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واشنطنـ  وكاالت: اعلن الرئيس االميركي باراك اوباما امس االول 
عن تشكيل مجلس احملافظني كمنتدى رفيع املستوى لتبادل وجهات 
النظر حول قضايا االمن القومي على املســــتوى احمللي والفيدرالي. 
وجاء في القرار التنفيذي الــــذي وقعه اوباما ان املجلس يهدف الى 
»تعزيز املزيد من الشراكة بني احلكومات الفيدرالية واحمللية وحكومات 
الواليات لتوفير حماية افضل ألمتنا ضد كل انواع املخاطر«. مبوازاة 
ذلك، كشــــف اســــتطالع جديد للرأي أن األميركيني واثقون من قدرة 

إدارة الرئيــــس أوبامــــا على حماية بالدهم مــــن اإلرهاب وذلك على 
خلفية محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب أميركية فوق ديترويت 
يوم عيد امليالد. وأظهر االســــتطالع الذي أجرته شبكة »سي إن إن« 
بالتعاون مع مؤسسة استطالعات الرأي ان ثلثي األميركيني يثقون 
بصورة معتدلة أو كبيرة بقدرة اإلدارة األميركية على حماية بالدهم 
والشعب األميركي من هجمات إرهابية مستقبلية وذلك بزيادة تصل 

إلى 2% عما كان عليه األمر في أغسطس املاضي.

أوباما يشّكل مجلس محافظين لقضايا األمن القومي واألميركيون واثقون بقدرته على حمايتهم

انتشال جثة العالم النووي االيراني مسعود محمدي من مكان االنفجار في طهران امس وفي االطار صورة ارشيفية للمغدور     )رويترز(

الحكومة العراقية: ال صلة للتدابير األمنية 
المشددة في بغداد بأي محاولة انقالبية

بغـــداد ـ وكاالت: تعرضـــت 
العاصمة العراقية أمس إلجراءات 
أمنية مشددة رافقها حظر جتول 
دام لســـاعات »حتسبا الحتمال 
حدوث تفجيرات إرهابية وليس 
تخوفـــا مـــن محاولـــة انقالب 
عسكري«، كما أفاد الناطق باسم 

احلكومة امس.
وقال الناطق الرســـمي باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ إنها 
تدابير احترازية في ضوء معلومات 
استخبارية تتعلق باحتمال وقوع 
عمليـــات ارهابية، الفتا الى انها 
استندت الى معلومات استخبارية 
أدلى بها مواطن عراقي لم يفصح 

عن اسمه.
ونفى ان تكون تلك االجراءات 
قد اتخذت حتسبا حملاولة انقالب 

عسكري مزعوم.
وتال الدباغ الذي كان يتحدث 
في مؤمتـــر صحافي في املنطقة 
اخلضراء بوســـط بغـــداد امس 
بيانا صادرا عن مجلس الوزراء 
يدعو مواطنـــي بغداد الى تفهم 
دواعي هذه االجراءات التي وصفها 

باالستباقية.
وقال ان هذه االجراءات التي 
جاءت حلماية املواطنني ومحاصرة 
االرهابيني وإلقاء القبض تضمنت 
حظرا جزئيا للتجوال في اجزاء 
من مدينة بغداد وتشديد اجراءات 

وتأتي هذه التطورات في ظل 
تأزم املشـــهد السياسي العراقي 
الذي شـــهد خالل االيام القليلة 
املاضيـــة تبـــادل اتهامـــات بني 
أقطابه علـــى خلفية قيام جلنة 
حكومية مستقلة بحظر مشاركة 
خمسة عشر كيانا سياسيا من 
املشاركة في االنتخابات البرملانية 

املقبلة.

التفتيش واملراقبة.
ودعا »سكان العاصمة العراقية 
الى التعاون مع االجهزة االمنية 
كما تعاونـــوا ســـابقا لتفويت 
الفرصة على من وصفهم بدعاة 

االرهاب والقتل«.
العراقية  الســـلطات  وكانت 
فرضت أمس حظرا جزئيا على 
سير املركبات في مناطق عدة في 

الرصافة  العاصمة وخاصة في 
)شرق( حتسبا لدخول سيارات 

مفخخة.
سياسيا، دعا الرئيس العراقي 
مجلس النواب الى رفع احلصانة 
عـــن عدد مـــن النـــواب متهيدا 
حملاكمتهم بسبب »تطاولهم على 
النظام احلالي ورموزه  أســـس 

الدستورية«.

طالباني يدعو لرفع الحصانة عن بعض النواب تمهيدًا لمحاكمتهم

ماكريستال: الوضع بدأ يتحسن في أفغانستان
واشنطنـ  أ.ف.پ: اعلن 
قائـــد القوات الدولية في 
افغانســـتان في حديث 
الى شبكة »ايه بي سي« 
القـــوات  االميركيـــة ان 
التي أرســـلت  االميركية 
الى  في اطار تعزيـــزات 
افغانستان حققت »تقدما« 
في محاربة متمردي طالبان 
وان الوضع الى حتسن في 

هذا البلد.
اجلنـــرال  وقـــال 
ماكريستال في املقابلة التي 
بثت امس االول على موقع 
»ايه بي سي« االلكتروني 
»اعتقد اننا احرزنا تقدما« 
في االشهر السبعة االخيرة 
مع وصول اول دفعة من 
التعزيزات االميركية التي 
الرئيس باراك  ارســـلها 

اوباما الى افغانستان.
واضاف ان »املهمة لم 
تنجز متاما بعد«، وذلك 
بعدما اعلنت واشـــنطن 
فـــي نوفمبر ارســـال 30 
الف جنـــدي اضافي الى 

افغانستان بتوصية من اجلنرال ماكريستال.
وســـيرفع عدد اجلنود االميركيني وقوة ايســـاف التابعة 

للحلف االطلسي في افغانستان هذه السنة الى 150 الفا.
واستشهد ماكريستال بالتقدم في والية هلمند )جنوب( معقل 

التمرد حيث مت تعزيز الوجود العسكري العام املاضي.

وقال »عندما أكون في 
منطقة كانت تسيطر عليها 
حركة طالبان قبل سبعة 
اشهر ونلتقي زعماء قبليني 
يظهرون تفاؤال بشـــأن 
املســـتقبل، فاننا نشعر 

بان االمور تتحسن«.
وتدارك »لكن األفغان 
يعتبرون ان الوقت ضيق 
واعتقد ان علينا اقناعهم 
بســـرعة بانه في امكاننا 
مساعدتهم في اعادة اعمار 

البالد«.
وكان البيـــت األبيض 
اعلن ان القوات االميركية 
ســـتبدأ انســـحابها من 
أفغانســـتان فـــي يوليو 

.2011
ويرتبط تفاؤل اجلنرال 
االميركي بنتائج استطالع 

نشرت امس االول.
وبحســـب االستطالع 
الذي اجري حلساب »ايه 
بي سي« وشبكتي »بي بي 
سي« البريطانية و»ايه ار 
دي« األملانية، فإن 70% من 
االفغان يرون ان بالدهم تذهب في االجتاه الصحيح في مقابل 

40% فقط في يناير 2009.
واجرى املركز االفغاني لالبحاث االجتماعية-االقتصادية 
االســـتطالع حلساب شـــبكات التلفزيون الثالث بني 11 و23 

ديسمبر وقد شمل 1534 افغانيا.

استطالع: األفغان يرون أن بالدهم تسير باالتجاه الصحيح

اغتيال عالم نووي إيراني في طهران وتوجيه االتهام لعناصر »أميركية وصهيونية«
«الدول الـ 6« تناقش في نيويورك السبت المقبل احتمال تشديد العقوبات على إيران

العلماء النوويني في البالد«.
ووجهت ايران اصابع االتهام 
الى الواليات املتحدة واسرائيل 
اذ نقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
اإليرانية عـــن وزارة اخلارجية 
اإليرانية قولها إن هناك مؤشرات 
على تورط إسرائيلي وأميركي 

في مقتل العالم النووي.
وقالت الهيئة نقال عن مكتب 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
التحقيقـــات األولية  قوله »في 
شوهدت مؤشـــرات على تورط 
مثلث الشر الذي يتألف من النظام 
الصهيوني وأميركا وعمالئهما 
العمل اإلرهابي«  املأجورين في 

في اشارة إلى املعارضة.
واضافت ان »السيد مسعود 
علي محمدي العالم النووي يتسم 

بااللتزام والنهج الثوري«.
في املقابل نفت جماعة امللكية  
اإليرانية املعارضة في اخلارج 
إن  الرســـمية وقالت  االتهامات 
االســـتخبارات اإليرانيـــة تقف 
وراء العمليـــة خاصة ان مواقع 
معارضـــة قالت ان محمدي كان 
من بني 240 أستاذا جامعيا أعلنوا 
رسميا تأييدهم لزعيم املعارضة 

مير حسني موسوي.
وحذرت من أن االتهامات »متهد 
لعمليات إعدام معتقلني سياسيني 

معارضني«.

اجتماع الدول الـ 6 السبت

وأتـــت عمليـــة االغتيـــال 

عواصمـ  وكاالت: اغتيل عالم 
نووي ايراني في طهران امس في 
حني تتصاعد الضغوط الغربية 
على اجلمهورية االسالمية للقبول 
التي  النووي  التبـــادل  بصفقة 

اقترحتها االمم املتحدة.
»بـــرس«  قنـــاة  وقالـــت 
التلفزيونيـــة اإليرانية امس إن 
أســـتاذا جامعيا في طهران قتل 
في انفجار قنبلة جرى تفجيرها 

عن بعد.
الناطقة  القنـــاة  واضافـــت 
باالجنليزية ان االستاذ اجلامعي 
يدعى مسعود محمدي وأنه قتل 
بالقرب من منزله بشمال العاصمة 
اإليرانية عن طريق دراجة نارية 

ملغومة.
ونقلت وكالة »مهر« اإليرانية 
لالنباء شبه الرسمية عن مهدي 
محمديفار وهو مســـؤول بارز 
بوزارة الداخلية قوله إن حتقيقا 
يجـــري للوقوف علـــى دوافع 

التفجير.
هذا وقـــال مدعي عام طهران 
عباس جعفري دولت ابادي ان 
االستاذ اجلامعي الذي قتل كان 
»استاذا )متخصصا( في الطاقة 
النووية«، وفق ما نقلت وكالة 

االنباء الطالبية االيرانية.
وقال دولت ابادي »كان مسعود 
علي محمدي محاضرا في الطاقة 

النووية«.
وتابع »نقلت جثته لتشريحها 
وفتـــح حتقيق للتعـــرف على 
االنفجـــار  عـــن  املســـؤولني 

ودوافعه«.
وقالـــت وكالـــة بورنا نيوز 
االيرانية نقال عن مصادر لم حتدد 
هويتها ان محمدي كان من »كبار 

برنامجها النووي دون إحلاق 
الضرر مبواطنيها العاديني.

مـــن جهتها قالـــت وزيرة 
اخلارجيـــة االميركية هيالري 
كلينتـــون للصحافيني عندما 
توجهت الـــى هاواي في بداية 
ان االجتماع  رحلة خارجيـــة 
اخلـــاص بايران ســـيعقد في 
وقت الحق من هذا االسبوع في 
نيويورك، غير ان ديبلوماسيني 
آخرين قالوا انه من املتوقع ان 

يعقد السبت.
وكانت ايران رفضت فعليا 
مهلة حددها الغرب انتهت بنهاية 
العام املاضي لقبول اتفاق بشأن 
النـــووي هدفه تبديد  الوقود 
الدوليـــة ان طهران  املخاوف 

حتاول صنع اسلحة نووية.
وسئلت كلينتون عن تكهنات 
بأنه رمبا تكون ايران عرضت 
اقتراحا نوويـــا جديدا فقالت 
»اننا نتلقى ســـيال متواصال 
من اقتراحات جس النبض من 
التي  املناهج  االيرانيني بشأن 

ميكنهم النظر فيها«.
وقال ديبلوماسيون ان عدم 
استعداد ايران للمضي قدما في 
تنفيذ االتفـــاق رمبا يكون قد 
جعل روسيا تدرس فرض مزيد 
من العقوبات، لكن الصني التي 
تكره فرض عقوبات على الدول 
االخرى تتبنى موقفا مختلفا.

وخيب ســـفير الصني لدى 
االمم املتحـــدة آمال الغرب في 

موافقة سريعة على جولة رابعة 
من عقوبات االمم املتحدة على 
ايران قائال: ان املسالة حتتاج الى 

مزيد من »الوقت والصبر«.
وقال مسؤول اميركي طلب 
عدم نشر اســـمه: »للصينيني 
وجهة نظر راســـخة بشـــأن 
العقوبـــات.. لكـــن هـــل هم 
مســـتعدون ألن يعترضـــوا 

ويوقفوا القطار«؟
واضاف قوله »لدينا اعتقاد 
بـــان االجابة ســـتكون  قوي 
القطار  ال، وانهم لن يوقفـــوا 
وانهم ال يريدون ان يصبحوا 

معزولني«.

كازاخستان: ال يورانيوم إليران

من جهـــة اخـــرى، اعلنت 
انهـــا ال تعتبر  كازاخســـتان 
ايران سوقا مناسبة لتسويق 
اليورانيوم ولن تنظر في مثل 

هذه الصفقات.
الطاقة  وقال نائب وزيـــر 
الكازاخستاني اسيت ماغاوف 
في تصريح نقلته وكالة انباء 
انترفاكس امس ان كازاخستان ال 
تخطط لتزويد ايران باليورانيوم 
مشيرا الى ان ايران ليست سوقا 

مناسبة لهذه الصفقات.
واضاف ان مثل هذه الصفقة 
مستحيلة وان بالده لن تنظر 

فيها.
وكانـــت وســـائل االعالم 
الغربية ذكرت ان كازاخستان 
ستزود ايران بأكثر من الف طن 

من الوقود املنقى.
 واعلنت روسيا االحتادية في 
حينها انها تتابع عن كثب هذه 
املعلومات للتأكد من صحتها.

قبيل اعتـــزام مجموعة الدول 
الست االجتماع في نيويورك 
السبت املقبل ملناقشة احتمال 
تشـــديد العقوبات على ايران 
بسبب برنامجها النووي، وفقا 

لديبلوماسيني.
املباحثات بني  وقد تكشف 
اعضاء مجلس االمن اخلمسة 
الدائمي العضوية وأملانيا عن 
خالفات داخل املجموعة مع سعي 

الواليات املتحدة لفرض مزيد 
العقوبات بينما اوضحت  من 
الصني انها ال تعتقد ان الوقت 

مناسب لذلك.
وتتهم الواليات املتحدة ايران 

بالعمل سرا لصنع أسلحة نووية 
النووي  وراء ستار برنامجها 
املدني وتقول انها بدأت مناقشة 
عقوبات جديدة للضغط على 
احلكومـــة االيرانية للحد من 

المعارضة تنفي تورطها وتتهم االستخبارات اإليرانية وتحذّر من اغتياالت سياسية أخرى

قمة سعودية ـ سورية ـ مصرية في الرياض اليوم 
عواصمـ  وكاالت: يجري خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس الســـوري بشـــار األســـد مشاورات في 
السعودية اليوم، تشـــمل »العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 
تعزيزها في مختلف املجاالت باإلضافة للقضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك«. حســـبما نقلت وكالة األنباء السعودية 

الرسمية أمس.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية عربية أمس ان يبحث الزعيمان 
خاصة األحداث في اليمن وملف االنقسام الفلسطيني وأن ينضم 

الى الزعيمني الرئيس املصري محمد حسني مبارك.
قبل ذلك، أدان مجلس الوزراء السعودي خالل انعقاده برئاسة خادم 
احلرمني أمس األول التصعيد الواضح من قبل السلطات اإلسرائيلية 
في سياسة االستيطان، مؤكدا أن هذا التصعيد يشكل عقبة رئيسة 

أمام استئناف عملية السالم ويهدد اجلهود املبذولة إلحيائها.

وأوضح وزير الثقافة واإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة في 
بيان صحافي ان خادم احلرمني الشريفني أكد خالل االجتماع ان هذه 
املباحثات التي أجرتها وجتريها الرياض مع عدد من الزعماء العرب 
تأتي في إطار التشاور والعمل على توحيد الصف لتحقيق املصالح 
العربية وضرورة تكثيف اجلهود نحو التســــوية العادلة والشاملة 

لعملية السالم في املنطقة.
في سياق آخر، أعلن مســــاعد وزير الدفاع والطيران السعودي 
األمير خالد بن ســــلطان أمس أن »عدد شهداء القوات السعودية في 
املواجهــــات على احلدود اجلنوبية مــــع املتمردين احلوثيني بلغ 82 

شخصا، فيما بلغ عدد املصابني 39 شخصا واملفقودين 21«.
وأكد املسؤول الســــعودي، في مؤمتر صحافي عقده في اخلوبة 
مبنطقة جازان السعودية، »بسالة القوات السعودية في ردع املتسللني 

وطردهم خارج حدود اململكة دون املساس بسيادة اليمن«.

وأضاف ان »القوات السعودية متكنت من تطهير قرية اجلابري 
بالكامل، وأنها دمرت جميع املتسللني الذين رفضوا االستجابه ملهلة 

الـ  48 ساعة ملغادرة حدود اململكة«.
وأشار املسؤول العســــكري إلى أن »عدد وفيات القوات املسلحة 

خالل تلك العملية بلغ 4 شهداء«.
فــــي املقابل، قتلت القوات اليمنية 19 من املتمردين احلوثيني في 
مدينة صعدة بشمال اليمن في عملية ضربة الرأس العسكرية لتطهير 

املدينة من مخابئ املتمردين.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية في موقعها على االنترنت ان قوات 
األمــــن نفذت عملية تفتيش من منزل ملنزل في صعدة حيث يحتمي 
املتمردون احلوثيون باملنازل. وأضافت الوزارة انه مت إلقاء القبض 

على 25 آخرين.
وأضافت وزارة الداخلية في موقعهــــا على االنترنت »أوضحت 

األجهزة األمنية مبحافظة صعدة أن عملية »ضربة الرأس« لتطهير 
مدينة صعدة القدمية من األوكار احلوثية قد حققت كامل أهدافها في 
القضاء على تلك األوكار التخريبية من عصابات التمرد احلوثية«.

من جهــــة أخرى، أكد وزير اخلارجية اليمنيــــة د.أبوبكر القربي 
ان مؤمتر لنــــدن املقرر عقده في العاصمة البريطانية 28 اجلاري ال 
ميثل تدخال في الشؤون الداخلية لليمن، كما ال ميس بسيادتها بأي 

حال من األحوال.
وأشار القربي إلى أنه يجرى حاليا التفاوض بشأن تأمني اإلفراج 
عن األسرة األملانية واملواطن البريطاني املختطفني قبل أشهر شمال 
اليمن. إال ان وزير اخلارجية اليمني أكد مجددا ان احلكومة اليمنية 
مستعدة للحوار مع »القاعدة« اذا قررت التخلي عن السالح، مشيرا الى 
ان صنعاء تنتظر من املؤمتر الدولي في لندن حول اليمن مساعدات 

تنموية من اجل مكافحة اإلرهاب.

القوات السعودية تستعيد منطقة الجابري من الحوثيين وتطرد جميع المتسللين منها بعد مهلة الـ 48 ساعة


