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واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلن الرئيس األميركي باراك 
اوباما امـــس تعيني اجلنرال املتقاعد جيمس كالبر 
مديرا لالستخبارات الوطنية خلفا لدنيس بلير الذي 

استقال في العشرين من مايو الفائت.
وقال اوباما مقدما كالبر »بعد أربعة عقود في خدمة 
أميركا، جيم هو احد محترفي العمل االستخباراتي 

األكثر خبرة واألكثر مدعاة لالحترام في البالد«.

وكالبر جنرال سابق في القوات اجلوية وتولى 
منذ 2007 منصب مســـاعد وزير الدفاع لشـــؤون 

االستخبارات.
وعبـــر توليـــه هذا املنصـــب الـــذي عينه فيه 
الرئيس السابق جورج بوش، كان كالبر املستشار 
الرئيســـي لوزير الدفاع روبرت غيتس لشـــؤون 

االستخبارات.

أوباما يعين جيمس كالبر على رأس االستخبارات األميركية

صورة وزعتها »الداخلية« اليمنية للقيادي في القاعدة غالب الزايدي قبل تسليم نفسه

املستشارة األملانية أجنيال ميركل خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع الرئيس الروسي دمييتري مدڤيديڤ في برلني امس

صورة ارشيفية للجنرال راي اوديرنو قائد القوات األميركية في العراق

بعد مقتل ثاني مرشح للقائمة خالل 24 ساعة

تصفية مرشحي »العراقية« مستمرة.. وواشنطن تدرس تزويد بغداد بـ »إف - 16«
عواصمـ  وكاالت: لقي مرشح ثان لقائمة »العراقية« 
التي يتزعمها إياد عالوي مصرعه جراء انفجار عبوة 
ناسفة أسفرت أيضا عن إصابة طفلني وامرأة، وذلك 
بعد ســــاعات من مقتل املرشح االخر فارس جاسم 

اجلبوري.
وقال مصدر بالشرطة العراقية إن عبوة ناسفة من 
النوع الالصق كانت موضوعة أسفل سيارة د.ايهاب 
الفياض مرشح قائمة العراقية في منطقة العبيدي 
التابعة للقائم غرب محافظة األنبار، انفجرت مساء 
امس ما أدى إلى مقتله وإصابة طفلني وامرأة بجروح، 
مشيرا الى أن األجهزة األمنية طوقت منطقة احلادث، 

وفتحت حتقيقا ملعرفة مالبساته.
ويعتبر حادث مقتل الفياض هو الثاني من نوعه 
في أقل من 24 ســــاعة، إذ كان مسلحون مجهولون 
يرتدون زيا عســــكريا اقتحموا امس، منزل املرشح 
عن القائمة العراقية فارس جاســــم اجلبوري الذي 
يقع في قرية املوالي غرب املوصل، وأخرجوه خارج 
املنزل،  وأعدموه بإطالق النار على رأسه وصدره، 

ما أسفر عن مقتله في احلال.
كما يعتبر الفياض رابع مرشح عن القائمة العراقية 

يقتل حيث كان مســــلحون مجهولــــون قد اغتالوا 
بشار احلامد العكيدي املرشح عن ائتالف العراقية 
بزعامة رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي مما أدى 
إلى إصابته بجروح بالغة توفي على أثرها بعد نقله 
للمستشفى أواخر الشهر املاضي، فيما لقيت املرشحة 
عن القائمة العراقية سها عبداهلل جار اهلل مصرعها 
برصاص مسلحني مجهولني في منطقة رأس اجلادة، 

غربي املوصل في وقت سابق.
الى ذلك، قال وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري إن لقاءات خادم احلرمني الشــــريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيــــز، مع قيادات عراقية تعتبر 

»رسالة قوية بدعم« السعودية للعراق.
وقــــال زيباري في حوار مع صحيفة »الشــــرق 
األوسط« اللندنية امس ان »تعيني سفير للعراق في 
الكويت يعد كذلك رسالة تؤكد أن بغداد مع احترام 
سيادة الكويت ووحدة أراضيها، وأن العراق لم يعد 

لديه أي أوهام في أراضي الكويت«.
واضاف إن بالده مع تطوير ميثاق اجلامعة، لكن 

مع اإلبقاء على اسم اجلامعة العربية.
واوضح ان احلكومة العراقية اجلديدة سيكون 

أمامها برنامج تنفيذي إلغالق امللفات القدمية العالقة 
مع دول جوار العراق في عدة مسائل، ومع التأكيد 
على التزام بالده باملقــــررات العربية والدولية في 

هذا الشأن.
وقال »إن هناك قرارا عربيا صدر عن قمة سرت 
الســــتضافة العراق للقمة القادمة في بغداد، ونحن 
قبلنا االستضافة والرئاسة، وبدأنا العمل مباشرة 
بعد انتهاء قمة سرت« وتابع »بالنسبة لنا هو توفير 
األمن وتأمني وصول القادة العرب إلى بغداد، وفي 
تقديرنا ســــيكون ذلك رسالة قوية جدا جدا من كل 
الدول العربية إلى الشــــعب العراقــــي والعالم بأن 
العراق عاد بكل قوة إلى موقعه وأشــــقائه،  وهذه 

مسألة متبادلة«.
وقال ان حتسني العالقات مع سورية مرهون بقيام 
اجلانب السوري باتخاذ بعض اخلطوات العملية للحد 
من نشــــاط املجموعات البعثية العراقية املعارضة 

املوجودة داخل سورية.
واستطرد وزير اخلارجية قائال »االهتمام األميركي 
مركز على استراتيجية اخلروج،  التي أعلنها الرئيس 

األميركي باراك أوباما.

وميدانيا خرجــــت القوات األميركية من املنطقة 
اخلضراء وبغداد، كما تؤكد أميركا أن التزاماتها جتاه 
دعم استقرار العراق موجودة وباقية، وأن التزاماتها 

السياسية واالستراتيجية سوف تنفذ«.
في ســــياق اخر قال اجلنرال راي اوديرنو قائد 
القــــوات األميركية في العراق انــــه يتوقع ان تلبي 
الواليات املتحدة طلبا قدمه العراق منذ فترة طويلة 
للحصول على طائرات مقاتلة من طراز اف-16 متعددة 
املهام التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن ولكن ليس 

بالسرعة التي كانت تسعى اليها بغداد.
وقــــال للصحافيني فــــي وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغون« امس االول »مازلنا نبحث هذه املسألة 
ولكن اعتقد انها ستكون جديدة« وليست طائرات 
مقاتلــــة اف-16 مت جتديدها وهو خيــــار اخر قيد 

الدراسة.
وقال اوديرنو ان الواليات املتحدة لن تلبي الطلب 
العراقي قبل االنتهاء املقرر لالنســــحاب التدريجي 

للقوات األميركية في نهاية العام القادم.
واضاف »ســــتكون هذه عملية متطورة بشكل 

تدريجي خالل السنوات العديدة املقبلة«.

قبل عزمهـــا مواصلة تخصيب 
اليورانيوم رغم التهديدات الدولية 

بتشديد العقوبات عليها.
في غضون ذلك، صرح وزير 
الروســـي ســـيرغي  اخلارجية 
بـــأن موســـكو وبكني  الڤروڤ 
تعارضان »االندفاع« في طريق 
فرض جولة جديدة من العقوبات 
على إيران خالل التصويت املرتقب 

على مشروع قرار بذلك الصدد 
في مجلس األمن الدولي.

وقال وزير اخلارجية الروسي 
في تصريحات أدلى بها في بكني 
عقب لقائـــه والرئيس الصيني 
هو جني تـــاو ووزير اخلارجية 
يانغ جيه تشي »نحن ضد فرض 
التصويت على مشروع  عملية 
القرار اخلاص بإيران رغم أنه أخذ 

وهذا سيكون خطأ«.
كما تطرق ميركل ومدڤيديڤ 
خالل محادثاتهما إلى الوضع في 
الشرق األوسط والتنظيم العاملي 

ألسواق املال وأزمة اليورو.
ووصل مدڤيديڤ اول من امس 
الـــى املانيا الجراء محادثات مع 

ميركل.
يذكـــر أن إيـــران أعلنت من 

في االعتبار املصالح االقتصادية 
لروسيا والصني«.

وقال الڤروڤ إن محادثاته مع 
اجلانب الصيني تناولت العديد 
من القضايا الدولية واالقليمية 
ذات االهتمام املشترك ومن بينها 
امللف النووي االيراني والتوترات 
الراهنة في شبه اجلزيرة الكورية 
على خلفية حادثة غرق البارجة 
الكوريـــة اجلنوبية  احلربيـــة 

»تشونان« 

نجاد سيزور الصين

في سياق آخر، يعتزم الرئيس 
االيراني محمـــود احمدي جناد 
القيام بزيارة نهاية االســـبوع 
اجلاري الى حليفة بالده الصني 
التي يبـــدو انها باتت اقرب الى 

خيار العقوبات.
الزيـــارة رئيس  واعلن عن 
غرفة التجارة االيرانية الصينية 
املشتركة اسد اهلل عسكر اوالدي 
الذي قال لوكالة »مهر« االيرانية 
لالنباء ان الرئيس احمدي جناد 
سيشارك خالل الزيارة في مراسم 
اليوم الوطني االيراني مبعرض 
اكسبو الدولي مبدينة شنغهاي 

يوم اجلمعة املقبل.
يشار الى ان الصني اصبحت 
في السنوات القليلة املاضية من 
أكبر الشركاء االقتصاديني إليران. 
وتصدرت ايـــران العام املاضي 
قائمة الـــدول التي تزود الصني 
ـ التي تعد ثالـــث أكبر اقتصاد 

عاملي ـ بالنفط.

برلني ـ طهران ـ د.ب.أ: التقت 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
بالرئيـــس الروســـي دمييتري 
مدڤيديڤ في برلني امس ودعوا 
إلى اتخاذ موقف موحد جتاه امللف 

النووي اإليراني.
واذ قالت ميركلـ  عقب اللقاء 
في قصر ميسبرغ شمال برلنيـ  
ان »القلق يتزايد حول البرنامج 
النووي اإليراني« توقعت أن 
يقر مجلس األمن عقوبات على 
إيران في املســـتقبل القريب«. 
إلى أن مجلس االمن  واشارت 
قدم إليران من قبل العديد من 

العروض.
وقالت ميركل انه حان الوقت 
لفرض عقوبات على طهران إذا 
لم يكـــن هناك تغيير نوعي في 
موقفها. وتابعت قائلة »هذا موقف 
مشترك«، مشيرة في الوقت نفسه 
إلى أن ذلك سيكون خطوة كبيرة 

ومهمة.
من جهتـــه، أعرب مدڤيديڤ 
عن أمنيته فـــي عدم االضطرار 
إلى فـــرض عقوبات ضد إيران، 
آمال »أن تنصت القيادة اإليرانية 
إلى صوت املجتمع الدولي«، لكنه 
اكد ان »الوضـــع كالتالي: هناك 
اتفاق على عقوبات رغم ان احدا 

ال يريدها«.
وأكد ضـــرورة أن تتخذ أي 
عقوبات محتملة ضد إيران بناء 
على اتفاق دولي وعول على ذلك 
بالقول »إما أن نقف جميعا معا أو 
أن ننجرف في اجتاهات مختلفة، 

دعا وميركل إلى توحيد الموقف من الملف النووي

مدڤيديڤ يتحدث عن اتفاق على العقوبات ضد إيران

)أ.ف.پ( البطريرك نصراهلل صفير يقبل يد بابا الڤاتيكان بنديكتوس السادس عشر في قبرص أمس 

غيتس: واشنطن تفكر في خيارات جديدة لمعاقبة بيونغ يانغ

الرئيس الكوري الجنوبي يستبعد
نشوب حرب شاملة بين الكوريتين 

سنغافورة ـ وكاالت: استبعد 
الرئيــــس الكــــوري اجلنوبي لي 
ميونغ باك امس نشــــوب حرب 
شاملة بني بالده وكوريا الشمالية 
املتهمة بإغراق السفينة احلربية 
الكورية اجلنوبية »تشونان« في 
شهر مارس املاضي، مما أسفر عن 
مقتل 46 بحارا. ونقلت وكالة انباء 
يونهــــاب الكورية اجلنوبية عن 
بارك ســــون كيو املتحدث باسم 
الرئيس الكوري اجلنوبي قوله ان 
الرئيس ميونغ باك قال في لقاء 
مع رجال اعمال سنغافوريني انه 
لن تكون هناك حرب شاملة في 
شبة اجلزيرة الكورية بالرغم من 

تصاعد حدة التوتر.
وأضاف املتحدث »الرئيس قال 
خالل اللقاء إن قضية الكوريتني 
يجب حلها بشتى السبل إال أن األمر 
الرئيس  ليس سهال«. ونقل عن 
قوله انه سيحاول منع تكرار اي 

توترات بني اجلانبني.
وتقدمــــت كوريــــا اجلنوبية 
امس االول بشــــكوى رسمية الى 
مجلس االمــــن الدولي تتهم فيها 
كوريا الشمالية بإغراق السفينة 

تشونان وقتل بحارتها.

من جانبهــــا، أعلنت الواليات 
املتحدة انها تفكر مليا في اتخاذ 
خيارات جديدة خارج نطاق االمم 
الشمالية  املتحدة ملعاقبة كوريا 
على خلفية اتهامها باملســــؤولية 

عن إغراق السفينة تشونان.
وقال وزيــــر الدفاع االميركي 
روبرت غيتس امام مؤمتر امني في 
سنغافورة إنه من قبيل »املسؤولية 
اجلماعية« للدول اآلسيوية معاجلة 
»االستفزازات« الكورية الشمالية 
مما يزيد من الضغوط على الصني 

النتقاد حليفتها بيونغ يانغ.
وأضاف في اجتماع مع نظيريه 
الكوري اجلنوبي والياباني »عدم 
فعل شيء سيمثل السابقة اخلطأ. 
املجتمع الدولي يستطيع حتميل 
كوريا الشمالية املسؤولية وينبغي 
له ذلك. الواليات املتحدة ستواصل 
العمل مع جمهورية كوريا واليابان 
وشركائنا اآلخرين للوصول الى 

الطريقة املثلى المتام ذلك«.
وأشــــار غيتس ومسؤولون 
اميركيون آخــــرون ايضا الى ان 
الواليات املتحدة تبحث في اتخاذ 
اجراءات خارج نطاق مجلس األمن 
الدولي وقالوا ان واشــــنطن قد 

تتصرف مبفردها او قد تنســــق 
األمر مع حلفائها من اجل زيادة 

عزلة بيونغ يانغ.
وكان إغــــراق الطــــراد اكبــــر 
احلــــوادث املنفــــردة دموية منذ 
احلرب في شبه اجلزيرة الكورية 
التي دارت رحاها بني عامي 1950 

و1953.
وفي محاولة لردع بيونغ يانغ، 
قال غيتس إن واشنطن ستجري 
املزيد من التدريبات العســــكرية 
املشتركة مع ســــيئول مع تأييد 
اتخاذ مجلس االمن »إلجراءات«.

وأضاف دون ان يورد مزيدا من 
التفاصيل »في الوقت نفسه نحن 
جنري تقييما خليارات اضافية 

حملاسبة كوريا الشمالية«.
وذكر مسؤولون غربيون أن 
الصني لن تتسامح مع اي عقوبات 

جديدة ضد كوريا الشمالية.
وتنفي بيونغ يانغ املسؤولية 
الكورية  الســــفينة  اغــــراق  عن 
اجلنوبية وتتهم الرئيس الكوري 
اجلنوبــــي باختالق هذه احلادثة 
فــــي االنتخابات  لتعزيز فرصه 
احملليــــة املقــــرر إجراؤهــــا هذا 

االسبوع.

جدد دعوته للحوار بين المسيحيين والمسلمين

البابا للقبارصة: العالقات الشخصية تساهم في حّل النزاعات
لثلث جزيرة قبرص مذكرا بان نيقوســــيا 

»تظل آخر عاصمة اوروبية مقسمة«.
ودعا الى قيام »فيدرالية« بني قســــمي 
اجلزيرة مشيرا الى ان ذلك »يتطلب من تركيا 

ان تغير سياستها باجتاه التفاوض.
كما طلب من املجتمع الدولي ممارســــة 

نفوذه في هذا االجتاه.
وجزيرة قبرص مقســــمة منذ ان احتل 
اجليش التركي ثلثها الشمالي عام 1974 ردا 
على انقالب نفذه قبارصة يونانيون قوميون 

بهدف احلاق اجلزيرة باليونان.
الى ذلك، جدد البابا دعوته الى احلوار بني 
املسيحيني واملسلمني وقال في كلمة القاها في 
مدرسة مار مارون »ان العمل الدؤوب وحده 
هو الذي يبني الثقة املتبادلة ويسهل جتاوز 
عبء التاريخ ويجعل الفروقات السياسية 
والثقافية بني الشــــعوب دافعا للعمل نحو 
تفاهم اكثر عمقا«. واضاف متوجها ملسيحيي 
قبرص »اشجعكم على تسهيل قيام هذه الثقة 
املتبادلة بني املســــيحيني وغير املسيحيني 

كقاعدة لبناء سالم دائم«.
وبالتزامن مع تكاثر الكالم عن فضائح 
استغالل جنسي تورط فيها كهنة كاثوليك 
في العالم شدد البابا في كلمته على ضرورة 

ان يكون »الكهنة طيبني وابرارا«.
وقال في املدرسة املارونية الواقعة في 
ضواحي نيقوسيا »ان لدى الكنيسة ادراكا 
متجددا باحلاجة الــــى كهنة طيبني وابرار 

ومؤهلني«.

واحترام االخرين بال متييز، ضروري خلير 
كل مجتمع«.

من جهته، ندد رئيس قبرص مبا اسماه 
»االحتالل العسكري االليم« من قبل تركيا 

لكن انتخاب درويش اروغلو الذي يوصف 
بأنه قومي متشدد، محل طلعت ارخى بظالل 

من الشك على جناح املفاوضات املتعثرة.
واكد البابا ايضا ان »االستقامة االخالقية 

نيقوسيا  ـ ا.ف.پ: اعتبر بابا الڤاتيكان 
بنديكتوس السادس عشر امس  ان العالقات 
الشخصية تساهم في حل النزاعات داعيا 
القبارصة املنقســــمني بني تركيا واليونان 

الى االخذ بذلك.
وقــــال البابا في خطاب القاه في حديقة 
القصر الرئاسي القبرصي بنيقوسيا بحضور 
رئيس قبــــرص دميتري خريســــتوفياس 
الســــلك  املدنيــــة واعضــــاء  والســــلطات 
الديبلوماسي ان »العالقات الشخصية تشكل 
في اكثر االحيان اخلطوات االولى لبناء الثقة، 
وعندما يحني االوان لبناء روابط صداقة متينة 

بني االشخاص والشعوب واالمم«.
واضاف خــــالل اليوم الثانــــي لزيارته 
لقبرص انه »في البلدان التي تشهد اوضاعا 
سياســــية صعبة ميكن ان تكون مثل هذه 
العالقات الشــــخصية والنزيهة واملفتوحة 
مقدمــــة خير اعم للمجتمعات والشــــعوب 

بأسرها«.
وتابع »دعوني اشجعكم بشكل شخصي 
ومؤسسي على اقتناص الفرص التي لديكم 
القامة مثل هذه العالقات ومن خالل ذلك دعم 

اخلير العام حملفل االمم«.
وكان الرئيس القبرصي اعاد في سبتمبر 
2008 اطالق مفاوضات توحيد جزيرة قبرص 
املقسمة منذ 35 عاما، بفضل العالقات اجليدة 
التي يقيمها مع محمد علي طلعت الرئيس 
السابق لـ »جمهورية شمال قبرص التركية« 

التي ال تعترف بها سوى تركيا.

صنعاء ـ يو.بـــي.آي: قتل 
مسؤول عسكري ميني كبير 
اثنني من مرافقيه  الى  اضافة 
امس في كمني يعتقد أن تنظيم 
القاعدة دبره في محافظة مأرب 
شمال شرق اليمن، بحسب ما 

أفادت به مصادر امنية.
ونقل موقع »مأرب برس« 
عن املصادر قولها »قتل العميد 
محمد صالح الشـــايف أركان 
حـــرب اللـــواء 315 في كمني 
قرب مفـــرق حريب مبحافظة 

مأرب«.
وأضاف »أصيب في احلادث 
املقدم فيصل القعود أركان حرب 
استخبارات اللواء 315 بجروح 
خطيـــرة إضافة إلى اثنني من 
مرافقي العميد الشايف أحدهما 
برتبة رائـــد هو محمد صالح 

اجلوفي«.
وتابع »ان قائد املنطقة اللواء 
الركن محمد علي املقدشي كان 
القادم من إحدى  ضمن الوفد 
املهمات األمنية وأن املقدشي 
كان هو املستهدف من عملية 
االغتيال لوال أن سيارته تقدمت 
على سيارة العميد الشايف«.

ورجحت املصادر ان يكون 
وراء العمليـــة تنظيم »قاعدة 
اجلزيرة العربية« الذي يتخذ 

من اليمن مالذا له.
وكان الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح قد توعد امس 
االول تنظيم القاعدة باملالحقة 
على خلفية مقتل نائب محافظ 
مأرب جابر الشـــبواني نهاية 

مفاوضات مضنية«.
وأضاف املصدر الذي فضل 
عدم ذكر اســـمه »ان الزايدي 
يعد أحد أهـــم املالحقني على 
ذمة القاعدة وســـبق أن متت 
محاكمته إلى جانب املسؤول 
املالي للتنظيم محمد األهدل« 
بتهمة إخفاء األخير في منزله 
أثناء مالحقة السلطات األمنية 

له.
فـــي  االثنـــان  وأمضـــى 
سجون املخابرات بصنعاء 3 

سنوات.

مايو املاضي.

قيادي بالقاعدة يسلم نفسه

من جهة اخرى، سلم قيادي 
في القاعـــدة مبحافظة مأرب 
نفسه للسلطات اليمنية التي 
سبق ان حاكمته بتهم متويل 

اإلرهاب.
وقــــــال مــصدـــر أمـــــني 
لـ »يونايتد برس انترناشونال«: 
»ان القيادي في تنظيم القاعدة 
غالب عبداهلل الزايدي ســـلم 
نفسه للســـلطات اليمنية اثر 

اليمن: »القاعدة« يقتل 3 عسكريين بينهم ضابط..
وقيادي في التنظيم يسّلم نفسه 

زيباري: لقاء خـادم الحرمين الشـريفين قيادات عراقية يعتبر  رسـالة قوية بدعم السـعودية


