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صنعاء � د.ب.أ: أك���دت األمانة العامة 
للمؤمتر الش���عبي احلاكم في اليمن جناة 
الداخلية  نائب رئيس الوزراء للش���ؤون 
واألمني العام املساعد للمؤمتر صادق أبوراس 
من محاولة اغتيال مبحافظة شبوة شرق 

البالد.
وذك���ر موقع »نيوز مي���ن« اإلخباري 

املستقل، في موقعه اإللكتروني، مساء اول 
من امس ان أبوراس تعرض حملاولة اغتيال 
مبنطقة عزان مبحافظة شبوة حيث تتواجد 

عناصر تنظيم القاعدة بكثافة.
ونقل املوقع عن مسؤول أمني قوله إن 
األمن املرافق للموكب اشتبك مع مجموعة 
مسلحة أطلقت النار باجتاه املوكب، مضيفا 

أن قوات األمن متكنت من اعتقال شخصني 
من املس���لحني، فيما الذ الباقون بالفرار، 

مستبعدا وقوف القاعدة وراء الهجوم.
وأدانت األمانة العامة للمؤمتر، في بيان، 
االعتداء الذي وصفته باإلجرامي »من قبل 
عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون 

ظهر اخلميس املاضي في منطقة عزان«.

نجاة نائب رئيس الوزراء اليمني من محاولة اغتيال في »شبوة«

أكينو يحتاج إلى إثبات نفسه
العراق: أكثر من 100 قتيل وجريحبعد فوزه برئاسة الفلبين

في هجمات استهدفت مباراة كرة

تنظيم القاعدة يعين وزيراً للحرب ويطلق تهديدات

مانيال � رويت���رز: بعد رحيل والدته البطلة 
القومية كورازون أكينو ركب بنينو أكينو موجة 
من املش���اعر اجلماهيرية أوصلته الى رئاس���ة 
الفلبني، واآلن عليه أن يظهر ولو سياسيا على 

األقل أنه ليس ابن أمه.
ايرل بارينو من معهد اإلصالحات السياسية 
واالنتخابية »قال أعتقد أن على اكينو أن يتعلم 

بعض الدروس من إدارة والدته«.
وبالرغم من ان النتائج الرسمية لالنتخابات الرئاسية لم 
تعلن فإن األرقام التي صدرت عن اللجنة االنتخابية تظهر 
تقدم أكينو بف���ارق كبير بعد فرز نحو 80% من األصوات. 
وتقول وسائل إعالم وجماعات مراقبة إنه حافظ على تقدمه 

اثناء عمليات الفرز التي جرت بعد ذلك.
غير أن االنظار تتجه الى اخلسارة احملتملة لنائبه مار 
روكس���اس احملنك سياس���يا، والتي من املتوقع ان تكون 
عقبة ألنه ال ميكن تعيني املرشحني اخلاسرين في مناصب 

حكومية.
وبالنسبة للمستثمرين يعتبر خفض العجز في امليزانية 
ال���ذي يبلغ نح���و 300 مليار بي���زو )6.7 مليارات دوالر( 
وحتسني األوضاع املالية للحكومة قضيتني أساسيتني امام 

احلكومة اجلديدة.
وقال جون ترينيداد احمللل في مجموعة س���يتي غروب 
»ايا كان من س���يختاره اكينو للمالي���ة وامليزانية والنقل 
واالتصاالت واألش���غال العامة فإنه سيعتبر اختبارا أوليا 
لقدرة اكينو على جذب انتباه املستثمرين في جدول األعمال 

السياسي لإلدارة القادمة«.
ويحتاج اكين���و الى أن يضمن أنه يس���تطيع التركيز 
على إدارة االقتصاد واالحتفاظ بالسيطرة على فريقه فيما 
يح���اول تنفيذ تعهده بالتحقيق في مزاعم بالكس���ب غير 
املشروع وتزوير االنتخابات وانتهاك حقوق االنسان ضد 

إدارة أرويو.
اما أرويو التي تنفي عن نفس���ها كل ه���ذه املزاعم فقد 
عززت قاعدة قوته���ا من خالل مجموعة من التعيينات في 
وكاالت وهيئ���ات حكومية من قائد جديد للجيش ورئيس 
جديد للسلطة القضائية الى تعيني مقلمة أظافرها وبستاني 
قصره���ا في مجالس إدارات وقد ف���ازت مبقعد في مجلس 

النواب في انتخابات االثنني.
ومن املتوقع على نطاق واسع أن ترشح نفسها لرئاسة 
املجلس وهو ما سيمكنها من عرقلة إجراء التحقيقات والضغط 

من أجل إصالح دستوري سيضعف سلطة الرئاسة.
وسيحتاج الرئيس اجلديد ايضا الى التعامل مع اجليش 
الذي كان كتلة قوية على مدى الربع قرن األخير لكن محللني 

يقولون إنه بات اآلن خاضعا ملزيد من السيطرة املدنية.

 املوصل � رويترز: هاجم مسلحون العبني ومتفرجني خالل 
مباراة لكرة القدم في ش���مال العراق املضطرب امس مما أسفر 
عن مقتل ثمانية اشخاص وإصابة 120 آخرين في الوقت الذي 
حذر فيه تنظيم القاعدة األغلبية الشيعية في البالد من »أيام 

سود مخضبة بالدم«.
وقالت مصادر في الشرطة وشهود عيان ان مهاجما قاد شاحنة 
صغيرة ملغومة إلى ملعب كرة القدم مستهدفا الرياضيني، في 

حني دخل مهاجمان انتحاريان بني حشود املتفرجني.
ووقع���ت االنفجارات في تلعفر � وهي بلدة يغلب التركمان 
الشيعة على سكانها وتقع على مسافة نحو 60 كيلومترا غربي 
مدينة املوصل املضطربة � التي ما تزال تشهد نشاطا للمسلحني 

السنة االسالميني مثل اعضاء تنظيم القاعدة.
وقال أحد الس���كان احملليني »كان هناك حوالي 250 شخصا 
يشاهدون املباراة. أغلبهم يدفعهم امللل بسبب غياب أي وسيلة 

للمتعة في تلعفر«.
وأضاف »فجأة ش���اهدنا شاحنة صغيرة في وسط امللعب. 
انتاب الشك الالعبني فالذوا بالفرار واتضح كما كان متوقعا أنه 
مهاجم انتحاري. بدأ اجلمهور في اجلري لكن كان بني احلش���د 

مهاجمان انتحاريان«.
ازاء ذلك، قال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن اسمه »وردت 
إلينا معلومات قبل نحو أس���بوع عن وجود س���يارات جاهزة 
لالس���تخدام كقنابل لكننا بصراحة لم نتوقع أن يستخدموها 

في ملعب لكرة القدم«.
وج���رى نقل املصابني بإصابات خطيرة بواس���طة طائرات 

هيليكوبتر أميركية.

القاعدة

وجاء الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة دولة العراق 
اإلسالمية تسمية »وزير حرب« جديد ووجهت تهديدات للشيعة 

بعد مقتل اثنني من زعماء اجلماعة في مايو.
واعتبرت هجمات خلفت عش���رات القتل���ى منذ االنتخابات 
البرملانية غير احلاس���مة التي جرت في السابع من مارس ردا 
من جانب تنظي���م القاعدة في العراق عل���ى مقتل زعيمه أبو 
أيوب املصري املعروف أيضا باسم أبوحمزة املهاجر وأبوعمر 

البغدادي زعيم جماعة دولة العراق اإلسالمية.
وعرف بيان ترجمته مؤسسة »سايت انتيليجنس غروب« 
وزير احلرب اجلديد لدولة العراق اإلسالمية والذي يحل محل 

املصري باسم الناصر لدين اهلل أبوسليمان.
وأعلن أبوسليمان إطالق حملة جديدة ضد اجليش والشرطة 
ف���ي العراق وهدد الش���يعة »بليل طويل عبوس وأيام س���ود 

مخضبة بالدم«.

لندن � أ.ف.پ: رأت الصحف البريطانية 
امس األول أن االنس���جام بدا واضحا جدا 
بني الزعيمني البريطانيني اجلديدين ديڤيد 
كاميرون ونك كلي���غ وقالت إن أول ظهور 
علني لهما بدا وكأنه »حفل زفاف مدني« أكثر 
منه إط���الق ائتالف حكومي إال أنها حذرت 

من صعاب مستقبلية.
وحذرت من ان »الزواج الس���عيد« بني 
رئيس الوزراء احملافظ ديڤيد كاميرون ونائبه 
زعيم حزب الدميوقراطيني األحرار نك كليغ 

سيواجه اختبارات صعبة قادمة.
وفيما شكل مفاجأة للمراقبني املخضرمني 
املعتادين على تبادل االتهامات بني املسؤولني 
بدال من املجامالت، سار الزعيمان جنبا الى 
جن���ب االربعاء املاضي في حديقة داونينغ 
ستريت في مؤمتر صحافي مشترك ساده 
املرح. وقالت صحيفة »الغارديان« البريطانية 

»بعد عالقة رومانسية سريعة، جاء اليوم 
الكبير«، في إش���ارة الى املؤمتر الصحافي 
ال���ذي أطلق خالله أول ائتالف حكومي في 

بريطانيا منذ احلرب العاملية الثانية.
وأضاف���ت »لق���د بدا األم���ر وكأنه حفل 
زفاف مدن���ي. ان مؤمترا صحافيا مثل هذا 
ميك���ن ان يعتبر غير قانوني في 45 والية 

أميركية«.
أما صحيفة »الصن« فقالت: »لقد كان هذا 
أسرع زواج في التاريخ السياسي، وباألمس 

طلب من الشعب ان يباركه«.
وامتألت الصفحات االولى من الصحف 
املتحالف���ني. ووصفتهما  بصور للزعيمني 
الغارديان ب� »الزوجني السعيدين في رقم 
10«، بينما أشادت صحيفة »ديلي مايل« مبا 
وصفته »احلب الكبير ف���ي رقم 10«، فيما 
عنونت صحيفة »اكسبرس«: »إنه احلب«. 

وف���از احملافظون بأكبر عدد من املقاعد في 
االنتخابات التي جرت في السادس من مايو، 
إال أنه���م لم يحصلوا على العدد الكافي من 

مقاعد البرملان لتشكيل حكومة وحدهم.
وجل���أ احملافظون ال���ى الدميوقراطيني 
األح���رار الذين حلوا في املرتبة الثالثة في 
االنتخابات، لتشكيل حكومة االئتالف. وحصل 
الدميوقراطيون األح���رار نتيجة ذلك على 
عدد م���ن املناصب الوزارية البارزة. ورغم 
نبرة التفاؤل التي سادت في معظم الصحف 
اخلميس املاض���ي إال ان عددا من الصحف 
بدت أقل تفاؤال وتوقعت أن يتهاوى »زواج 
املصلحة« بسبب التحديات التي يواجهها. 
وقالت صحيف���ة »اندبندنت« إن »العرض 
بني ديف ونيك االربعاء املاضي كان مثيرا 
لإلعجاب، ولكن س���يكون م���ن الصعب ان 

يستمر«.

مخاوف بريطانية من »الزواج السعيد« بين كاميرون وكليغ
مشكالت متوقعة في تحالف المحافظين والديموقراطيين األحرار

)رويترز( أول اجتماع لرئيس وزراء بريطانيا اجلديد ديڤيد كاميرون مع وزير اسكتلندا األول في أدنبرة 

أوباما ُيطالب بتمويل نظام »القبة الحديدية« لحماية إسرائيل: ُيسقط الصواريخ من بعد 70 كلم
وكان البيت االبيض أعلن في 
وقت سابق ان اوباما ومدڤيديڤ 
اجريا مكاملة هاتفية و»شددا على 
اهمي���ة امتام عملية االبرام في 

البلدين على أسرع وجه«.
واكد اوباما في رس���الة الى 
اعض���اء مجلس الش���يوخ ان 
»املعاهدة ستعزز االمن القومي 
االميركي« و»ستزيد من شفافية 
ووضوح العالقة االستراتيجية 
الواليات املتحدة وروسيا  بني 

االحتادية«.
كذلك تعهد ب���أن »الواليات 
املتحدة ستواصل اعتماد ردع 
نووي قوي.. واملعاهدة حتافظ 
على قدرتنا على حتديد تركيبة 
قواتنا االستراتيجية وبنيتها 
ضمن ح���دود املعاهدة، وعلى 

حتديث هذه القوات«.
وذكر اوباما ان »املعاهدة ال 
تف���رض اي قيود على اختبار 
وتطوير ونش���ر برامج دفاع 
صاروخي حالية او مقررة، وال 
على القوة الضاربة التقليدية« 
االميركية داعيا مجلس الشيوخ 
الى »درس املعاهدة بشكل سريع 

وايجابي« وابرامها.
وفي محاولة اخرى واضحة 
لطمأن���ة اي مخاوف ميكن ان 
تساور اعضاء الكونغرس من 
إضعاف قوة الردع االميركية، 
ارف���ق البيت االبي���ض احالة 
املعاهدة بتقرير سري يتحدث 
عن اس���تثمار 80 مليار دوالر 
خ���الل فترة عش���ر س���نوات 
النووية  الترس���انة  لتحديث 

االميركية وصيانتها.
وتتعهد موسكو وواشنطن 
في معاهدة س���تارت اجلديدة 
بخفض عدد رؤوسهما النووية 
الى 1550 رأس���ا ل���كل منهما، 
بتخفيض 74% عن سقف معاهدة 
ستارت االولى املوقعة عام 1991 
والتي انته���ت صالحيتها في 

نهاية 2009.
وينبغي حتى تصبح املعاهدة 
نافذة ابرامها في مجلس الشيوخ 
من اجلانب االميركي ومجلس 
الدوما من اجلانب الروسي، طبقا 

لدستوري البلدين.
وقالت متحدثة باسم مدڤيديڤ 
اخلميس املاضي لوكالة انترفاكس 
ان املعاهدة اجلديدة س���تطرح 

»قريبا« على الدوما.
وكان اوباما دعا الى املصادقة 
عل���ى االتفاقية اجلديدة »هذه 

السنة« في الواليات املتحدة.

� وكاالت: طلب  واش���نطن 
الرئيس االميركي باراك أوباما 
أمس من الكونغرس تخصيص 
205 ماليني دوالر لنصب منظومة 
اسرائيلية مضادة للصواريخ 
حلمايتها من احتمال تعرضها 

لهجمات.
وتنشئ إسرائيل هذا النظام 
الدفاعي الذي أطلق عليه اسم 
»القبة احلديدي���ة« العتراض 
الصواريخ ومدافع الهاون التي 

قد تطلق عليها.
ويقول محللون إنه رغم أن 
هذا النظ���ام الدفاعي قد يكون 
بحاجة إلى عدة سنوات لتشغيله 
بالكامل، إال أنه يتوقع أن يتم 
نصبه في بعض املواقع األولية 

خالل هذا العام.
وال متلك إس���رائيل نظاما 
دفاعيا ملواجهة الصواريخ التي 
بإمكان مس���لحني إطالقها على 
حدودها الشمالية واجلنوبية.

وقال خبراء عسكريون إن 
النظ���ام الدفاعي اإلس���رائيلي 
اجلديد � الذي أطلق عليه اسم 
»القب���ة احلديدي���ة« � يتمكن 
م���ن إس���قاط الصواريخ على 
مس���افات تتراوح بني خمسة 
كيلومترات و70 كيلومترا من 

مواقع إطالقها.
الدف���اع  وزارة  وتق���ول 
االسرائيلية إن من شأن نشر 
النظام اجلدي���د تغيير وضع 
إس���رائيل االس���تراتيجي في 

املنطقة.
الدفاعي،  النظام  ويستخدم 
بال���رادار  صواري���خ موجهة 
العتراض الصواريخ والقذائف 

وهي في اجلو.
ومبق���دور النظ���ام اجلديد 
التمييز بني الصواريخ والقذائف 
التي تستهدف املراكز السكانية 
وتل���ك املتوقع س���قوطها في 
اخلالء، حسب ما أدلى به خبراء 

عسكريون.
يذكر أن النظام اإلسرائيلي 
اجلدي���د هو األول م���ن نوعه 
عامليا ال���ذي يتمكن من العمل 
بفاعلية في امل���دى الذي ذكره 
اإلسرائيليون، ولو أن ثمة أنظمة 
تتمكن من إصابة األهداف على 

مدى أقصر او أطول.
من جانب���ه، اعلن املتحدث 
باسم الرئاسة االميركية تومي 
فياتور انه »كما س���بق ان قال 
الرئيس م���رارا، التزامنا نحو 
امن اسرائيل ال يتغير وعالقتنا 

في مج���ال الدفاع أقوى من اي 
الواليات املتحدة  وقت مضى. 
وحليفتنا اس���رائيل تواجهان 
نفس مش���اكل االمن ومكافحة 
ال���ذي  والتهدي���د  االره���اب 
النووي  التسلح  يشكله نظام 

االيراني«.

الرئيس  الى ذل���ك، أح���ال 
اوباما معاهدة  االميركي باراك 
س���تارت اجلديدة الى مجلس 
الش���يوخ امس االول في اول 
مرحلة من عملية املصادقة على 
اتفاق نزع االس���لحة النووية 
الذي وقعه ونظيره الروس���ي 

دميتري مدڤيدي���ڤ في ابريل 
وقال املتحدث باس���م الرئاسة 
االميركي���ة روبرت غيبس في 
بي���ان ان »الرئيس طرح على 
مجلس الشيوخ معاهدة ستارت 
اجلدي���دة التي وقعها الش���هر 

املاضي في براغ«.

نظام دفاعي ضد الصواريخ قصيرة المدى

)رويترز( الرئيس األفغاني حامد كرزاي ووزيرة خارجية أميركا هيالري كلينتون يتنزهان في احدى حدائق واشنطن 

ت��ل أبي��ب � يو.ب��ي.آي: 
»جيروزالم  صحيف��ة  ذكرت 
بوست« أن شخصية يهودية 
أميركي��ة ب��ارزة عملت على 
الس��ابقني  النازيني  ترحي��ل 
املتحدة، يحث  الوالي��ات  من 
املس��ؤولني األميركي��ني على 
منع القاضي الدولي ريتشارد 
دخ��ول  م��ن  غولدس��تون 
خلفية  على  املتحدة  الواليات 
أحكام أصدره��ا خالل حقبة 
الفصل العنصري في جنوب 

أفريقيا.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن احملامي نيل 
شير املدير التنفيذي السابق في جلنة العالقات 
األميركية اإلسرائيلية العامة )إيباك( التي تعتبر 
من أق��وى مجموع��ات الضغط ف��ي الواليات 
املتحدة وجه رس��الة إلى املسؤولني األميركيني 
يشير فيها إلى أن املعلومات التي كشفت أخيرا 
حول أحكام غولدس��تون التي تعود إلى حقبة 

الفصل العنصري في جنوب 
أفريقي��ا تثي��ر التس��اؤالت 
حول أهليته لدخول الواليات 

املتحدة.
وقد وجهت الرس��الة إلى 
كل م��ن وزي��رة اخلارجي��ة 
األميركي��ة هيالري كلينتون 
هولدر  أريك  الع��دل  ووزير 
الداخل��ي  األم��ن  ووزي��رة 

جانيت نابوليتانو.
وقال شير في رسالته إن 
االش��خاص الذين يعترفون 
بالقيام بأعمال تشكل جرمية 
أخالقي��ة ش��ائنة غي��ر مؤهلني للدخ��ول إلى 
الوالي��ات املتحدة. يذكر أن غولدس��تون اتهم 
إس��رائيل خالل رئاس��ته للجنة دولية للبحث 
احلرب اإلس��رائيلية على قطاع غزة قبل أكثر 
من عام بارت��كاب جرائم حرب في القطاع وقد 
واجه تهما مؤخرا حول اعدام 28 جنوب أفريقي 

أسود حني كان قاضيا في جنوب أفريقيا.

عواصم � وكاالت: صرح املتحدث باسم حركة 
طالبان باكس��تان اعظم طارق في ش��ريط ڤيديو 
بثته قناة »اجلزيرة« الفضائية في باكس��تان بأن 
الس��يارة املفخخة التي لم تنفج��ر في نيويورك 
س��تنفجر يوما ما في الواليات املتحدة، بل وفي 

أي من الدول املتحالفة معها.
وقال املتحدث انه لن تكون أميركا هي الهدف 
فقط وإمنا كل الدول املتحالفة معها وس��تحترق 

أميركا وكل الدول املتحالفة معها.
غير أن املتحدث لم يؤكد أو ينفي في الشريط 
ال��ذي أذاعت��ه اجلزي��رة مس��ؤولية حركته عن 

احلادث.
ال��ى ذلك قال مس��ؤولون أميركيون امس إن 
احلكومة الباكستانية اعتقلت مشتبها به له عالقة 
بحركة »طالبان« الباكس��تانية قال إنه شارك مع 
الرجل املتهم مبحاولة التفجير في س��احة »تاميز 

سكوير« بنيويورك.
وأفادت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
بأن املش��تبه به الذي لم يكشف قبل عن اعتقاله 
ق��دم »دفقا مس��تقال« من األدلة عل��ى أن حركة 
»طالب��ان« الباكس��تانية هي الت��ي وراء محاولة 

التفجي��ر واعترف مبس��اعدة املتهم األساس��ي 
الباكستاني فيصل ش��اهزاد بالتوجه إلى املنطقة 
القبلية الباكستانية لتلقي تدريبات على التفجير.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولني على اطالع 
عل��ى التحقيق نبه��وا الى تناقض��ات في رواية 

املشتبه بهما.
وذكرت أن الس��لطات الفيدرالي��ة األميركية 
وسعت بحثها عن مزيد من األدلة وقامت مبداهمات 
في 4 واليات بش��مال ش��رق البالد واعتقلت 3 

مشتبه بهم في نقل األموال لشاهزاد.
ونقل��ت عن مس��ؤولني أميركيني أن حس��م 
أميركا بأن حركة »طالبان« الباكس��تانية هي التي 
وراء محاول��ة التفجير تعتمد بش��كل كبير على 

أقوال الرجلني.
وأش��ارت املصادر إلى أن السلطات األميركية 
تدقق في الس��جالت الهاتفية والبريد االلكتروني 
ومواد اتصال أخرى إليجاد أدلة أكثر قوة لعالقات 

بني شاهزاد واحلركة.
وقال مس��ؤول في االس��تخبارات األميركية 
إن املش��تبه به املعتقل في باكستان »يعتقد أن له 

عالقة بحركة طالبان الباكستانية«.

يهودي أميركي بارز لكلينتون واريك ونابوليتانو:
امنعوا غولدستون من دخول الواليات المتحدة

طالبان باكستان تهدد: ستحترق أميركا
وكل الدول المتحالفة معها!

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

القاضي ريتشارد غولدستون 

رويت��رز:   � لن��دن   
قال متحدث باس��م حزب 
العمال البريطاني امس ان 
النائب ستيفن تيمز الذي 
شغل مناصب وزارية في 
س��ابقة  عمالية  حكومات 

طعن في مكتبه.
وأضاف ان تيمز نقل 
ال��ى مستش��فى محل��ي 
لكن ليس م��ن املعتقد ان 

جراحه تهدد حياته.
ال�ش��رطة  وق��ال��ت 
احلادي��ة  ف��ي  فت��اة  ان 
والعشرين من العمر ألقي 
القبض عليها فيما يتعلق 

باحلادث الذي
وقع في مكتبه بدائرته 
االنتخابية في شرق لندن 

بعد ظهر امس.

طعن نائب 
عمالي


