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واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال مدي����ر وكالة التعاون االمني والدفاعي 
االميركية االدميرال جيفري وارينجا ان السلطات 
االسرائيلية ابلغت وكالته باعتزامها تقدمي طلب 
رسمي بش����راء طائرات »اف – 35« التي متثل 
اجليل االحدث من ذلك الط����راز من الطائرات 
املقاتلة القاذفة خالل ايام. وقال وراينجا لعدد 

من الصحافيني على هامش االيجاز الصحافي في 
الپنتاغون اول من امس ان كل القضايا املعلقة 
ذات الصلة بالطائرة التي لم تطرح بعد للبيع 
اما اي دولة اجنبية ق����د مت حلها وانه يتوقع 
ان تكون اسرائيل اول دولة في العالم حتصل 
على تلك الطائرة. ورفض وارينجا االجابة على 
سؤال »األنباء« حول ما اذا كانت املشكالت التي 

سبق ان عرقلت املوافقة على الطلب االسرائيلي 
قد امكن حلها. وكانت اسرائيل قد سلمت الى 
الپنتاغون نهاية العام املاضي رس����الة نوايا 
توضح رغبتها في شراء الطائرة، اال ان خالفا 
حدث بني اجلانبني حني رفضت ادارة الرئيس 
باراك اوباما آن����ذاك املوافقة على بيع الطائرة 

كاملة التجهيز السرائيل.

إسرائيل تعتزم شراء القاذفة األميركية »إف – 35« خالل أيام

خامنئي: أنا نائب المهدي المنتظر 
وطاعتي واجبة على الجميع

طهران: أميري جاسوس مزدوج
إنتاج فيلم سينمائي لقصة العالم اإليراني قريباً

دب����ي � العربية: أعلنت طه����ران أن العالم النووي 
شهرام أميري العائد من الواليات املتحدة بعد اختفائه 
في ظروف غامضة كان جاسوسا مزدوجا، وعاد بعد 
عام ونيف من واشنطن يحمل معلومات مصنفة حصل 

عليها من جهاز االستخبارات املركزية األميركية.
وبهذا اخلصوص أشارت صحيفة نيويورك تاميز 
ام���س األول في حتقيق صحافي بقلم »ويليام يوجن، 
وروبرت ورس« إلى الرواية اإليرانية األخيرة حول 
حص���ول أميري على معلومات اس���تخباراتية قيمة 
لصاحلها، لكنها حتدثت في املقابل عن الرواية األميركية 
التي تؤكد أن االستخبارات املركزية جندته منذ سنوات، 
وأنه كان يعمل جاسوسا لصاحلها وزودها مبعلومات 
قيمة للغاية فيما يتعلق بامللف النووي اإليراني، وأنه 
انتق���ل إلى أميركا في عام 2009 وتركها في عام 2010 
مبلء إرادته. ومن ناحية أخرى، يبدو أن طهران تنوي 
حتوي���ل أميري إلى بطل قومي وم���ن املتوقع إنتاج 
فيلم سينمائي يتخذ من القصة التي تبنتها األوساط 
الرسمية اإليرانية سيناريو له. وتفيد أوساط إعالمية 
إيرانية بأن مصير شهرام أميري ما يزال مجهوال منذ 
عودته قبل أسبوع للبالد، وال توجد أي معلومات عن 

مكانه بالرغم من ان واشنطن لم متنعه من اخلروج 
م���ن البالد وخيرته بني البقاء ف���ي أميركا أو العودة 

إلى إيران.
وفي مقابلة مع »العربية.ن����ت« نفى د.علي رضا 
نوري زاده مدير مركز الدراسات العربية اإليرانية في 
لندن صحة الرواية اإليرانية اجلديدة، كما فند الرواية 
التي تتحدث عن اختطافه من أحد فنادق املدينة املنورة 
في عز النهار، متس����ائال: ألم يشاهد أي من املعتمرين 
اإليرانيني من قام باختطافه؟ وبخصوص كونه جاسوسا 
مزدوجا قال نوري زاده »كيف ميكن جلاسوس مزدوج 
أن يزود اجلهات األميركية باملعلومات القيمة التي أدت 
إلى الكشف عن منشآت فردو النووية بالقرب من مدينة 
قم على لس����ان الرئيس األميركي وذلك بعد أسبوعني 

من وصول أميري إلى واشنطن.
واستطرد نوري زاده بأنه ال ميكن جلاسوس مزدوج 
أن يزود جهة ما مبعلومات خطيرة تضر اجلهة األصلية 
)إيران( التي تقف وراءه، فهذه املعلومات أضعفت موقف 
الرئيس األميركي إلقناع كل من الصني وروسيا لاللتحاق 
بركب مجلس األمن الدولي لفرض املزيد من العقوبات 

على طهران بخصوص أنشطتها النووية.

بني فتاوى املرشد والتحذيرات التي 
أطلقها مراجع دي����ن بارزون من 
إخضاع استقاللية احلوزة الدينية 
لسيطرة احلكومة واملرشد، وهو 
ما شدد عليه أيضا البيان الثاني 
لتنظيم سري مؤيد للخميني أطلق 
على نفسه »كتائب األحرار اخلضر«، 
وقادته م����ن العاملني في احلرس 

الثوري ووزارة االستخبارات.
وحذر التنظي����م في بيان من 
س����يناريو من وصفهم ب� »أعداء 
اخلمين����ي«، إلى جر إي����ران إلى 
مواجهة عس����كرية عل����ى خلفية 
البرنامج النووي، واصفا حكومة 
أحم����دي جناد ب����� »املنقلبة على 

الشرعية والدستور«.
وقال »إن حلقة مصباح يزدي 
اخلفي����ة تنفذ سياس����ات األعداء 
لزيادة التوت����ر في عالقات إيران 
اإلقليمية والدولية«. وأشار البيان 
إلى تهديدات إيران بتنفيذ عمليات 
عسكرية داخل األراضي الباكستانية 

ملالحقة عناصر اإلرهاب.

ترى أن لديه والية ولكن مبفهوم 
النيابة العامة للمعصوم ليس إال، 

وفي حدود ضيقة.
وفي هذا السياق أزالت مواقع 
التابعة للمرشد ونظام  اإلنترنت 
اجلمهورية اإلسالمية، نص فتاوى 
الت����ي أمر فيها  خامنئي األخيرة 

بطاعته.
وربطت أوساط إيرانية مطلعة 

دبي � العربية: أثار إعالن املرشد 
األعلى علي خامنئي نفسه نائبا 
لإلمام املهدي وأن طاعته واجبة، 
امس األول ردود أفعال في احلوزة 
الدينية في مدينة قم، في حني أعلن 
تنظيم س����ري جديد مؤيد لإلمام 
اخلميني، أطلق على نفسه »كتائب 
األحرار اخلضر«، أن من وصفها 
بحلقة مصباح يزدي، وهو األب 
الروحي للرئيس محمود أحمدي 
جناد، جتر إيران إلى حرب مفتوحة 

مع الغرب.
وه����ذه هي امل����رة األولى التي 
يعلن فيها املرش����د اإليراني علي 
خامنئي أنه نائ����ب لإلمام املهدي 
املنتظر وللرسول، رغم أن والية 
الفقيه تس����تنبط هذه النيابة، إال 
أن خامنئي وفي معرض رده على 
استفتاءات حول والية الفقيه، أكد 
أن طاعته واجبة باعتباره »ولي 
فقيه« ينوب عن املعصوم، األمر 
الذي أثار استياء مرجعيات دينية 
في قم، علم����ا أن هذه املرجعيات 

»كتائب األحرار الخضر« تحّذر من االنجرار إلى الحرب

املرشد علي خامنئي

»األنباء« زارت كأول صحيفة عربية كوسوفو بعد استقاللها في ابريل 2008

عبدالمهدي يحّمل المالكي مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة

الجيش اليمني يتدخل في صعدة وعدد القتلى يرتفع إلى 70

بغداد � وكاالت: أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 30 
شخصا على األقل واصابة 46 آخرين بانفجار سيارة 
مفخخة استهدفت حسينية في ناحية أبي صيدا، التي 
تقع على مس���افة 20 كيلومترا شرق مدينة بعقوبة 

مركز محافظة ديالى )شمال شرق بغداد(.
وقال مسؤول امني في قيادة عمليات محافظة ديالى 
ان سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من حسينية حي 
ابي صيدا ذات الغالبية الشيعية، وفرضت السلطات 
احمللية حظر للتجوال تخوفا من وجود قنابل أخرى، 
وأس���فر االنفجار عن وقوع اضرار مادية جس���يمة 
باملس���جد باإلضافة الى هدم مبنى جتاري واكثر من 

خمسة منازل مجاورة.
وعلى الرغم من التراجع النسبي ألعمال العنف في 
العراق مقارنة مع املس���تويات املرتفعة التي سجلها 
عاما 2006 و2007، إال ان محافظة ديالى التزال تشهد 
هجمات متكررة، في ظل صعوبة في مكافحة املتمردين 

نظرا للتعقيدات االثنية واملذهبية التي تشهدها.
وقتل 3 أش���خاص بينهم طفل وجرح 18 آخرون 

الثالثاء املاضي بانفجار هز احد األسواق في بلدة قرة 
تبة على بعد 100 كيلومتر شمال بعقوبة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل مراوحة جهود تشكيل 
احلكومة مكانها، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر على 
االنتخابات التشريعية. واخفق الفرقاء السياسيون 
حتى اللحظة في االتفاق على اس���م رئيس احلكومة 

املقبلة وتشكيلتها.
وفي هذا الس���ياق، حمل ع���ادل عبداملهدي، نائب 
الرئيس العراقي، كتلة دولة القانون بزعامة رئيس 
الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي، املسؤولية عن 
الفش���ل في التوصل التفاق حول تشكيل احلكومة 
العراقية. مؤكدا ان إصرار دولة القانون على مرشح 
واحد لتولى رئاس���ة الوزارة مع رفض اآلخرين لهذا 
الترش���يح يضع البالد أمام طريق مسدود، ويغلق 
الطريق أمام املضي في التفاصيل حول تشكيل احلكومة. 
وأضاف نائب الرئي���س العراقي ان هذا اإلصرار من 
جانب ائتالف »دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء 
نوري املالكي مرفوض من اآلخرين ويضع البالد في 

طريق مسدود. وتأتي هذه التصريحات بعد مباحثات 
أجراها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني 
مع زعي���م التيار الصدري مقت���دى الصدر ورئيس 
القائمة العراقية اياد عالوي امس تتناول ازمة تشكيل 

احلكومة العراقية.
وكان عالوي واملالكي رئيسا اكبر قائمتني فازتا في 
االنتخابات قد عقدا اجتماعا داخل املنطقة اخلضراء 
في بغداد امس األول بحثا فيه نتائج مباحثات عالوي 
في دمشق مع مقتدى الصدر والقيادة السورية ووزير 

اخلارجية التركي.
وقالت مص����ادر مطلعة ان املعضلة التزال قائمة 
في متس��������ك كل جانب بترش���يح نفس���ه لرئاسة 

الوزراء.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حاليا حراكا 
يتركز على تشكيل احلكومة السيما بني الكتل الثالث 
األكثر حصدا ألصوات الناخبني في حني لم تس���فر 
املفاوضات التي جت���ري بني الكتل عن اخلروج بأي 

حل لألزمة حتى اآلن.

صنع����اء � أ.ف.پ: أف����ادت 
مص����ادر قبلية بأن عش����رين 
شخصا قتلوا في مواجهات مساء 
ام����س األول بني احلوثيني من 
جهة والقبائل املوالية للحكومة 
واجليش م����ن جهة أخرى في 
منطقة حرف سفيان )شماال( 
لترتفع حصيلة االش����تباكات 
التي اندلعت قب����ل أربعة أيام 
إلى نح����و 70 قتيال بينما قتل 
خمسة جنود في شبوة )شرقا( 
خالل هجوم يعتقد ان القاعدة 

تقف وراءه.
وذكرت املصادر القبلية ان 
اشتباكات ليلية عنيفة دارت في 
العمشية شمال حرف سفيان 
بني احلوثيني وقبائل بن عزيز 
املدائ����ن والزعلة  في مواق����ع 
واملسحاط واللبدة والسمسرة 
واستخدمت فيها مختلف انواع 
األسلحة وبحسب املصادر، قتل 
عشرون شخصا من اجلانبني 

خالل االشتباكات.
وذك����ر اح����د املص����ادر ان 
احلوثي����ني كان����وا »يحاولون 
السيطرة على مواقع وتضييق 

احلصار على قرى )قبائل( بن 
عزيز«.

اليمنية  القوات  وقد دخلت 
املرابطة في موقع الزعلة على 
األقل في اشتباكات مع احلوثيني 
بحس����ب املصادر القبلية التي 
أك����دت ان التوتر مس����تمر في 

املنطقة.
وتشهد منطقة العمشية منذ 
خمس����ة أيام اشتباكات كثيفة 
كانت أسفرت حتى امس األول 

عن عشرات القتلى.
وكان مصدر قبلي أكد لوكالة 
فران����س ب����رس ان املواجهات 
اندلعت قبل خمس����ة ايام في 
العمشية بني احلوثيني وانصار 
الشيخ صغير عزيز، وهو نائب 
في البرملان فضال عن كونه شيخ 
قبيلة، أسفرت عن مقتل عشرين 

من أبناء قبيلته.
وأكد املتحدث باسم احلوثيني 
ان املواجهات أسفرت عن عشرين 
قتيال أيضا من جهة املتمردين، 
إال ان عبدالسالم نفى في تصريح 
لوكالة فرانس برس ان تكون 
املواجهات مع قبائل بن عزيز بل 

هي مع القوات اليمنية وتدور 
مع مواقع عسكرية.

وتعك����س ه����ذه املواجهات 
التي فشلت الوساطات القبلية 
حتى الساعة في وقفها، ارتفاعا 
كبيرا للتوتر في شمال اليمن 
وتهديدا جلهود إرساء االستقرار 
بعد أكثر من خمسة أشهر على 
دخول اتفاق وقف إطالق النار 
الهش حيز التنفيذ بني صنعاء 

واحلوثيني.
وازدادت خ����الل األس����ابيع 
املاضية املخ����اوف من »حرب 
سابعة« في ش����مال اليمن مع 
املتنقلة  اس����تمرار املواجهات 
والدامية بني املتمردين احلوثيني 

والقبائل املوالية للحكومة.
اال ان كال من احلكومة اليمنية 
واملتمردين رحب بتحرك قطري 
جديد لتثبيت االستقرار والسالم 

في شمال اليمن.
وأكد أمير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني الثالثاء في 
13 يولي����و اجلاري من صنعاء 
ان بالده تسعى ملساعدة اليمن 
على حل مش����اكله خصوصا 

في اجلنوب الذي يشهد حركة 
انفصالية متصاعدة وفي الشمال 

معقل التمرد احلوثي.
الى ذلك، قتل خمسة جنود 
مينيني وأصي����ب آخر بجروح 
فجر امس في محافظة شبوة 
)شرقا( في كمني ملسلحني يعتقد 
انهم ينتمون الى تنظيم القاعدة، 
حسبما أفاد مصدر أمني محلي 

لوكالة فرانس برس.
وقال املصدر ان »خمس����ة 
جنود قتلوا وأصيب س����ادس 
بجروح في عتق )شبوة، شرق 
اليمن( اثر تعرضهم لهجوم من 

قبل رجال مسلحني«.
وأضاف املصدر ان املسلحني 
»يعتقد انهم من تنظيم القاعدة« 
وهاجموا دورية في الش����ارع 
التي سبق ان  الرئيسي لعتق 
الس����ابق هجومني  شهدت في 

مماثلني نسبا الى القاعدة.
وفي وقت الحق، اكد موقع 
وزارة الدفاع اليمنية احلصيلة 
نفسها للهجوم وقال ان اجلنود 
»باغتته����م مجاميع مس����لحة 
الكثيف عليهم  الن����ار  باطالق 

من أس����لحة رشاش����ة خفيفة 
ومتوسطة«.

واضاف ان »العملية حتمل 
بصمات تنظي����م القاعدة الذي 
تتعاون مع����ه عناصر خارجة 

على القانون«.
ونقل املوقع عن مصدر امني 
في احملافظة ان »قوات من األمن 
تتعقب حاليا القتلة في املناطق 
التي فروا اليها«. وتعتبر شبوة 
من اب����رز معاقل تنظيم قاعدة 
اجلهاد في جزيرة العرب الذي 

ينشط في اليمن.
وفي األش����هر املاضية كثف 
اليمن حملته ضد تنظيم القاعدة 
ال����ذي أعلن مس����ؤوليته عن 
هجمات ضد بعثات ديبلوماسية 
غربية ومنشآت نفطية وسياح 

في اليمن.
ويعتقد أيضا ان رجل الدين 
العولقي  انور  اليمني املتشدد 
الواليات  املطل����وب من قب����ل 
املتحدة بتهمة الضلوع بعمليات 
إرهابية استهدفتها، يختبئ في 
محافظة ش����بوة حيث يتمتع 

بحماية قبيلته، العوالق.

30 قتيال وإصابة 46 آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب مسجد للشيعة في بعقوبة

خمسة جنود قتلوا في كمين للقاعدة بالجنوب

محكمة العدل الدولية: استقالل كوسوڤو قانوني
صربيا: لن نعترف أبدًا وتحت أي ظرف بانفصال اإلقليم.. وروسيا: القرار ال يوفر اساسا قانونيا الستقالل كوسوفو

عواصم � وكاالت: فيما يعد انتكاسة كبيرة 
لصربي����ا، أعلنت محكمة الع����دل الدولية في 
قرار غير ملزم أمس ان استقالل كوسوڤو عن 
صربيا »قانوني.. ولم ينتهك القانون الدولي 
العام«. وقد خرج قرار محكمة العدل الدولية 
الت����ي اجتمعت امس في الهاي بناء على طلب 
صربيا وزعمها ان استقالل »كوسوڤو« في 17 
فبراير 2008 انتهك القوانني الدولية التي حتمي 
سيادتها، بتأييد عشرة من القضاة واعتراض 

أربعة آخرين.
وقبيل القرار اتصل نائب الرئيس األميركي 
جو باي����دن هاتفيا بالرئيس الصربي بوريس 

تاديش وأكد له دعم واش����نطن الكامل لدولة 
كوسوڤو دميوقراطية متعددة األعراق والطوائف. 
وقال البيت األبيض ان بايدن شدد على موقف 
بالده الداعم الستقالل وسيادة كوسوڤو، داعيا 
بلغراد الى العمل بشكل بناء حلل املشاكل القائمة 

مع كوسوڤو.
وكما قال قائد قوة حفظ الس����الم التابعة 
حللف االطلسي في كوسوڤو: ان القوة املكونة 
من 10 آالف عنصر، مستعدة ملواجهة أي موجات 

عنف قد يتسبب فيها القرار.
وكانت 69 دولة بينها الواليات املتحدة و22 
من أصل 27 دولة عضوا في االحتاد األوروبي 

اعترفت باستقالل إقليم كوسوڤو الذي يضم 
مليوني نس����مة، 90% منهم م����ن األلبان حتى 

اآلن.
وقال اجلنرال األملاني ماركوس بنتلر قائد 
قوة حماية كوس����وڤو )كيفور(: »ميدانيا لم 
نالحظ وجود مؤشرات على توتر او اي تهديدات 

متوقعة«.
وكانت القوات الصربي����ة قد أجبرت على 
اخلروج من كوسوڤو في عام 1999 عقب حملة 
قصف جوي مكثف استهدفت وقف القمع الذي 
تعرض له سكان املنطقة من الكوسوڤيني من 
أصول ألبانية، الذين يش����كلون نحو 90% من 

السكان البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة.
ومنذ ذلك احلني ظلت كوسوڤو حتت إدارة 
األمم املتحدة حتى فبراير من عام 2008 عندما 
قرر برملان اإلقليم إعالن االستقالل واالنفصال 

عن صربيا.
وحصلت كوسوڤو حتى اآلن على اعتراف 
69 دولة من الدول األعضاء في األمم املتحدة، 
وعددها 192، وحظي����ت ايضا باعتراف جميع 

دول االحتاد األوروبي باستثناء خمس.
من جانبها، ترف����ض صربيا، املدعومة من 
روسيا، االعتراف باستقالل كوسوڤو، وطلبت 
الحقا من محكمة العدل الدولية احلكم في شرعية 

وقانونية قرار االنفصال واالستقالل.
وكان����ت صربيا قد دفعت ف����ي بداية نظر 
احملكمة في طلبها في ديسمبر املاضي، بالقول 
ان االنفص����ال يعد حتديا وانتهاكا لس����يادتها 
وللقوانني الدولية. لكن الكوسوڤيني حذروا من 
جانبهم ان عكس قرار االستقالل قد يعني إشعال 

مزيد من الصراعات والعنف العرقي.
وقد تسبب الصراع في تعطيل انضمام صربيا 
الى االحتاد األوروبي، كما عرقل قدرة كوسوڤو 

على جذب االستثمارات األجنبية.
كما تظل أجزاء من شمال كوسوڤو مقسمة 
تقس����يما حادا ومتوترا بني األلبان والصرب، 

حيث تقع مواجهات متفرقة بني اجلانبني.
وتراقب بعض الدول من التي تواجه مشاكل 
انفصال مشابهة قرار محكمة العدل عن كثب، 

مثل الصني واسبانيا.
في املقابل، أعلن وزير اخلارجية الصربي فوك 
يرمييتش في أعقاب صدور الرأي االستشاري 
حملكمة العدل الدولية بشان استقالل كوسوڤو، 
ان صربي����ا لن تعترف »أبدا وحتت أي ظرف« 

بانفصال اإلقليم الذي أعلن من جانب واحد.
 من جانبها اعلنت روسيا ان قرار محكمة 
الع����دل ال يوفر اساس����ا قانونيا الس����تقالل 

كوسوفو.


