
السبت
9  يناير 2010

العربية20
والعالمية

العريش ـ وكاالت: أعدت النيابة العامة بالعريش مبحافظة 
شمال سيناء برئاسة املستشار عبد الناصر التايب، وبناء على 
تكليف املستشار عبد املجيد محمود النائب العام، مذكرة ترقب 
وصول وتوقيف للمتهمني في أعمال الشغب واملصادمات التي 
وقعت مؤخرا من أفراد قافلة »شريان احلياة 3« أثناء عبورهم 

من ميناء رفح البري قادمني من قطاع غزة.
وتشمل املذكرة توقيف 7 أفراد من جنسيات مختلفة تتضمن 

فردين من جنســـية بريطانية، واثنني مـــن تركيا، واآلخرون 
من جنســـيات أميركية وماليزيـــة وكويتية. من جهة أخرى، 
انتهت اللجنة املشكلة حلصر وتقدير اخلسائر والتلفيات التي 
تســـببت فيها القافلة أثناء وجودها مبيناء العريش البحري، 
وقـــدرت قيمتها املادية بنحو 500 ألف جنيه، وهي عبارة عن 
قيمة تكسير األرصفة وحرق كيبالت وأعمدة اإلنارة وحتطيم 

زجاج وأثاث وسيارات وفقد خوز ودروع وغيرها.

مصر: مذكرة توقيف بحق كويتيين وجنسيات أخرى من قافلة »شريان الحياة 3«

سياسي على اعتبار أن احلل 
العسكري وحده غير قادر على 

إنهاء املشكلة من جذورها.
وتوضيحـــا للمقال الذي 
نشره في »واشنطن بوست« 
يوليو املاضي، وحتدث فيه 
األمير ســـلمان عـــن أهمية 
االستثمار في اإلعالم ومخاطبة 
الشعب اإلســـرائيلي بشكل 
املباشر لتحقيق السالم، قال 
إن القضية الفلسطينية قضية 
عادلة وال ينبغي أن نخاف من 
الدفاع عن احلق الفلسطيني 

امام اإلسرائيليني.
وأوضح أن مقاله يتحدث 
عن »مواجهة العدو ووضعه 
أمام األمر الواقع أن هناك عربا 
الســـالم وال يوجد  يريدون 

شريك لهذا السالم«.

واشــــنطن ـ أ.ش.أ: بعد أن أعلن مسؤول ميني بارز 
في صنعاء أن بالده ال ترغب في تدخل عسكري أميركي 
مباشــــر في بالده حملاربة تنظيم القاعدة، أكدت وزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( أنها حتترم سيادة اليمن، 

وانها ال ترغب في تدخل عسكري مباشر فيه.
وذكر راديو )سوا( األميركي امس أنه سعيا للتقليل 
من أهمية دوره في اليمن،  ذكر اجليش األميركي أنه يركز 
على توفير املعلومات االستخباراتية والتدريب ملساعدة 
اليمن على محاربة مســــلحي القاعدة الذين يعتقد أنهم 

دعموا محاولة تفجير طائرة أميركية يوم عيد امليالد.
وأوضح براين ويتمان املتحدث باســــم وزارة الدفاع 
األميركية أن اليمن حكومة ذات سيادة متاما مثل باكستان 

ونريد العمل مع مســــؤولني حكوميــــني بالطرق املفيدة 
لهم.

وجــــاءت تصريحات املتحــــدث األميركي بعد أن أكد 
نائب رئيس الوزراء اليمني رشــــاد العليمي أمس االول 
أن أي تدخل عســــكري أميركي مباشــــر ميكن أن يقوي 
تنظيم القاعدة، مؤكدا أن التعاون املنشود مع واشنطن 
في مكافحة التنظيم املتطــــرف يتمحور حول التدريب 

والتسليح وتبادل املعلومات.
وقال ويتمــــان إن التواجد العســــكري األميركي في 
اليمن محدود ويتركز على التدريب، مضيفا »أستطيع 
أن أصف ذلك الوجود بأنه متواضع نسبيا، ولكنني لن 

أخوض في التفاصيل«.

وأوضح أن جهود واشــــنطن اشــــتملت على تقاسم 
املعلومات االســــتخباراتية مع اليمن وتوفير التدريب 
والتمويل ملساعدة اليمنيني في بناء قدراتهم على مكافحة 

اإلرهاب.
الى ذلــــك، اعلنت وزارة الداخليــــة اليمنية في بيان 
نشره موقعها االلكتروني امس توقيف شاب يشتبه في 
انتمائه الى تنظيم القاعدة في محافظة مأرب، كما كشفت 
هوية اثنني من »قيادات التنظيم« اعتقال في 14 ديسمبر 

املاضي في احملافظة نفسها.
فقد اعتقلت قوات االمن اليمنية امس االول شابا من 
سكان حضرموت )25 عاما( عرف عنه البيان باحلروف 

االولى السمه »و ج ه«.

احلســـم  أن  واعتبـــر 
العسكري من شأنه حل مشكلة 
تسلل احلوثيني عبر احلدود 
الســـعودية، إال أن مشكلتهم 
إلى حل  اليمن حتتاج  داخل 

املنامةـ  أ.ش.أ: استبعد ولي 
البحرين األمير سلمان  عهد 
بـــن حمد آل خليفة أن يكون 
هناك حل عسكري لألزمة بني 
احلوثيني واحلكومة اليمنية، 
لكنه أعلن عن استعداد بالده 
ملشاركة السعودية في حربها 
للدفـــاع عـــن حدودها ضد 

املتسللني من احلوثيني.
ونقلت قنـــاة »العربية« 
امـــس عن األمير  اإلخبارية 
ســـلمان قوله إن للسعودية 
كامـــل احلق فـــي الدفاع عن 
أراضيها ضد تسلل احلوثيني، 
مشيرا إلى أن هذا »حق مشروع 
من األمم املتحدة«، مضيفا أن 
السعودية بحكم وزنها وثقلها 
وعمقها االستراتيجي »جاهزة 

للتعامل مع هذا الواقع«.

ولي عهد البحرين: مستعدون للدفاع عن أراضي السعودية
اعتبر أن لها الحق الكامل في الدفاع عن حدودها ضد تسلل الحوثيين

األمير سلمان بن حمد آل خليفة

»البنتاغون« ترد على صنعاء: ال نرغب في تدخل عسكري مباشر في اليمن
توقيف شخص يشتبه بانتمائه للقاعدة في اليمن

بوضـــع  اوبامـــا  ووعـــد 
استراتيجية جديدة تهدف الى 
التصدي جلهود القاعدة من اجل 
اجتذاب جيل جديد من املجندين 

بني الشبان املسلمني.
وقـــال »نعلـــم ان الغالبية 
الكبرى من املســـلمني ترفض 
القاعـــدة.. لكن من الواضح ان 
القاعدة تســـعى بشكل متزايد 
لتجنيد أفراد ال يعرف لهم اي 
رابط باإلرهاب، ليس في الشرق 
األوســـط فقط ولكن ايضا في 
افريقيا وفي أماكن أخرى، لتنفيذ 

مخططاتها«.
وأوضح »لهذا السبب اعطيت 
االمـــر لفريقي لألمـــن القومي 
بتطوير اســـتراتيجية تعالج 
التحديات الفريدة التي يطرحها 

املجندون املعزولون«.
وقال »يجـــب ان نقول بكل 
وضوح للمســـلمني في العالم 
بأسره ان القاعدة ال تقدم سوى 
رؤية مفلسة من البؤس واملوت، 
مبا في ذلك قتل أشقاء مسلمني، 
فيما الواليات املتحدة تقف الى 
جانب الذين يبحثون عن العدالة 

والتقدم«.
ومازال اوباما يواجه موجة 
انتقادات منذ محاولة االعتداء 
واعتبر عـــدد من اجلمهوريني 
انه مازال يجهل طبيعة املخاطر 
اإلرهابية التي حتدق بالواليات 
املتحدة غير ان اوباما حاول في 
كلمته تبديد هذه االتهامات وقال 

»اننا نخوض حربا«.
وتابع »نخوض حربا ضد 
القاعدة، وهي شبكة عنف وحقد 
واسعة النطاق هاجمتنا في 11 
سبتمبر وقتلت حوالي ثالثة 
آالف شـــخص بريء وتخطط 
لضربنا من جديد«. واكد »اننا 
لن نستســـلم لعقلية احلصار 
التي تضحي« بأميركا كمجتمع 

مفتوح.

ويواجه اتهامات قد تؤدي الى 
عقوبة بالسجن مدى احلياة.

وملعاجلـــة هـــذا االخفاق، 
اصدر اوباما تعليمات بتكليف 
افراد او فرق متابعة املعلومات 
االستخباراتية من اجل معاجلة 
اي شـــبهات بوجـــود مخاطر 

محتملة ولضمان احملاسبة.
انـــه يتعني تقاســـم  وقال 
التقارير االســـتخباراتية بني 
مختلف األجهزة السرية بسرعة 
اكبر وحتليلها بشـــكل افضل 
وإدخال تعديالت وحتسينات 
الى إجراءات ادراج األسماء على 

قائمة اإلرهاب.
واذ حذر اوباما من عدم وجود 
»حلول جذرية«، تعهد في الوقت 
نفســـه بتوظيف »استثمارات 

ضخمة« في امن الطيران.

املالئم. وبعد ذلك لم يتم ادراج 
املعلومات بالشـــكل املالئم في 
القائمة االميركية لألشـــخاص 
الواجب مراقبتهم.  اخلطيرين 
وكان اســـم عبداملطلب مدرجا 
ضمن قاعدة بيانات عن نحو 550 
ألف شخص يشتبه في صلتهم 
بإرهابيني لكن لم يضف اسمه 
مطلقا إلى قوائم املمنوعني من 
السفر جوا بالرغم من املعلومات 

التي جمعت عنه.
ومن بني السقطات األمنية 
ان والـــد عبداملطلب توجه الى 
السفارة األميركية في نيجيريا 
وابلغ املسؤولني هناك ان ابنه 
أصبـــح يتبنى وجهـــات نظر 

متشددة.
ومثل عبداملطلب امس أمام 
محكمة احتادية في ديترويت 

التداعيـــات  وخوفـــا مـــن 
السياســـية احملتملة بســـبب 
أسلوب تعامل اإلدارة األميركية 
مع احلادث ســـعى اوباما مرة 
ثانيـــة في 3 أيام إلـــى طمأنة 
األميركيني بأنـــه يفعل كل ما 
هو ممكن إلصالح أخطاء أجهزة 
املخابرات وتعزيز األمن للحيلولة 
دون وقوع أي هجمات أخرى. 
وأوضح اوباما ان النظام األمني 
االميركي وأجهزة االستخبارات 
أخفقت على ثالثة مستويات، 
ما سمح لعبد املطلب بالصعود 
على منت الطائرة. واتهم أجهزة 
التجسس األميركية بعدم إبداء 
»شراسة« في مطاردة مجموعة 
القاعدة في جزيرة العرب التي 
خططت للعملية، ثم بعدم حتليل 
املعلومات التي مت جمعها بالشكل 

ـ وكاالت: قبيل  واشـــنطن 
املتهم عمر  النيجيـــري  مثول 
عبد املطلب أمـــام احملكمة في 
ديترويـــت امس بعد محاولته 
الفاشلة لتفجير طائرة أميركية 
يوم عيد امليالد، حمل الرئيس 
اوباما نفســـه  األميركي بارك 
مســـؤولية »الفشـــل األمني« 
قائال »بصفتي رئيسا، أحتمل 
الكاملة عن حماية  املسؤولية 
بالدنا ومواطنينا، وحني يخفق 

النظام فإنني املسؤول«.
اوباما في مؤمتر  وكشـــف 
امـــس األول  صحافي مســـاء 
عـــن مجموعة مـــن اخلطوات 
اجلديدة لتشـــديد اإلجراءات 
األمنية اجلويـــة بتكلفة مليار 
دوالر، مؤكدا على انه »ليست 
هناك عصا سحرية لتأمني آالف 
الداخلية واخلارجية  الرحالت 
إلى أميـــركا يوميا«، لكنه وعد 
بأنه لن يسمح لتنظيم القاعدة 
باالنتصار ما دام رئيسا، وبأنه 
سيعتمد إستراتيجية جديدة 
ملواجهة أفكار القاعدة »بالتعاون 
مع العالم اإلسالمي« معتبرا أن 
»غالبية املسلمني يرفضون هذه 

األفكار«.
وفيما كشف البيت األبيض 
عن اول تقرير حول اخفاقات 
اجهزة االستخبارات واألمن بعد 
محاولة التفجير في 25 ديسمبر، 
اكد اوبامـــا ان مختلف الدوائر 
املعنية في االدارة و»املسؤولني 
عنها مسؤولون عن تطبيق تلك 
اإلصالحات«، مضيفا ان »اجلميع 
سيتم حتميلهم املسؤولية في 

حال قصروا في هذا األمر«.
وقال اوباما من البيت االبيض 
»لســـت مهتما باملآخذ مبقدار 
اهتمامي مبعرفة هذه االخطاء 
وتصحيحها لننعم بســـالمة 
اكبر ألنني في النهاية املسؤول 

الوحيد«.

)أ.ف.پ( واشنطن ـ أ.ف.پ: فيما يلي النقاط الرئيسية الرئيس األميركي باراك أوباما في مؤمتره الصحافي أمس األول 
في املذكرات املتعلقة »باإلجراءات األمنية«:

التأشيرات  منح  قواعد  مراجعة  الخارجية:  وزارة 
وسحبها بعد ان تؤخذ في االعتبار املخاوف من 

التهديدات االرهابية.

وتقنيات  اجراءات  حتسني  الداخلي:  األمن  وزارة 
في  احلــق  احــتــرام  مع  املسافرين  تفتيش 
اخلصوصية، وتعزيز التعاون مع حكومات اخرى 

حول امن املطارات.

مختلف  أدوار  توضيح  الوطني:  األم��ن  مدير 
باملعلومات  التدقيق  في  االستخبارات  وكاالت 
استخدام  وحتسني  االرهابية،  التهديدات  حول 
التفاصيل  وربط  املعلومات  إلدارة  التكنولوجيا 
املتعلقة بتنقالت املشبوهني وغيرها من معلومات 

االستخبارات.

)سي.آي.ايه(: التأكد من ان تقارير االستخبارات 
اللوائح  وضع  اجراءات  بسرعة، وحتسني  توزع 
على  والتحرك  وحتليلها  االرهابيني  باسماء 

اساسها.

االساسية  املعلومات  مراجعة  )اف.ب����ي.آي(: 
للذين يشتبه بتورطهم في  التأشيرات  وأوضاع 
االرهاب بدءا من لوائح منع الصعود الى الطائرات 
الطيران، ووضع توصيات  املوزعة على شركات 
حول تغييرات ممكنة في اعداد لوائح املشبوهني 

باالرهاب.

ان  من  التأكد  اإلرهاب:  لمكافحة  الوطني  المركز 
»بدقة«  متابعتها  جتري  االرهابية  التهديدات 
أجهزة  ــالغ  إب املناسبة،  االولــويــة  واعطيت 
القانون  بفرض  املعنية  والوكاالت  االستخبارات 
ملتابعة التحركات، إنشاء فريق يخصص لتحسني 

ملفات االرهابيني احملتملني.

إجراءات أوباما األمنية الجديدة

طالبان تنفي مسؤوليتها عن مقتل معظم المدنيين بأفغانستان إيران: نجاة كروبي من إطالق نار على سيارته في قزوين
كابول ـ أ.ف.پ: اعلن الرئيس 
االفغاني حامد كرزاي في مقابلة امس 
ان بالده ال حتتاج الى »خدمات« 
الدول الغربيــــة، وذلك قبل ثالثة 
اسابيع من انعقاد املؤمتر الدولي 

حول افغانستان في لندن.
وقال كرزاي، في مقابلة مع قناة 
»اجلزيرة« الفضائية، »لست بحاجة 
الى خدمات من املجتمع الدولي«، 
واضاف ان الغربيني »موجودون هنا 
ملكافحة االرهاب ونحن نعمل معهم 
من اجل حتقيق االمن واالستقرار 

في افغانستان«.
الى ذلك، دحضت حركة طالبان 
امس االول ما قاله االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون جلهة ان معظم 
القتلى في افغانستان هم ضحايا 
املتمردين على احلكومة، بحسب ما 
ذكر املركز االميركي ملراقبة املواقع 

االلكترونية االسالمية »سايت«.
القوات  ان  واوضحت احلركة 
االميركية وقوات حلف االطلسي 
هي املسؤولة عن مقتل الضحايا 
العكس يهدف  املدنيني، وادعــــاء 
الــــى زرع العــــداء بني الشــــعب 

واملتمردين.

احملافظ واملقــــرب من احلكومة، 
الهجوم مؤكــــدا ان زجاج نوافذ 
سيارة كروبي تكسرت باحلجارة. 
واضــــاف ان »االف االشــــخاص 
الغاضبني طوقوا املنزل الذي كان 

فيه كروبي«.
وتابع ان »احلشود الغاضبة 
كانت تردد املوت لكروبي، املوت 
ملوسوي )رئيس الوزراء السابق 
واملرشح اخلاسر في االنتخابات 
الرئاســـية في يونيـــو( املوت 
الرئيـــس االصالحي  خلامتي« 

السابق.
واوضح موقع »رجاء نيوز« 
ان »قوات مكافحة الشغب حاولت 
مرارا شق احلشود الغاضبة وان 
ســــيارة كروبي غادرت بالنهاية 
املكان حتت وابــــل من احلجارة 

والبيض والطماطم«.
وطعن االصالحــــي ورئيس 
البرملان الســــابق كروبي مع مير 
حسني موسوي في شرعية اعادة 
انتخاب الرئيس االيراني محمود 
احمــــدي جناد فــــي انتخابات 12 

يونيو.

من بينها »الدم الذي يســــري في 
عروقنا هبة للمرشد« و»مدينتنا 
ليســــت مكانا للمنافقني«، وهي 
عبارة يستخدمها النظام االيراني 
لالشارة الى حركة »مجاهدي خلق« 

احملظورة.
واكــــد موقع »رجــــاء نيوز« 

ونقل املوقع عن كروبي قوله 
»لم يرد حراســــي النهم وبعكس 
املهاجمني كانوا ســــيحاكمون او 

يقاضون« لو فعلوا ذلك.
وافاد املوقع بأن املهاجمني هتفوا 
النظام االسالمي  بشعارات تؤيد 
واملرشــــد االعلى علــــي خامئني 

طهرانـ  أ.ف.پ: تعرضت سيارة 
مهدي كروبي احد زعماء املعارضة 
االيرانيــــة الطالق نار الليلة قبل 
املاضية في بلدة قزوين، على ما 
افاد موقع حزبه على االنترنت، 

مؤكدا انه لم يصب.
وافاد موقع »ساهامنيوز.اورغ« 
ان كروبي كان يزور مدينة قزوين 
للمشاركة في عزاء يقيمه عضو 

اصالحي سابق في البرملان.
املوقــــع ان »نحو 500  وذكر 
من عناصر الباسيج وسكان من 
القرى املجاورة احاطوا باملكان الذي 
اقيم فيه العزاء ورشــــقوا املنزل 
باحلجارة مما ادى الى حتطم زجاج 

بعض النوافذ«.
وبعد اربع ســــاعات، تدخلت 
شــــرطة مكافحة الشغب الخراج 

كروبي من املبنى.
واضاف املصدر انه »فيما كانت 
ســــيارته تغادر املكان، هوجمت 
وأطلقت عليهــــا النيران لكن لم 
يصب ســــوى زجــــاج نوافذها«، 
مشــــيرا الى ان حراس كروبي لم 

يردوا على النيران.

واشنطن ـ يو.بي.آي: حذر رئيس هيئة األركان األميركية 
املشتركة األميرال مايكل مولن من ضرب إيران عسكريا ألنه 
ــتقرار في منطقة الشرق األوسط  ــيؤدي إلى زعزعة االس س
التي وصفها بأنها اجلزء األكثر خطورة في العالم. وقال مولن 
في كلمة ألقاها في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى ان 
إيران لديها هدف استراتيجي يتمثل في تطوير أسلحة نووية 
ــتكون  ــذ زمن. وحذر من أن »النتيجة س ــي تفعل ذلك من وه

خطيرة جدا جدا على االستقرار في املنطقة«.

مولن يحّذر: ضرب إيران سيؤدي
إلى زعزعة االستقرار في الشرق األوسط

أوباما: ال عصا سحرية لتأمين آالف الرحالت يوميًا
تكنولوجيا اليوم والغدكشف مجموعة من اإلصالحات األمنية الجديدة.. وحمل نفسه مسؤولية الفشل في حادثة ديترويت

كاشف المعادن
جهاز لقراءة لغة الجسد

إجراءات إضافية: الكشف باستخدام 
األجهزة المحمولة يدويا

خلع األحذية والمعاطف
أجهزة الكشف باألشعة السينية: 
لتوضيح تفاصيل األجسام المخبأة

جهاز لكشف الكذب: لكشف 
عالمات الخداع لدى الراكب

إزالة المعادن والسوائل 
ووضعها في حقائب بالستيكية

جهاز كشف األحذية: يكشف 
األسلحة المخبأة في منطقة أسفل 

الركبتين وحتى القدم والحذاء

فحص هوية المسافر

تعزيز اإلجراءات األمنية في المطارات
 يؤكد المراقبون أن اإلجراءات األمنية الحالية لم تعد كافية، ولذلك سارعت إدارة تأمين 

النقل األميركية بتعزيز إجراءات األمن في المطارات، عقب توقع تصاعد العمليات اإلرهابية، 
ويعكف الخبراء األمنيون على تقديم نصائحهم حاليا


