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الرياضـ  أ.ف.پ: أبدت السعودية امس 
استغرابها لالتهامات االيرانية وأكدت انها 
بحثت دون جـــدوى عن اخلبير النووي 
االيراني شـــهرام عميري الـــذي أعلنت 
طهـــران اختفاءه في مكـــة املكرمة خالل 

اداء عمرة.
وفي تصريح لصحيفة الشرق االوسط 

السعودية أبدى السفير أسامة نقلي رئيس 
الدائرة االعالمية باخلارجية السعودية 
استغرابه لـ »املزاعم اإليرانية« بشأن اختفاء 
عميري وقال ان »الســـلطات السعودية 
بحثت عنه بعـــد معلومات عن اختفائه 
في املدينة املنورة وجميع مستشـــفيات 
وفنـــادق ومراكز مكة املكرمة وحتى مقر 

سكنه ولم تستدل عليه«.
وأضـــاف أن ذلـــك »ولـــد العديد من 
التساؤالت عن ظروف ومالبسات اختفائه 
من مقر البعثة االيرانية وكذلك اتصاالته 
ومت نقل ذلك الى البعثة االيرانية لسفارة 
طهران لكننا لم نتلق ردا رسميا حتى اآلن 

من طهران«.

الرياض تستغرب االتهامات اإليرانية: بحثنا سدى عن العالم المفقود

البرلمان العراقي يستدعي المالكي ووزراء وقادة أمنيين لالستجواب اليوم
وطالب اكثر من نائب باقالة كل 
مسؤول امني مهما كانت درجته 
الوظيفية فشل في حتقيق االمن 
الذي تلقى ضربة موجعة اول من 
امس هجمات غالبيتها انتحارية 
اســـفرت عن ســـقوط 127 قتيال 
ومئات اجلرحى في يوم دام آخر هز 
بغداد، بعد يومني من اقرار قانون 
انتخابات تشريعية  ينظم ثاني 
منذ سقوط النظام السابق ربيع 

العام 2003.
وفي تعليقـــه على تفجيرات 
اول من امـــس، اكد رئيس هيئة 
اركان اجليش األميركي مايكل مولن 
الليلة قبل املاضية ان التفجيرات 
التي هزت العراق مؤخرا تتابعت 

»بعناية فائقة«.
وقال في تصريحات للصحافيني 
»نعمـــل على مســـاعدة االجهزة 
االمنية في العـــراق ملواجهة أي 

عجز رمبا يحدث هناك«.
وأضـــاف ان القيادة العراقية 
خالل الهجومني االخيرين بالقنابل 
»حتركت لضمان عدم اضفاء شكل 

طائفي عليهما«.
وتابـــع »انني ال أشـــير الى 

الهجومني االخيرين سوى لتأكيد 
حقيقة أن تفشي الطائفية، وهو ما 
اعتقد ان هذه التفجيرات تسعى 

اليه حقا لم يحدث«.
وأعـــرب املســـؤول األميركي 
البارز عـــن اعتقاده أن »هذا يدل 
داللة واضحة علـــى تنامي ثقة 

الشعب العراقي في حكومته«.
وشدد مولن على أهمية اجراء 
العراقيـــة ووضع  االنتخابـــات 
التدابير املناســـبة لسير عملية 

التصويت.
وأشـــار الى أن هناك 115 ألف 
جندي أميركي اليزالون ينتشرون 
في العراق وهـــو ما وصفه بأنه 
»اشارة قوية جدا على استمرار 
التـــزام هنا وأننا نريد أن يخرج 

هذا األمر بشكل جيد«.
وكانت هجمات مماثلة استهدفت 
وزارة العدل ومبنى احملافظة في 
املاضـــي موقعة 153  اكتوبر   25
قتيال وحوالي خمسمائة جريح، 
وسبقها مقتل 106 اشخاص وجرح 
نحو 600 في هجومني انتحاريني 
استهدفا وزارتي اخلارجية واملال 

في 19 اغسطس املاضي.

بغـــداد ـ وكاالت: قرر مجلس 
العراقي استدعاء رئيس  النواب 
الوزراء نـــوري املالكي ووزيري 
الداخلية جواد البوالني والدفاع 
جاثم العبيدي وقائد عمليات بغداد 
ومدير جهاز املخابرات الستجوابهم 
حول اســـباب وقوع اخلروقات 
االمنية املتمثلة في ستة انفجارات 
في بغداد اول من امس اسفرت عن 

مصرع واصابة املئات.
واعلنـــت رئاســـة البرملـــان 
»استدعاء رئيس الوزراء والوزراء 
العســـكريني  االمنيـــني والقادة 
الستجوابهم« بشأن الهجمات التي 
تتكرر منذ اغســـطس املاضي ما 

اوقع مئات القتلى.
وقال البوالني لوكالة »فرانس 
برس«: »انا مستعد للمثول امام 
البرملان شرط ان تكون اجللسة 

علنية«.
اياد  ووجه رئيـــس املجلس 
الســـامرائي فـــي بداية جلســـة 
طارئة عقدها البرملان مساء اول 
من امس اكتنفتها مشاعر السخط 
والغضب علـــى االجهزة االمنية 
والتعازي للشعب العراقي وعوائل 

ضحايا التفجيرات، داعيا اجلهات 
االمنية الى التعامل بجدية كاملة 
التي متثل  الظاهرة اجلديدة  مع 

خرقا أمنيا مستمرا.
وأعلن ان املجلس سيستضيف 
اليـــوم وبناء على طلب ســـابق 
تقدم به عـــدد من النواب رئيس 
العـــام للقوات  القائد  الـــوزراء 
املسلحة ووزيري الداخلية والدفاع 
وقائد عمليات بغداد ومدير جهاز 

املخابرات.
وندد النواب بالتفجيرات التي 
تؤكد وجود خـــرق امني واضح 
في االجهـــزة األمنيـــة مطالبني 
بإطالع مجلس النواب على نتائج 
التحقيقات اخلاصة بالتفجيرات 

السابقة.
ورأى نواب أن احلكومة »عجزت 
عن تأمني احلماية للمواطن العراقي 
حيث لـــم نلمس إجراءات فعلية 
للحد من األعمال اإلرهابية« مطالبني 
بتفعيل املصاحلة الوطنية، بينما 
عزا آخرون اسباب هذه التفجيرات 
الستشراء الفســـاد في الوزارات 
األمنية بشراء أجهزة كشف عن 

املتفجرات غير صاحلة.

مولـــن: التفجيــرات تتابعـــت بعنايــة فائقــة ونعمـل علــى مسـاعـدة األجهـزة األمنيـة لمـواجهـة أي عجـز

بعد اتهامهم بالتقصير في منع التفجيرات الدامية المتكررة منذ أغسطس

)أ.پ( عراقيون يعاينون آثار الدمار التي خلفتها تفجيرات أمس األول الدامية  

 دحالن يستبعد ترشيح نفسه لخالفة أبو مازن
عواصمـ  أ.ش.أـ  د.ب.أـ  يو.بي.
آي: أكد خالد مشعل رئيس املكتب 
السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
)حماس( حرص احلركة عل حتقيق 
املصاحلة الفلسطينية خاصة في ظل 
الواقع السياسي الراهن، وقال »نحن 
جاهزون للمصاحلة الفلسطينية بكل 
اســــتحقاقاتها ملا من شأنه توحيد 
الصف الفلسطيني ملواجهة العدوان 
واالحتالل اإلســــرائيلي«. واضاف 
مشعل خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده الليلة قبل املاضية قي ختام عدة 
لقاءات مع كبار املسؤولني اليمنيني 
»لقد أطلعنــــا الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح على التطورات التي 
جتري في الساحة الفلسطينية في 
ظل العدوان اإلسرائيلي وسياسات 
حكومة نتنياهو- ليبرمان البالغة 
التطرف ضد الشعب في غزة والضفة 
وضد األرض بتعميق االســــتيطان 
وانسداد أفق التسوية بفعل التعنت 
اإلسرائيلي وضعف املوقف األميركي 
والدولي بشكل عام«.  وفيما يتعلق 
بآخر التطورات حول صفقة اجلندي 
اإلسرائيلي »شاليط« احملتجز لدى 
حركة حماس قــــال »هذا املوضوع 
مازال محل تفاوض، وهناك عقبات 
بسبب التعنت اإلسرائيلي، وحماس 
متمســــكة مبطالبها في اإلفراج عن 
أســــراها واإلفــــراج عــــن القيادات 
والرموز، وبالتالي فاملوضوع مازال 
محل أخذ وجذب، ونحن متمسكون 

مبطالبنــــا«. في ســــياق آخر، أكد 
محمد دحالن عضو اللجنة املركزية 
حلركة فتح ومفــــوض اإلعالم بها 
أن تصريحاته حــــول قدرة حركة 
فتح على إيجاد البديل إذا ما متسك 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بعدم الترشح مجددا في االنتخابات 
الرئاســــية ال تعنى بــــأي حال من 
األحوال أن يرشح هو نفسه خلالفة 
عباس. وشدد دحالن في مقابلة عبر 
الهاتف من رام اهلل مع وكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( بالقاهرة قائال: »كنت 
أريد أن أطمئن اجلميع على أن حركة 
فتح قادرة على التعاطي عبر آلياتها 
ومؤسساتها املنتخبة، وأنها قادرة 
على التعاطي والتفاعل مع مختلف 
التي ميكن أن  الظروف واألوضاع 
تواجهنــــا إذا ما أصر الرئيس على 

موقفه«. 
وأضاف »ولكني بالتأكيد ال أريد 
أن أرشــــح نفسى لرئاسة السلطة. 
فأنــــا ال أريد هذا العبء وأنا ملتزم 
بالنضال في صفــــوف حركة فتح 
ودعم عملية بناء منظمة التحرير«. 
وأردف دحالن موقفنا بحركة فتح 
هو أننا ال نزال متمسكني بالرئيس 
عباس كمرشح لنا في االنتخابات 
الرئاســــية املقبلة، ونحن في فتح 
ناقشنا معه العودة عن قراره مرارا 
ولكن في النهاية إذا ما صمم الرئيس 
على قــــراره، فإني أؤكــــد ثانية أن 
حركة فتح قادرة عبر مؤسســــاتها 

على التعاطي وتقدمي مرشــــح آخر 
لها في االنتخابــــات القادمة ولكن 
لألسف حماس عطلت االنتخابات 
ألنها تريد التهرب من االستحقاقات 
الدميوقراطية، وبالتالي املوضوع 
غير مطروح«. وفى معرض رده على 
تساؤل حول صحة ما يتردد حول 
كونه وبعض قيادات فتح يعارضون 
صفقة التبادل خشــــية اإلفراج عن 
القيادي مروان البرغوثي الذي يتمتع 
بشعبية كبيرة في احلركة والذي قد 
ترشحه خلالفة أبو مازن في حال 
أصر األخير على التنحي، قال دحالن: 
»بالعكس مروان البرغوثي كادر قدمي 
بحركة فتح وقد فاز بعضوية جلنتها 
املركزية واإلفراج، عنه ســــيعطي 
إضافة نوعيــــة للحركة، وإذا أفرج 
عنه وإذا ما أصر أبومازن على موقفه 
بعدم الترشح مجددا وحدث توافق 
على البرغوثي فسيطرح اسمه على 

اللجنة املركزية.  
من جانبه، أكــــد النائب مروان 
البرغوثي أن أكبــــر خطأ وقع فيه 
الرئيس عباس خالل رئاســــته هو 
املفاوضات  اعتمــــاده على خيــــار 
فقط وتصديقه للوعود األميركية 
واإلســــرائيلية وخسارته السلطة 
في قطاع غزة رغم حتقيقه بعض 
اإلجنازات أبرزها إجراء االنتخابات 
الرئاسية والتشــــريعية واحمللية 
الدميوقراطية  وتعزيــــز هامــــش 

واحلريات وإنهاء الفوضى. 

مشعل: جاهزون للمصالحة الفلسطينية بكل استحقاقاتها

نتنياهو يؤيد قانون استفتاء 
االنسحاب من القدس والجوالن

عواصم � أ.ش.أ: وس��ط ترحيب السلطة 
الفلس��طينية بقرار االحتاد األوروبي اعتبار 
الق��دس »عاصم��ة دولتني«، دع��ت الواليات 
املتح��دة مجددا إلى بح��ث قضية القدس في 
مفاوضات الوضع النهائي بني الفلس��طينيني 
واإلسرائيليني. وعقب فيليب كراولي مساعد 
وزي��رة اخلارجية األميركية للش��ؤون العامة 
على بيان وزراء خارجي��ة االحتاد األوروبي 
بشأن وضع القدس، قائال في تصريح أورده 
رادي��و »س��وا« األميركي أم��س إن »موقف 
الواليات املتحدة بش��أن القدس واضح، وهو 
أن��ه يجب التطرق إليها في مفاوضات الوضع 
الفلس��طينيني واإلس��رائيليني  النهائ��ي بني 

بشكل مباشر«. 
ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام��ني نتنياهو ع��ن تأييده لس��ن قانون 
االستفتاء الشعبي على انسحاب إسرائيل من 
القدس الش��رقية وهضب��ة اجلوالن في حال 
التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني وسورية 
فيما مت اس��تئناف إجراءات سن هذا القانون 
في الكنيست أمس. ونقلت صحيفة يديعوت 
أحرون��وت عن نتنياهو قول��ه في اجتماعات 

مغلقة انه »ف��ي أي حالة أجنح فيها بالتوصل 
إلى اتفاق سالم تاريخي لن أفعل ذلك استنادا 
إلى األغلبية املتمثلة بالتحالف احلكومي وإمنا 
بدعم جوهري من غالبية الشعب أي من خالل 
استفتاء شعبي أو انتخابات عامة ولن أكتفي 

بأغلبية التحالف في الكنيست«.
وكان الوزي��ر املكل��ف باإلش��راف على 
أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية دان مريدور 
قد ح��اول منع س��ن القان��ون لك��ن اللجنة 
الوزارية لشؤون سن القوانني رفضت خالل 
اجتماعها أمس األول بأغلبية خمس��ة أعضاء 
ض��د اثنني االس��تئناف الذي قدم��ه مريدور 
وش��دد فيه على أن س��ن قانون االس��تفتاء 
الش��عبي س��يمس باحتم��االت التوصل إلى 
س��الم. وأشارت الصحيفة إلى غالبية أعضاء 
الكنيس��ت من حزب كدميا املعارض يؤيدون 
مش��روع القانون الذي كان عضو الكنيست 
الس��ابق عن هذا احلزب أفيغدور يتسحاقي 
أول من طرحه على جدول أعمال الكنيس��ت 
في دورتها الس��ابقة وبن��اء عليه فإن احلزب 
س��يمنح ممثلي��ه حرية التصوي��ت على هذا 

القانون.

عمــــان ـ وكاالت: بعد تراجع شــــعبية 
حكومتــــه التي لــــم ميض ســــوى عامني 
على تشكيلها بســــبب فشلها في معاجلة 
املشــــاكل االقتصادية وعلى رأسها، ارتفاع 
كلفة املعيشة وغالء األسعار وملف أسعار 
الوقود التي شهدت ارتفاعات متوالية، أعلن 
في عمان رسميا أمس عن استقالة احلكومة 
االردنية برئاسة نادر الذهبي وتكليف العاهل 
األردني امللك عبداهلل لرئيس الديوان امللكي 
الرفاعي بتشكيل احلكومة  السابق سمير 

اجلديدة.
وقال بيان للديوان امللكي ان امللك اصدر 
مرسوما بقبول استقالة احلكومة اعتبارا 
من امس، كما اصدر مرســــوما آخر يقضي 
بتكليف الرفاعي بتشكيل احلكومة اجلديدة 
التي ستكون احلكومة الثامنة في عهد امللك 
عبداهلل الذي تولى مقاليد احلكم في بالده 

عام 1999.
وطالب امللك عبداهلل من حكومته اجلديدة 
بتبني اصالحات في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية واالعالمية، ونقلت وكالة األنباء 
األردنية »بترا« بيان التكليف عن امللك عبد 
اهلل والذي قال فيه »إننا نعهد إليك تشكيل 
حكومة جديدة تبني على ما حققه وطننا 
الغالي من اجناز وتقدم وتعالج ما اعترى 

املسيرة من ثغرات واختالالت«.
وتأتي استقالة حكومة الذهبي بعد يوم 
واحد من قرار تأجيل االنتخابات النيابية 
التي كان من املقرر اجراؤها في وقت مبكر 

اعلنت نتائجه االحد املاضي تراجع شعبية 
احلكومة بعد عامني على تشكيلها بسبب 
فشلها في معاجلة املشاكل االقتصادية في 

البالد.
وطلب العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني 
من رئيس وزرائه املكلف سمير الرفاعي ان 
يتــــم اختيار الوزراء في حكومته اجلديدة 
وفق معايير القدرة والكفاءة وعلى أساس 
العامة ألولويات املرحلة  االلتزام بالرؤية 
املقبلة وشروط التصدي لها ووضع اخلطط 

العملية لتنفيذها.
امللكي للحكومة  التكليــــف  وفي كتاب 
اجلديدة، حدد امللك عبداهلل لرئيس وزرائه 

بعد حل مجلس النواب في الثالث والعشرين 
من الشــــهر املاضي قبل عامني على انتهاء 

واليته الدستورية.
وقال مصدر مطلع ان رئيس احلكومة 
استدعى وزراءه صباح امس وطلب منهم 
تقدمي اســــتقاالتهم ومن ثم توجه للقصر 

امللكي وقدم استقالة حكومته للملك.
وشكل الذهبي اشــــلضابط السابق في 
ســــالح اجلو امللكي حكومته في اخلامس 
والعشرين من نوفمبر من عام 2007 وجرى 
على احلكومة خــــالل هذه الفترة تعديالن 

طال عددا من احلقائب الوزارية.
واظهر اســــتطالع للرأي العام االردني 

الذي قبل التكليف مهلة شــــهرين لتتقدم 
بخطة عملها للمرحلة املقبلة، وطلب امللك 
من الرفاعي إصدار ميثاق شــــرف مرتكز 
إلى الدستور والقوانني يوضح كل املعايير 
األخالقية والقانونية التي يجب على الوزراء 
االلتزام بها طوال فتــــرة خدمتهم العامة، 
بحيث تكون هذه الوثيقة املعلنة مرجعية 
إضافية يعتمدها األردنيون في احلكم على 

أداء الفريق الوزاري.
كما يحث الكتاب على وجوب أن يصدر 
عــــن احلكومة وثيقة شــــبيهة ملزمة لكل 
العاملني في القطاع احلكومي وعلى جميع 

مستويات اخلدمة العامة.
واعتبــــر امللك األردني ان من ابرز مهام 
احلكومة اجلديدة تعديل قانون االنتخاب 
وحتسني جميع إجراءات العملية االنتخابية 
لضمان أن تكــــون االنتخابات املقبلة نقلة 
»بحيث يتمكن كل األردنيني من ممارسة حقهم 
في االنتخاب والترشح وتأدية واجبهم في 
انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره 
الدستوري في الرقابة والتشريع واإلسهام 
بفاعلية في اســــتكمال مسيرة البناء وفي 

تكريس الدميوقراطية ثقافة وممارسة«.
وشدد على ضرورة عدم تأخير اجراء 
االنتخابات عــــن الربع االخيــــر من العام 

املقبل.
ورئيس الوزراء املكلف من مواليد عمان 
وهو النجل االكبر لرئيس الوزراء السابق 

ورئيس مجلس االعيان زيد الرفاعي.

السودان: لن نمتثل أبدًا لمذكرة اعتقال البشير
عواصم ـ بي.بي.ســــي ـ أ.ش.أ: شــــدد مندوب 
السودان لدى األمم املتحدة، عبداحملمود عبداحلليم 
محمد، على أن بالده لن متتثل أبدا ملذكرة احملكمة 
اجلنائية الدولية الداعيــــة العتقال الرئيس عمر 
البشير، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية في دارفور.
وقال محمد في مقابلة مع »سي. ان. ان«: »هذا 
لن يحدث أبدا.. الواليات املتحدة نفســــها ليست 
عضوا في احملكمة الدوليــــة.. فلتنضم احلكومة 

األميركية لها«.
وأشاد بإجنازات البشير بوضعه نهاية ألطول 
حرب أهلية في أفريقيا، قائال: »مجلس األمن الدولي 
ذاته أثنى على رئيســــنا.. ال ميكن أن يصبح بني 

عشية وضحاها مجرما، ومجرم حرب«.
ومن جانبه قال مندوب احلركة الشــــعبية في 
واشنطن: »استمرار هذا يعني أننا لن نشهد انتخابات 

حرة ونزيهة في السودان العام املقبل«.
وكان مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية الناظرة 
فــــي ملف إقليم دارفور، لويس مورينو أوكامبو، 
قد قال األسبوع املاضي إن االغتصاب والتفجيرات 
العشوائية وغيرها من اجلرائم مازالت متواصلة 
في دارفور، مشيرا إلى أن حكومة السودان مازالت 

ترفض التعاون مع مكتبه.
وفي وقت شــــددت فيه الواليات املتحدة على 
ضرورة أن تقوم احلكومة السودانية بواجباتها 
والتعاون مع احملكمة والتحقيقات اجلارية، ردت 
الســــودان باتهام أوكامبو بـ »التكسب« من ملف 
دارفــــور، واصفة إياه بـ »املرتــــزق«، كما تعهدت 

مبالحقته بتهمة »العهر السياسي«.
وقللت اخلارجية السودانية من أهمية تقرير 

أوكامبو، وقالت إن التقرير لم يأت بجديد خالف 
ما ظــــل يلصقه في املاضي من اتهامات متواصلة 
وادعاءات ومجموعة تلفيقات وصفتها بأنها غير 

مؤثرة.
واعتبر محمود أن أوكامبو »يتكسب« من وراء 
قضية دارفور، ويرغب في إطالة معاناة الشعب 
السوداني، مضيفا أن بالده ستالحق املدعي العام 
الدولي قضائيا بتهمة »العهر السياسي« على حد 

تعبيره.
الى ذلك، دعا النائب األول للرئيس السوداني 
رئيس حكومة اجلنوب سلفاكير ميارديت املجتمع 
الدولي وجميع االحزاب في البالد إلى دعم تنفيذ 
االنتخابات واالستفتاء على تقرير املصير للجنوبيني 
حســــب التواريخ احملددة، مشيرا إلى أن جنوب 
السودان أصبح أكثر جاهزية اآلن لالستفتاء، وقال 
ســــلفا في تصريح امس بصحيفة »الرأي العام« 
السودانية إن االتفاقية مع حزب املؤمتر الوطني 
وصلت الى مرحلة خطيرة بسبب تلكؤ األخير في 
تنفيذها مضيفا أن احلركة الشعبية التي يتزعمها 

لن تقبل تكرار ذلك في املرحلة املقبلة.
 واتهم ســــلفاكير عناصر قال انها تقف وراء 
جتنيد وتســــليح امليليشــــيات باجلنوب لتدمير 
االتفاقية وزعزعة امن املنطقة، مهددا باستخدام 
القوة ضدهم في حال قام احدهم بعرقلة االنتخابات 

او االستفتاء.
 وأشــــار إلــــى أن حكومته تخطــــط إلى نزع 
ســــالح املدنيني في كل واليات اجلنوب، مشــــيرا 
إلى االصالحات التي جترى باجلنوب، خاصة ما 
يتعلق منها بعمليــــات التنمية وتقدمي اخلدمات 

للمواطنني.

سلفاكير يدعو إلتمام االنتخابات واستفتاء الجنوب في موعدهما

العاهل األردني يكلف الرفاعي بتشكيل حكومة »إصالحات« شاملة
إثر استقالة الذهبي لتراجع شعبية حكومته لفشلها في معالجة المشاكل االقتصادية

صنعاء � واش��نطن � يو.بي.آي �� أ.ش.أ: أعلن اجليش اليمني امس عن 
تصفية خالي��ا نائمة مبدينة صعدة القدمية، فيما زعم املتمردون احلوثيون 

عن تعرضهم ملئات الغارات من قبل اجليش السعودي.
وقال مصدر عس��كري باجلي��ش اليمني في بيان رس��مي ان الوحدات 
العس��كرية واألمنية في محور صعدة متكنت من »دح��ر العناصر احلوثية 
ومن طردهم من التالل اجلنوبية للجبل األبيض، وأفش��لت محاوالت تسلل 
لتلك العناصر للسيطرة على موقع غراز وكبدتها خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد«. وأضاف أن اجليش مشط في محور سفيان العديد من الشعاب من 
»العناصر اإلرهابية« ودمر س��يارة تابعة لهم وأحبط محاولة تس��لل، ملحقا 
بهم خس��ائر كبيرة وأجبروهم على الفرار. وتابع أن اجليش متكن من شل 

حركة احلوثيني في محور املالحيظ وقتل عدد من قياداتهم.
م��ن جهته، ذكر مرك��ز اإلعالم األمني لوزارة الداخلي��ة اليمنية أمس أن 
القوات اجلوية اليمنية نفذت »ضربات دقيقة وموجعة ألوكار عصابات فتنة 
التخري��ب والتمرد احلوثية التي يتزعمها اإلرهابى عبده ناجي أبو رأس في 

مديرية »برط العنان« مبحافظة »اجلوف« شمال اليمن.
وقال إن قصف األوكار اإلرهابية كان دقيقا وفاعال، وان األجهزة األمنية 
باحملافظة أكدت مقتل العش��رات من العناصر احلوثية وإصابة آخرين جراء 
القص��ف الذي انصب بصورة مباش��رة على أوكار ه��ذه العناصر مبديرية 
»ب��رط العنان«. وقال املركز »إن األجهزة األمنية باحملافظة ألقت القبض على 
5 من عناص��ر التخريب احلوثية حاولوا الفرار م��ن مديرية »برط العنان«، 

نتيجة شدة القصف، إلى مديرية »الزاهر« املجاورة لها«.
إلى ذلك، كشفت وزارة اخلارجية األميركية عن أن النزاع الدائر في اليمن 
ب��ني قوات احلكوم��ة واملتمردين احلوثيني حاز الق��در االكبر من احملادثات 
التي متت بني وزيرة اخلارجية هيالرى كلينتون ونظيرها السعودى االمير 

سعود الفيصل مؤخرا في واشنطن.
ونقل راديو »س��وا« األميركي امس عن املتحدث باس��م وزارة اخلارجية 
األميركية فيليب كروالي قوله إن موضوع اليمن كان أبرز القضايا التي متت 
مناقش��تها في اللقاء الذي مت بني كلينتون والفيصل، مش��يرا إلى أن وزير 
اخلارجية الس��عودي اجتمع لفترة من الوقت مع مس��اعد الوزيرة لشؤون 
الش��رق االدني وش��مال أفريقيا واملبعوث اخلاص للشرق االوسط قبل أن 

تنضم اليهما هيالري كلينتون.

الجيش اليمني يعلن تطهير 
صعدة »القديمة« من خاليا نائمة للحوثيين

قصف أوكار المتمردين في الجوف

..ورئيس احلكومة املكلف سمير الرفاعيرئيس احلكومة املستقيل نادر الذهبي


