
مقتل ستة عراقيني وإصابة 25 بهجمات في كركوك وبغداد
كركوك ـ أ.ف.پ: أعلنت مصادر امنية عراقية أمس مقتل ستة اشخاص بينهم ضابط في 
الشرطة برتبة نقيب واصابة 25 آخرين في هجمات متفرقة في بغداد ومحافظة كركوك 
)شمال( املتنازع عليها. وقال مصدر في شرطة كركوك لوكالة فرانس برس ان »شخصني 
قتال واصيب 12 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة« صباح امس. واضاف ان 
االنفجار استهدف موكب مدير شرطة ناحية الرشاد )جنوب كركوك( الرائد احمد البرزجني 
الذي اصيب بجروح لدى مروره في حي الضباط جنوب مدينة كركوك. واشار الى ان حالة 
ثالثة من اجلرحى وبينهم احد عناصر الشرطة خطيرة.
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عربية وعالمية
»التعاون« يعَلّق مبادرته حلل األزمة.. وفرنسا حتّمل الرئيس اليمني املسؤولية

صالح يعتذر من اإلمارات عن محاصرة مناصريه سفارتها في صنعاء
في اليمن يؤثر على العديد من 
اليمنيني ويشدد على احلاجة 
املاس����ة للتوصل ال����ى اتفاق 
سياس����ي« مطالبا في السياق 
ذاته من الرئيس علي عبداهلل 
السياس����ية  صالح واالحزاب 
املعارض����ة بالتوقي����ع ف����ورا 
اتفاقي����ة تخدم مصلحة  على 
الش����عب اليمن��ي وتعبر عن 

طموحاته.
وقال ان االحتاد االوروبي 
يدع����م زيارة وف����د من مكتب 
املفوضي����ة العلي����ا حلق����وق 
االنس����ان لتقيي����م احلقائ����ق 
والوضع االنساني وانتهاكات 
حقوق االنسان في اليمن بشكل 
مستقل، مشيرا الى ان االحتاد 
االوروبي مستمر بتقييم وتبني 
اليمن في ضوء  قرارات جتاه 

التطورات التي يشهدها.
ميدانيا، اصيب عدة اشخاص 
بجروح امس في مواجهات عنيفة 
بني الشرطة ومسلحني موالني 
للنظ����ام من جهة ومس����لحني 
مناصرين للشيخ صادق االحمر 
زعيم قبائل حاشد النافذة والذي 
انضم الى احلركة االحتجاجية 
من جهة اخرى، بحسب ما افاد 
مصدر طبي وش����هود لوكالة 

فرانس برس.
واندلعت االش����تباكات في 
وقت س����ابق امس بالقرب من 
منزل االحمر في شمال صنعاء 
ثم جتددت بشكل عنيف وسمع 
دوي انفجارات قوية، بحسب ما 
افاد شهود عيان. وذكر مصدر 
امني ان االشتباكات اسفرت عن 

العديد من اجلرحى.
وافادت مصادر قريبة من 
االحمر ان املسلحني من الشرطة 
ومن احل����زب احلاكم حاولوا 
التموضع حول منزل الشيخ 
صادق، وحصلت اشتباكات، 
فيم����ا ذكر املص����در االمني ان 
املوال����ني لالحمر  املس����لحني 
اقتحموا مدرسة في احلي نفسه 

فتصدت لهم الشرطة.

التي يبذله����ا مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الخراج 
السياس����ية  اليمن من االزمة 
الراهنة معربا عن »قلقه البالغ« 

ازاء الوضع في اليمن.
واعتبر املجل����س في بيان 
ان مب����ادرة مجل����س التعاون 
اخلليجي حلل االزمة اليمنية 
»افض����ل وس����يلة اليجاد حل 
سياسي لالزمة التي تهز اليمن 
منذ عدة اش����هر وه����ي نقطة 
البداي����ة في عملي����ة االصالح 
السياسي واالجتماعي بطريقة 
سلمية ونظامية« مجددا ادانته 
الستخدام العنف والقمع ضد 
ال����ذي »يجب ان  املتظاهرين 

يتوقف فورا«.
واشار البيان الى ان استمرار 
التدهور االقتصادي واالنساني 

فالي����رو ان »الرئي����س صالح 
التزاماته يتحمل  بتراجع عن 
مسؤولية فشل وعواقب عدم 
حل ازمة بالده جتاه الش����عب 

اليمني واملجتمع الدولي«.
وجدد فاليرو مطالبة بالده 
للرئيس اليمني بالتوقيع على 
املب����ادرة اخلليجية التي تعد 
الطريقة املمكنة الوحيدة النهاء 

االزمة في اليمن.
واكد انه في حال استمرار 
الرئي����س صالح ف����ي رفضه 
الحترام التزاماته فإن »فرنسا 
مس����تعدة التخاذ قرار بشأنه 
بالتعاون مع االحتاد االوروبي 

وحلفائهم«.
بدوره جدد مجلس وزراء 
اخلارجية في االحتاد االوروبي 
امس تأكيده على دعم اجلهود 

اليم����ن بعد رفض  االزمة في 
اليمني علي عبداهلل  الرئيس 
صال����ح التوقيع عل����ى اتفاق 

اخلروج من االزمة.
وجاء في بي����ان صدر في 
الري����اض في خت����ام اجتماع 
املجلس الوزاري لدول مجلس 
التعاون »قرر املجلس ان يعلق 
العمل باملب����ادرة لعدم توافر 

الظروف املالئمة لها«.
في هذا الوقت القت احلكومة 
الفرنس����ية ام����س اللوم على 
اليمني علي عبداهلل  الرئيس 
صالح لفش����ل مبادرة مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
واصفة قرار الرئيس صالح بانه 
»غير مسؤول وغير مقبول«.

وقال املتحدث باسم وزارة 
الفرنس����ية بيرنار  اخلارجية 

� وكاالت: اعتذر  عواص����م 
اليمني علي عبداهلل  الرئيس 
صالح من رئيس دولة االمارات 
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
عن محاصرة مناصريه للسفارة 
ف����ي صنعاء امس  االماراتية 
االول، بحسب ما افادت وكالة 

انباء االمارات امس.
الوكالة ان الشيخ  وذكرت 
خليفة تلقى اتصاال من الرئيس 
اليمني »قدم خالله اعتذاره على 
الدولة  ما تعرضت له سفارة 

في صنعاء امس االول«.
من جهتها، نقلت وكالة االنباء 
اليمنية عن مصدر مسؤول في 
مكتب رئاسة اجلمهورية اعرابه 
عن »اسفه الشديد ملا حدث امام 
سفارة دولة االمارات العربية 

املتحدة الشقيقة«.
وقال املصدر »ما من شك ان 
ما حدث تصرف غير مسؤول 
وغير مقبول ولكن من املؤكد ان 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
او قيادتها او سفيرها لم تكن 

مستهدفة به«.
واش����ار املص����در ال����ى ان 
التي  الغاضب����ة  »اجلماهي����ر 
خرجت، معلنة رفضها التوقيع 
املب����ادرة اخلليجية، لم  على 
ينج م����ن غضبها حتى فخامة 
رئيس اجلمهورية وأكثر من 
1500 عضو من أعضاء اللجنة 
الدائمة والهيئات العامة للمؤمتر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف 

الوطني الدميوقراطي«.
وشدد املصدر على ان »هذا 
احلادث العارض ال يؤثر بأي 
حال على العالق����ات األخوية 
احلميم����ة واملتينة واملتطورة 
البلدين  ب����ني  الت����ي ترب����ط 
والشعبني الش����قيقني اليمني 

واالماراتي«.
من جهة اخرى، اعلنت دول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
ختام اجتماع عقد في الرياض 
مس����اء امس االول انها قررت 
»تعليق العمل« مببادرتها حلل 

)رويترز( جتدد التظاهرات املناهضة للرئيس اليمني علي عبداهلل صالح في صنعاء امس  

تضارب التقارير حول طريقة إنقاذ 
ديبلوماسيني احتجزوا بسفارة اإلمارات

صنعاء ـ سي.ان.ان: تضاربت التقارير حول طريقة خروج 
الديبلوماسيني احملاصرين داخل مقر السفارة اإلماراتية في 

العاصمة اليمنية صنعاء امس األول، حيث كانوا محتجزين داخل 
السفارة اإلماراتية اجلمعة بعد ان حاصر السفارة أنصار الرئيس 

اليمني علي عبداهلل صالح، الذين كانوا مسلحني باألسلحة والبنادق 
والعصي.

فيما ذكر مسؤول ميني ان الديبلوماسيني العرب واألجانب 
انتقلوا الى القصر اجلمهوري في صنعاء في موكب ديبلوماسي 

من مقر السفارة اإلماراتية، حيث عقد لقاء قصير مع الرئيس 
اليمني، علي عبداهلل صالح، أكدت مصادر إماراتية ومينية انه مت 

إنقاذهم بواسطة طائرة مروحية حكومية كانت قد حطت في محيط 
السفارة.

إال ان تصريحات املسؤول اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته، 
تتعارض واألخبار السابقة التي أفادت بأن طائرة مروحية متكنت 

من نقل ديبلوماسيني أجانب وعرب.
وكشف املسؤول اليمني كشف ان طائرتني مروحيتني حطتا في 

محيط السفارة اإلماراتية، غير ان ايا منهما لم تنقل الديبلوماسيني، 
وإمنا انتقلوا للقاء صالح بواسطة موكب سيارات ديبلوماسية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق ان عناصر مسلحة 
مؤيدة للرئيس اليمني حتاصر السفارة اإلماراتية في صنعاء، 

رفضا للمبادرة اخلليجية التي تنص على تنحي صالح خالل 30 
يوما.

وأضافت املصادر ان من بني احملاصرين بالسفارة سفراء أميركا 
وبريطانيا واالحتاد األوروبي، الى جانب أمني عام مجلس التعاون 

اخلليجي، عبداللطيف الزياني.
وأكد مسؤولون في واشنطن ان السفير األميركي باليمن، جيرالد 

فايرستاين، عالق في السفارة اإلماراتية، وانه اتصل باملسؤولني 
عنه في وزارة اخلارجية بواشنطن ليؤكد لهم سالمته.

أما وكالة األنباء اإلماراتية فقد نقلت عن وزير اخلارجية الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان انه اتصل هاتفيا مع نظيره اليمني، 
أبوبكر القربي، وطلب من احلكومة اليمنية »اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة والعاجلة لتأمني سالمة سفارة اإلمارات في صنعاء وجميع 
العاملني فيها«.

وأعرب وزير اخلارجية اإلماراتي عن »بالغ أسفه« للحصار 
املفروض حول مقر سفارة بالده في صنعاء، وقال ان على 

احلكومة اليمنية ايضا تأمني سالمة جميع من في السفارة، »من 
ديبلوماسيي الدولة والديبلوماسيني اخلليجيني والغربيني«. وبينهم 

الزياني وفايرستني.

كنيسة كاثوليكية أميركية 
تقيم قداسًا على روح بن الدن

سبعة قتلى في غارة لطائرة أميركية 
من دون طيار في باكستان

فلوريدا � سي.إن.إن: أقامت الكنيسة الكاثوليكية »اسم يسوع 
املقدس«، في مدينة بالم بيتش بوالية فلوريدا، صالة قداس امس 
االول، على روح 5 أش����خاص، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة، 
أسامة بن الدن، الذي قتل على أيدي عناصر »سيلز« األميركية 
اخلاصة في هجوم شنته على مقره مبنطقة تقع إلى الشمال من 

العاصمة الباكستانية إسالم آباد 
في األول من مايو اجلاري.

وكان هنري بورغا، من رعية 
كنيسة »اسم يسوع املقدس«، قد 
تقدم بطل����ب إلقامة قداس صالة 
على روح أس����امة بن الدن، وهو 
تقليد اعتادت الكنيسة الكاثوليكية 
القيام به منذ أم����د طويل، حيث 
تقام القداسات والصلوات من أجل 
نفوس معذبة، أو أشخاص ماتوا، أو 
تكرميا ألشخاص مازالوا أحياء. 

من جانبه قال بورغا، إلحدى 
التلفزيونية األميركية  احملطات 

احمللية: »تقدمت بهذا الطلب ألن ش����خصا مثل أسامة بن الدن 
يحتاج إلى املغفرة والرحمة من اهلل«. 

وأضاف بورغا: »بالرغم من موافقة راعي الكنيس����ة، على 
وضع اس����م أس����امة بن الدن ضمن قائمة املصلى على نيتهم، 
إال أن الطلب القى امتعاض الكثير من أبناء الكنيس����ة، الذين 
يفكرون بطريق����ة عاطفية، ويرون أن أمثال أس����امة بن الدن 
مجرمون وال جتوز الصالة على أرواحهم، ألنهم قاموا بأعمال 

شريرة ضد البشرية«.
 وأوضح بورغا أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية حتث على 

احلب والتسامح حتى مع األعداء.

ميرانشاه � أ.ف.پ: قتل سبعة متمردين اسالميني امس بغارة 
لطائرة اميركية من دون طيار في شمال غرب باكستان، بحسب 

مسؤولني عسكريني باكستانيني.
وهذا الهجوم هو الثامن منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة 
بن الدن قبل ثالثة اسابيع في شمال باكستان بأيدي مجموعة 
كوماندوس، وفي وقت تطالب فيه اس����الم اباد من دون جدوى 

واشنطن بالتوقف عما تعتبره انتهاكا لسيادتها.
واعلن مسؤول عسكري باكس����تاني رفيع املستوى رفض 
الكشف عن هويته لوكالة »فرانس برس« ان »طائرة اميركية 
من دون طيار اطلقت صاروخني على احدى اآلليات ما ادى الى 
مقتل س����بعة اسالميني«، بالقرب من مير علي ثاني كبرى مدن 
املنطقة القبلية في اقليم وزيرس����تان الش����مالية، معقل حركة 
طالبان املتحالفة مع تنظيم القاعدة والقاعدة اخللفية لطالبان 
االفغانية. وأكد مسؤول في االستخبارات في ميرانشاه احلادث 
واحلصيلة، مشيرا الى احتمال ارتفاع عدد القتلى. ويأتي هذا 
الهجوم في وقت تتدهور فيه العالقات بني واشنطن واسالم آباد 

حليفتها في »احلرب على االرهاب« منذ اواخر 2001.

أسامة بن الدن

اختفاء املال عمر في باكستان وتضارب املعلومات حول مقتله
األميركية بأي عمليات مؤخرا في 

املنطقة كما ذكر في التقرير«.
وجاء في تقرير شبكة تولو 
ان اجلنرال حامد جول الرئيس 
الس���ابق لوكالة االستخبارات 
الباكستانية الرئيسية قام بنقل 
املال عمر من كويتا إلى وزيرستان 

الشمالية.
وقال جول ل� )د.ب.ا( هاتفيا 
من باكستان »هذه مجرد أكاذيب 
فيمكنك���م أن تتأكدوا إنني في 
منزلي عن طريق االتصال بهاتفي 
األرضي إذ أنني لم أغادر املدينة 
منذ أس���بوع تقريبا.وميكنكم 

سؤال جيراني«.

للقوات الغازية وقواها الداخلية 
العميلة«.

وأضاف »عليهم أن يدركوا ان 
النضال ضدهم يأتي من أمة قوية 
تتمت���ع بإرادة قوية لن تتخلى 
عن أهدافها بسبب هذه األكاذيب 

والدعاية الزائفة«.
كما نفى مسؤول استخباراتي 

باكستاني هذه التقارير.
وقال املس���ؤول الذي رفض 
اإلفصاح عن هويته »ليس���ت 
لدين���ا معلوم���ات تفيد مبقتل 

املال عمر«.
وأضاف »ليست هناك دالالت 
على قيام القوات الباكستانية أو 

الشمالية.
وقال مسؤول استخباراتي 
أفغاني رفض اإلفصاح عن هويته 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 

»نعم. لقد قتل«.
وق���ال ذبي���ح اهلل مجاه���د 
املتحدث باس���م طالبان هاتفيا 
من مكان مجهول »نحن ننفى هذه 
التقارير بشدة« مضيفا »هو في 
أفغانستان ويقود املجاهدين«.

وقال في بيان له »بهذه املزاعم 
الزائفة يحاول العدو أن يصرف 
تركيز املجاهدين عن أنشطتهم 
اجلهادي���ة وفي الوقت نفس���ه 
الروح املعنوية  يحاول تعزيز 

لم يتمكن���وا من االتصال باملال 
عمر حتى اآلن« مشيرا إلى أنه 
كان يقيم في اجلزء الغربي من 
بلدة كويتا في إقليم بلوشستان 

الباكستاني قبل اختفائه.
وكانت حركة طالبان قد نفت 
في وقت سابق من امس التقارير 
التي أفادت بأن املال محمد عمر قد 
قتل في باكستان ووصفتها بأنها 
دعاية م���ن جانب العدو إلثارة 

القلق في صفوف املتمردين.
وذكرت شبكة تولو اخلاصة 
ام���س ان املال عم���ر قتل وهو 
ف���ي طريقه من مدين���ة كويتا 
إلى وزيرستان  الباكس���تانية 

أعلن متحدث باس���م وكالة 
االستخبارات االفغانية امس ان 
الهارب املال عمر  زعيم طالبان 
اختفى من مخبئه في باكستان 
وذلك بعد ساعات من نفى طالبان 

التقارير التي أفادت بأنه قتل.
وق���ال لط���ف اهلل ماش���ال 
املتح���دث باس���م إدارة األم���ن 
الوطني )وكالة االس���تخبارات 
األفغانية( في مؤمتر صحافي 
إن امل���ال عمر »اختفى من مكان 
تواجده خالل األربعة أو اخلمسة 

أيام املاضية«.
واض���اف املتح���دث »أكدت 
مصادرنا وكبار قادة طالبان أنهم 

املال عمر

باكستان تستعيد السيطرة على قاعدة بحرية من »طالبان«
عرض مالك على مندوبي وسائل 
اإلعالم صورة ألحد اإلرهابيني 
الذين قتلوا ف����ي العملية وقال 
ان����ه التقطه����ا بنفس����ه بهاتفه 

احملمول.
ومت تدمير طائرة أوريون )بي 
� 3س����ي( وهي طائرة أميركية 
الدوريات  الصنع تستخدم في 
البحرية فيم����ا أصيبت طائرة 

أخرى بأضرار في الهجوم.
بدورها أعربت الهند امس عن 
أسفها للهجوم اإلرهابي الذي شنه 
عناصر تابع����ة حلركة طالبان 
عل����ى إحدى القواع����د البحرية 
التابعة للجيش الباكستاني في 

كراتشي.
وقال وزير الداخلية الهندي 
باالنيابان تشيدامبارام امس »في 
الواقع نحن حزينون على فقدان 
األرواح«، مضيفا ان الهند التزال 
تعيش الى جانب جوار مضطرب، 
ما يؤك����د احلاجة لتعزيز األمن 
ضد مثل هذه الهجمات اإلرهابية 

احملتملة.
وب����رر تش����يدامبارام خالل 
حديث أدلى به الى وسائل اإلعالم 
وصفه جلوار الهند ب� »املضطرب« 
وهو ما اعتبر الهجوم على مدينة 
كراتشي الباكستانية خير دليل 
على ان املنطقة مضطربة داعيا 
اجلميع الى باليقظة واالستعداد 

ألي طارئ.

جميعا خالل احلصار.
املهاجمني كان  وقال ان عدد 
يتراوح بني 6 إلى 7، مضيفا ان 
اثنني منهم شوهدا يفران من مكان 

احلادث بعد الهجوم.
وخالل املؤمت����ر الصحافي، 

لنهر مالير.
وقال مال����ك ان 10 من رجال 
األمن قتلوا وأصيب 15 آخرون 
في الهجوم الذي شنه املسلحون 
على قاعدة مهران في كراتشي، 
مش����يرا الى ان املهاجمني قتلوا 

مالك قد حتدث في وقت سابق 
بشكل منفصل، إلى الصحافيني 
في كراتش����ي أيض����ا، قائال ان 
اإلرهابيني املس����لحني بأسلحة 
متطورة دخلوا القاعدة اجلوية 
البحرية بقط����ع اجلدار املتاخم 

� وكاالت: اس����تعاد  عواصم 
اجليش الباكستاني بعد 17 ساعة 
من املواجهات أسفرت عن مقتل 
10 عسكريني السيطرة على قاعدة 
جوية تابعة لقوات البحرية في 
كراتشي )جنوب( كانت تعرضت 
لهجوم م����ن قبل انتحاريني من 
حركة طالبان ثأرا ملقتل أسامة 

بن الدن.
البحري����ة  قائ����د  وأعل����ن 
الباكس����تانية األدميرال نعمان 
بشير ان اإلرهابيني الذين هاجموا 
القاع����دة البحرية كانوا قناصة 
ومدرب����ني تدريبا جي����دا حيث 

أصابوا 20 من رجال األمن.
وقال ان 10 م����ن أفراد األمن 
قتل����وا في الهجوم الذي ش����نه 
املس����لحون على قاعدة مهران 

في كراتشي.
وأضاف ف����ي إيجاز ملندوبي 
وسائل اإلعالم في كراتشي انه 
مت تطهير القاعدة من اإلرهابيني 
وانتهت العملي����ة، مؤكدا ان ما 
حدث لم يكن بس����بب ثغرة في 

إجراءات األمن.
وقال ان مس����ؤولي البحرية 
يواجهون العديد من املش����اكل 
البحرية  القواعد  بسبب وقوع 
داخل مدينة كراتش����ي، مضيفا 
ان السلطات تنظر في أمر نقل 

هذه القواعد.
الداخلية رحمن  وكان وزير 

)أ.ف.پ( مصور يتابع االشتباكات بني القوات الباكستانية وطالبان بعد احتالل احلركة لقاعدة بحرية باكستانية في كراتشي  

جرحى في مواجهات 
بني الشرطة ومسلحني 

مناصرين آلل األحمر 
في صنعاء 


