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صنعاء ـ يو.بي.آي: تبنى تنظيم »قاعدة اجلهاد في 
جزيـــرة العرب« أمس هجومني طاال مقرين للمخابرات 
واألمن العام مبحافظة أبني واديا الى مقتل5 اشـــخاص 

بينهم قيادات عسكرية.
وقال التنظيم عبر موقعه اإللكتروني »صدى املالحم« 
قامت سريتان من كتيبة القائد الشهيد جميل العمبري 
بتوفيق مـــن اهلل بالهجوم على أوكار الظلم والعدوان 

ملبنى األمن السياسي ومبنى األمن العام في والية أبني 
بعمليتني«.

وتعـــرض مقر لألمن السياســـي »املخابرات« ومقر 
األمن العام في الرابع عشر من الشهر اجلاري لهجومني 
بالقنابل والرشاشات حمال بصمة القاعدة وعقب حملة 
للسلطات اليمنية استهدفت عناصر التنظيم في مواقع 

بجنوب وشرق وشمال البالد.

اليمن: »القاعدة« تبنى هجومين استهدفا مقرين أمنيين بمحافظة أبين 

فرار 4 قياديين بالقاعدة من معسكر »كوبر« بينهم وزيرا عدل ومالية التنظيم

بمشاركة قوات فرنسية وموريتانية

أوباما: حان الوقت للعراق كي يشّكل حكومة »دون تأخير«

تشاڤيز: أعلنها وقلبي حزين.. نقطع العالقات مع كولومبيا
كــــراكاسـ  أ.ف.پ: بعد تصريح بوغوتا بوجود 
متمرديــــن كولومبيني في ڤنزويــــال، اعلن الرئيس 
الڤنزويلي هوغو تشاڤيز امس االول قطع العالقات 
الديبلوماسية بني بالده وجارته كولومبيا ووضع 

قواته في »حال التأهب القصوى«.
وصرح تشاڤيز في القصر الرئاسي في ميرافلوريس 
»أعلنها وقلبــــي حزين: ڤنزويال تقطع منذ اآلن كل 

عالقاتها مع احلكومة الكولومبية«.
وبعد ساعة ونصف الساعة على إعالنه، أعطى 
وزير اخلارجية الڤنزويلي نيكوالس مادورو مهلة 
»72 ساعة« للديبلوماسيني الكولومبيني ملغادرة بالده 

وأمر بإغالق سفارة ڤنزويال في بوغوتا.
من جهته، ندد سفير كولومبيا في منظمة الدول 
االميركية لويس هويوس بالقرار »اخلاطئ« ودعا 
كراكاس الى »قطع عالقاتها مع العصابات« وذلك بعد 
ان ندد بوجود نحو 1500 متمرد وعشرات معسكرات 

التدريب في ڤنزويال.
وهذا أسوأ تصعيد تشهده العالقات الثنائية بعدما 
نشر تشاڤيز جنودا على احلدود مع كولومبيا في 
مارس 2008 إثر غارة شنتها القوات الكولومبية على 
معسكر للقوات املسلحة الثورية في كولومبيا )فارك( 
في األكوادور، البلد احلليف لڤنزويال وأسفرت عن 

مقتل 25 شخصا من بينهم الرجل الثاني في فارك. 
ومت التوصل الى حل لالزمة بعد ذلك بأسبوع خالل 

قمة إقليمية.
وألقى تشاڤيز بالئمة األزمة احلالية على الرئيس 
الكولومبي الفارو اوريبي الذي ستنتهي واليته في 

7 اغسطس املقبل.
وكان هذا األخير نشر قبل 8 أيام الئحة بأسماء 
5 من قادة فارك وميليشيا جيش التحرير الوطني 

موجودين بحسب قوله في ڤنزويال.
وقال تشــــاڤيز »اوريبي قادر على اقامة معسكر 
مزيف في اجلانب الڤنزويلي )من احلدود( ملهاجمته 
والتســــبب بحرب.. إذا كانت هناك حرب ستقع مع 
كولومبيــــا، فعلينــــا ان نخوضها رغمــــا عنا، لكن 

سنخوضها«.
واضاف تشاڤيز »ان كان هناك اي معسكر مليليشيا 

كولومبية )في ڤنزويال( فسيكون غير شرعي«.
وســــبق ان »جمد« الرئيس الڤنزويلي عالقاته 
مع بوغوتا في يوليو 2009 بعد اعالن توقيع اتفاق 
عسكري يسمح للجيش االميركي باستخدام سبع 
قواعد عسكرية في كولومبيا، وقرر استبدال املواد 
املســــتوردة من البلد املجاور ممــــا ادى الى انهيار 

الصادرات الكولومبية الى ڤنزويال.

فشل عملية لتحرير رهينة فرنسي
 بعد مقتل 6 من »القاعدة« شمال مالي

دبيـ  العربية: قتل 6 عناصر من 
تنظيم القاعدة امس االول في عملية 
موريتانية فرنسية مشتركة لتحرير 
رهينة فرنسي شمالي مالي، إال أن 
العملية باءت بالفشل في حترير 
الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو 
الذي حتتجزه القاعدة شمالي مالي. 
وهدد تنظيم القاعدة في بالد املغرب 
االسالمي بإعدام الفرنسي ميشال 
جيرمانــــو )78 عاما( الذي خطف 
في 19 أبريل في النيجر واملوجود 

حاليا في شمال مالي.
وتوعــــد التنظيم في 11 يوليو 
بقتله خــــالل 15 يوما في حال لم 
تتجاوب فرنسا مع مطالب التنظيم 
وتعمل على إطالق سراح عدد من 

أعضائه في دول املنطقة.

عواصـــم ـ وكاالت: أكد الرئيس 
األميركي باراك أوباما التزامه بالشراكة 
بني الواليات املتحدة والعراق وحث 
على تشكيل حكومة عراقية جديدة 
فيما أجرى نائبه جو بايدن اتصالني 
برئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
ورئيس الوزراء السابق اياد عالوي 
ناقش معهما التطورات األخيرة في 

العراق.
وذكر البيت األبيض في بيان ان 
الرئيس أوباما التقـــى قائد القوات 
األميركية فـــي العراق اجلنرال راي 
أوديرنـــو والســـفير األميركي لدى 
العراق كريـــس هيل اللذين أطلعاه 
على التطورات املتعلقة باملفاوضات 
العراقية لتشـــكيل حكومة جديدة 
والوضع األمني على األرض وانسحاب 
القوات األميركية الذي سيؤدي في 
نهاية املطاف إلى نهاية املهمة القتالية 

في نهاية أغسطس املقبل.
وقال أوباما انه »بعد االنتخابات 
الدميوقراطيـــة الناجحة في العراق 
خالل فصـــل الربيـــع املاضي حان 
الوقت حتى ميارس القادة العراقيون 
الدستورية ويشكلوا  مسؤولياتهم 

حكومة من دون أي تأخير«.
وأعـــرب عـــن أســـفه للهجـــوم 
الصاروخـــي على املنطقة اخلضراء 
في 22 اجلـــاري لكنه رحب بتقرير 
الـــذي أوضح ان  اجلنرال أوديرنو 
العراق  وتيرة احلوادث األمنية في 

هي في أدنى مستوياتها.
أوبامـــا أيضا بتقرير  كما رحب 
أوديرنو الذي أفاد بان خفض القوات 
األميركية في العـــراق إلى 50 ألف 
جندي مع حلول آخر أغسطس املقبل 
يحصل بوتيرة أسرع من املخطط له، 
وشكر أوباما السفير هيل واجلنرال 
أوديرنو على خدمتهم االستثنائية 

ألميركا.
وأكـــد أوباما التزامه بالشـــراكة 
بني أميركا والعراق قائال انه »فيما 
نقلص عديد القـــوات األميركية في 
العراق سنعزز التعاون في مجاالت 
مثل التعليم وحكم القانون والتجارة 

والتكنولوجيا«.
من جهته اتصل نائب الرئيس جو 
بايدن باملالكي وعالوي وتباحث معهما 

في التطورات األخيرة بالعراق.

وكرر بايدن دعوته لتشكيل حكومة 
عراقية شاملة مشيرا إلى ان الواليات 
املتحدة تتوقع أن تلعب االئتالفات 
التـــي فازت في االنتخابات دورا في 

تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب عـــن دعمه جلهود القادة 
العراقيني لتشكيل حكومة من دون 
تأخير موضحا ان احلكومة املطلوبة 
هي حكومة قادرة على العمل ملصلحة 
الشعب العراقي، وأكد التزام الواليات 
املتحدة بإقامـــة عالقة طويلة األمد 

مع العراق.
الى ذلك، اعلن مصدر في الشرطة 
العراقية اصابة قائد شـــرطة مدينة 
كركوك ومقتل ابنه وهو برتبة مالزم 
شـــرطة، واصابـــة 9 آخرين بينهم 
شـــرطي بانفجار ســـيارة مفخخة 
مركونة امس جنوب مدينة كركوك 

الغنية بالنفط.
وقال العقيد غازي محمد صالح في 
شرطة كركوك، ان »املالزم وسام جنل 
قائد شرطة املدينة قتل واصيب عشرة 
اخرون بينهم قائد شـــرطة املدينة 
العميد برهان حبيب طيب بجروح 
جراء انفجار سيارة مفخخة مركونة« 
واشار الى اصابة قائد الشرطة بجروح 

بليغة.
على نفس الصعيد، اعلن مصدر 
في الشرطة العراقية ان بني السجناء 
االربعة الذين فروا من معسكر كروبر 
)غـــرب( »وزيري العـــدل واملالية« 
و»قاض« في »دولة العراق االسالمية«، 
املرتبطة بتنظيم  التنظيمـــات  احد 

القاعدة.
وقال املصدر لوكالة فرانس برس، 
ان »الســـجناء االربعـــة الذين فروا 

من معتقـــل كروبر هم وزيرا العدل 
العراق  واملالية وقاض فـــي )دولة 
االسالمية( اضافة ألحد عناصر تنظيم 

القاعدة«.
واضاف ان »االربعـــة عراقيون 
وكانوا قـــد اعتقلوا من قبل القوات 
االميركية عـــام 2008 في املوصل« 
املناطق األكثـــر خطورة في  إحدى 
العـــراق وتقع على بعـــد )350 كلم 

شمال بغداد(.
فـــي ســـياق متصل، ومـــع بدء 
اجتماعات جلنة مشـــتركة شكلتها 
كتلتا العراقية بزعامة عالوي ودولة 
القانون بزعامة املالكي أكدت العراقية 
امس االول انها وضعت خارطة طريق 
قادرة على تشـــكيل حكومة شراكة 
وطنية خالل 3 أيام في حني عبر نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن 

القلق من استمرار احلكومة احلالية 
مبمارسة مهامها بكامل الصالحيات 
داعيـــا الى االســـراع بتحويلها الى 

حكومة تصريف اعمال.
واكد مستشـــار القائمة العراقية 
هاني عاشور ان قائمته أعدت خارطة 
طريق لتشـــكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة وفق برنامج جاهز وقال ان 
زعيم القائمة رئيس الوزراء االسبق 
اياد عالوي قادر على تشكيلها خالل 3 
أيام في حال اعتراف الكتل السياسية 

بحقها الدستوري واالنتخابي.
واضـــاف في تصريـــح صحافي 
مكتوب ان عالوي ابلغ جميع من بحث 
معهم قضية تشكيل احلكومة متسكه 
بحق العراقية االنتخابي الدستوري 
الـــذي ال ميكن التنازل عنه وان هذا 
احلق هو مفتاح اخلروج من االزمة 
اعتمادا على مبدأ الشراكة الوطنية.

وأشار عاشور الى ان اعتراف الكتل 
السياسية بحق العراقية هو السبيل 
لتسريع تشكيل احلكومة وان عالوي 
قادر على تشكيلها خالل ثالثة ايام 
في حال اعتراف الكتل السياسية بهذا 

احلق الدستوري واالنتخابي.
وأوضح ان عالوي وخالل لقاءاته 
بزعيم دولـــة القانون نوري املالكي 
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
وقيادات االئتالف الوطني واالئتالف 
الكردستاني اكد حق القائمة العراقية 
الوطنية في  الشراكة  واعتماد مبدأ 
تشـــكيل احلكومة بني جميع الكتل 
بانصاف ودون استحواذ على حقوق 
االخرين ووفـــق نتائج االنتخابات، 

للخروج من االزمة الراهنة.
وأكد ان القائمة العراقية وضعت 
خارطة طريق لتشكيل احلكومة وفق 
برنامج جاهز ميكـــن ان يؤدي الى 
النهوض بالواقع العراقي مبشاركة 
القوى السياسية واالمكانات العراقية 
املتاحـــة العادة االســـتقرار للعراق 
والنهـــوض بالواقع اخلدمي واعادة 
العراق الى دوره العربي واالقليمي 

والدولي.
وأوضح ان برنامج الكتل العراقية 
ال يختلف في اطاره العام عن برامج 
الكتل االخـــرى ولكنه يعتمد آليات 
سريعة الســـتعادة العراق لعافيته 

في جميع املجاالت.

أعمدة الدخان تتصاعد جراء االنفجار الذي جنا منه قائد شرطة مدينة كركوك وقتل ابنه فيه امس  )أ،ف،پ(

باراك أوباما جورج بوش بيل كلينتون

كلينتون يتفوق على بوش وأوباما
 في انتخابات رئاسية افتراضية بأميركا

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
حصل الرئيس األســـبق بيل كلينتون على قصب السبق في 
انتخابات رئاسية افتراضية اجرتها مؤسسة غالوب لالستطالعات 
في صفوف الناخبني األميركيني حول من يفضلونه رئيسا اليوم: 

كلينتون ام جورج بوش االبن ام باراك اوباما؟
فقد صوت 61% من الناخبني لكلينتون فيما حصل اوباما على 
52% وحصل بوش على 45% فقط في قائمة تفضيالت الناخبني 

بالترتيب.

الوالء الحزبي

وحافظ الناخبون األميركيون على والئهم احلزبي اذ شـــكل 
الدميوقراطيون 89% ممن فضلـــوا كلينتون و86% ممن فضلوا 

اوباما بينما كان 85% ممن اختاروا بوش من اجلمهوريني.
وكانت الشريحة التي حسمت املنافسة االفتراضية بني الرؤوساء 
الثالثة شريحة املســـتقلني فقد كان كلينتون هو الوحيد بينهم 
الذي حصل على اكثر من 50% بني صفوف تلك الشـــريحة التي 
تلعب عادة دور بيضة القبان في االنتخابات الرئاسية االميركية. 
فقد صوت لكلينتون 60% من املستقلني فيما صوت الوباما %49 
من تلك الشريحة، فضال عن ذلك فان كلينتون كان الرئيس الذي 
حصل على اعلى نسبة من االصوات بني الناخبني الذين ال ينتمون 

الى حزبه وامنا ينتمون الى احلزب اآلخر.
فقد صوت لكلينتون 30% من اجلمهوريني فيما حصل اوباما 

على 17% من دعم اجلمهوريني.
اما بوش فقد حصل على 32% من اصوات املستقلني و22% من 

أصوات الدميوقراطيني.
وكان من املالحظ ان شـــعبية بوش حتسنت قليال بعد غيابه 
عن املســـرح السياسي فقد كانت هذه الشـــعبية قد وصلت الى 
35% في األسبوع األول الذي تال مغادرته للبيت األبيض اما اآلن 
فانها ارتفعت الى 45% رغم انه ال يفعل شيئا له صلة بالناخبني 

األميركيني.

بعد رأي محكمة العدل الدولية االستشاري المؤيد لالستقالل

دعوة أميركية لدعم استقالل كوسوڤو
 وصربيا تستنفر قبل اجتماع األمم المتحدة

كوريا الشمالية تحّذر بالرد »بالجثث والمقابر« 
على أي محاولة أميركية لغزو أراضيها

إسرائيل تقرر اإلفراج
 عن سفن »الحرية« وإعادتها لتركيا

بلغراد ـ أ.ف.پ: لم تستسلم 
بلغراد بعد صدور رأي استشاري 
مؤيد الســــتقالل كوســــوڤو عن 
محكمة العــــدل الدولية، وتعتزم 
القيــــام بحملــــة ديبلوماســــية 
للدفاع عــــن قضيتها قبل انعقاد 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.ودعا 
رئيس الــــوزراء الصربي ميركو 
تشفيتكوڤيتش امس الى اجتماع 
استثنائي حلكومته لتحليل رأي 
محكمة العدل الدولية التي خلصت 
امس األول الى ان إعالن استقالل 
كوسوڤو في 17 فبراير 2008، ال 

ينتهك القانون الدولي.
وقال تشفيتكوڤيتش لوكالة 
االنبــــاء الصربيــــة »تانيــــوغ«: 
»سنباشر حملة ديبلوماسية لكي 

تكون صربيا على أمت االستعداد 
في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ملناقشــــة وضع كوســــوڤو في 

سبتمبر«.
وكان الرئيس الصربي بوريس 
تاديتــــش ووزير خارجيته فوك 
اعلنــــا ان صربيا لن  يرمييتش 
تعترف »أبدا« باســــتقالل إقليم 
الذي تعتبره مبثابة  كوســــوڤو 

محافظتها اجلنوبية.
وأعلن تاديش انه سيرســــل 
مبعوثني الى 55 بلدا لعرض وجهة 
نظر بلغراد قبل اجتماع نيويورك 
حيث تعتزم صربيا تقدمي مشروع 

قرار حول كوسوڤو.
وقــــال تاديتش »ســــتمارس 
ضغوط على العديــــد من الدول 

لالعتراف بكوسوڤو قبل التصويت 
في اجلمعية العامة لالمم املتحدة. 
صربيا ستفعل كل ما في وسعها 
لتقليل عدد هذه الدول ولتمرير 
مشــــروع القــــرار الصربــــي في 
اخلريف«. واعترفــــت 69 دولة، 
بينهــــا الواليات املتحدة و22 من 
اصل 27 دولة عضوا في االحتاد 
االوروبي، باستقالل اقليم كوسوڤو 
حتى اآلن. ويعد االقليم مليوني 

نسمة، 90% منهم من األلبان.
وإثــــر صــــدور رأي محكمة 
العدل الدوليــــة، دعت عدة دول، 
بينها الواليات املتحدة وبريطانيا 
التي لم تعترف  الدول  وفرنسا، 
القيام  الى  باستقالل كوســــوڤو 

بذلك.

سيئولـ  يو.بي.آي: حذرت كوريا 
الشمالية امس بأنها سترد »باجلثث 
واملقابر« على أية محاولة للواليات 
املتحدة بغــــزو أراضيها مصعدة 
لهجتها في الوقت الذي تستعد فيه 
األخيرة وكوريا اجلنوبية إلجراء 
تدريبات عســــكرية مشتركة بعد 
غرق السفينة الكورية اجلنوبية 
»تشونان« في مارس الفائت واتهام 
بيونغ يانغ باحلادث.ونقلت وكالة 
»يونهاب« الكورية اجلنوبية عن 
صحيفة حزب العمال احلاكم في 
الشمال قولها في افتتاحية امس 
إن واشنطن وسيئول املتحالفتني 
عازمتان على إشعال حرب، مضيفة 
أنه في حال »أثارت الواليات املتحدة 
حربا جديدة فإنها ستتمثل فقط 
باجلثث واملقابر«. ونفت الصحيفة 
تــــورط كوريا الشــــمالية بغرق 

السفينة »تشونان«.

عواصــــم ـ وكاالت: قرر املجلس الوزاري املصغر للشــــؤون األمنية 
والسياسية اإلســــرائيلي اإلفراج عن السفن التي سيطرت عليها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي قبل شهرين في عرض البحر أثناء توجهها الى قطاع 
غزة لكسر احلصار.وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية ان املجلس املصغر قرر 
اإلفراج عن السفن مبا فيها سفينة مرمرة التركية التي شهدت املجزرة 

اإلسرائيلية وراح ضحيتها تسعة قتلى وعشرات اجلرحى.
وأضافت ان سفير إسرائيل في انقرة ابلغ السلطات التركية بالقرار 
وان اتصاالت جتري مع ســــالح البحرية التركي لتنســــيق عملية نقل 

السفن من احد املوانئ اإلسرائيلية.
ونقلت اإلذاعة عن مصدر لم تذكر اســــمه ان »الهدف من هذا االجراء 

إعادة العالقات اإلسرائيلية ـ التركية كما كانت«.
الى ذلك، أكد الرئيس اإلســــرائيلي شــــيمون بيريز امس أن رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو مســــتعد للبدء في املفاوضات املباشــــرة مع 
الفلســــطينيني دون شروط مســــبقة. ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية امس 
عن بيريز قوله خالل اجتماعه برئيس ســــلوڤينيا دانيال يوتورك في 
العاصمة السلوفينية »ليوبليانا« »إنه يتعني على العالم أن يدرك أنه ال 
ميكن مطالبة إسرائيل بتطبيق حلول تليق بنهاية املفاوضات قبل البدء 
فيها بالفعل«.وأضاف بيريز أن الفجوات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 
أقل مما يعتقد الكثيرون، معربا عن قناعته بان اجلانبني ســــيتوصالن 
في نهاية املفاوضات إلى قرارات مصيرية حاســــمة ستضع حدا للنزاع 

اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.


