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)رويترز( جنود املارينز االميركيون خالل اقتحامهم أحد مواقع املسلحني الطالبانيني أمس  

سقوط 13 عسكرياً يمنياً في تحطم مروحية ومقتل سبعة بانفجار لغم

اليمن: الحوثيون يفرجون عن أول األسرى السعوديين
عواصمـ  وكاالت: بعد املهلة التي حددتها الرياض بـ 48 ساعة، 
أفرج املتمردون احلوثيون أمس عن األسير السعودي اجلندي 
يحيى عبداهلل الزاعي، ومت تسليمه الى اللجنة النيابية املكلفة 
مبتابعة تنفيذ شـــروط وقف النار في مدينة صعدة باليمن، 

بحسب متحدث باسم املتمردين احلوثيني.
وقال املتحدث محمد عبد السالم لوكالة األنباء األملانية عبر 
الهاتف من محافظة صعدة بشمال اليمن إن املفاوضات جارية 
إلطالق سراح جميع األسرى. من جانب آخر، أعلن املتمردون 
أنهم قاموا بفتح طرق مختلفة من صعدة وصوال إلى مديرية 
حرف ســـفيان محافظة عمران، كما أعلنوا في بيان لهم أنه مت 

رفع احلواجز وإنهاء التمترس منها بشكل كامل.
قبل ذلك، قتل 13 عسكريا مينيا أمس االول في حتطم مروحية 
»بسبب خلل فني« في منطقة كهالن اجلبلية شرق مدينة صعدة 
كبرى مدن محافظة صعدة شمال اليمن معقل التمرد احلوثي، 

على ما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية.

ووقع هذا احلادث في اليوم الثالث من سريان وقف اطالق 
النار بني اجليش وحركة التمرد في شـــمال اليمن وذلك بعيد 
اقالع املروحية مـــن املنطقة متوجهة الى صنعاء وعلى متنها 

سبعة جنود جرحى، بحسب متحدث باسم الوزارة.
ونقلـــت وكالة االنباء اليمنية احلكومية عن املتحدث »أدى 
احلادث إلى استشهاد اجلنود السبعة، كما استشهد قائد املروحية 

وثالثة آخرون من طاقم الطائرة«.
كما قتل في احلادث »جنديان من أفراد طاقم عسكري اصطدمت 
به املروحية عند ســـقوطها املفاجئ على األرض، بينما أصيب 

جندي ثالث بجروح«.
من جهة أخرى، اكدت مصادر محلية لوكالة االنباء الفرنسية 
امس ان سبعة اشخاص بينهم جنديان وثالثة عناصر من التمرد 
احلوثي قتلوا في انفجار لغم من مخلفات النزاع مع املتمردين، 

بعد اربعة ايام من اعالن وقف إلطالق النار في شمال اليمن.
وقـــال املصدر ان اللغم املضاد للدروع انفجر في منطقة آل 

عقاب مبحافظة صعدة، حيث تقوم جلان باإلشراف على تنفيذ 
بنود وقف النار مبا في ذلك نزع االلغام.

وذكرت املصادر ان االنفجار حصل اثناء قيام عدد من افراد 
اجليش مع مواطنني بسحب كاسحة الغام متضررة في آل عقاب، 

وقد انفجر لغم مضاد للدروع كان حتت الكاسحة.
وبحســـب املصادر، أودى االنفجار بحياة سبعة اشخاص 
بينهم جنديان وثالثة عناصر من التمرد احلوثي هم جزء من 
اللجنة املشـــرفة على نزع االلغام. ونقل عدد من اجلرحى الى 

مستشفى السالم في مدينة صعدة لتلقي العالج.
في سياق آخر، رحبت الواليات املتحدة بوقف إطالق النار 

بني احلكومة اليمنية واملتمردين احلوثيني.
وقالت اخلارجية األميركيةـ  في بيان لها أمسـ  إنها تفهم أن 
جلنة وساطة متثل جميع األطراف تراقب اآلن االمتثال لشروط 
وقف إطالق النار والشـــروع في عملية مصاحلة وإعادة بناء 

تشتد احلاجة إليها لوضع نهاية دائمة لهذا الصراع.

وأكد البيان أن الواليات املتحدة مازالت قلقة بشأن الوضع 
اإلنساني في املنطقة، خاصة أن هناك 250 ألف ميني شردهم 
القتال، مشيرا إلى أن واشـــنطن قدمت حتى اآلن 19.3 مليون 
دوالر للنازحني خالل العام املالي )2010/2009(، وحثت الدول 

املانحة على مساندة وكاالت اإلغاثة الدولية.
وشدد على دعم واشنطن ليمن موحد ومستقر ودميوقراطي 
ينعم بالرخاء، مشـــيرا الى ان الواليـــات املتحدة زادت أيضا 
وبدرجة كبيرة من مساعداتها للتعامل مع التحديات السياسية 

واالقتصادية واألمنية التي يواجهها اليمن.
وقال إن الرئيـــس األميركى باراك أوبامـــا طلب املزيد من 
املساعدات لليمن في مشروع امليزانية اجلديد، وتعهد مبواصلة 
التعاون مع الشركاء الدوليني عبر قنوات منها عملية أصدقاء 
اليمن للتأكد مـــن أن اليمنيني يتمتعـــون مبزايا اإلصالحات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويحققون أهدافهم التنموية 

طويلة األجل.

سقوط 12 مدنياً أفغانياً والناتو »يأسف«!

أفغانستان: عملية »مشترك« تسير قدمًا والتحالف يسيطر على معظم »مرجة« 
عواصـــم ـ وكاالت: تابعـــت 
احلملة العسكرية لقوات حلف 
الناتـــو بالتعاون مـــع اجليش 
االفغاني حملتها على بلدة »مرجة« 
أمس، وأكد مسؤول عسكري في 
كابول أن القوات املشـــاركة في 
عملية »مشترك« سيطرت على 
معظم مناطـــق مرجة اجلنوبية 
احدى اهم معاقل حركة طالبان 
في اقليـــم هلمند بعد ثالثة ايام 

انطالق العملية.
 وقال اجلنرال امني اهلل باتياني 
القوات االفغانية املشاركة  قائد 
في العملية ان »القوات املشتركة 
سيطرت على كل مناطق مرجه 
وناد علي«، لكنه استدرك موضحا 
ان »معظم مناطق ناد علي ومرجه« 
اصبحت حتت السيطرة، واضاف 
ان عناصر »طالبان غادروا املنطقة 
اال ان تهديـــد االلغام املصنوعة 

يدويا مازال قائما«.
 من جهته، صـــرح متحدث 
البحرية األميركية  باسم مشاة 
البحرية  أمس ان قوات مشـــاة 
حترز تقدما مطـــردا في واحدة 
من أكبر العمليات التي تشـــنها 
قوات التحالف منذ بداية احلرب 
في 2001 غيـــر ان املناطق التي 
تنتشر بها القنابل املزروعة على 

الطريق تعرقل تقدمهم.
 وقال الكابنت ابراهام ســـيب 
من مشاة البحرية لرويترز ردا 
على رســـالة بعثت عبر البريد 
االلكتروني »نحرز تقدما مطردا 
ولكننا منظمون جدا فيما يتعلق 
بفحص الطـــرق وتطهيرها في 

املشتركة التابعة للحلف »إيساف« 
اجلنرال ستانلي مكرستال عن 
أسفه لسقوط املدنيني، وقال »نحن 
آســـفون حقا لهذه اخلسارة في 
األرواح.. لقد كان هدف العملية 
في إقليم هلمند هو إحالل األمن 
واالســـتقرار.. ومن املؤسف أن 

يذهب األبرياء ضحايا لذلك«.
وكان الصاروخان يستهدفان 
مجمعا للمباني يستخدمه مقاتلو 
طالبان، وفقا ملا قاله بيان »إيساف، 
»الذي أشار إلى أن الصاروخني 
ضربا موقعـــا بعيدا عن الهدف 
بنحـــو 300 متر، في منطقة ناد 

علي في إقليم هلمند.
في ســـياق آخر، أفـــاد مدير 
االخبار في محطة »فرنســـا 3« 
التلفزيونيـــة العامة بول ناون 
امس االول بان صحافيي احملطة 
اللذين خطفا في 30 ديسمبر في 
افغانستان بخير ويعامالن معاملة 
جيدة، مع عرض مقتطف قصير 
من شريط ڤيديو تلقته فرانس 

برس.
 وذكرت القناة ان الصحافيني 
يقوالن في الشـــريط ان الوقت 
مير ببـــطء ويحضان على دفع 
املفاوضات قدما من اجل االفراج 

عنهما.
 وقـــال بول ناون ان الڤيديو 
صور »قبل ثالثة اسابيع لكننا 
تلقينا منذ ذلك احلني ادلة اخرى 
تؤكـــد انهما على قيـــد احلياة. 
ميكننا هذا املســـاء ان نقول ان 
زميلينا ومرافقيهما الثالثة بخير 

ويعاملون معاملة جيدة«.

منطقة مليئة بالعبوات الناسفة 
بدائية الصنـــع« مضيفا انه لن 
يتم االعالن عن اعداد القتلى أو 

االسرى من املتشددين.
 وتابع »لم تكن هناك مقاومة 
تذكر في كثير مـــن املناطق في 
مرجة. وثمة مناطق واجه فيها 
البحرية مقاومة عنيفة  مشـــاة 
ولكنهم يحـــرزون تقدما مطردا 
في ارجاء املنطقة«، على صعيد 
اخلسائر، اعلن مسؤول في حكومة 
إقليم هلمند األفغاني أمس إن 12 
مقاتال من حركـــة طالبان قتلوا 

خالل الليل. 
 وقـــال داود احمـــدي وهو 
متحدث باسم حاكم اقليم هلمند 
للصحافيني »وقع قصف ألجزاء 

من مرجه ونتيجة لذلك قتل 12 من 
أعضاء حركة طالبان«. ليرتفع عدد 
املقاتلني الذي سقطوا منذ اندالع 
العملية الى 27 في املقابل اعلن عن 
قتيلني على االقل من جنود حلف 
شمال االطلسي و12 مدنيا سقطوا 
اول من امس، ليزيدوا من صعوبة 
جناح العمليات في إقليم هلمند 
والتي تعتمد علـــى ما إذا كانت 
اإلدارة اجلديدة قادرة على كسب 
ثقة السكان احملليني ومتتع القوات 
األفغانية مبا يكفي من الفاعلية 
ملنع طالبان من العودة، وسقط 
املدنيون، عندما ضل صاروخان 
أطلقتهما قوات التحالف جنوب 

البالد عن أهدافهما. 
وعبـــر قائد قوة املســـاعدة 

بغداد: خطة أمنية لحماية العملية من تهديدات القاعدة

المطلك يؤكد تمسك العرب السنة 
بالمشاركة في االنتخابات التشريعية

)أ.ف.پ( أ  أمس   مقر ائتالف العمل واالنقاذ الوطني احلر احد املقار احلزبية التي تعرضت لهجو

بغـــداد ـ وكاالت: بعـــد التهديـــدات العلنية 
والصريحة التي اطلقها أبوعمر البغدادي زعيم 
ما يسمى بدولة العراق اإلسالمية املرتبطة بتنظيم 
القاعدة، باستهداف عملية االنتخابات البرملانية 
املرتقبة في الســـابع من مارس املقبل قلل اللواء 
قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد من 
أهمية هـــذا التهديد، مؤكدا فـــي تصريح لراديو 
»سوا« امس »ان القوات العراقية جاهزة للرد على 
مثل هذه التهديدات، وهناك خطط أمنية وضعت 
من قبل اللجنة األمنية العليا والقيادات األمنية 

في احملافظات«.
في سياق مواز، قال عضو جلنة األمن والدفاع 
في البرملان العراقي حســـن الســـنيد إن القوات 
العراقية ســـتطبق خطة أمنيـــة جديدة حلماية 
العملية االنتخابية املقبلة، مستبعدا إمكانية حدوث 
خروقات أمنية قد تؤثر على سير عملية االقتراع، 
نافيا مشاركة القوات األميركية في وضع اخلطة 
األمنية اخلاصة بيـــوم االقتراع، ورافضا اإلدالء 

بأي تفاصيل أخرى حول هذا األمر.
في هذا الوقت، مازال السجال االنتخابي يدور 
بني االطراف الداخلية وتعلو وتيرته مع اقتراب 

موعد االنتخابات، وفي هذا االطار أكد النائب صالح 
املطلك زعيم اجلبهة العراقية للحوار الوطني أن 
العرب السنة سيشاركون في هذه االنتخابات رغم 
استبعاده و144 آخرين عنها. وقال »انهم يدفعوننا 
باجتاه املقاطعة طبعا ســـيفرحون بها، لقد ذقنا 
مرارة املقاطعة واحلل ليس بها بل بشيء آخر«.

طالب النائب في البرملان العراقي عضو ائتالف 
دولـــة القانون حيدر العبـــادي بضرورة ضمان 
نزاهة االنتخابات املقبلة باعتماد مراقبني دوليني، 
منتقدا التصريحات التي لوحت بالطعن بشرعية 

االنتخابات.
وقال العبادي في تصريح خاص لراديو »سوا« 
األميركي إن »القضية املتعلقة بقانون املســـاءلة 
والعدالـــة هي قضيـــة إجرائية طبقا للدســـتور 
والقانون، لكن البعض يريد تخريب االنتخابات 

والطعن بشرعيتها«.
 من جانبه، أشار مرشح القائمة العراقية محمد 
متيم إلى احتمـــال مقاطعة االنتخابات، موضحا 
بقوله: »كل اخليارات مطروحة، ورمبا سندعو إلى 
مقاطعة املشاركة في االنتخابات، وعدم شرعيتها، 

ألنها قامت على اإلقصاء السياسي«.

أكدت أنها ستنشر أسماءهم وصورهم وستالحقهم عبر الوسائل الدولية

دبي تكشف تفاصيل اغتيال المبحوح وتتهم 11 أوروبيًا بتنفيذه
دبيـ  أ.ف.پ: أعلن قائد شرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفان أمس ان 
11 شخصا يحملون جوازات سفر 
أوروبية، بينهم امرأة، ضالعون في 
اغتيال القيادي في حركة حماس 
محمود املبحوح الشهر املاضي في 
اإلمارة، وكشف عن تفاصيل دقيقة 
أظهرت عمليـــة اغتيال محكمة. 
وقال خلفان في مؤمتر صحافي 
ان املجموعـــة، وفي غضون 24 
ساعة فقط، قدمت الى دبي على 
دفعات وغادرتها. وتضم املجموعة 
شخصا يحمل جوازا فرنسيا وآخر 
يحمل جوازا أملانيا وثالثة يحملون 
امرأة،  ايرلندية، بينهم  جوازات 
إضافة إلى ستة أشخاص يحملون 
جوازات بريطانية، وهي جوازات 
العكس«  »صحيحة حتى ثبوت 
بحسب خلفان.وأكد قائد شرطة 
دبي ان هؤالء »هم املشـــتبه بهم 
وال تساورنا اي شكوك حولهم«، 
معربا »عن األسف ألنهم ينتمون 

الى بلدان صديقة«.
وأضاف خلفان ان أسماء هؤالء 
التي كشـــف عنهـــا للصحافيني 
ســـتعمم على االنتربول مجددا، 
مؤكدا انه »ال يســـتبعد ضلوع 
املوساد »اإلســـرائيلي« وال غير 
املوساد«. وعرضت شرطة دبي 
فيلما مفصال يستخدم تسجيالت 
كاميرات املراقبة ويعيد تشكيل 
مراحل جرمية االغتيال منذ بدء 
وصول مجموعة املشتبه بهم إلى 
دبي قبل 19 ساعة من االغتيال، 
حتى مغادرتهم جميعا في غضون 

ساعات قليلة بعد اجلرمية.
وتظهـــر الصور حتـــركات 
املجموعـــة بني املطـــار وفنادق 
مختلفة فضال عـــن قيام بعض 
األفراد بدخول احلمامات واخلروج 
منها بأشكال مختلفة عبر استخدام 
الشعر املستعار وتغيير الثياب. 

وتقسمت املجموعة إلى مجموعات 
ملراقبة حتـــركات املبحوح منذ 
وصوله الى املطار وحتى دخوله 
إلى غرفته للمرة األخيرة، إضافة 
أربعة  إلى مجموعتـــني تضمان 
أشـــخاص قالت الشـــرطة انهم 
»منفذو« االغتيال. وذكر خلفان 
مجددا ان املبحـــوح قتل »بكتم 
األنفاس« وانـــه ميكن ان يكون 

تعرض لصعقة كهربائية.
وقتل املبحوح في 19 يناير وظل 
جثة هامدة في غرفته حتى اليوم 
التالي بعـــد ان متكنت مجموعة 
االغتيال من إغـــالق باب غرفته 

بالسلسلة املعدنية من الداخل.
العملية  وبحســـب تفاصيل 
التي أعادت شرطة دبي تركيبها 
بدقة كبيرة مستخدمة تسجيالت 
عشرات كاميرات املراقبة، متكن 
»املتهم األول« في املجموعة، وهو 

يحمل جوازا فرنسيا، من حجز 
غرفة مجاورة لغرفة املبحوح في 
فندق »البستان روتانا« بالقرب من 
مطار دبي الدولي، وقد استخدمت 
الغرفة لالعداد  املجموعة هـــذه 

لالغتيال. 
وبحسب شرطة دبي، فان احد 
أعضاء املجموعة حاول فك شيفرة 
باب غرفـــة املبحوح ولكن ليس 
واضحا ما اذا كان منفذو االغتيال 
متكنوا من دخول غرفته مستغلني 
غيابـــه لبعض الوقـــت من اجل 
التجول في دبي، او انهم متكنوا من 
دخولها الحقا أثناء وجود املبحوح 
فيها. ولم يستخدم املشتبه بهم أي 
أدوات اتصال محلية فيما بينهم 
بل اســـتخدموا »وسائل اتصال 
متطورة« و»مشفرة« ال متر عبر 
قنوات االتصـــال اإلماراتية. كما 
ائتمانية  لم يستخدموا بطاقات 

بل دفعوا نقدا للفنادق وسيارات 
األجرة. وذكر خلفان ان حماس 
طلبت املشـــاركة فـــي التحقيق 
و»قلنا لهم ال إطالقا«، مرجحا ان 
يكون امـــن املبحوح الذي وصل 
بجـــواز ســـفر ال يحمـــل كنيته 
)املبحـــوح( مخترقـــا »اختراقا 
كبيرا« قبل وصوله الى دبي الن 
أعضاء املجموعة األوروبية الذين 
يفترض انهم اغتالوه وصلوا الى 

دبي قبله.
وقـــال »نعرفهم واحدا واحدا 
ونعـــرف أيـــن مســـكنهم« لكن 
مالحقتهم ســـتتم عبر الوسائل 
الدوليـــة املعروفـــة وستنشـــر 

صورهم وأسماءهم.
وذكر خلفان ان ما حكي عن 
ان زيارة املبحوح الى دبي كانت 
بغرض االلتقاء مع أطراف إيرانية 
إلمتام صفقات سالح حلماس، هو 

»كالم فارغ«. واعتبر ان اغتيال 
املبحوح الذي كان وحيدا اعزل »من 
قبل اكثر من عشرة أشخاص عمل 

جبان وليس عمال بطوليا«.
وفي تلميح الى إمكانية ضلوع 
دولة في اغتيال املبحوح، قال »اذا 
كان قادة بعض الدول يصدرون 
األوامر ألجهزتهم االستخبارية 
واألمنيـــة من اجـــل القتل، فهذا 

بغيض ومرفوض«.

باكستان: غارتان أميركيتان 
تقتالن 10 مسلحين في 24 ساعة

اسالم ابادـ  وكاالت: لقي ثالثة على االقل من املسلحني مصرعهم 
ــمال غرب باكستان املتاخم للحدود  أمس في احلزام القبلي بش
االفغانية وهي الغارة الثانية من هذا القبيل خالل 24 ساعة. وصرح 
مسؤولون أمنيون باكستانيون بأن طائرة االستطالع األميركية 
أطلقت صاروخا واحدا على األقل على سيارة للمسلحني حلظة 
مغادرتها لقرية في شمال وزيرستان وهي معقل لطالبان والقاعدة 
وشبكة حقاني التي تناضل ضد القوات األميركية في أفغانستان. 
قبل ذلك بساعات لقي سبعة أشخاص على االقل حتفهم وأصيب 
أربعة آخرون في هجوم صاروخي لطائرة استطالع أميركية من 

دون طيار في منطقة القبائل شمال غرب باكستان.

صور املتهمني بعملية اغتيال املبحوح كما عرضها أمس قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في مؤمتر صحافي            )أ.ف.پ(


