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نجاة السفير األميركي في العراق من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة
بغ���داد � وكاالت: بع���د نحو 
أس���بوعني من انسحاب القوات 
األميركي���ة من امل���دن والبلدات 
العراقية، جنا السفير األميركي في 
العراق كريستوفر هيل امس االول 
من محاولة اغتيال اس���تخدمت 
فيها عبوة ناسفة انفجرت لدى 
مرور موكبه في مدينة الناصرية 

جنوب العراق.
وذكرت السفارة األميركية في 
بغداد امس أنه لم يصب ال هيل وال 
أي من موظفي السفارة املرافقني 

له بأذى في الهجوم.
وقالت املتحدثة باسم السفارة 
سوزان زيادة ردا على استفسار 
لوكالة فرانس برس ان »عبوة 
ناسفة انفجرت قرب موكب يقل 
مسؤولني في الس���فارة، بينهم 
السفير، امس االول في محافظة 
ذي قار« مؤكدة »عدم اصابة أي 

من املسؤولني أو السفير«.
وأشارت الى فتح حتقيق في 
احلادث من دون ان حتدد مكان 

االنفجار بالضبط.
وقد اعلنت صحيفة »يو اس 
اي ت���ودي« االميركية في وقت 

سابق وقوع االنفجار.
الى ان  واش���ارت الصحيفة 
االنفجار اسفر عن اضرار مادية 
في سيارة كانت تتقدم تلك التي 

تقل السفير االميركي.
ونقل����ت عن الس����فير قوله 
انفجار واجتزنا  »سمعنا دوي 
س����حابة دخ����ان، وجميعن����ا 

بخير«.
وعني هيل سفيرا للواليات 

السفير هيل س����يعقد في وقت 
الحق مؤمترا صحافيا لتوضيح 

أسباب زيارته إلى املدينة.
كما انه سيعقد اجتماعا مع 
املسؤولني احملليني في احملافظة 
لبح����ث س����ير العم����ل ببعض 
املشاريع احليوية التي تنفذها 
منظمة وشز االميركية في هذه 

احملافظة.
وكانت آخر زي����ارة قام بها 
الس����فير األميركي إل����ى مدينة 
الناصرية في الرابع من يونيو 

م����ن املط����ار دون معرفة حجم 
اخلس����ائر أو األضرار الناجمة 

عن القصف.
الى ذل���ك، اعلن مصدر امني 
عراق���ي فرض اج���راءات امنية 
مشددة منذ صباح امس شملت 
غلق مناطق احلمدانية وتلكيف 
ذات الغالبية املسيحية، اثر انفجار 

قرب كنيسة في املوصل.
وقال املصدر رافضا الكشف 
عن اسمه »فرضنا اجراءات مشددة 
متثلت مبنع الدخول واخلروج 

املتحدة خلفا لريان كروكر في 
العراق منذ ابريل املاضي.

وكان السفير االميركي وصل 
الى قاع����دة طليل العس����كرية 
االميركية غرب مدينة الناصرية 
مركز محافظ����ة ذي قار جنوب 
ام����س االول في زيارة  العراق 

مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا.
وقال املسؤول اإلعالمي في 
اجلي����ش األميركي املتمركز في 
قاعدة طليل العس����كرية الرائد 
مايلز كاغينس للصحافيني ان 

املاضي حيث ش����ارك في حفل 
توديع القوات الرومانية املنسحبة 

من العراق.
على صعيد متصل أفاد شهود 
عي����ان بأن قذائ����ف صاروخية 
س����قطت في وقت مبكر صباح 
الي����وم االثنني على مقر القوات 
األميركية مبطار البصرة شمالي 
مدينة البصرة وابلغ الشهود ان 
صواريخ أطلقت في وقت مبكر 
صباح امس عل����ى مقر القوات 
األميركية في اجلزء الش����مالي 

الى بل���دات احلمدانية وتلكيف 
حي���ث الغالبية م���ن الطوائف 

املسيحية«.
واضاف ان »االجراءات بدأت 
السادس���ة صب���اح امس وحتى 
اشعار آخر، اثر ورود معلومات عن 
احتمال وقوع هجمات بسيارات 
مفخخة تستهدف هذه املناطق«.

ويبلغ عدد سكان احلمدانية 
نحو اخلمسني الفا اكثر من %90 
منهم مسيحيون في حني يسكن 
تلكيف ما ال يقل عن عشرين الفا 

من املسيحيني.
وأعل���ن مصدر في ش���رطة 
املوصل انفجار س���يارة مفخخة 
قرب كنيس���ة وحسينية وسط 

املدينة صباحا.
وأوضح ان »االنفجار وقع قرب 
كنيسة العذراء وحسينية الروضة 
احملمدية، في حي الفيصيلة وسط 
املوصل، ما ادى الى اصابة ثالثة 
اطفال بجروح واض���رار مادية 
في امل���كان« واالطفال املصابون 
القريبة، وفقا  املنازل  من سكان 

للمصدر.
الكنيس���ة  ان  ال���ى  واش���ار 
واحلس���ينية فارغتان منذ فترة 

طويلة.
واستهدفت سلسلة اعتداءات 
امس االول ست كنائس في بغداد، 
ما أدى الى سقوط أربعة قتلى على 
االقل من املصلني وإصابة أكثر من 
ثالثني شخصا بجروح، والهجمات 
هي االولى منذ انسحاب القوات 
االميركي���ة من امل���دن والبلدات 

العراقية آخر الشهر املاضي.

سقوط قذائف صاروخية على مقر القوات األميركية في مطار البصرة
أوباما يطلب التحقيق في مقتل مئات 

المعتقلين  من طالبان خالل عهد بوش
واش����نطن � يو.بي.آي: أمر الرئيس األميركي باراك 
أوباما مسؤولني في األمن القومي بالتحقيق في مزاعم 
بأن إدارة الرئيس السابق جورج بوش قاومت جهود 
التحقيق مع أحد أمراء احلرب األفغان كان مدعوما من 
وكالة االس����تخبارات املركزية األميركية )سي أي ايه( 
بتهم����ة قتل املئات من معتقلي طالبان في العام 2001. 
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة »سي إن إن« األميركية 
خالل زيارت����ه إلى غانا بثت بالكامل امس »لقد أبلغت 
أخيرا مبؤش����رات مفادها بأنه لم يتم التحقيق بشكل 

واف في هذه املسألة«.
وأضاف »ما طلبت من فريق األمن القومي القيام به 
هو جمع احلقائق املعروفة وسنتخذ على األرجح قرارا 
فيما يتعلق بآلية التعامل مع كل احلقائق املتوافرة«.

وردا على سؤال من ال� »سي إن إن« ان كان سيدعم 
التحقيق في املس����ألة أجاب أوبام����ا »أعتقد ان هناك 
مس����ؤوليات على عاتق كل الدول حتى في احلروب.. 
وإذا اتضح ان س����لوكنا دعم بطريقة ما انتهاك قوانني 

احلروب، فأعتقد ان علينا ان نعرف باألمر«.
ونوهت نائب مدير منظمة »أطباء من أجل حقوق 
اإلنسان« س����وزانا س����يركني أمس االول بأوباما ألنه 
»أصدر أوامر لفريق األمن القومي بجمع كل املعلومات 
عن مجزرة دشت الليلي والتغطية األميركية لها على 
ما يبدو«. يش����ار إلى ان التحقي����ق يأتي على خلفية 
مقتل ما ال يقل عن ألف معتقل من حركة طالبان كانوا 
قد استسلموا لقوات التحالف الشمالي االفغانية التي 
كانت تدعمها الوالي����ات املتحدة في أواخر العام 2001 
وكان املعتقلون في عهدة أحد أمراء احلرب الكبار في 
أفغانستان عبد الرشيد دستم الذي كان رئيسا ألركان 

اجليش بعد اإلطاحة بنظام طالبان.
وظهرت االتهامات بحق دس����تم للم����رة األولى في 
تقرير ملجلة »نيوزويك« األميركية في العام 2002 وهو 
تقرير مقتبس عن مذكرة س����رية لألمم املتحدة ويفيد 
بأن معتقلي طالبان قتلوا أثناء نقلهم بش����احنات من 
معقلهم في منطقة »كوندوز« في ش����مال أفغانستان 
إلى س����جن »ش����برغان« غرب معقل دستم في منطقة 

مزار الشريف.

 )رويترز(أعضاء من القاعدة يستمعون من وراء القضبان حلكم االعدام في صنعاء امس

)رويترز(مشهد عام للتفجير الذي استهدف كنيسة في شارع فلسطني في بغداد امس

الحكم على 6 يمنيين باإلعدام بتهمة االنتماء للقاعدة
البرلمان األوروبي الجديد يبدأ واليته اليوم

بروكسل � أ.ف.پ: يبدأ البرملان 
االوروبي اجلديد الذي قد تزداد قريبا 
صالحياته، اليوم في ستراسبورغ 
التي متتد خمس سنوات  واليته 
باس����ماع صوته بش����أن الرئيس 
اجلدي����د للمفوضي����ة االوروبية. 
ومبعارضة خطط الرئيس احلالي 
للمفوضي����ة االوروبي����ة جوزيه 
مانويل باروزو الذي اختاره القادة 
االوروبيون للبق����اء في منصبه، 
رفض الن����واب االوروبيون اعادة 
انتخاب ب����اروزو في هذا املنصب 
خالل اجللسة االفتتاحية تبدأ اليوم 

14 وتستمر الى 16 يوليو.
واجللسة اجلديدة التي سيشارك 
فيها النواب ال� 736 اجلدد ترمي الى 
انتخاب رئيس ونواب رئيس ثم 
توزيع النواب االوروبيني على جلان 

مختصة وفقا للمواضيع.
وارجئت عملية اعادة انتخاب 
رئيس الوزراء البرتغالي السابق 
باروزو الى اخلريف املقبل، حيث 
يطالب االشتراكيون والليبراليون 
بان يقدم باروزو برنامجا سياسيا 
مفصال ومقنعا الع����ادة انتخابه. 
وال تتمتع كتلة باروزو احملافظة 
بالغالبي����ة الكافية لدعمه وعليها 
ايج����اد حلف����اء. ومبعارضتها ان 
يفرض عليها جدول اعمال، ترفض 
الغالبي����ة في البرمل����ان ان تكون 
هيئة تسجل مقترحات املفوضية 
االوروبية )التي تش����رع القوانني 
وحترص على احترامها( ومجلس 
الدول ال� 27 االعضاء )الذي يتخذ 
القرارات مع البرملان(. وقالت جوليا 
دو كليرك ساش احملللة في مركز 
السياسات االوروبية »ان  دراسة 
البرملان يتحمل مسؤوليته شيئا 

فشيئا«.

صنعاء � وكاالت: حكمت احملكمة 
اجلزائية اليمنية املتخصصة في 
قضايا اإلرهاب امس على س����تة 
مينيني باالعدام وعلى 10 أشخاص 
آخرين بينهم 4 سوريني وسعودي 
واحد، بالسجن ما بني 8 و15 سنة، 
وذلك بتهمة االنتماء لتنظيم القاعدة 
والضلوع في سلسلة من الهجمات 
الدامية، وفور صدور األحكام ردد 
احملكومون هتافات مش����ككة في 
عدالة احملكم����ة.  واحملكومون ال� 
16 شكلوا خلية اتهمت بالضلوع 
في 13 هجوم����ا بينها هجوم على 
س����ياح في حضرموت )ش����رق( 
في يناير 2008 اس����فر عن مقتل 
سائحتني بلجيكيتني. وتضمنت 
االتهامات قي����ام اخللية بالهجوم 
على منش����آت نفطية وعسكرية 
ومحاولة تفجير سفارتي الواليات 
املتحدة وايطاليا واملجمع السكني 
الكويتي بصنعاء، املؤجر لشركة 
»كنديان نكسن« ومدرسة »سبعة 
يوليو للبنات« بالقرب من السفارة 
األميركي����ة وغيرها من العمليات 

»اإلرهابية«.
ونتج عن تلك األعمال اإلرهابية، 
بحس����ب ق����رار االته����ام، مقت����ل 
الذكر-  البلجيكيتني – س����الفتي 
وس����ائق ميني في ترمي وعدد من 
أفراد قوات األم����ن أثناء محاولة 
املتهمني في منزلهم  القبض على 
بترمي مبحافظة حضرموت حيث 

كانوا يتحصنون.
وشملت مضبوطات اخللية 43 
كيس بارود اسود، دراجات نارية، 
حزامني ناسفني، ورشة حلام، قوالب 
»تي إن تي«، و4 اسطوانات غاز، 

قاعدة صواريخ صنع محلي، قذائف 
»ار بي جي«، مالبس نسائية، مواد 
كيميائية وزيوت، 4 أكياس رصاص 
حي، 12 كيس����ا بالستيكيا وقطع 
متفجرات فضال عن وثائق هوية 
وجوازات سفر مزورة. وكان يتزعم 
»خلية ترمي« عبداهلل باتيس وحمزة 
القعيطي، اللذان لقيا حتفيهما في 
اشتباكات مع قوات الشرطة عام 
2008 املاضي مبنزل اخللية بترمي 

مبحافظة حضرموت.
وفي س����ياق متصل ش����ددت 
األجه����زة األمني����ة اليمني����ة من 

مضيف����ا أن األجهزة األمنية تقيم 
بصورة دائمة إج����راءات حماية 
األجانب بهدف سد الثغرات وعدم 
الس����ماح بحدوث أي خرق أمني 
ميكن للعناصر اإلرهابية استغالله 
واس����تخدامه للقي����ام بجرائمهم 
اإلرهابية التي ليس لها من هدف أو 
غاية سوى إراقة الدماء واستهداف 
اليمن ومصاحله العليا. وأكد أن 
األجانب محاطون بإجراءات أمنية 
عالية الفعالية ومبستوى رفيع من 
املهنية جلعل إقامتهم في اليمن آمنة 

بكل ما في الكلمة من معنى.

إجراءاته����ا وتدابيرها االحترازية 
حلماية املصالح األجنبية ومقرات 
إقامة األجانب والسفارات األجنبية 
في اليمن. وقالت وزارة الداخلية 
اليمنية في بيان صحافي إن هذا 
اإلجراء يأتي في إطار حرصها على 
حياة األجانب وسالمتهم ولضمان 

عدم تعرضهم ألي مكروه.
إلى أن األجهزة  البيان  وأشار 
األمني����ة حريص����ة كل احلرص 
عل����ى حماية املواطن����ني األجانب 
واملصالح األجنبية وكذلك البعثات 
الديبلوماسية املعتمدة لدى اليمن، 

نفذوا 13 عملية إرهابية من بينها هجوم على مدرسة ومجمع سكني كويتي بصنعاء

واشنطن � أ.ف.پ: كشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
ان وكال����ة االس����تخبارات املركزية االميركية )س����ي آي ايه( 
كان لديها برنامج س����ري يهدف الى اعتق����ال او قتل اعضاء 
في ش����بكة القاعدة االرهابية لكن هذا البرنامج اوقفه املدير 
اجلدي����د للوكالة ليون بانيتا.  ونقلت الصحيفة االقتصادية 
عن مسؤولني سابقني في الوكالة دون الكشف عن اسمائهم ان 
الطبيعة احملددة لهذا البرنامج الفائق السرية بقيت مبهمة وان 

وكالة االستخبارات املركزية االميركية لم تشأ االدالء بتعليق 
حول مضمونه. وتابعت الصحيفة انه بحسب مسؤولني في 
االدارة احلالية واالدارة الس����ابقة فان »سي آي ايه« صرفت 
امواال للتخطيط وعلى االرج����ح لتدريب عمالء لهذه املهمة. 
لكن املبادرة لم تعمل بش����كل كامل حني وضع املدير اجلديد 
للوكال����ة ليون بانيتا حدا للبرنامج بعدما اطلع عليه في 23 

يونيو كما اضافت الصحيفة. 

»سي آي أيه« خططت سريًا  لقتل عناصر من »القاعدة« 

باكستان تفتح طرقات سوات لتشجيع عودة الالجئين رضائي: النظام اإليراني مهدد بـ »االنهيار« 
انفجار يقتل 15 شخصا بينهم أطفال ويدمر 40 منزالً رفسنجاني يؤم المصلين في صالة الجمعة المقبلة بطهران

باكس����تان � وكاالت: في خطوة من ش����أنها تشجيع الالجئني على 
العودة الى ديارهم وكمؤشر على انتهاء العمليات العسكرية في املنطقة 
فتحت السلطات العسكرية الباكستانية، امس، الطرقات املؤدية إلى 
وادي سوات واملناطق املجاورة حيث بدأ آالف األشخاص الذين نزحوا 
جراء القتال بني اجليش ومسلحي طالبان في شمال غرب باكستان في 
العودة إلى ديارهم. ونقلت احلكومة األسر من املخيمات التي أقيمت 
في منطقتي ناوشيرا وتشارسادا الواقعتني بالقرب من منطقة بونر 
التي اجتاحها مسلحو طالبان في أبريل املاضي ما دفع احلكومة للقيام 
بعملية عس����كرية. وقال طاهر أوراكزاي املس����ؤول احلكومي املعني 
بالعمليات في مخيم جالوزاي في ناوشيرا »لقد أرسلنا حتى اآلن 108 
أس����ر وستستمر العملية«. ولكن بدا النازحون على ما يبدو رافضني 
العودة حيث حتركت املركبات التي تعيدهم إلى ديارهم وهى حتمل 
نصف طاقتها. ميدانيا قتل 15 شخصا بينهم سبعة اطفال فيما اصيب 
عش����رات اخرون ودمر 40 منزل امس في انفجار وقع في منزل رجل 

دين مسلم في وسط باكستان حيث كان الطلبة يدرسون القرآن.
ولم تتضح على الفور اسباب تفجير العبوة قرب ميان شانو على 
بعد حوالى 90 كلم شرق مولتان في وسط اقليم البنجاب االكثر اكتظاظا 

بالسكان في باكستان والذي يرتدي اهمية سياسية كبرى.

طهران � أ.ف.پ � كونا: حذر املرشح احملافظ املهزوم 
في االنتخابات الرئاسية اإليرانية محسن رضائي امس 
من ان االنقسامات السياسية واالجتماعية التي ظهرت 
بعد االنتخابات الرئاسية املثيرة للجدل في 12 يونيو 

قد تقود الى »انهيار« اجلمهورية اإلسالمية.
وكتب القائد السابق للحرس الثوري في رسالة 
نشرت على موقعه االلكتروني ان ثمة »مؤامرة للدفع 
الى انهيار )النظام( من الداخل وإضعاف ايران« وتابع 

ان »استمرار هذا الوضع يقودنا الى انهيار«.
وكان رضائ����ي الذي حل في املرتب����ة الثالثة في 
االنتخابات قدم طعنا في إعادة انتخاب الرئيس محمود 

احمدي جناد، غير انه تراجع عن طعنه فيما بعد.
اما املرشحان اآلخران املهزومان احملافظ املعتدل 
مير حسني موسوي واالصالحي مهدي كروبي، فمازاال 
يطالبان بإلغاء نتائج االنتخابات لتضمنها عمليات 
تزوير على حد قولهما. وكتب رضائي »ما نحتاج إليه 
أكثر من اي شيء آخر هو وحدة الصف املبنية على 
العدالة واحلرية والدميوقراطية واإلسالم والثورة«. 
واضاف ان »الذين ارتكبوا أخطاء في األحداث االخيرة 

عليهم ان يعوضوا عنها،  والذين تضرروا يجب ان 
يصفحوا، اعتقد ان مير حسني موسوي ومهدي كروبي 
واحمدي جناد، وكذلك الفاعلون السياسيون، ال خيار 
أمامهم س����وى اجللوس الى طاولة واحدة دفاعا عن 
املصال����ح الوطنية«. ونزل مئات آالف اإليرانيني الى 
الشوارع احتجاجا على إعادة انتخاب احمدي جناد 
وأوقعت املواجهات التي جرت على هامش التظاهرات 
ما ال يقل عن 20 قتيال. وأكدت السلطات في 29 يونيو 

فوز احمدي جناد بوالية رئاسية ثانية.
الى ذلك، أعلن امس ان رئيس مجمع تش����خيص 
مصلح����ة النظام ورئيس مجل����س اخلبراء اإليراني 
علي اكبر هاش����مي رفسنجاني سيؤم صالة اجلمعة 
املقبلة في العاصمة اإليرانية طهران. وذكرت وكالة 
أنباء )مهر( اإليرانية ان »رفس����نجاني سيؤم صالة 
اجلمعة التي ستقام في 17 اجلاري«. وهذه هي املرة 
االولى التي يؤم فيها رفسنجاني املصلني بطهران بعد 
اجراء االنتخابات الرئاسية االيرانية االخيرة واالحداث 
التي رافقتها اثر فوز الرئيس احملافظ احلالي محمود 

احمدي جناد بوالية رئاسية ثانية.

إلىمن

أمس


