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صنعاء ـ يو.بي.آي: توفي مدير املخابرات 
اليمنية عبداهلل الثريا في محافظة عدن جنوب 
اليمن امس في أحد مستشفيات احملافظة متأثرا 
بجراح أصيب بها خالل انفجار وقع مساء أمس 
األول. ونقل موقع »املصدر أون الين« املستقل 
عن مراسله في عدن قوله »ان الثريا مدير األمن 
السياسي)املخابرات( توفي امس متأثرا بجروح 

أصيب بها بعد انفجار وقع بالقرب من مبنى 
اإلذاعة والتلفزيون مبنطقة التواهي«.

وهز انفجاران متتاليان محافظة عدن امس 
االول يعتقد مراقبون أن »احلراك اجلنوبي«، 
الذي يطالب باالنفصال عن الشمال وراء تلك 
االنفجارات. وقال مصدر امني ليونايتد برس 
انترناشونال »سمع دوي انفجار عنيف استهدف 

أحد الصرافات اآللية التابعة للبنك التعاوني 
الزراعي بالقرب من مبنى اإلذاعة والتلفزيون في 

منطقة التواهي ولم يسفر عن أي اضرار«.
لكن انفجــــارا ثانيا وقع أثناء جتمع ملكان 
احلادث األول ما أدى إلى إصابة 4 أشــــخاص 
بينهم مدير األمن السياسي مبديرية التواهي، 

مما تسبب في مقتله

انفجار قرب اإلذاعة والتلفزيون يودي بمدير المخابرات اليمنية

لندن ـ رويترز: ابدى رئيس الـــوزراء البريطاني غوردون 
براون امس استعداده لالستقالة هذا العام مضحيا بنفسه من 
أجل اعطاء حزب العمال الذي يتزعمه فرصة لتشكيل حكومة 

مع حزب الدميوقراطيني االحرار.
ويجري حزب احملافظني محادثات مع حزب الدميوقراطيني 
االحرار في محاولة لتشـــكيل حكومة، لكن براون قال في بيان 
ألقاه امام مقر رئاســـة الوزارة في »10 داونينغ ســـتريت« ان 
الدميوقراطيني االحرار يريدون ايضا اجراء محادثات مع حزب 

العمال.
وفاز حزب احملافظني بزعامة ديڤيد كاميرون مبعظم املقاعد 
في البرملان لكنه لم يحصل على االغلبية التي تتيح له تشكيل 
حكومة مبفرده بعد انتخابات غير حاســـمة جرت االســـبوع 

املاضي.
وجـــاء حزب العمال فـــي املرتبة الثانيـــة بينما جاء حزب 
الدميوقراطيـــني االحرار االصغر الـــذي يتزعمه نيك كليغ في 

املرتبة الثالثة بفارق كبير.
وقال براون متحدثا الى الصحافيني »ان زعيم الدميوقراطيني 
االحرار نيك كليغ ابلغني للتو بانه يعتزم االستمرار في احلوار 
الذي بدأه مع احملافظـــني لكنه يريد االن ايضا املضي قدما في 
املناقشات الرسمية مع حزب العمال« مضيفا انه سيسهل تلك 

احملادثات.

وقال براون »ليســـت لدي رغبة في البقاء في منصبي أكثر 
مما تدعو احلاجة للتأكد من ان طريق النمو االقتصادي مضمون 
وان عملية االصالح السياســـي التي اتفقنا عليها تســـير الى 

االمام بسرعة«.
وقال »كزعيم حلزبي يجب ان أقبل ان نتائج االنتخابات كانت 
حكما علي. ولذلك فإنني اعتزم ان اطلب من حزب العمال البدء 

في العملية املطلوبة النتخاب قيادة احلزب«.
ولـــم يذكر براون اطارا زمنيا محـــددا لرحيله لكنه قال انه 
يأمـــل في ان يتم ذلك بحلول موعد انعقاد مؤمتر حزب العمال 

املقرر في أواخر سبتمبر.

زعيم الديموقراطيين األحرار

ومـــن جانبه قال نيك كليغ زعيم الدميوقراطيني االحرار ان 
حزبه سيجري محادثات مع حزب العمال بشأن امكانية تولي 

احلكم معا لكنه سيواصل املفاوضات مع حزب احملافظني.
وميســـك حزب الدميوقراطيني االحـــرار مبيزان القوى بني 

احلزبني األكبرين في البالد.
وقال كليغ الذي حتدث بعـــد وقت قصير من اعالن رئيس 
الوزراء انه سيتنحى هذا العام: ان قرار براون »ميكن ان يكون 

عنصرا مهما في انتقال سلس نحو حكومة مستقرة«.
وهبط اجلنيه االسترليني وتراجعت السندات احلكومية الى 

ادنى مستوى في جلسة التعامل بعد تصريحات براون. وكانت 
االسواق تأمل في اتفاق سريع بني احملافظني والدميوقراطيني 
االحرار ولن تتقبل احتمـــاالت تأخير آخر مع اجراء محادثات 

موازية بني الدميوقراطيني االحرار والعمال.
وفي وقت سابق قال نواب من حزب الدميوقراطيني االحرار 
انهم يسعون للحصول على ايضاح من مفاوضي احلزب بشأن 

تفاصيل اتفاق محتمل مع احملافظني.

آخر عرض

ورد حـــزب احملافظني بتقدمي عـــرض أخير للدميوقراطيني 
األحرار وهو االستفتاء على نظام التصويت االنتخابي البديل 

في إطار احملادثات بني احلزبني لتشكيل حكومة جديدة.
وقال مفاوض احلزب جورج اوزبورن »وافقنا على ان نعرض 
على الدميوقراطيني األحرار االســـتفتاء على نظام التصويت 

البديل كعرض اخير«.
ومضى يقول »ســـيكون إدخال تغيير على نظام التصويت 

دون إجراء استفتاء أمرا غير دميوقراطي متاما«.
وكان مفاوضون من كال الطرفني اكدوا في وقت سابق انهم 
حققوا تقدما في احملادثات للتوصل الى اتفاق بشـــأن اقتسام 
السلطة رغم ان آخرين دعوا الى توخي احلرص بشأن سرعة 

التوصل الى اتفاق.

المحافظون يقدمون عرضًا أخيرًا للديموقراطيين األحرار: تعديل نظام التصويت لكن باستفتاء

براون يبدي استعداده لالستقالة محاواًل إبقاء حزبه في السلطة

)أ.پ(  براون لدى القائه خطابه امس 

مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص بسلسلة هجمات في العراق 
األمن يوجه االتهام لتنظيم القاعدة

)أ.ف.پ( عناصر من رجال الشرطة والدفاع املدني يتفقدون موقع أحد االنفجارات في االسكندرية أمس  

تكذيب إسرائيلي لواشنطن:
لم نتعهد بوقف االستيطان في القدس

غــــزةـ  كوناـ  يو.بي.آي: خالفا ملا أعلنه متحدث 
باسم اخلارجية األميركية الليلة قبل املاضية، نفت 
إسرائيل أمس تقدميها أي تعهد لالدارة األميركية بوقف 
مشروع البناء االستيطاني في حي )رمات شلومو( 
مبدينة القدس احملتلة ونقلت اإلذاعة االســــرائيلية 
عن ديوان رئاســــة الوزراء االسرائيلية تأكيده »ان 
بنيامني نتنياهو سبق ان أوضح لالدارة األميركية 
أن إجراءات التخطيط ملشروع البناء في حي رمات 
شلومو ستستغرق عاما وان عمليات البناء لن تبدأ 

اال بعد خمس سنوات«.
وأشار الديوان ايضا وفق االذاعة »الى استعداد 
اسرائيل لتقدمي بوادر حسن نية اخرى للفلسطينيني 

خالل العملية التفاوضية«.
واستبعد »ان تقدم اســــرائيل اي بادرة تتعلق 
بسياســــة التخطيط والبناء في القدس« االمر الذي 
يعني انها لن توقف عمليات البناء في هذه املدينة 

خالل املفاوضات مع اسرائيل.
وأشارت االذاعة الى ان ردود فعل مختلفة صدرت 
عن االوساط احلزبية على اعالن الواليات املتحدة أن 

احلكومة االسرائيلية ستوقف البناء في القدس.
وحذر رئيس كتلة البيت اليهودي عضو الكنيست 

زبولون اورليف من احتمال انهيار االئتالف احلكومي 
في حال توقف رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو عن 

البناء في القدس.
إلى ذلك وفيما ميثل خروجا نادرا عن سياســــة 
التكتم التي تتبعها حكومته، قال موشــــي يعلون 
نائب رئيس الوزراء االســــرائيلي امس إن اسرائيل 

في وضع ميكنها من شن حرب على إيران.
واضاف يعلون إن القوات اجلوية اإلســــرائيلية 
اكتسبت من خالل شــــن هجمات على النشطاء في 
لبنان واألراضي الفلسطينية التقنية الالزمة لتوجيه 

أي ضربات ملواقع إيرانية في املستقبل.
وتابع في اجتماع للقادة واخلبراء العسكريني قرب 
تل أبيب »ما من شــــك في ان القدرات التكنولوجية 
التي حتســــنت في السنوات االخيرة حسنت املدى 
وقدرات إعادة التزود بالوقود جوا وأحدثت حتسنا 

هائال في دقة املعدات واملعلومات«.
وقال يعلون الذي شغل سابقا منصب قائد القوات 
املسلحة »ميكن استخدام هذه املقدرة في حرب على 
االرهاب في غزة وفي حرب في مواجهة الصواريخ 
من لبنان وفي حرب على اجليش السوري التقليدي 

وكذلك في حرب على دولة بعيدة مثل ايران«.

نائب نتنياهو: إسرائيل في وضع يمكنها من شن حرب على إيران

مدڤيديڤ قبيل زيارة دمشق: نسعى إلعادة
إطالق المفاوضات العربية ـ اإلسرائيلية

عواصم ـ هدى العبود 
اكد الرئيس الروسي دمييتري مدڤيديڤ 
قبيل زيارته الى دمشق امس ان بالده ستبذل 
جهودها اجلادة من اجل املساعدة على اعادة 

اطالق املفاوضات العربية االسرائيلية.
واضاف مدڤيديڤ في مقال افتتاحي نشر 
فــــي صحيفة »الوطن« الســــورية امس ان 
محادثاته مع الرئيس السوري بشار االسد 
ستركز على املواضيع امللحة لالمن االقليمي 
مشددا على ان روسيا ستبذل جهودها اجلادة 
من اجل استئناف مفاوضات السالم العربية 
ـ االسرائيلية. واعتبر ان من واجب روسيا 
وسورية التنسيق مع الدول املعنية االخرى 
وبذل اجلهود الدؤوبة لتشجيع التحرك نحو 

السالم واالستقرار في الشرق االوسط.
وعبر مدڤيديڤ عن سعادته للقيام بهذه 
الزيارة التي تعتبر االولى لرئيس روسي الى 
دمشق وحتى خالل العهد السوفييتي مؤكدا 

انه ال يســــتطيع جتاهل القضايا االقليمية 
والدوليــــة خالل زيارته الى دمشــــق التي 
وصفها بأحد اهم املراكز السياسية في الشرق 
االوســــط. وقال ان مهمة اقامة نظام عاملي 
جديد عادل ومستقر تتصدر اليوم جدول 
اعمال املجتمع الدولي وخصوصا في عالم 
باتت تفــــرض فيه تعددية األقطاب واقعها 
اكثر فاكثر على جميع املستويات، وتتقدم 
الى مكان الصدارة ضرورة البحث اجلماعي 
عن اســــاليب مواجهة التحديات واملخاطر 
الشاملة. واعتبر مدڤيديڤ انه والى جانب 
التقلبات املالية واالقتصادية تشكل النزاعات 
االقليمية واحمللية واالرهاب واجلرمية العابرة 
للحدود والتحديات الغذائية واملناخية تهديدا 
للتنمية العاملية. وعبر عن قناعته بان لدى 
روسيا وسورية مجاال واسعا للتعامل على 
هذا الصعيد. وفي شأن العالقات بني البلدين 
دعا الرئيس الروسي الى مضاعفة املنجزات 

القائمة والتقدم الى االمام معتبرا ان مهمة 
الثنائية الى مســــتوى  االرتقاء بالعالقات 
نوعي جديد تتطلب قبل كل شــــيء تفعيل 

احلوار السياسي املتعدد االبعاد.
التعاون  واكد مدڤيديڤ اهمية توسيع 
الثنائي في املجاالت االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية 

واالنسانية وفي مجال الطاقة والنقل.
وطالب بضرورة الســــعي العادة حجم 
التبــــادل التجاري بني البلدين الى ما كانت 
عليه احلال في عام 2008 حينما بلغ ملياري 

دوالر تقريبا ومن ثم زيادته.
الى ذلك، أكد الرئيس السوري بشار األسد 
استعداد بالده لتقدمي جميع أنواع الدعم إلى 
تركيا في مجال مكافحة اإلرهاب والتصدي 
لنشــــاط منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية. وأشار األسد في حديث لصحيفة 
»صبــــاح« التركية امس إلــــى أهمية خطة 

االنفتاح الدميقراطي التي أعدتها احلكومة 
التركية حلل املشكلة الكردية سلميا، قائال 
إن تركيا ال ميكنها إقرار اإلرهاب أو قبوله، 

ومن الضروري العمل على إنهائه.
وقال إن سورية جتري مناورات عسكرية 
مشــــتركة مع تركيا وإن جيشــــي البلدين 
يتحركان بشكل مشترك، لكن جزءا كبيرا من 
منطقة شمال العراق، وحتى بعض السياسيني 
في اربيل يقدمون الدعم ملنظمة حزب العمال 
الدعم يشجع أعضاء  الكردســــتاني، وهذا 

املنظمة االنفصالية.
وأضاف أنه ليس املهم احلديث عن تشكيل 
حكومــــة عراقية جديدة، وإمنــــا املهم، ماذا 
ستقدم احلكومة اجلديدة للعراق وللمنطقة؟ 
وكيف ستستطيع توحيد الصف العراقي، 
وكيف ستؤمن االتفاق بني الشيعة والسنة 
وبني األكراد والعرب وكيف ستحمى بنية 

كركوك ذات العرقيات املتعددة؟

سورية تعلن استعدادها لدعم تركيا في التصدي لـ »العمال الكردستاني«

في العراق.
سياسيا، اكد زعيم القائمة العراقية اياد 
عالوي امس متسك كتلته بحقها في تشكيل 
احلكومة املقبلة وفقا ملا افرزته االنتخابات 
وذلك قبيل لقاء مع رئيس الوزراء املنتهية 

واليته نوري املالكي.
وقال عالوي في مؤمتر صحافي في بغداد 
بعد لقاء مع قـــادة كتلته »نحن ملتزمون 
الدستوري والدميوقراطي«،  باالستحقاق 
مشيرا بذلك الى تصدر قائمته املركز االول في 
انتخابات السابع من مارس املاضي. واضاف 
ان »العراقية صممت بشكل واضح وغير 
متردد على ان تتقدم بخطى ثابتة من اجل 
تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي«، 
مشددا على ان »العراقيني صوتوا للعراقية 
بكثافة من اجل تغيير االوضاع الســـائدة 

وحتقيق ما يصبو اليه الشعب«.
واكد ضرورة »تعديل مسارات العملية 
السياسية، وتكون جامعة للشعب العراقي«، 
وقال »سنتوجه نحو مستقبل موحد للعراق 
خال من الطائفية السياسية ومبني على 
املصاحلة الوطنية«. ورأى ان العمل سيكون 
شـــاقا وطويال ولن تكون املعركة ســـهلة 
ونزداد اصرارا كلما واجهنا العقبات«، وحول 
لقائه بزعيم دولة القانون، قال عالوي ان 
»هذا اللقاء سيجري قريبا ولن يكون سريا 

وسيكون واضحا ومعلنا«.
مـــن جانبه أكد رئيـــس الوزراء نوري 
املالكي ان تسمية رئيس الوزراء القادم باتت 
القانون«  ائتالفا »دولة  محسومة يقررها 
و»الوطني« املتحالفان، وقال املالكي ردا على 
سؤال بشأن تسمية رئيس وزراء احلكومة 
املقبلة للبالد، من قبل التحالف الذي شكلته 
قائمته و»االئتالف الوطني العراقي«: »طبقا 
لتفسير املرجعية القانونية بهذا الشأن فإن 
التحالف اجلديد )دولة القانون واالئتالف 
الوطني العراقي( سيكون هو املعني بتسمية 

رئيس الوزراء«.
وأضاف ان »هذا املوضوع نعتبره محسوما 
وهو غير خاضع لرغبات األطراف السياسية 
بقدر كونه موضوعا قانونيا ودســـتوريا 

فضال عن انه عملي وموضوعي«.

ووقعت سلســـلة من الهجمات األخرى 
في محافظة األنبار الغربية ومدينة املوصل 
بشمال العراق وعلى األطراف الغربية ملدينة 
بغداد وفي أماكن أخرى مما رفع عدد القتلى 
جراء هذا اليوم الدامي إلى 102 على االقل 

وعدد املصابني إلى نحو 350.
وتؤكـــد الهجــمات من جـديد استمرار 
قوة التمرد بعــدما وجهت القــوات احلكومية 
سلســلة من الضربات لشــبكة القــاعدة 
في االسابيع االخيرة بيــنها غارة في ابريل 
قتل فيها ابو ايوب املصري زعيم القاعدة 

جنوب شرقي بغداد.
وعند الفجر قتـــل مهاجمون يحملون 
أســـلحة مزودة بكامت للصوت سبعة على 
األقل من أفراد اجليش والشرطة حني هاجموا 
ست نقاط للتفتيش في بغداد فيما أصابت 
قنابل زرعت عند ثالث نقاط أخرى عددا آخر 

وفقا ملا ذكره مصدر بوزارة الداخلية.
وقال املصدر الذي طلب عدم نشر اسمه 
»هذه رسالة لنا بأن بإمكانهم مهاجمتنا في 
مناطق مختلفة من املدينة في نفس الوقت 

الن لهم خاليا في كل مكان«.

حصدت أرواح 21 شخصا وتسببت في اصابة 
ما يزيد على 70 آخرين بجراح.

وانفجرت الســـيارة األولى في ســـوق 
مركزي بينما انفجرت األخريان في شمال 
املدينة قرب محطة للتزود بالوقود ومنطقة 

سكنية.
وفي وقت سابق قال ماجد عسكر املسؤول 
مبجلس محافظة واسط إن انتحاريا يرتدي 
سترة ناســـفة وآخر يقود سيارة قتال 13 
شـــخصا على األقل وأصابا 40 آخرين في 
سوق ببلدة الصويرة على بعد 50 كيلومترا 

الشرطة واملسعفون يهرعون ملكان الهجوم 
مما تســـبب فـــي إيقاع مزيد مـــن القتلى 

واملصابني.
وقال سلمان الزرقاني محافظ بابل إن 
هذه احلملة تبدو من جانب »اإلرهابيني« 

ليس في احللة وحسب.
وأضاف أن الهجمات جـــاءت ردا على 
جهود الفصائل الشيعية لتشكيل ائتالف 

بعد انتخابات السابع من مارس.
وفي مدينة البصرة بجنوب العراق قالت 
مصادر أمنية وطبية إن ثالث سيارات ملغومة 

بغدادـ  رويترز: قتل مفجرون ومسلحون 
يعتقد بان لهم صالت بتنظيم القاعدة ما ال 
يزيد على 100 شخص امس في موجة من 
الهجمات استمرت طيلة اليوم واستهدفت 
أسواقا ومصنعا لألقمشة ونقاط تفتيش 

ومواقع اخرى في انحاء العراق.
وتسببت الهجمات في اصابة أكثر من 
300 شـــخص آخرين بجراح في العاصمة 
بغـــداد ومدينة البصرة اجلنوبية وبلدات 

ومدن أخرى.
واستهدفت فيما يبدو إظهار أن تنظيم 
القاعـــدة بالعراق اليزال قـــوة فعالة على 
الرغم من تعرضـــه لهزائم ميدانية كبرى 

في األسابيع األخيرة.
وقال املتحدث باسم خطة بغداد االمنية 
اللواء قاســـم املوسوي انه رغم الضربات 
القويـــة التي فككت القاعـــدة اال ان بعض 
خالياها التـــزال تعمل في محاولة إلثبات 
الهجمات  وجودهـــا وتأثيرهـــا واصفـــا 

بالهستيرية.
واســـتغل املهاجمـــون حالـــة البلبلة 
السياســـية التي اعقبت انتخابات السابع 
من مارس غير احلاســـمة والتي وضعت 
كتلة تتكون من طوائف مختلفة وتدعمها 
األقلية السنية في مواجهة حتالفات سياسية 

يقودها الشيعة.
ولـــم يتم التأكد من صحة النتائج بعد 
شـــهرين على اجراء االنتخابات التي كان 
العراقيون يأملون ان تتمخض عن نظام 
حكم مستقر فيما تستعد القوات األميركية 
الى االنسحاب بعد اكثر من سبع سنوات 
من االطاحة برئيس النظام العراقي السابق 

املقبور صدام حسني.
وفـــي أدمى هجمات حدثـــت امس، قال 
املكتب اإلقليمـــي للمركز الوطني لإلعالم 
إن انتحاريني يركبان سيارة ملغومة قادا 
السيارة إلى مدخل مصنع لألقمشة فيما كان 
العمال ينهون نوبة عملهم في مدينة احللة 

على بعد 62 كيلومترا جنوبي بغداد.
وأضاف عدد من املسؤولني في مستشفى 
والشرطة إن 45 شخصا على األقل قتلوا 

وأصيب 190 آخرون.
ووقـــع انفجار ثالث بينمـــا كان رجال 


