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قائد اجليش الصيني: الفجوة تتسع مع أميركا
بكني ـ سي ان ان: وجه اجلنرال تشن بينغ ده، رئيس االركان العامة للجيش الصيني، رسائل واضحة الى نظرائه 
في الواليات املتحدة، خالل زيارة نادرة الى واشنطن، اذ حذر من وجود فجوة تتسع بازدياد بني اجليشني، وقال 
ان العالقات بني البلدين تعاني من املشاكل عندما يتم جتاهل بكني، وشبه متسك بالده ببكني برفض انفصال 
اجلنوب خالل احلرب االهلية االميركية. ولكن تشن بينغ ده عاد ليقول في خطاب ألقاه في كلية الدفاع العسكري 
بالعاصمة االميركية: »من الطبيعي والضروري حصول تعاون بني اجليشني في طريق السالم واالستقرار«.

عربية وعالمية
عشرات القتلى واجلرحى في سلسلة انفجارات متنقلة 

العراق: مجزرة هزت كركوك..  واعتقال أمير »القاعدة« في »بابل«

طرد امللحق العسكري اإلسرائيلي في روسيا بتهمة »التجسس«
إيهود باراك: على تل أبيب أن تأخذ بزمام املبادرة وتتقدم بعرض جريء للفلسطينيني

ليبيا تنفي أي انشقاقات.. وحلف األطلسي واثق من انهيار النظام
أنباء غير مؤكدة عن مغادرة زوجة القذافي وابنته تونس جتاه إيطاليا

كركوك ـ وكاالت: في هجوم 
هو األعنف منذ شهرين، وبعد 
يوم واحد على اعتقال مخلف 
العزاوي أعلى مسؤول عسكري 
في تنظيم القاعدة بالعراق، قتل 
30 عراقيا على االقل وأصيب 
العشـــرات بجروح أغلبهم من 
عناصر الشـــرطة فـــي ثالثة 
تفجيرات وقعت أمس وســـط 

مدينة كركوك.
وذكر مسؤول رفيع املستوى 
في شرطة كركوك، ان »عبوة 
ناسفة الصقة انفجرت بسيارة 
مدنية في ســـاحة قـــرب مقر 
قيادة الشرطة في كركوك عند 
الســـاعة التاســـعة والنصف 
صباحـــا ما أســـفر عن وقوع 
ضحايا«. وأوضـــح انه »لدى 
جتمع أفراد الشـــرطة والدفاع 
املدني لنقل الضحايا، انفجرت 
ســـيارة مفخخة قـــرب املكان 
وأدت الى وقوع عدد اكبر من 

الضحايا«.
وأسفر التفجيران اللذان وقعا 
في مرآب خاص بسيارات قيادة 
الشـــرطة، عن أضرار جسيمة 
الســـيارات  في عدد كبير من 
العســـكرية واملدنية املركونة 
قـــرب املكان، بحســـب ما أفاد 
مراسل فرانس برس املتواجد 

في املكان.
وبعد وقـــت قصير، قامت 
إحدى ســـيارات الشرطة ببث 
نداءات عبـــر مكبرات الصوت 
تدعو املواطنـــن للتوجه الى 
املستشـــفى من اجـــل التبرع 

بالدم.
الشـــرطي  من جانبه، قال 

وكاالت: نفى خالد كعيم نائب 
وزير اخلارجيــــة الليبي امس 
انباء عن فرار مســــؤول نفطي 
بــــارز وصفية زوجــــة الزعيم 
القذافي وابنته  الليبي معمــــر 
عائشــــة إلى تونس بينما قال 
أندرس فو راسموســــن األمن 
العام حللف شمال األطلسي إن 
ضربات احللــــف أثرت بدرجة 
كبيرة على القدرة العســــكرية 
للقذافــــي وإنه واثق من انهيار 

النظام في نهاية املطاف.
وقال ان قيادة القذافي تزداد 
عزلة وان مزيجا من الضغوط 
القوية  العسكرية والسياسية 
ودعم املعارضة ســــيؤدي في 
نهايــــة األمر إلــــى انهيار حكم 

القذافي.
وقال في مؤمتــــر صحافي 
في ســــلوڤاكيا قللنــــا بدرجة 
كبيرة من قدرة آلة احلرب لدى 
القذافي ونحن نرى اآلن النتائج.. 

املعارضة كسبت أرضا.
وتابــــع »ســــنواصل بقوة 
الضغط العســــكري على نظام 
القذافي وأنا واثق من ان مزيج 
القوية  العســــكرية  الضغوط 
والضغوط السياسية املتزايدة 
ودعم املعارضة ســــيؤدي في 

النهاية الى انهيار النظام«.
العام حللف  االمــــن  وأدلى 
االطلسي بهذه التصريحات في 

عواصمـ  وكاالت: أفاد مصدر 
في االستخبارات الروسية اخلاصة 
أمس بأن امللحق العسكري في 
السفارة االسرائيلية في موسكو 
طرد من روسيا بتهمة »التجسس 

الصناعي«.
وكان اجليش ووزارة الدفاع 
اإلسرائيليان أعلنا مساء االول 
طرد هذا امللحق الذي قالت مصادر 
انه فادين  عسكرية إسرائيلية 
ليدرمان وهــــو برتبة كولونيل 

في سالح اجلو.
وقال املصدر في االستخبارات 
الروسية لوكالة ريا نوفوستي 
لالنبــــاء »فــــي حالــــة اعتقال 
الكولونيل ليدرمان، ميكن احلديث 

عن جتسس صناعي«.
وأضاف هذا املصدر »من باب 
الدقة في األمر، فقد قدم مساعدة 
مهمة الى أنشطة بعض الشركات 
اإلسرائيلية في السوق الروسية«، 

موضحــــا انها شــــركات تابعة 
للمجمع العســــكريـ  الصناعي 

اإلسرائيلي.
أما بالشأن الفلسطيني، فقد 
الدفاع اإلسرائيلي  صرح وزير 
إيهود بــــاراك امــــس بأنه على 
إســــرائيل أن تأخــــذ بزمــــام 
املبادرة وتتقدم بعرض جريء 
للفلســــطينين من أجل جتنب 

العزلة الدولية.
وقال باراك في تصريح خاص 
لصحيفة لوس اجنيليس تاميز 
األميركية أوردته على موقعها 
االلكتروني ان إســــرائيل قوية 
ولديهــــا الثقــــة الكافية لتقدمي 
التنــــازالت الضرورية لعملية 
السالم بالشرق األوسط مضيفا 
أن إسرائيل يجب أن تقدم عرض 
سالم جريء إلى الفلسطينين.

وتأتي تصريحات باراك تلك 
وســــط املماطــــالت املمتدة في 

محادثات السالم، والتي أبرزتها 
اإلشارات املتشائمة من كل من 
القادة الفلسطينين واإلسرائيلين 
بشــــأن مفاوضات السالم وقبل 
كلمة الرئيــــس األميركي باراك 
أوباما بشأن اإلستراتيجية في 

الشرق األوسط.
وردا حول ما إذا كانت إسرائيل 
أضعف من أن تقدم تنازالت قال 
باراك إن إسرائيل قوية ولدينا 
ثقــــة بالنفس مبــــا يكفي كي ال 

نخسر الرؤية ملا يجب عمله.
وأضاف بــــاراك: أننا نحتاج 
التوجه والرغبة في اتخاذ القرار، 
موضحا أنه بات من الواضح أن 
إســــرائيل يجب أن تتحرك وال 
تتردد بشأن األشياء غير األكيدة، 
مؤكدا أن إســــرائيل حتتاج إلى 
أن تأخذ بزمام املبادرة، ويجب 
أن تقــــدم شــــيئا علــــى طاولة 

املفاوضات.

العقيد بجروح خفيفة  إصابة 
باالضافة الى 13 من أفراد حمايته 
بجروح«. كما أدى االنفجار الى 
وقوع أضرار جســـيمة بسبع 
سيارات وعدد كبير من املباني 

واملتاجر املجاورة.
الى ذلك، قتل شخصان في 
بغداد وبعقوبة حسبما أعلنت 
مصادر أمنية. وقال مصدر في 
وزارة الداخلية، ان »شـــخصا 
يرتدي مالبس رجال دين قتل 
وأصيب اثنان من املارة بانفجار 
عبوة الصقـــة على ســـيارة 
مدنية في منطقة باب املعظم 

)شمال(«.
وفي بعقوبـــة أعلن مصدر 
في عمليات ديالى »مقتل امرأة 
وجرح عشـــرة بينهم شرطي 
بانفجار ســـيارة مفخخة على 
الطريق الرئيسي وسط املدينة، 
اســـتهدف موكب املقدم حميد 
الشـــمري قائد الفـــوج االول 

لشرطة بعقوبة«.
في هذا الوقت اعتقلت قوة 
أمنية عراقية أمير تنظيم قاعدة 
جرف الصخر في عملية أمنية 

شمال محافظة بابل.
وصرح مصدر في لواء الرد 
السريع التابع لوزارة الداخلية 
بأن قوة من اللواء قامت صباح 
أمس بعملية تفتيش استندت 
الى معلومات استخبارية دقيقة 
فـــي منطقة احملاويل شـــمال 
محافظـــة بابل جنـــوب بغداد 
أدت الى اعتقال املدعو محمود 
عبداهلل وامللقب بأبي عائشة ومت 
نقله الى احد مراكز االحتجاز 

للتحقيق معه.

القذافي غادرتا تونس امس االول 
نحو بولونيا عبر مطار جربة/

جرجيس التونسي.
وأوردت صحيفة »التونسية« 
االلكترونية نفس اخلبر لكنها 
لم تذكر إن كانت زوجة القذافي 
وابنته سافرتا من نفس املطار أو 

من مطار آخر في تونس.
وقالت صحيفة »العطوف« 
إن الســــيدتن دخلتــــا تونس 
منذ السبت املاضي عبر معبر 
راس اجلدير احلدودي املشترك 
بن تونــــس وليبيا في موكب 
مكون من عدة سيارات »فخمة« 
وتوجهتا إلى فندق في جزيرة 
جربة السياحية. ولم يتسن على 
الفور احلصول على تأكيدات في 
هذا الشأن من مصادر رسمية.

من جهة اخرى، أعلن وزير 
اخلارجية اإلماراتي عبداهلل بن 
زايد آل نهيان امس أن االجتماع 
الثالث ملجموعة االتصال حول 
ليبيا ســــيعقد في االمارات في 
األســــبوع الثاني مــــن يونيو 

املقبل.
ونقلت وسائل إعالم روسية 
عن آل نهيان قوله خالل مؤمتر 
صحافي في العاصمة األوكرانية 
كييڤ »مت حتديد موعد االجتماع. 
الثالــــث ملجموعة  االجتمــــاع 
االتصال ســــيعقد في االسبوع 

الثاني من يونيو«.

كبير في املكان«. وتابع »البعض 
من زمالئي احترقت وجوههم 
وآخرون اشتعلت بهم النيران، 

من شدة االنفجار«.
وعند العاشـــرة والنصف، 
انفجار ثالث مســـتهدفا  وقع 
موكب مدير التحقيقات اجلنائية 
العقيد اراس محمد قرب مبنى 
محافظة كركوك وسط املدينة، 
وفقا ملصدر في الشرطة. وأكد 
املصدر ان »االنفجار ناجم عن 
انفجار سيارة مفخخة أدت الى 

متاسك الدائرة املقربة منه في 
التي يشنها  الهجمات  مواجهة 
حلف شمال األطلسي والضغط 

الذي يتعرض له لالستقالة.
في هذا الوقت أفادت مصادر 
اعالمية تونسية أن زوجة العقيد 
»صفية« وابنته »عائشة« غادرتا 
امس االول تونس جتاه مدينة 

بولونيا االيطالية.
وذكرت صحيفة »العطوف« 
االلكترونية أن صفية وعائشة 

شـــيرزاد كامل أحـــد عناصر 
الشرطة اجلرحى متحدثا من 
سريره في املستشفى »خرجت 
بعد سماعي دوي انفجار قرب 
املديرية وتوجهت مع زمالئي الى 
ساحة وقوف السيارات ملعاينة 
موقع التفجير«. وأضاف كامل 
الذي أصيب بشظايا في بطنه 
ووجهه »فجـــأة، وقع انفجار 
كبير آخر سقطت على اثره على 
االرض وسقط زمالئي من حولي 
بن قتيل وجريح وحدث دمار 

الوقت الذي نفت فيه احلكومة 
الليبية شائعات مستمرة عن 
القذافي وابنته  مغادرة زوجة 
وشكري غامن رئيس مجلس إدارة 
املؤسسة الوطنية للنفط وهو 

رئيس وزراء سابق البالد.
لكن رغم تردد هذه األنباء منذ 
أيام لم يقدم املسؤولون الليبيون 
دليال على أماكن وجود الثالثة 
مما أثار تساؤالت جديدة حول 
قدرة القذافي على احلفاظ على 

)أ.پ( جثث عراقين من ضحايا انفجارات كركوك  

)أ.ف.پ( معارضون للقذافي يتجمعون بجانب علم أميركي كبير في بنغازي  

الدمنارك ستعترف بدولة فلسطينية 
في حال فوز اليسار في االنتخابات

كوبنهاغن ـ أ.ف.پ: أعلن املتحدث باسم احلزب االجتماعي 
الدميوقراطي امس ان الدمنارك ستعترف بدولة فلسطينية 

في حال عودة اليسار الى احلكم الذي يعتبر األوفر حظا في 
االنتخابات التشريعية املقررة في نوفمبر على ابعد تقدير.

وسبق ان اتخذت دول في اميركا الالتينية قرار االعتراف من 
جانب واحد بدولة فلسطينية وميكن ان حتذو دول اخرى 

حذوها في سبتمبر، اخر مهلة حددتها االسرة الدولية لتوقيع 
اتفاق بني اجلانبني االسرائيلي والفلسطيني.

واضاف املتحدث جيبي كوفود لصحيفة »برلينغسكي 
تيدندي«: »نعتقد منذ سنوات ان للفلسطينيني احلق في ان 
يكون لهم دولة وعندما سيطلبون منا االعتراف بها سنقوم 

بذلك«.

امللكة إليزابيث تعتذر لإليرلنديني:
خالص عزائي للذين عانوا من ماضينا املزعج

 برلسكوني يؤكد استقرار احلكومة 
بعد الهزمية في االنتخابات احمللية

السودان: اغتيال قيادي 
باحلزب احلاكم جنوب كردفان

تركيا تترشح لوالية جديدة 
ملقعد غير دائم في مجلس األمن

دبلن ـ رويترز: أعربت اليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا عن تعاطفها وأسفها جلميع الذين عانوا 
بسبب قرون من الصراع بن بريطانيا وايرلندا 

وذلك في كلمة مؤثرة الى الشعب االيرلندي.
وقالت امللكة في خطاب تلفزيوني خالل مأدبة 
عشاء امس األول في قلعة دبلن التي كانت ذات 
يوم مركزا للحكم البريطاني في ايرلندا »أتقدم 
بخالص عزائي وعميق تعاطفي الى جميع الذين 

عانوا نتيجة ماضينا املزعج«.
وفي زيارتها التي تستغرق أربعة أيامـ  وهي 
األولى التي يقوم بها أحــــد ملوك بريطانيا منذ 
اســــتقالل ايرلندا عنها فــــي 1921ـ  أظهرت امللكة 
اليزابيث الثانية تصميما على طي صفحة املاضي 

الدامي وتقدمي اشارات قوية على املصاحلة.
كمــــا حملت امللكة ـ التي قتــــل قريب لها على 
يــــد احد القومين االيرلندين في عام 1979ـ  الى 

روما ـ كونا: اكـــد رئيس الوزراء االيطالي 
سيلفيو برلسكوني اســـتقرار حكومته بعد 
الهزمية القاســـية التـــي مني بـــه حزبه في 
االنتخابات احمللية اجلزئية األخيرة الســـيما 
في مدينة »ميالنو« ومـــا حلقها من تهديدات 
أطلقها شـــريكه في االئتالف احلاكم اومبرتو 

بوسي.
وبعد ان التزم الصمت منذ اعالن النتائج 
االثنن املاضي طمأن برلسكوني أعضاء حكومته 
في اجتماع عقده مجلس الوزراء صباح امس بانه 
سيجتمع بزعيم حزب رابطة الشمال بوسي.

ونقلت وكالة األنباء االيطالية )انسا( عن 
وزراء شاركوا في االجتماع ان برلسكوني الذي 
يعتبر اخلاسر األكبر في انتخابات األحد املاضي 
حث الوزراء على ضرورة اظهار التماسك من 
خالل حضور جلســـات البرملان مقلال من اثر 
خسارة احلكومة املتتالية في مجلس النواب 

امس األول.
وكانـــت احلكومة اليمينيـــة التي يقودها 

عواصمـ  وكاالت: اغتالت قوات اجليش الشعبي 
لتحرير السودان، القيادي بحزب »املؤمتر الوطني« 
بوالية جنوب كردفان رجب بدوي الذي نشط خالل 
فترة االنتخابات التكميليـــة األخيرة في إدارية 
»ديبي«. وقال أمن التنظيم باملؤمتر الوطني بجنوب 
كردفان محمد أحمد صباحي لصحيفة »اإلنتباهة« 
السودانية الصادرة امس إن مجموعة من القوات 
اخلاصة للجيش الشعبي أطلقت أمس 3 رصاصات 
على رجب وأردته قتيال. وكانت االنتخابات املشار 
إليها في جنوب كردفـــان لالقتراع على منصب 
الوالي قد شهدت تنافسا محموما بن مرشحي حزب 
»املؤمتر الوطني« احلاكم في السودان أحمد هارون 
و»احلركة الشعبية« عبدالعزيز احللو، وأسفرت 
نتائجهـــا عن فوز هارون بفارق كبير، واعتبرت 
احلركة أن االنتخابات شـــهدت تزويرا وقاطعت 
عمليات عد وفرز النتائج. وفي ســـياق متصل، 
طالبت احلكومة الســـودانية وفد مجلس األمن 
الدولي الذي يعتزم زيارة السودان غدا باحترام 

أنقرةـ  أ.ف.پ: أعلنت تركيا امس رغبتها في 
الترشح مجددا للفوز مبقعد عضو غير دائم في 
مجلس األمن الدولي. وأوضحت وزارة اخلارجية 
التركية في بيان ان أنقرة ترغب في الترشح للفترة 
2016/2015. وأضاف البيان ان هذه الوالية اجلديدة 
تنطوي على »قيمة اضافية كبيرة للسالم واألمن 
الدولين في فترة التغير السريع واحلاسم في 
الشــــرق األوسط« ومنطقة البحر املتوسط، في 

خسارتها الشخصية في كلمة حظيت مبشاهدة 
في املنازل بجميع أنحاء اجلزيرة.

وقالت »تأثرنا جميعا بتلك األحداث وكثير منا 
تأثر بصفة شخصية وتركت لنا موروثا أليما«. 
وكانت ملكة بريطانيا زارت ســــتاد كروك بارك 
في الذي شــــهد مذبحة ارتكبتها قوات بريطانية 
وذلك في إحدى أكثر اخلطوات الديبلوماســــية 
جــــرأة التي اتخذتها على مدار ســــنوات حكمها 

التسع واخلمسن.
من جهة أخرى، أعلنت أسرة جاريت فيتز جيرالد 
رئيس وزراء ايرلندا األســــبق وأكثر سياسييها 

الكبار شعبية عن وفاته عن 85 عاما.
ولعب فيتز جيرالد الذي يعرف عامليا باسم 
جاريت وتولى رئاسة احلكومة االيرلندية مرتن 
وهــــو خبير في االقتصاد دورا في حتديد معالم 

ايرلندا احلديثة.

برلسكوني خســـرت خمس مرات التصويت 
على بنود قوانن ناقشها مجلس النواب التي ال 
تتمتع فيه بأغلبية كافية بسبب تغيب عدد من 
النواب الذين انتقلوا أخيرا الى صفوف األغلبية 

وهو ما اعتبر شكال من االبتزاز السياسي.
وأعرب زعيم حزب رابطة الشمال الشريك 
الرئيسي في االئتالف احلاكم عن استيائه من 
ادارة برلسكوني للحملة االنتخابية وما أسفر 
عنها من هزمية مدوية ومفاجئة ملرشحة التحالف 
اليميني في اجلولة األولى امام مرشح اليسار 
مبدينة »ميالنو« ذات القيمة الرمزية الكبيرة 

سواء لبرلسكوني أو لبوسي.
وقال بوســـي في تصريحات انتقادية ان 
حزبه الذي تراجعت شـــعبيته االنتخابية في 
معظم الدوائر »لن يسمح باالجنرار الى القاع« 
مع حزب شعب احلرية بزعامة برلسكوني امام 
االنحسار الذي سجله في ميالنو وباقي مناطق 
شمال ايطاليا التي شهدت انتخابات جتديد بعض 

حكوماتها احمللية في املدن واحملافظات.

شرعية والي جنوب كردفان أحمد هارون، واحترام 
السيادة الوطنية. ونفت وزارة اخلارجية السودانية 
على لسان املتحدث باسمها خالد موسى، حدوث 
أي اتفاق بينها وبن أي جهة بسحب هارون من 
الوالية ومنطقة أبيي أثناء زيارة الوفد املرتقبة. 
وأكد موســـى، تعليقا علـــى تصريحات القيادي 
باحلركة الشـــعبية لوكا بيونق إلحدى وسائل 
اإلعالم بتعهد وزارة اخلارجية بسحب هارون من 
أبيي أثناء زيارة أعضاء املجلس لها، أن الوزارة لم 
تتلق اتصاال من أي جهة بهذا اخلصوص. وأوضح 
أن هذه االدعاءات تخالف مبادئ السيادة الوطنية 
وأحكام الدستور السوداني باعتبار أن هارون هو 
الوالي الشـــرعي املنتخب لوالية جنوب كردفان 
مما يســـتوجب على كل الوفـــود الزائرة احترام 
حدود واليته الدستورية والتنسيق مع حكومته 
في كل األنشطة التي تدور بحدودها، داعيا الوفد 
األممي وكل الوفود الزائرة إلى احترام شـــرعية 

الوالي املنتخب.

ســــياق حركات االحتجاج التي تشهدها البلدان 
العربية. وقد شغلت تركيا، املمثل األساسي للعالم 
االسالمي في احللف األطلسي، مقعد عضو غير 
دائم طوال ســــنتن بن 2009 و2010. وصوتت 
أنقرة آنذاك ضد فرض عقوبات جديدة على جارها 
اإليراني بسبب برنامجه النووي املثير للجدل، 
مما أثار بعض االنتقادات لدى حلفائها وتساؤالت 

حول توجهاتها املؤيدة تقليديا للغرب.

معارضون إيرلنديون يحتجون على زيارة امللكة إليزابيث إلى بالدهم

اإلمارات: اجتماع 
مجموعة االتصال 

املقبل في األسبوع 
الثاني من يونيو


