــبت بلغت 43 شــــهيدا و185 

مصابا، بينهم نساء واطفال«.
واشــــارت مصــــادر امنية في 
البصرة الى ان »االنفجارت وقعت 
في وقت متزامن مساء امس االول 
في شــــارع عبداهلل بــــن علي في 

منطقة العشار )وسط(«.
ووقعت االنفجارات داخل حي 

العقوبات تجبر طهران على التخلي عن مشروع للغاز الطبيعي
دول مجموعة ڤيينا لتشغيل مفاعلها لالبحاث 

العلمية والطبية.
الى ذلك، أعلن وزير الدفـــاع اإليراني أحمد 
وحيـــدي امس أنه تم تزويد القوات البحرية بـ 
4 غواصات جديـــدة محلية الصنع ذات قدرات 
خاصة منها إطالق طوربيدات مختلفة وصواريخ 

بحر سطح.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن وحيدي الذي 
حضر مراسم تسليم الغواصات للقوات البحرية 
بحضور قائدها حبيب اهلل سياري قوله إن هذه 
الغواصات تعزز قدرات البـــالد الدفاعية الفتا 
إلى »أنها من النوع الخفيـــف وتتمتع بقدرات 

خاصة«.
وقال ان الغواصات التي أطلق عليها اســـم 
»غدير« قادرة على »القيام بمهمات نقل القوات 
بسرعة بالغة واعتراض غواصات العدو فوق الماء 

وتحت الماء وتحديد األهداف العسكرية«.
وأشاد بالخبراء اإليرانيين العاملين بوزارة 
الدفاع وإسناد القوات المسلحة الذين ساهموا 
فـــي إنتاج هذه الغواصات داخل ايران موضحا 
أن أحد أهداف هذه الغواصات هو زيادة القدرة 

الدفاعية لسالح البحر اإليراني.
وقال وحيدي »ان إنتاج هذه الغواصة داخل 
ايران الى جانب إنتاج باقي القطع العســـكرية 
مثـــل قاذفة الصواريخ هو إلكمـــال قدرة ايران 
الدفاعية وجعلها في خدمة إرساء األمن والسالم 

في الخليج الفارسي وبحر عمان«.

واكد متكي اســـتعداد طهران للمشاركة في 
هذه المحادثات التي ستتناول موضوع تبادل 
اليورانيوم االيراني منخفض التخصيب بالوقود 
النووي الغربي وفقا العالن طهران الذي وقعته 

قبل اشهر مع البرازيل وتركيا.
ويقضي هذا االتفاق بنقل طهران 1200 كيلوغرام 
من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تمتلكه 
الى انقرة مقابـــل حصولها على 120 كيلوغرام 
من الوقود النووي المخصب بنســـبة 20 % من 

إسالم آباد ـ أ.ف.پ ـ أ.ش.أ: استمر هطول االمطار الغزيرة امس في 
باكستان مما عرقل عمليات اغاثة املنكوبني الذين بلغ عددهم 15 مليون 

شخص في اسوأ فيضانات تشهدها اسالم اباد.
واستمرت عمليات االجالء في السند )جنوب( وخصوصا في املناطق 

النائية شمال غرب الوالية.
ويؤدي فيضان نهر الهندوس الى فيضان اقنية صغيرة مما يضطر 
سكان الكثير من القرى الى الرحيل وهم ينقولون بعض امتعتهم على 

ظهور احلمير او في سيارات.
وقال صويلح فاروقي رئيس سلطة الوالية الدارة الكوارث ان »عدة 
قرى في توري باند في السند اصبحت حتت املياه ونقوم باجالء السكان 

الى مناطق اكثر امانا«.
من جهته، اكد عبد احلكيم الذي يعمل مزارعا قرب توري باند، بينما 
كان يفر على عربة مع زوجته وأوالده اخلمســــة »املياه تغمر كل شيء. 
البيت واحلقل. علي ان ابدأ كل شــــيء من جديد« وكانت سلطات والية 

السند ذكرت انه مت اجالء مليون شخص فيها.
وتوقعت االرصاد اجلوية من جهتها هطول كميات جديدة من االمطار 
ليومني اضافيني بينما اعلنت حالة تأهب قصوى في السند في مواجهة 

خطر »وشيك« و»كبير« حلصول فيضانات.
الى ذلك، نفى املتحدث الرئاسي فرحت اهلل بابار نفيا باتا ما زعم عن 
تعرض الرئيس الباكستاني للرشق بفردتي حذاء خالل كلمته الليلة قبل 

املاضية أمام اجلالية الباكستانية في مدينة برمنغهام في بريطانيا.
وقال بابار في حديث الى قناة تلفزيونية باكستانية خاصة انه لو 
وقع حادث من قبيل رشق فردتي حذاء أثناء احلفل لشاهده احلاضرون 
في القاعة. ولكني »اؤكد من خالل وســــائل اإلعالم أنه لم يقع أي حادث 

من هذا القبيل أثناء خطاب الرئيس آصف علي زرداري«.

الدولية للطاقـة الذرية يوكيا امانو يعد جدوال 
زمنيا الستئناف المحادثات النووية بين ايران 
ومجموعـــة ڤيينا بهـــدف تبـــادل اليورانيوم 

بينهما.
واوضح متكي في مــؤتمر صحافي مشترك 
عقده مع نظيره اللبناني علي الشـــــامي امس 
ان »امانو سيخاطب دول مجموعة ڤيينا فرنسا 
وروسيا وأميركا لتحديد الموعد الخاص باستئناف 

الحوار مع ايران بشأن تبادل اليورانيوم«.

عواصم ـ وكاالت: أعلنت طهران تخليها عن 
أحد مشـــاريعها الثالثة إلنتاج الغاز الطبيعي 
المسال فيما ستعيد دراسة المشروعين الباقيين 
باإلضافة إلى التركيز على صادرات الغاز عبر 

خطوط األنابيب.
وعزا المدير العام لشـــركة النفط الوطنية 
اإليرانيـــة أحمد قلعه باني امس، القرار الجديد 
إلى التكلفة المرتفعة والتقنية المعقدة الالزمة 
لهذا النوع من المشـــاريع، لكن خبراء أكدوا أن 

ذلك بسبب العقوبات الدولية.
واعتبر طريقة نقل الغاز الطبيعي عبر األنابيب 
أكثـــر اقتصادية وقابلة للتنفيذ بســـرعة أكبر 
مقارنة مع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي 

يتطلب استثمارات هائلة.
واستدرك قلعه باني بالقول إن بالده لن تتخلى 
عن فكرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، غير أنها 

ستعيد دراسة المشاريع األخرى.
والمشـــروع الـــذي تخلت عنـــه طهران هو 
مشروع جنوب بارس، وكانت باشرت العمل به 
في السنوات األخيرة الشركة النفطية اإلنجليزية 

الهولندية »شل«.
يشار إلى أن »شل« علقت استــثماراتها في 
إيران في الربيع الماضـــي تطبيقا للعقــوبات 
الدوليـــة على طهـــران على خلفيـــة برنامجها 

النووي.
في ســــيـاق اخـر، اعلـن وزيـر الخـارجـية 
االيراني منوچهر متكي ان المدير العام للوكالة 

القوات البحرية اإليرانية تتسلم 4 غواصات محلية الصنع

باكستان: األمطار الغزيرة تعرقل إغاثة 15 مليون منكوب
إسالم آباد تنفي تعرض زرداري للرشق بحذاء


