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كابولـ  سي ان ان: اعلنت السلطات األمنية األفغانية أن 14 
مسلحا مشتبهني باإلرهاب قتلوا في وقت متأخر امس االول 
عندما انفجرت احلافلة املليئة باملتفجرات، التي كانت تقلهم 
قبل األوان. وقال مدير الشرطة في قندوز عبدالرازق يعقوبي، 
ان االنفجار وقع بينما كان املسلحون يستقلون احلافلة في 
مقاطعة قندوز، مضيفا ان املشــــتبه بهم كانوا يريدون اما 

مهاجمة قوات الشرطة االفغانية او اجلنود االجانب.

..و14 مسلحًا بأفغانستان يقتلون أنفسهم خطأ
بيشاور ـ سي.إن.إن: قالت مصادر استخباراتية باكستانية إن 
هجوما صاروخيا شـــنته طائرة أميركية محتملة قتل 13 شخصا 
يعتقد أنهم من املسلحني، امس، في منطقة قبلية قرب احلدود مع 

أفغانستان.
وهذا هو الهجوم الصاروخي اخلامس من نوعه خالل أسبوع، منذ 
مقتل 7 عناصر من االستخبارات األميركية في هجوم انتحاري على 

قاعدة »تشامبان« األميركية في منطقة خوست بأفغانستان.

باكستان: مقتل 13 مسلحًا بهجوم صاروخي أميركي

أوباما تعّهد بتحمل المسؤولية: امتلكنا المعلومات ولم نستغلها لتالفي حادث »الميالد«

واشـــنطن ـ وكاالت: قـــرع 
الرئيـــس االميركي باراك اوباما 
بلهجة قاسية مســـؤولي األمن 
في بالده خالل اجتماعهم االمني 
امس االول، كاشفا عن فشل ذريع 
في املجال االستخباراتي أوضحه 
التحقيق اجلاري فـــي محاولة 
تفجيـــر طائـــرة ركاب اميركية 
يوم عيد امليـــالد، واعدا بتحمل 

مسؤولية تصحيحه.
وبعد ان اعتبر أوباما في مؤمتر 
صحافي عقده في ختام االجتماع 
الذي ضم أكثر من 20 مســـؤوال 
أمنيا وسياسيا ان هذه اإلخفاقات 

»غير مقبولة ولن أتســـامح مع 
هذا األمر«، شدد على انه يتحمل 
»مسؤولية معرفة سبب حصولها 
وتصحيح هذا اخللل لكي نتمكن 
من منع هجمات من هذا النوع في 

املستقبل«.
وقال أوباما »كما سبق وقلت 
خالل عطلة نهاية االسبوع، هناك 
بعض االشـــخاص من العاملني 
في أجهزتنـــا االســـتخباراتية 
كانـــوا يعلمون ان عمر الفاروق 
عبداملطلب ذهب الى اليمن وانضم 

الى متطرفني هناك«.
وتابع »إال انه يبدو اليوم ان 

أجهزتنا االستخباراتية كانت على 
علم ايضا بإشـــارات اخرى تدل 
على ان القاعدة في جزيرة العرب 
كانت تريـــد االعتداء ليس فقط 
على اهـــداف اميركية في اليمن 
بل في الواليات املتحدة نفســـها 

ايضا«.
الرئيـــس االميركي  واضاف 
»كما لدينـــا معلومات تفيد بان 
هذه املجموعـــة كانت تعمل مع 
شخص بتنا نعلم اليوم انه في 
الواقع الشخص املتورط في اعتداء 

امليالد«.
وتابـــع »خالصـــة األمر ان 

احلكومة االميركية كانت متلك 
ما يكفي من املعلومات الفشـــال 
هذا املخطط ورمبا منع الهجوم 
يـــوم امليـــالد، إال ان أجهزتنـــا 
االستخباراتية لم تنجح في جمع 
قطع )املعلومات( ما كان سيؤدي 
لو حصل الى وضع املشتبه به 
على الئحة االشخاص املمنوعني 
من السفر« الى الواليات املتحدة، 
مبعنى آخر ما حصل ليس إخفاقا 
في جمـــع املعلومات بل في فهم 
وحتليل املعلومات التي لدينا«.

الرئيـــس االميركي  وأضاف 
»عندما يتمكن مشتبه به إرهابي 

من الصعود الى طائرة وبحوزته 
متفجرات يوم امليالد فهذا يعني 
ان النظام فشل بشكل كان ميكن 

ان يكون كارثيا«.
ونقل مسؤول اميركي شارك في 
االجتماع لوكالة »فرانس برس« 
طالبا عدم الكشف عن اسمه ان 
الرئيس االميركي استخدم لهجة 
قاسية خالل االجتماع. وقال »ان 
اإلخفاق كان ميكن ان يكون كارثيا 
وقد جنونا بأعجوبة«، مضيفا: »مت 
افشال االعتداء بفضل اشخاص 
شجعان )كانوا في الطائرة( وليس 
ألن االجراءات األمنية كانت فعالة، 

وهذا األمر غير مقبول«.
واضـــاف املصدر نفســـه ان 
الرئيس حذر املجتمعني من اي 
محاولـــة للبحث عن كبش فداء 
لهذا اإلخفـــاق وقال للمجتمعني 
»اذا كان هناك من اجتاه لتوجيه 
أصابع االتهام فلن أتســـامح مع 

هذا األمر«.
الـــى معتقـــل  وبالنســـبة 
غوانتانامو وعد الرئيس االميركي 
مجددا بإغالقه بالرغم من التأخير 
الذي نتج بفعل قرار تعليق نقل 
معتقلني مينيـــني الى بلدهم إثر 
االعتداء الفاشل على طائرة الركاب 

االميركية.
وقال في هذا الصدد »البعض 
اعتبر ان احداث يوم امليالد يجب 
ان تدفعنا الى مراجعة قرار إغالق 
معتقل غوانتانامو. فليكن األمر 
واضحـــا: كنا دائمـــا ننوي نقل 
املعتقلني الى بلدان اخرى شرط 

ان نضمن حماية أمننا«.
واضاف بالنسبة لليمن حتديدا 
»توجد هناك مشاكل من الناحية 
األمنية نواجهها منذ زمن وكذلك 
اليمنيون«، في إشارة  شركاؤنا 
الى أعمال العنف التي تنســـب 
الى تنظيـــم القاعدة في جزيرة 

العرب.
وأوضح »نظرا الى هذا الوضع 
امللتبس، تكلمت مع وزير العدل 
واتفقنا على عدم نقل املزيد من 
املعتقلني الـــى اليمن في الوقت 

الراهن«.
وقال ايضا »لكننا لن نخدعكم 
في هذا املجال: سوف نغلق معتقل 
غوانتانامو الذي اضر مبصاحلنا 
لناحية األمن وأصبح أداة للتجنيد 

من الطراز االول للقاعدة«.
واضاف »كما قلت دائما، سوف 
نغلق املعتقل بشكل يكون معه 

االميركيون بأمان«.

تمّسك بإغالق »غوانتانامو« وأوقف نقل المعتقلين اليمنيين فيه

الرئيس األميركي باراك أوباما خالل االجتماع األمني مع كبار مسؤوليه أمس األول  )رويترز(

)أ.ف.پ( فلسطينيون في قطاع غزة يرشقون األمن املصري باحلجارة خالل تظاهرتهم أمس التي أدت إلى استشهاد جندي مصري وإصابة 10 آخرين و 8 من اجلانب الفلسطيني   

أبرز المشاركين
في االجتماع األمني

مع أوباما
املش��اركني ف��ي  م��ن 
االجتماع م��ع اوباما، مدير 
اجه�زة االس��تخب���ارات 
بلير،  دني��س  االميركي��ة 
ومدير وكالة االستخبارات 
املركزية االميركي���ة »سي 
اي ايه« ليون بانيتا، ومدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 
روب��رت  اي«  ب��ي  »اف 
مول��ر ومدي�ر وكالة االمن 
القوم��ي كيس الكس��ندر. 
ونائ��ب الرئيس جو بايدن 
ووزيرة اخلارجية هيالري 
كلينت��ون ووزي��ر الدفاع 
روب��رت غيت��س اضاف��ة 
ال��ى وزراء االمن الداخلي 

والعدل والطاقة.

استشهاد شرطي مصري برصاص فلسطيني قادم من غزة
التوصل التفاق بين السلطات المصرية و »شريان الحياة 3« إلدخال المساعدات إلى القطاع

الحرس الثوري اإليراني يوقف 5 سفن صيد سعودية في الخليج

رفح ـ أ.ف.پ: قالت مصادر امنية مصرية ان شــــرطيا 
مصريا استشهد على احلدود بني مصر وقطاع غزة برصاص 
اطلق من الشطر الفلسطيني من مدينة رفح احلدودية كما 
اصيب تسعة آخرون بجراح طفيفة نتيجة إلقاء متظاهرين 

فلسطينيني احلجارة عليهم.
وأكد مسؤول امني في رفح طلب عدم ذكر اسمه لوكالة 
فرانس برس ان الشرطي احمد شعبان )21 سنة( أصيب بطلق 
ناري اطلق من اجلانب الفلسطيني من احلدود ومت نقله الى 

املستشفى في رفح حيث فارق احلياة فور وصوله.
وأوضح املسؤول ان متظاهرين فلسطينيني جتمعوا على 
اجلانب الفلسطيني من بوابة صالح الدين واخذوا يلقون 
احلجارة على رجال الشرطة املصريني فيما كانوا يرددون 

هتافات احتجاجا على عدم دخول قافلة املســــاعدات التي 
ينظمها النائب البريطاني جورج غاالوي الى قطاع غزة.

وفي اجلانب الفلسطيني من احلدود افاد شاهد عيان ان 
نيران متقطعة اطلقــــت اثناء املظاهرة باجتاه برج مراقبة 
مصــــري. وأعلنت مصادر طبية في غزة ان فلســــطينيني 
اثنني جرحا اثناء املظاهرة برصاص االمن املصري الذي رد 
على قيام متظاهرين فلسطينيني برشق اجلنود املصريني 

باحلجارة خالل التظاهرة نظمتها حركة حماس.
وقالــــت املصادر لوكالة فرانس برس »اصيب اثنني من 
املتظاهرين بجراح اثر عيــــارات نارية اطلقت من اجلانب 
املصري«. وتابعت »كما اصيب عشرة اخرون نتيجة الضرب 
والغاز املســــيل الدموع ومت نقلهم الى مشــــفى ابو يوسف 

النجار برفح«. وشــــارك مئات الفلسطينيني في التظاهرة 
وهم يرفعون رايات حماس اخلضراء وقام عدد منهم برشق 
اجلنــــود املصريني املتواجدين على احلدود باحلجارة، مما 
حدا باألمن املصري إلى إطالق النار في الهواء واطالق قنابل 
الغاز املسيل للدموع على الشبان. وكان جرح 55 شخصا 
مساء امس االول في مدينة العريش املصرية في مواجهات 
وقعت بني الشرطة املصرية وناشطني مؤيدين للفلسطينيني 
يشاركون في قافلة »شريان احلياة« التي حتمل مساعدات 

الى قطاع غزة، حسب ما افاد ناشطون ومصادر طبية.
الى ذلك، اعلن عن توصل السلسطات املصرية وقافلة 
»شريان احلياة 3« الى اتفاق يتم مبقتضاه ادخال مساعدات 

القافلة الى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري.

فرنسا وبريطانيا تعيدان فتح سفارتيهما بصنعاء 
واعتقال المسؤول عن التهديدات اإلرهابية

طالباني: الجيش العراقي الجديد 
ذو عقيدة دفاعية ولن يزج في حروب خارجية

أكد السعي إلى تعزيز تسليح الجيش باألسلحة الحديثة

عواصمـ  وكاالت: أورد املوقع 
الفارسي لـ »العربية.نت«، امس، 
نقال عن مكتب الوحدة املركزية 
لألنباء التابعة ملؤسسة اإلذاعة 
والتلفزيون اإليراني، في ميناء 
بوشهر جنوبي إيران، أن احلرس 
الثوري اإليراني أوقف 5 ســـفن 
صيد سعودية في اخلليج العربي، 
وزعم أن هذه القوارب اخترقت 

املياه الدولية اإليرانية.
إلى  التقرير اســـتنادا  وذكر 
تصريحات املالزم محسن حاجتي، 
قائد القاعـــدة البحرية للحرس 
امام حســـن  الثوري في ميناء 
بالقرب من بوشهر، أن قوات اخلفر 
التابعة للحرس الثوري االيراني 
أوقفت القوارب السعودية على 
فاصلة 27 ميـــال من ميناء امام 
حسن وعلى متنها 18 بحارا هنديا 

واقتيدت إلى الرصيف. 
القوارب  واتهـــم املتحـــدث 

السعودية باختراق املياه اإلقليمية 
أنها كانت على  اإليرانية وزعم 
فاصلة 27 ميـــال من ميناء امام 
حسن اإليراني قبل اقتيادها إلى 

الرصيف.
إلى ذلك، قدم ديبلوماســـي 
إيرانـــي في ســـفارة بالده لدى 
النرويـــج اســـتقالته احتجاجا 
القاسية«  على »معاملة طهران 
للمتظاهريـــن ضـــد احلكومة. 
الديبلوماسي محمد رضا  وقال 
حيدري لهيئة اإلذاعة والتلفزيون 
النرويجية )إن.آر.كيه( امس انه 
غادر السفارة ويدرس االتصال 
النرويجية، مضيفا  بالسلطات 
»ضميري ال يسمح باالستمرار 

في منصبي«.
وعمل حيدري لدى السفارة 
االيرانية في أوسلو ملدى ثالث 
ســـنوات. وتفيـــد التقارير بأن 
زوجته وجنليه أيضا يعيشان 

معه فـــي العاصمة النرويجية. 
ورفض متحدث باسم السفارة 
اإليرانيـــة التعليـــق على االمر 
عندما توجهت إليه هيئة اإلذاعة 
النرويجية بسؤال  والتلفزيون 

في هذا الشأن.
الـــى ذلـــك، قالـــت صحيفة 
»نيويورك تاميز« امس ان الكشف 
عن محطة تخصيب اليورانيوم 
داخل جبل قرب مدينة قم اإليرانية 
سلط الضوء على جانب مهم في 
البرنامج النووي اإليراني وهو 
قيام طهران فـــي العقد املاضي 
بإخفاء جزء كبير من البرنامج في 
شبكات من األنفاق والتحصينات 
حتت األرض. وأشـــارت إلى ان 
احلكومة األميركيـــة واخلبراء 
يعتبرون ان إيران حققت بذلك 
هدفا مزدوجا وهو أنها لم حتصن 
منشآتها النووية ضد أي ضربة 
عســـكرية محتملة بل أكثر من 

ذلك إذ عتمت بذلك على طبيعة 
برنامجها وحجمه.

وأضافت ان اكتشاف محطة 
قم عزز املخـــاوف من أن يكون 
لدى إيران املزيد من املواقع غير 
املعلنة. وقال احمللل السابق في 
وكالة االســـتخبارات املركزية 
األميركية )سي.آي.إيه( ريتشارد 
راســـل ان إخفاء إيران ملنشآتها 
حتت األرض يصعب التحقق من 
البرنامج النووي اإليراني. وأضاف 
»اعتدنا على منشآت فوق األرض. 
حتت األرض أصبحت حرفيا مثل 
الثقب األسود. ال ميكنك أن تتأكد 
مما يجري«. وأشارت »نيويورك 
تاميز« إلى انه حتى إسرائيل أقرت 
أن الصخـــور التي تخبأ حتتها 
املنشآت اإليرانية جتعل القنابل 
غير ذات جدوى مذكرة بكالم وزير 
إيهود باراك  الدفاع اإلسرائيلي 
الشهر املاضي أن محطة قم »تقع 

فـــي حتصينات جتعل تدميرها 
مستحيال بهجوم تقليدي«.

على صعيـــد العقوبات، قال 
رئيس مجلـــس االمن الصيني 
تشانغ يه سوي امس ان الوقت 
ليس مناســـبا لفرض مزيد من 
العقوبات علـــى ايران لرفضها 
وقـــف انشـــطتها لتخصيـــب 
اليورانيوم معلنا موقف بالده 
بوجـــوب اســـتمرار اجلهـــود 

الديبلوماسية.
واضاف خالل مؤمتر صحافي 
»أعتقد أن اجلهـــود الرامية الى 
الديبلوماسية حول  املفاوضات 
القضية النووية االيرانية التزال 
بحاجـــة الى مزيد مـــن الوقت 
والصبر وأعتقد أنه اليزال هناك 
مجال لبذل اجلهود في محاولة 
لتضييق اخلالفـــات والتوصل 
الى تســـوية عن طريق اجلهود 

الديبلوماسية«.

عواصم ـ عاصم علي ووكاالت:
بعــــد ان ألقــــت اجهزة االمــــن اليمنية امس 
القبض على قيادي محلي في تنظيم القاعدة تعد 
خليته مسؤولة عن التهديدات التي خيمت على 
السفارات االجنبية في العاصمة اليمنية خالل 
االيام االخيرة، فتحت سفارتا فرنسا بريطانيا 

في صنعاء ابوابهما مجددا.
وقال مصدر امني االربعــــاء لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم الكشف عن اسمه انه »مت إلقاء 
القبض على محمد احمد احلنق واثنني آخرين 
مصابني بجروح في مستشفى في الريدة مبحافظة 

عمران« بشمال صنعاء.
واضاف املصدر ان احلنق »مطلوب رئيسي« 
وتقدمــــه وزارة الداخلية على انه زعيم تنظيم 

القاعدة في منطقة ارحب.
وكانت اجهــــزة االمن اشــــتبكت مع احلنق 
ومرافقيه االثنني املاضي في ارحب، ومتكن حينها 
من الفرار بعد ان قتل اثنان من مرافقية واصيب 
اثنان اخران وإلقي القبض عليهما. وتابعت اجهزة 

االمن منذ االثنني عمليات البحث عن احلنق.
وذكر املصدر االمني ان اللذين ألقي القبض 
عليهمــــا مع احلنق في الريــــدة كانا اصيبا في 

اشتباكات ارحب االثنني.
من جانبها، اعلنت وزارة الداخلية في بيان انه 
مت القاء القبض على ثالثة اشخاص من الضالعني 
في اشتباكات ارحب، في الريدة، دون ان حتدد 

ان احلنق هو احد هؤالء الثالثة.
الى ذلك، اعلن مســــؤول امني رفيع لوكالة 
فرانس برس ان »اثنني من عناصر القاعدة سلما 

نفسيهما الجهزة االمن في مأرب« في شرق البالد، 
كما سلم »عنصر قيادي من القاعدة« نفسه في 

ارحب.
وذكر املصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم 
الكشف عن اسمه ان تسليم هؤالء انفسهم جاء 
»نتيجة لضغوط قبلية« مشيرا الى وجود »تعاون 
قبلي ملموس للضغط على عناصر القاعدة« في 

محافظات مأرب وارحب وأبني )شرق(.
وفــــي هذه االثناء، اعادت ســــفارتا فرنســــا 
وبريطانيــــا في صنعاء فتــــح ابوابهما  بعد ان 
اغلقتا بسبب املخاوف من تهديدات تنظيم القاعدة، 

بحسب مصادر ديبلوماسية.
وقال مسؤول في السفارة الفرنسية التي كانت 
مغلقة منذ االثنــــني، ان املمثلية فتحت ابوابها 
مجددا امس فيما اكد متحدث باســــم اخلارجية 
الفرنسية لوكالة فرانس برس ان قرار اعادة فتح 
السفارة امام العامة اتخذه السفير الفرنسي في 
اليمن ولكن »مع االبقاء على التوجيهات للرعايا 

الفرنسيني بتوخي احليطة واحلذر«.
من جهة اخرى، اوضح بيان نشر على موقع 
السفارة البريطانية في صنعاء ان االخيرة »اعادت 
فتح ابوابها لكن اخلدمــــات املخصصة للعامة 

)تأشيرات وخدمات قنصلية( تبقى مغلقة«.
الى ذلك، أعلن وزيــــر اخلارجية البريطاني 
ديڤيــــد ميليباند أن بالده تشــــعر بقلق متزايد 
حيال الوضع في اليمن والتحديات التي تواجهها 
حكومته وشعبه واعتبر أن ازدياد انعدام األمن 
واالستقرار في اليمن يشكل تهديدا ملنطقة اخلليج 

والشرق األوسط واململكة املتحدة.

بغـــدادـ  كوناـ  أ.ش.أ: قال الرئيس العراقي 
جالل طالباني ان اجليش العراقي اجلديد وبعد 
ســـقوط النظام البائد اصبح جيشا ذا عقيدة 
دفاعية ال يزج به في حروب خارجية او اشتباكات 
داخلية بل تتمثل مهمته االساسية في ان يظل 
سورا للوطن يذود عن حدوده ويصون وحدته 

واستقالله وسيادته.
حديث طالباني جـــاء خالل حضوره امس 
استعراضا للجيش العراقي في ذكرى تأسيسه 
الـ89 في ضريح اجلندي املجهول وسط العاصمة 

العراقية بغداد.
واكد طالباني ان اجليش اجلديد سيتصدى 
لقوى االرهاب التي تستهدف أرواح املواطنني 
وممتلكاتهم وحتاول النيل مـــن هيبة الدولة 
وزعزعة االستقرار وعرقلة العملية السياسية 

والبناء الدميوقراطي في البالد.
واشار الى ان بالده تسعى لتعزيز تسليح 
اجليش باالسلحة احلديثة من خالل استثمار 
عالقات العراق مـــع الدول احلليفة والصديقة 

والشقيقة وتدريبه تدريبا متطورا.
وتطرق طالباني الى حقبة النظام البائد التي 
وصفها باملأساوية والتي كان فيها احلاكم املستبد 
يسخر الدولة لتأييد حكمه وتوسيع سطوته 
مؤكدا انه كان السبب في زج اجليش في مغامرات 
وحروب ادت الى خسائر فادحة واسفرت عن 

كوارث بالنسبة للدولة والشعب.
وبعـــد االنتهـــاء مـــن إلقاء كلمتـــه حضر 
الرئيس طالباني استعراضا عسكريا وشارك 
في االســـتعراض الصنوف اجلويـــة والبرية 

والبحرية.
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