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بغدادـ  أ.ف.پ: اطلقت السلطات العراقية فجر امس سراح قيس 
اخلزعلي قائد مجموعة »عصائب أهل احلق« املسؤولة عن خطف 5 

بريطانيني في العراق عام 2007.
وقال مصدر مسؤول في عصائب اهل احلق لوكالة فرانس برس 
»اطلقت السلطات العراقية فجر الثالثاء )امس( سراح الشيخ قيس 

اخلزعلي« احملتجز منذ اكثر من عامني.
واضاف ان »اخلزعلي كان الوحيد الذي اطلق سراحه حاليا«، مشيرا 

الى ان »االتفاق مع الســــلطات العراقية واالميركية يتضمن االفراج 
عن حوالى 400 معتقل آخر« من العصائب خالل االيام املقبلة.

 مبوازاة ذلك، اعلنت مصادر في »عصائب اهل احلق« تســــليم 
الرهينة البريطاني اخلامس امس الى الســــلطات العراقية، لكن لم 

يتم التأكد مما اذا كان حيا ام ان االمر يتعلق بتسليم جثته.
واضافت املصادر ان »عملية التسليم متت بالتزامن مع اطالق سراح 

قائد املجموعة« التي خطفت البريطانيني اخلمسة عام 2007.

العراق: إطالق قائد »عصائب أهل الحق« واإلفراج عن آخر رهينة بريطاني

عجقة ديبلوماسية في عواصم القرار.. والفيصل بحث مع األسد ومبارك تحريك السالم 
لمواكبة عملية المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية واألوضاع في اليمن

)سانا( الرئيس السوري بشار األسد مستقبال وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل 

 إسرائيل ترجئ زيارة عسكريين
إلى بريطانيا خشية مالحقات قضائية

القدسـ  أ.ف.پ: أرجأت اسرائيل زيارة وفد من العسكريني 
الرفيعي الرتب الى بريطانيا خشية تعرضهم ملالحقات قضائية 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على ما افاد نائب وزير اخلارجية 
االسرائيلي امس. وقال داني ايالون متحدثا لالذاعة العامة »تلقى 
ــكريون دعوة من بريطانيا، لكنهم سيبقون في  هؤالء العس
اسرائيل طاملا لم نتثبت 100% من انهم لن يتعرضوا ملالحقات 
قضائية في هذا البلد«. وأوضح ايالون انه سيجري محادثات 
مع املدعية العامة البريطانية باتريسيا جانيت اسكتلند اوف 
ــرائيل يطرح  ــتال التي تقوم حاليا بزيارة خاصة الى اس اس
خاللها ضرورة اصالح مبدأ الصالحية العاملية للمحاكم الذي 

ينص عليه القانون البريطاني.

حماس: االتصاالت مستمرة مع القاهرة
لتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية

غزة ـ يو.بي.آي: أعلنت حركة حماس امس أن اتصاالتها 
مع القاهرة التزال مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام طريق 
املصاحلة الفلسطينية وإيجاد حل واضح للتحفظات التي أبدتها 
احلركة على الورقة املصرية. وشدد املتحدث باسم احلركة 
فوزي برهوم في تصريح على أهمية مناقشة التحفظات التي 
أبدتها احلركة على الورقة املصرية »ملا فيها من أهمية كبيرة 
لصون أي اتفاق يتم التوصل إليه وضمان تطبيقه على أرض 

الواقع في إطار توافق وطني فلسطيني«.
ودعا برهوم مصر إلى ضرورة أخذ حتفظات حماس على 
ــة املصرية بعني االعتبار ملا »فيها من مصلحة وطنية  الورق
ومصلحة ملصر كراع للحوار الفلسطيني حتى يتم استبعاد 

أي معوقات حتول دون التوصل التفاق املصاحلة«.
وقال إن اجلولة األخيرة التي قام بها رئيس املكتب السياسي 
للحركة خالد مشعل في عدد من الدول العربية »تأتي في إطار 
استثمار كافة اجلهود العربية بهدف التوصل التفاق مصاحلة 
ــدث التصريحات الصادرة عن بعض  وطنية«. وانتقد املتح
قيادات فتح عقب تصريحات مشعل التي قال فيها ان اتفاق 
املصاحلة قد اقترب معتبرا أن »هذه التصريحات تكشف عن 
سوء نوايا قيادات حركة فتح والتي ال تتعاطى مع املصاحلة 
كمصلحة للشعب الفلسطيني بل من باب تسجيل النقاط«.

ــني ان منفذ الهجوم  ــنطن ـ وكاالت: تب واش
االنتحاري في قاعدة عسكرية بأفغانستان خالل 
اجتماع ملسؤولي وكالة االستخبارات األميركية الـ 
»سي اي ايه« هو عميل اردني مزدوج في حني تعرض 
عمل الوكالة للنقد الشديد من قبل االستخبارات 
ــكرية. وقد ذكرت وسائل اإلعالم األميركية  العس
امس األول ان االنتحاري الذي قتل 8 أشخاص في 
الهجوم على قاعدة الـ »سي آي ايه« اردني جندته 

االستخبارات األردنية أصال كعميل مزدوج.
ــبكة »ان بي سي« عن مسؤولني في  ونقلت ش
أجهزة استخبارات غربية قولهم ان األردني همام 
خليل ابو املالل البالوي توجه إلى أفغانستان مبهمة 
ــى الرجل الثاني في قيادة  محددة هي العثور عل

تنظيم القاعدة امين الظواهري ومقابلته.
في غضون ذلك، انتقد رئيس املخابرات العسكرية 

األميركية في أفغانستان بشدة عمل الـ »سي اي 
ايه« هناك ووصفها باجلهل وقال إنها مبنأى عن 

الشعب األفغاني، وقال إنها تقوم بأعمال هواة.
وفي تقرير صدر أمس االول عن مؤسسة مركز 
األمن األميركي اجلديد البحثية قدم امليجر جنرال 
مايكل فلني نائب رئيس األركان لشؤون املخابرات 
في أفغانستان لدى اجليش األميركي ودول حلف 
شمال األطلسي )الناتو( تقييما سلبيا لدور املخابرات 

منذ اندالع حرب أفغانستان قبل 8 سنوات.
ــؤولي املخابرات األميركية  وقال فلني إن مس
في أفغانستان »يجهلون االقتصاد احمللي ومالك 
األراضي وال يعلمون على وجه الدقة األشخاص 
ــة التأثير فيهم، كما  ــن في املجتمع وكيفي املؤثري
ــي املواقع األمثل ملعرفة  أنهم بعيدون عمن هم ف

اإلجابات«.

مسؤول أميركي يصف أعمال الـ »سي.آي.إيه« بأفغانستان بالهواة 
ومنفذ الهجو م على عناصرها عميل أردني مزدوج

ٍ ليهود القـدس المحتلة إسـرائيل تصادق على تشـييد 4 مبان

عواصم ـ هدى العبود ـ وكاالت
شهدت عواصم القرار العربية 
جملة حتركات ديبلوماسية على 
اعلى املســـتويات بهدف حتريك 
الفلســـطينية،  الســـالم  عملية 
الفلسطينية  وحتقيق املصاحلة 
ـ الفلسطينية، في مواجهة التعنت 
االسرائيلي، وكانت الرياض عنوان 
هذه الديبلوماسية ومحركها. فبعد 
الفلسطيني  الرئيس  استقبالها 
محمود عبـــاس ورئيس املكتب 
السياســـي خالد مشـــعل، حمل 
وزير اخلارجية السعودي االمير 
سعود الفيصل رسائل من خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز، الى كل من الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك قادما 
من الكويت، ثم الرئيس السوري 
بشار االســـد أمس. مبوازاة ذلك 
زار العاهل االردني امللك عبداهلل 
الثانـــي الرياض ســـريعا أمس 
ايضـــا وبحث مع خادم احلرمني 
امللفات املشتركة وعملية السالم 

واملصاحلة الفلسطينية.
وفي القاهرة، أجرى الرئيس 
املصري حســـني مبـــارك امس 
مباحثات مع وزيـــر اخلارجية 
السعودية االمير سعود الفيصل 
بشأن التحرك العربي األخير الذي 
تقوده مصر بهدف إعادة إطالق 
عملية الســـالم الفلســـطينية ـ 
اإلسرائيلية. وذكرت وكالة انباء 
الشرق االوسط ان الفيصل نقل 
الى مبارك رسالة من خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تتعلق 
بآخر تطورات األوضاع في املنطقة 
الســـالم  وجهود حتريك عملية 

وتنسيق املواقف العربية منها.
وكشف الفيصل ان محادثاته 
مع مشعل في الرياض استهدفت 
باألساس معرفة ما اذا كانت حركة 
حماس تقف ضمن الصف العربي 
ام في صف طرف آخر، في اشارة 

واضحة الى ايران.
فـــي مؤمتـــر صحافي  وقال 

تطوير آلية لدفعها نحو االمام.
وقد بحثا ايضـــا الوضع في 
اليمن والعـــراق وترابط هذين 
امللفني مع الوضع االيراني بنسب 

مختلفة.
كما تطرقا الى الوضع اللبناني 
خاصة بعد زيارة رئيس احلكومة 
اللبنانية سعد احلريري الى سورية 

بحسب املصادر املواكبة.

استمرار االستيطان

العربية  وخالفـــا للجهـــود 
لتحريك عملية السالم، صادقت 
القدس احملتلة امس على  بلدية 
تشييد 4 مبان سكنية لليهود في 
الشطر الشرقي من املدينة، على ما 

أفاد املتحدث باسم البلدية.
وقال ســـتيفن ميلـــر لوكالة 
فرانـــس برس »صادقـــت دائرة 
التخطيط والبناء في بلدية القدس 
)امس االول( على تشييد 4 مبان 
سكنية قرب مدرسة بيت اوروت 
التلمودية« في القدس الشرقية.

وتابع »ستضم هذه املباني 24 
مسكنا« بحســـب املشروع الذي 
أطلقته عائلة ايرفينغ موسكوفيتز، 
رجل األعمال اليهودي األميركي 
الذي يعمل من اجل تهويد القدس 
الشرقية. واضاف »هذه القضية 

ليست جديدة«.
الفلسطينية  السلطة  ونددت 
بقرار بلدية القدس حيث قال كبير 
الفلسطينيني صائب  املفاوضني 
عريقات ان احلكومة اإلسرائيلية 
»تصر على االستمرار في احلديث 
عن السالم بالكلمات وتستمر في 
بناء املستوطنات في األفعال، كما 
حدث اليوم )امس( في قرار بناء 

24 عمارة استيطانية«.
وتسبق جولة الفيصل توجه 
وزير اخلارجيـــة املصري أحمد 
أبوالغيط ورئيس املخابرات عمر 
سليمان إلى واشنطن لطرح املوقف 
العربي على اإلدارة األميركية قبل 

طرح رؤيتها اجلديدة للسالم.

مشترك مع نظيره املصري احمد 
ابوالغيـــط بعد لقاء مع الرئيس 
مبارك طلبت من مشعل ان يوضح 
لنا اين تقـــف حركة حماس من 
القضية الفلسطينية مبعنى هل 
)تعتبرها( قضية عربية ام هي 
قضية تتبع طرفا آخر في تلميح 

شبه صريح الى ايران.
اذا  انه قال ملشـــعل  واضاف 
كانـــت حركـــة حماس تســـعى 
لتوحيد الفصائل الفلســـطينية 
للوقوف مـــع دولة مـــن الدول 
)ايران( فلماذا ال تسعى لتوحيد 
الفصائل الفلســـطينية للوقوف 

ضد اسرائيل.
واكد الفيصل ان مشعل رد على 
ذلك بأن اكـــد علنا عروبة حركة 
الفلســـطينية  حماس والقضية 

وشعبها.
وقال الوزير املصري من جهته 
ان هناك تطابقا في رؤية البلدين 
ملختلف التطورات االقليمية مشددا 
على وقـــوف مصر الـــى جانب 
السعودية ومساندتها وتأييدها 
في كل االجراءات واجلهود التي 
تقوم بها للتصدي ألي محاوالت 
الختراق حدودها وقال مسؤولون 
مصريون وديبلوماسيون عرب ان 
البلدين يدرسان اآلن الدعوة الى 
اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية 
العرب لدراسة اتخاذ موقف عربي 
موحـــد لدعم انخراط الســـلطة 

الفلسطينية في املفاوضات

من دمشق

وانهى الفيصل زيارته ملصر 

وهذا ما كان يبحث عنه اجلانب 
الســـعودي مـــن مقابلـــة خالد 

مشعل.

الحوثيون

مـــن جهتـــه، اوضـــح وزير 
اخلارجية املصري ان مبارك استمع 
مـــن الفيصل الى رؤيـــة اململكة 
فيما يتعلـــق باملوقف في اليمن 
واملشكالت التي يثيرها احلوثيون 
على احلدود بني السعودية واليمن 
وما ميكن ان يترتب عليه من اي 

تدخالت اجنبية في هذا الشأن.
واكد الفيصل مجددا ان تدخل 
بالده في النزاع مـــع املتمردين 
احلوثيني جاء دفاعا عن اراضيها 
الريـــاض تؤيـــد احلكومة  وان 
اليمنيـــة في الدفاع عن اراضيها 

متوجها الى دمشق حيث تسود 
حالة توتر بني البلدين على خلفية 

امللف الفلسطيني.
واســـتقبل الرئيس السوري 
بشـــار االسد الفيصل في دمشق 
حيث قالت مصادر ديبلوماسية 
في ســـورية مواكبة للزيارة ان 
مباحثات اجلانبني تطول مختلف 
امللفات الساخنة في املنطقة فضال 
الثنائية. وقالت  العالقـــات  عن 
املصادر في العاصمة الســـورية 
ان املباحثات شملت ملف املصاحلة 
الفلســـطينية وجهـــود حتريك 
عملية السالم الى جانب األوضاع 

املتدهورة في اليمن.
واضافـــت ان ملف املصاحلة 
الفلسطينية تصدر امللفات البارزة 
في املناقشـــات بغية البحث في 

طهران لكل من يشارك في المظاهرات: 
أعداء اهلل وسيواجهون حكم اإلعدام

عواصم ـ أ.ف.پ: في إطار 
ضغطها املستمر  على املعارضة، 
حـــّذر وزيـــر داخليـــة إيران 
مصطفى محمد جنار نشطاء 
املعارضة بأنهم ســـيواجهون 
اإلعـــدام ألنهم أعـــداء اهلل اذا 
استمروا في املظاهرات املناهضة 
للحكومة، بينما ذكرت وزارة 
اخلارجية ان األجانب املعتقلني 

سيواجهون العقاب.
أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
اجلمهورية اإلسالمية عن جنار 
قوله »اعتبارا من يوم عاشوراء 
ســـيعتبر أي شخص يشارك 
في أعمال الشـــغب عدوا هلل 

ومعارضا لألمن القومي«.
من جهة أخـــرى، حظرت 
ايران على مواطنيها اقامة اي 
»اتصال« بــــ 60 منظمة غير 
حكومية غربية وبوسائل االعالم 
االجنبيـــة باللغة الفارســـية 
وبعدد من املواقع االلكترونية 
»املضـــادة للثـــورة« ادرجت 
جميعها على قائمة نشـــرتها 

الصحافة امس.
وزارة  واوضحـــت 
التي وضعت  االســـتخبارات 
القائمـــة، ان جميع املنظمات 
ووســـائل االعـــالم والهيئات 
املســـتهدفة لعبـــت دورا في 
املعادية للحكومة  التظاهرات 
والتي هزت ايران بشكل متكرر 
الرئيـــس محمود  فـــوز  منذ 
احمدي جناد بوالية ثانية في 
االنتخابات موضع اجلدل التي 

جرت في يونيو 2009.
ومـــن بني املنظمـــات غير 
احلكوميـــة املدرجـــة، العديد 
من املنظمات االميركية، منها 
هيومن رايتس ووتش ومعهد 
بروكينغز ومؤسســـة جورج 
سوروس والصندوق الوطني 
للدميوقراطية ومؤسستا فورد 

وروكفيلر.
كما يحظرـ  بحســـب قوله 
ـ التعـــاون او اقامـــة اتصال 
مع »شـــبكات فضائية باللغة 
الفارسية معادية للجمهورية 
اميركا  االسالمية مثل صوت 
والبي بي ســـي وراديو فاردا 
الواليـــات املتحدة(  )متولها 

وصـــوت اســـرائيل )رســـمية 
اسرائيلية( والشبكات الفضائية 
التابعـــة للمنافقني )التســـمية 
املستخدمة لالشارة الى مجاهدي 

خلق( وامللكيني«.
واضاف انه يحظر ايضا اقامة 
اي اتصال مع مواقع املعارضة 
على االنترنت مثل موقع رهسبز.

كوم.
وطلب اخيـــرا من االيرانيني 
عدم اقامة »اتصاالت خارجة عن 
املألوف مـــع املواطنني االجانب 
والسفارات االجنبية واملنظمات 

املرتبطة بها«.
ونسبت السلطات ووسائل 
االعـــالم القريبـــة مـــن النظام 
التظاهـــرات التـــي جـــرت في 
الى »مؤامرة«  االشهر االخيرة، 
خارجية دبرتها الواليات املتحدة 
واســـرائيل وبريطانيا بصورة 
خاصة مبساعدة وسائل االعالم 

الغربية.
من جهة اخرى، اعلن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية االيرانية 
رامـــني مهمانبراســـت ان بالده 
مازالت مســـتعدة إلجراء تبادل 
»تدريجي« لليورانيوم الضعيف 
التخصيب مقابل الوقود النووي 
املخصب بنســـبة 20% ملفاعلها 

في طهران.
وقال مهمانبراست خالل مؤمتر 

صحافي »لقد اعلنا اســـتعدادنا 
للتبادل. اذا وافق الفريق اآلخر 
)الدول الـ 6( على مبدأ التبادل 
التدريجي في مراحـــل )تبادل 
اليورانيوم املخصب مقابل الوقود 
النووي( ميكننا ساعتئذ نقاش 

التفاصيل«.
واعطت ايران املجتمع الدولي 
في 2 يناير مهلة تنتهي في آخر 
الشـــهر اجلاري للموافقة على 

شروطها.
وكانت الدول الست )الواليات 
املتحـــدة، وروســـيا، والصني، 
وفرنســـا، وبريطانيا، واملانيا( 
طلبت من ايران في آخر اكتوبر 
املاضي ارســـال اجلـــزء االكبر 
مـــن مخزونها مـــن اليورانيوم 
دفعة واحدة الى روسيا ليجري 
تخصيبه بنســـبة 20% قبل ان 
يرسل الى فرنسا لتحويله الى 

وقود نووي.
هـــذا واعتبـــرت الصني انه 
»مـــازال هناك مجـــال« للجهود 
الديبلوماســـية ملعاجلـــة امللف 

النووي االيراني.
وقالت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجيـــة الصينية جيانغ لو 
خـــالل مؤمتر صحافـــي »نحن 
نعتبر ان احلوار والتفاوض هما 
السبيالن املناسبان حلل مسألة 

امللف النووي االيراني«.

حظرت على مواطنيها االتصال بـ 60 منظمة »معادية للثورة«

أوباما يجري إصالحات أمنية لمواجهة »تهديدات« القاعدة
أميركا تعلن وقف نقل سـجناء غوانتانامو  إلى اليمن  وتعيد فتح سفارتها فيه

معلومات عن محاولة فرع التنظيم في الصومال اغتيال الرئيس األميركي أثناء حفل التنصيب

)ا.ف.پ( جانب من اإلجراءات األمنية حول السفارة البريطانية في صنعاء 

)ا.پ( الرئيس اإليراني ونظيره التركماني خالل قمتهما في عشق اباد 

واشنطن ـ احمد عبداهلل ـ رويترز
واجه الرئيس االميركي باراك 
أوبامــــا في أول يوم عمل كامل له 
بعد عطلة االعياد، حتديا متثل في 
التركيز على مسألة األمن القومي 
التي صعدت فجأة إلى رأس قائمة 
أعماله مدفوعة بالتهديدات املتنامية 
للقاعدة على املصالح االميركية. 
وازاء ذلــــك اســــتنفر اوباما قادة 
اجهزتــــه االمنية مبــــوازاة قيامه 
بإصالحــــات تهــــدف إلحباط أي 
هجمات على غرار محاولة تفجير 
طائــــرة ركاب كانت في رحلة من 
أمستردام الى الواليات املتحدة في 

25 ديسمبر.
وقــــال مســــؤول فــــي اإلدارة 
األميركية إن اوباما يعتزم ادخال 
اصالحات تضم سلســــلة مبدئية 
من التغييرات منها حتسني »قوائم 
املراقبة« للمشتبه بهم في قضايا 
اإلرهاب، الى جانب سلسلة أولية 
مــــن االصالحات االمنيــــة تهدف 
للمساعدة في إحباط هجمات في 
املستقبل على غرار محاولة تفجير 

طائرة ديترويت.
وبالفعــــل فقد مت إجراء بعض 
البيت  التغييرات األمنيــــة وقال 
األبيض أمس االول إن آالف االسماء 
متت إضافتها أو إزالتها من قوائم 
متابعة االرهابيني املوجودة لدى 
الواليات املتحدة للحيلولة دون 
وقوع مزيد من الهجمات، بحسب 
املتحدث باسم البيت األبيض بيل 

بورتوت.
مــــن جهتهــــا، أعلنــــت جلنة 
النواب  االستخبارات في مجلس 
األميركي امس االول أنها ستعقد 
في 13 يناير اجلاري جلسة استماع 
حول مسار التحقيقات في الهجوم 
الفاشــــل الذي تعرضت له طائرة 

الركاب األميركية. 
جاء ذلك فيما تناقلت واشنطن 
مؤخرا معلومات عن عملية اخرى 
لتنظيم للقاعــــدة مت احباطها في 
اللحظات االخيــــرة قبل تنفيذها 
خالل حفل تنصيب الرئيس باراك 
اوباما قبل قرابــــة العام. وعلمت 
»االنباء« من مصادر في واشنطن 
ان املالمح االولــــى للعملية بدأت 
تتضح بعد انتخاب الرئيس اوباما 

بنحو اسبوعني حني التقطت اجهزة 
االستخبارات االميركية معلومات 
مــــن الصوماليني  تفيد بأن عددا 
املنتسبني ملنظمة القاعدة خططوا 
للتسلل الى الواليات املتحدة عبر 

اجراءات امنية كان من بينها ابعاد 
وزير الدفــــاع روبرت غيتس عن 
احلفل بهــــدف حمايته كي يتولى 
املسؤولية في حالة اغتيال الرئيس 
ونائبه اللذين يتحتم حضورهما 

احلدود الكندية بهدف تفجير عبوة 
ناسفة خالل حفل التنصيب.

وقالت تلك املصادر ان املعلومات 
ادت الى تركيز شــــديد من اجهزة 
االمــــن لتحليل املعلومات واتخاذ 

ألداء القسم الدستورية في احلفل. 
وجاء ذلــــك بعد تقييم املعلومات 
واحلكــــم بأنها »على درجة عالية 

من املصداقية«.
وفي إطار املواجهة املتصاعدة 
مع القاعدة، قال البيت األبيض امس 
الواليات املتحدة ستوقف في  إن 
الوقت الراهن نقل مزيد من السجناء 
في معتقل خليج غوانتانامو بكوبا 
إلى اليمن. واضاف روبرت غيبس 
املتحدث باسم البيت األبيض »بينما 
ما زلنا ملتزمني بإغالق منشــــأة 
)غوانتانامو( فقد عقد العزم حاال 
على أن أي عمليات نقل إضافية إلى 

اليمن ليست فكرة طيبة«.
علــــى صعيــــد متصــــل اعلن 
البيــــت االبيض ان محققي مكتب 
التحقيقات الفيدرالي )اف بي آي( 
متكنوا من احلصول على معلومات 
استخباراتية »مفيدة« من النيجيري 
الذي حاول تفجير طائرة اميركية 

يوم االحتفال بعيد امليالد.
الى ذلك قالت شبكة فوكس نيوز 
امس نقال عن ادارة أمن املواصالت 
انــــه عثر على مادة خطيرة لكنها 
ليست قنبلة في حقيبة مبطار في 

بيكرزفيلد.
وأضافت الشبكة انه مت تعليق 

الرحالت في املطار.
 وفي نفس السياق قال مسؤول 
في السفارة األميركية باليمن إنه 
أعيد امس فتح السفارة بعد يوم 
من قتل القوات اليمنية اثنني من 
متشددي تنظيم القاعدة الذي قال 
اليمن إن التنظيم يقف وراء إرغام 
البعثات األميركية واألوروبية على 

اإلغالق.
وقالــــت الســــفارة فــــي بيان 
»العمليــــات الناجحــــة املناهضة 
لإلرهاب والتي أجرتها قوات األمن 
احلكومية اليمنية )اول من امس( 
شمالي العاصمة عاجلت مساحة 
معينة من القلق وساهمت في قرار 

السفارة باستئناف العمليات«.
الــــى ذلك أطلــــق اليمن حملة 
واسعة ضد تنظيم القاعدة امس 
مبوازاة إعادة السفارة األميركية 
في صنعاء فتح أبوابها بعدما شنت 
قوات االمن اليمنية غارة بالقرب من 
العاصمة هّدأت املخاوف األمنية.


