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نيويورك � وكاالت: رفض الديبلوماس����ي السويدي 
ستيفان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة السابق في 
العراق عرض����ا بتولي منصب املبعوث اخلاص اجلديد 
للمنظمة األممية إلى أفغانس����تان. ونقل راديو )سوا( 
األميركي أمس عن ديبلوماسيني في املنظمة الدولية القول 
»إن رفض دي ميس����تورا جاء ألسباب عائلية«، مشيرا 
إلى أن األمني العام ل����أمم املتحدة بان كي مون كان قد 

اختار دي ميستورا ليحل محل الديبلوماسي النرويجي 
كاي إيدي مبعوثه اخلاص في العاصمة األفغانية كابول 
واملنتهية واليته. ويرى الديبلوماس����يون أنه ليس من 
الواضح من الذي سيتولى املنصب اآلن بعد أن أوضح 
دي ميس����تورا وهو مس����ؤول كبير في برنامج األغذية 
العاملي ومبعوث خاص سابق لأمم املتحدة في العراق 

إنه ال يريد املنصب.

األمم المتحدة تبحث عن ممثل لها في أفغانستان بعد رفض دي مستورا

تتجه إلنشاء قاعدة عسكرية على حدودها مع اليمن في جازان

السعودية أعلنت العثور على جثث 20 من جنودها سقطوا في الموجهات مع الحوثيين

خبراء: مؤتمر أفغانستان واليمن وراء اإلجراء

بريطانيا ترفع التأهب ضد هجوم »إرهابي« خارجي إلى ما قبل األخيرة

الجبوري: قادرون على حل أزمة استبعاد المرشحين دون تدخل خارجي

بغداد: بايدن يطالب بانتخابات نزيهة ويعارض مشاركة البعثيين
بغداد � أ.ف.پ: قال وزير اخلارجية 
العراقي هوش����يار زيباري ان نائب 
الرئيس االميرك����ي جوزيف بايدن 
طال����ب املس����ؤولني ام����س باجراء 
انتخابات نزيهة تتمتع مبصداقية 

ويقبلها العالم.
واض����اف »لقد أوض����ح مقصده 
ان االميركي����ني يري����دون انتخابات 
ش����فافة نزيهة تتمت����ع مبصداقية 
بالنس����بة للعراقيني والعالم، لكن 
كيف ستفعلون ذلك يبقى ذلك شأنا 

خاصا بكم«.
وتابع: »االميركيون موجودون اذا 
كنا بحاجة الى مساعدتهم. الكل مدرك 
ان الوقت يضيق وهذه امور يجب 
تسويتها عبر وسائل قانونية. يحق 
للمبعدين عن االنتخابات استئناف 
القرار كما يجب ان يكون قررا احكام 

القضاء مقبولة مهما كانت«.
وقد وصل بايدن الى بغداد اول من 
امس في محاولة حلل االزمة السياسية 
الناجمة عن اقصاء مئات املرشحني 
املقررة  التشريعية  الى االنتخابات 

في السابع من مارس املقبل.
والتقى بايدن رئيس الوزراء نوري 
املالكي ورئيس مجلس النواب اياد 
الس����امرائي وممثل االمم املتحدة آد 
ميلكرت ونواب من جلنة املساءلة 
والعدالة النيابية في محاولة الحتواء 
التوتر السائد بعد قرار هيئة املساءلة 
والعدالة منع 511 مرشحا من خوض 
االنتخابات بتهمة االنتماء الى حزب 
البعث املنحل واحملظور دستوريا.

من جهته، نقل املتحدث باس����م 
احلكومة علي الدباغ عن بايدن قوله 

خالل لقائه املالكي »انها مسألة عراقية 
وهو غير مس����تعد للتدخل في هذه 

القضية القانونية والدستورية«.
ونس����ب في اتص����ال هاتفي مع 
»فرانس ب����رس« الى نائب الرئيس 
االميركي قوله »نحن ندعمكم لتطبيق 
املادة السابعة من الدستور كما اننا 
نعارض دخول حزب البعث العملية 

ونحن نؤيد اصالح حزب البعث«.
وقال الدباغ: »نحن العراقيون ال 
نريد اي دور للغير في هذه املسألة 

كما اننا ال نرحب به«.
الى ذلك، أكد املتحدث باسم جبهة 
التوافق العراقية سليم اجلبوري أن 
القوى السياسية العراقية قادرة عبر 
احل����وار على نزع فتيل األزمة التي 
أثارتها قرارات اس����تبعاد مرشحني 
لالنتخابات، مح����ذرا من التداعيات 

احملتملة الستمرار األزمة.
وقال اجلبوري لراديو »س����وا« 
األميرك����ي إن عدم التوصل إلى حل 
لأزمة قد يفس����ح املجال لتدخالت 
خارجية ميكن أن تكون لها تداعيات 
جانبية، مشددا على أهمية مراعاة 
عامل الوقت في حسم القضية، مبا 
يتيح للمرشحني البدء في حمالتهم 

االنتخابية.
العراقي على  البرملان����ي  وعلق 
مطالبة احلكومة للمستبعدين من 
االنتخابات بالبراءة من حزب البعث 
املنحل بالتأكيد على أهمية التصويت 
على أعضاء هيئة املساءلة والعدالة، 
فضال عن »اعتماد دقة حقيقية« في 
استبعاد من يتم استبعاده عن خوض 

االنتخابات.

عواصم ـ عاصم علي ويو.بي.آي
 قبل اي����ام من اس����تقبالها مؤمترين 
ملواجه����ة األخطار املتزاي����دة في كل من 
اليمن وأفغانستان، أعلنت وزارة الداخلية 
البريطانية أمس رف����ع حالة التأهب الى 
الدرجة ما قبل األخيرة في ضوء احتمال 

تعرضها لهجوم »إرهابي« خارجي.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.

بي.سي« عن وزير الداخلية البريطاني آلن 
جونسون قوله ان مركز التحليل املشترك 
حول اإلرهاب رفع درجة اإلنذار ملواجهة 
خط����ر إرهابي محتمل ف����ي بريطانيا من 
كبيرة إلى خطرة وهذا يعني أن االعتداء 

اإلرهابي قد يكون مرجحا جدا«.
لكن جونسون شدد على عدم وجود 
»اي معلومات تدفع إلى القول بأن االعتداء 

داهم«.
وأش����ارت »بي.بي.سي« إلى ان درجة 
»خطيرة« هي الدرجة الرابعة على سلم 

تصاعدي من خمس درجات.
ولفتت إل����ى أن هذا اإلجراء يأتي قبل 
أيام على انعقاد مؤمترين هامني في لندن 
أحدهما ح����ول اليمن يوم األربعاء املقبل 
والثاني حول أفغانستان في اليوم الذي 

يليه.
وأوضح جونسون أن املركز »يراجع 
باستمرار مس����توى اإلنذار ويبني قراره 
على عدد كبير من العوامل من بينها نوايا 
املنظمات اإلرهابية الدولية وقدراتها في 

بريطانيا واخلارج«.
ورفض جونسون التعليق على سؤال 
بش���أن إمكانية أن يكون هذا القرار قد 
تأثر مبحاولة تفجير الطائرة األميركية 
التي كانت متوجهة من أمس���تردام إلى 
ديترويت يوم عيد امليالد، كما لم يشأ 
التعلي���ق على املخاوف من هجمات قد 

يشنها »املتشددون« في اليمن.
وأضاف جونس����ون »لن نكشف أبدا 
معلوماتنا« مضيف����ا أن »مركز التحليل 
يدرس كل العوامل وال ينبغي أن يخلص 
اح����د إلى نتائج خاصة، وال ينبغي أيضا 
استنتاج أن هذا األمر مرتبط بديترويت 

أو أي مكان آخر«.

لكن خبراء بريطانيني رجحوا أن تكون 
التهديدات احملتملة منذ احملاولة اإلرهابية 
الفاش����لة يوم عيد امليالد الس����ابق كانت 
من بني العوامل التي دعت بريطانيا إلى 
رفع مس����توى التأهب األمني من »كبير« 
إلى »خطر« وأن هن����اك عوامل أخرى لم 
تكشف عنها احلكومة وسط انتقادات من 

املعارضة بسبب ذلك.
وقال اللورد كاراليل املراجع املستقل 
للحكومة حول تشريعات اإلرهاب إن هذا 
التغيير استهدف أن يكون املواطنون أكثر 

وعيا وليس رعبا من خطر اإلرهاب.
وأشار إلى أن احلكومة على حق متاما 
عندما تتخذ قرارا تنص����ح به املواطنني 
بض����رورة احلذر وإال فإنه����م لن يكونوا 
حذرين م����ن تلقاء أنفس����هم، مضيفا أن 
هذا التغيير في مستوى التهديد يتضمن 
رس����الة مفادها زيادة احلرص ال اخلوف 
وضرورة أن يتم إبالغ الش����رطة عن أي 

شيء مشتبه فيه.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية 
بريطانية أمس أن مجموعة أسباب على 
رأسها انعقاد مؤمتري أفغانستان واليمن 
هذا الشهر وراء رفع مستوى التحذيرات 
األمنية إلى »خطر«، وهو ما قبل األخير 

في سلم التحذيرات األمنية.
وجاء رفع املستوى بعد توصية للمركز 
املشترك لتحليل االرهاب، وهو وحدة ضمن 
جهاز االستخبارات الداخلي البريطاني )أم 
آي 5(، بأن اعتداء ارهابيا بات محتمال جدا 

في بريطانيا.
واتخذ براون قرار رفع مستوى التحذير 
األمني بعد اجتماع جلنة »كوبرا« األمنية 
احلكومي����ة املصغرة ولق����اءات منفصلة 
مع قادة جهازي االس����تخبارات الداخلية 

واخلارجية.

عواصم � يو.بي.آي � د.ب.أ: أعلن مساعد وزير 
الدفاع السعودي األمير خالد بن سلطان امس أنه 
مت العثور على جثث 20 مفقودا من أصل 26 بعد 
حترير عدد من مواقع املواجهة مع احلوثيني على 

احلدود بني السعودية واليمن.
وقال األمير خالد بن س���لطان في تصريح له 
خالل زيارة تفقدية ملواق���ع متقدمة على احلدود 
اجلنوبي���ة للمملكة، أن »ع���دد املفقودين كان 26 
واآلن بع���د حترير املناطق اجلبلية بجبل الدخان 
والدود والرميح عثرنا على 20 ش���هيدا، ولم يبق 

سوى ستة مفقودين«.
وقال مساعد وزير الدفاع »اآلن الوضع مستتب«، 
مشيرا إلى أن »ش���جاعة وإقدام اجلنود البواسل 

ساهمت في تطهير احلدود مع اليمن«.
وأوضح األمير أن هناك »تفكيرا ونية في إقامة 
قاعدة عس���كرية في منطقة ج���ازان الواقعة على 

احلدود مع اليمن«.
وذكر األمير خالد أن ق���وات بالده واجهت في 
حربها أفرادا مدربني على مستوى عال وميتلكون 
أسلحة متطورة ال تتوافر إال لدى اجليوش، مشيرا 
إلى أن ذلك يثبت تلقيهم تدريبات في دول زودتهم 

أيضا بالسالح.
وأشار إلى أن اآلليات السعودية التي فقدت في 

احلرب دمرت من قبل قوات بالده.
وقد كشفت السلطات السعودية أخيرا عن هويات 
عدد م���ن اجلنود الذين قتلوا ف���ي املواجهات مع 

املتمردين احلوثيني.
على الطرف املقابل من احل���دود، قالت وزارة 
الداخلية اليمنية في بي���ان انها »وجهت األجهزة 

األمنية مبحافظتي أبني وشبوة في جنوب اليمن 
بتضييق اخلناق وإحكام الرقابة األمنية على املناطق 
التي يش���تبه بوجود عناصر إرهابية من تنظيم 

القاعدة تختبئ فيها«.
وشددت الوزارة على أهمية »شل حركة عناصر 
القاعدة وعدم الس���ماح له���م باإلفالت من الرقابة 
األمنية املفروضة عليها وضبط العناصر اإلرهابية 

أينما ظهرت وأينما وجدت«.
وأعلن مصدر أمني في الوزارة القبض على 36 
من عناصر »احلراك اجلنوبي« بتهمة املشاركة في 
إحراق عدد من احملالت التجارية مبحافظة حلج.

واوضح انه »مت ضبط 36 شخصا قاموا بإضرام 
النار في محالت جتارية مبحافظة حلج يوم اخلميس 
املاضي ورشقوا أفراد األمن باحلجارة ما أدى إلى 

إصابة 14 منهم بجراح«.
وأضافت ال���وزارة إنها »لن تس���مح لعناصر 
الفوضى والتخريب م���ن اخلارجني على القانون 
بزعزعة األمن واالستقرار باملدينة وأنها ستعمل 
على مالحقة كل املتورطني بهذه األعمال اخلارجة 

على القانون«.
وكانت مصادر محلية في محافظة حلج قالت 
إن عناصر احلراك اجلنوب���ي أقدمت على إحراق 
محالت لتجار شماليني في مدينة احلوطة التابعة 
للمحافظة في إطار احتجاجات جلنوبيني يطالبون 

باالنفصال.
في غضون ذل���ك، وصل إلى العاصمة اليمنية 
صنعاء أمس أحمد أبوالغيط وزير اخلارجية املصري 
والوزير عمر سليمان في زيارة سريعة استغرقت 

عدة ساعات.

واشنطن تخضع الرحالت الجوية 
السعودية إلجراءات أمن إضافية

دبيـ  العربية.نت: أبلغت إدارة أمن المواصالت األميركية 
ــعودية و»الخطوط السعودية«  هيئة الطيران المدني الس
ــية التي  وهي واحدة من الخطوط الجوية العربية الرئيس
تقوم برحالت مباشرة إلى أميركا عن قائمة إجراءات أمنية 
ــافرين إلى الواليات  ــب اتباعها من قبل أي ناقل للمس يج

المتحدة.
ــافرين من هذه  وتقضي اإلجراءات الجديدة منع المس
الدول من دخول دورات المياه قبل ساعة من وصول الرحلة، 
أو تغطية أنفسهم بالبطانيات بشكل يعيق مراقبتهم، وكذلك 
حمل األمتعة إلى داخل الطائرة باستثناء قطعة صغيرة واحدة، 
وإذا هبطت الطائرة في أي محطة مؤقتة ال يسمح لهم فتح 
غرفة األمتعة المختومة من محطة االنطالق األصلية، ويعاد 
تفتيشهم والطائرة في المحطة المؤقتة، كما ال يسمح لهم 

الغياب عن أعين عناصر األمن ألي سبب كان.
ــعاعية تظهر  ــتخدام أجهزة إش ويتضمن التفتيش اس
المسافر عاري الجسد للتأكد من عدم وجود أي مواد متفجرة 

مزروعة أو مهربة في جسده أو مالبسه الداخلية.

)رويترز( رئيس الوزراء العراقي نور املالكي مستقبال نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن  

بيعت للعراق بـ 85 مليون دوالر وتسببت في مقتل المئات 

فضيحة أجهزة كشف المتفجرات المغشوشة تتفاعل في لندن وبغداد 
ــاف املتفجرات  لندنـ  د.ب.أ: مازالت فضيحة أجهزة اكتش
ــت مباليني الدوالرات للعراق  والقنابل غير الصاحلة التي بيع
تتفاعل فصولها، في البلدين حيث نشرت صحيفة االندبندنت 
على كامل صفحتها األولى نبأ اعتقال السلطات البريطانية مدير 
الشركة املصنعة. وقالت ان هذه االجهزة تسببت في مقتل املئات 
في العراق وكذلك في أفغانستان. وذكرت اجلريدة ان الكثير من 
األشخاص قتلوا نتيجة النفجارات في العراق بعد ان فشلت هذه 
األجهزة، التي باعتها الشركة البريطانية، في الكشف عن وجود 
القنابل. واوردت الصحيفة تساؤالت كانت قد اثيرت في لندن 
حول السبب الذي يقف وراء تأخر استجابة احلكومة البريطانية 
ــهر حول عدم كفاءة  ــرات التي ادلى بها خبراء قبل اش للتحذي

هذه االجهزة في اداء مهمتها. واشارت اجلريدة الى ان عائالت 
الضحايا العراقيني شجبوا حكومة بالدهم كما ادانوا احلكومة 
البريطانية للتسبب في هذا اخللل الذي اودى بحياة الكثيرين. 
بدورها، ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أن األجهزة 
ــتخدم في جميع أنحاء العراق، ال تعمل على  اليدوية، التي تس
اإلطالق. ومت القبض على رئيس الشركة املصنعة لتلك األجهزة 
»إيه.تي.إس.سي« أمس االول. وأضافت )بي.بي.سي( أن احلكومة 
البريطانية رفضت من قبل تصدير هذه األجهزة إلى أفغانستان 
ــيرة إلى أن  والعراق، حيث تعمل القوات البريطانية هناك مش
احلكومة العراقية اشترت تلك األجهزة، التي تستخدم في معظم 

نقاط التفتيش في بغداد، بقيمة 85 مليون دوالر. 

واشنطن تعرض ضمانات أمنية على الفلسطينيين واإلسرائيليين 

حماس ترفض اإلفراج عن شاليط 
قبل عودة األسرى إلى بيوتهم

 عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
أكد الناطق باس���م مجلس األمن القومي 
األميركي، مايك هام���ر، أن الواليات املتحدة 
مستعدة إلعطاء ضمانات أمنية للفلسطينيني 
واإلسرائيليني في حال مت التوصل إلى اتفاق، 

مشيرا إلى التزام واشنطن بهذه العملية.
وأضاف هامر في حوار خاص مع صحيفة 
»الشرق األوس���ط« اللندنية الصادرة أمس 
»أملنا أن نلعب دور الوسيط النزيه. نتحدث 
لإلسرائيليني وللسلطة الفلسطينية وعليهم أن 
يعلموا أن من مصلحتهم أن يأتوا إلى الطاولة 
وأن احتياجاتهم األمنية ستتحقق من خالل 
التوصل إلى اتفاق وفي هذا اإلطار الواليات 
املتحدة مس���تعدة لتقدمي بعض الضمانات 
لطمأنة األطراف بأن االتفاق سيتماسك وأنهم 
م���ن املمكن أن يكونوا واثقني بأنهم في حال 
أفضل كنتيجة لالتف���اق الذي يتم التوصل 

إليه«.
وأكد هامر أن اإلدارة األميركية تتطلع إلى 
بدء املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 
للتوصل إلى حل سلمي هذا العام، موضحا 

»نريدها أن تبدأ بأسرع وقت ممكن«.
وقال ان���ه رغم عدم وج���ود إطار زمني 
للتوص���ل إلى اتفاق حلل الن���زاع العربي � 
اإلس���رائيلي، فإن هناك مخاوف من نشوب 
صدامات عنيفة في حال لم يتم التوصل إلى 
اتفاق أو على األقل بدء مفاوضات مباشرة.

من جهة أخرى، أعلن خالد مشعل رئيس 
املقاومة االسالمية  املكتب السياسي حلركة 
)حماس( أمس ان حماس لن تعترف بإسرائيل 
على الرغم من الضغوط عليها وس���تعطي 

األولوية لبناء املقاومة للدولة اليهودية.

وقال مشعل في كلمة امام حشد في العاصمة 
السورية دمش���ق في ذكرى انتهاء الهجوم 
االسرائيلي على غزة قبل عام والذي ادى الى 
مقتل 1400 فلسطيني ان حماس ال تريد حربا 
اخرى مع اسرائيل ولكنها ستتمسك بالنضال 

املسلح كوسيلة لتحرير األرض احملتلة.
وطالب رئيس املكتب السياسي للحركة 
بأن تضع القم���ة العربية املقبلة، املصاحلة 
الفلسطينية على أجندتها، إذا ظلت املصاحلة 
حتى أواخر مارس »عصية على احلل«، مشيرا 
إلى أن »املصاحلة أيسر من ذلك بكثير واملطلوب 
أن نحترم ما اتفقنا عليه قبل ان نوقع عليه« 
في إشارة إلى مطالبة مصر حلماس بالتوقيع 

على الورقة، ومن ثم تناقش مالحظاتها. 
وفيما يخص عملية تبادل األسرى التي 
كانت حتدث���ت عنها حم���اس مؤخرا حمل 
مش���عل رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو 
مسؤولية تعطيلها وقال »الذي عطل صفقة 
التبادل هو التالعب االسرائيلي« مشددا على 
أن اجلندي اإلس���رائيلي األسير لدى حماس 
جلعاد شاليط »لن يعود إلى بيته حتى يعود 

أسرانا وأسيراتنا إلى بيوتهم«. 
واضاف مشعل »من يظن ان الضغط على 
حماس يغيرها، او ان اإلغراء وفتح القنوات 
واألبواب يخدع حماس فال شيء يغري حماس 
اال حترير األرض واستعادة القدس واجناز 

حق العودة«.
وكان يش���ير الى اتص���االت متزايدة بني 
حماس ووفود غربي���ة منذ حرب غزة ومن 
بينها اجتماع م���ع مجموعة أميركية ضمت 
جاك مطلوق وهو س���فير أميركي سابق في 

موسكو.

بريطانيا ترفع درجة التأهب

رفعت بريطانيا درجة التأهب في وجه الخطر 
اإلرهابي القادم من الخارج لدرجة »خطير« وهي 

ثاني أخطر درجة في وجه الهجمات اإلرهابية.

منخفض

متوسط

كبير

خطير

خطير جدا

هجوم غير محتمل

هجوم ممكن إمنا غير محتمل

هجوم ممكن بقوة

احتمال عال للتعرض لهجوم

الهجوم متوقع قريبا جدا

)واس( مساعد وزير الدفاع السعودي األمير خالد بن سلطان خالل جولة على القوات السعودية على حدود اليمن  


