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واشنطن ـ سي.ان.ان: قفزت أعداد املنتحرين في 
صفوف اجليش األميركي بقوة خالل يناير املاضي، وفق 
إحصائيات أعلنتها واشنطن امس، ما دفع اخلبراء إلى 
التحذير من إمكانية أن ينذر ذلك بـ »سنة مأساوية« 
على صعيد االنتحار بني العسكريني، خاصة أن عام 

2009 سجل معدالت قياسية.
ولم تشر األرقام األميركية إلى أسباب تزايد حاالت 

االنتحار، رغم كثرة اإلعالنات السابقة حول تطبيق 
واشنطن ملجموعة من األساليب اجلديدة ملواجهتها، 
وتدل البيانات على وجود 27 حالة وفاة ناجتة عن 
انتحار »أكيد أو محتمل« مقابل 17 حالة في ديسمبر 
املاضي. وبحسب البيانات، فإن 12 منتحرا فقط كانوا 
في عداد الوحدات التي تقوم باخلدمة الفعلية، في حني 

ينتمي 15 إلى قوات احلرس الوطني واالحتياط.

أعداد المنتحرين في يناير تنذر بـ »سنة مأساوية« للجيش األميركي

شرطة دبي: الموساد وراء اغتيال المبحوح بنسبة 99% واأليام المقبلة ستحمل مفاجآت
أكدت أن الجوازات المستخدمة في قتل مسؤول »حماس« صحيحة

صورة مركبة للسفيرين اإلسرائيليني في ايرلندا وبريطانيا اللذين استدعتهما خارجيتا بريطانيا وايرلندا أمس            )أ.ف.پ(

عواصمـ  وكاالت: فيما أعلن قائد شرطة دبي الفريق 
ضاحي خلفان ان التحقيقات كشفت ان املوساد يقف 
وراء اغتيال املبحوح بنسبة 99% إن لم تكن %100، 
اســـتدعت امس اخلارجية البريطانية واخلارجية 
االيرلندية سفيري اسرائيل لديهما لتقدمي تفسيرات 
حول جوازات السفر البريطانية وااليرلندية التي 
استخدمت في عملية االغتيال وعودة الى شرطة دبي 
فقد اكد قائد شـــرطتها ان االنتربول أصدر مذكرات 
اعتقال بحق املتهمني الـ 11 في اغتيال املســـؤول في 
حركة حماس محمود املبحوح الشهر املاضي ونقلت 
صحيفة »ذا ناشيونال« اإلماراتية امس عن خلفان 
قولـــه إن »مذكرات االعتقال أصدرت وهي تتضمن 
األســـماء واملواصفات اعتمادا على الدليل املوجود 

الذي قدمناه لالنتربول«.
وأشارت الصحيفة إلى أن املتهمني الذين حددتهم 
الشـــرطة في دبي هم 6 بريطانيـــني و3 ايرلنديني 
وأملاني وفرنسي في حني قالت حكومات هذه البلدان 

إن جوازات سفر هؤالء مزورة.
وذكرت أنها املرة األولى التي تؤكد فيها الشرطة 
في دبي أن حتقيقاتها تشـــير إلى وقوف املوســـاد 

اإلسرائيلي وراء عملية االغتيال.
واكد الفريق ضاحي خلفان مجددا ان جوازات السفر 
التي استخدمت في عملية االغتيال صحيحة، واصفا 

القتلة واجلهات التي تقف خلفهم بـ »الغباء«.
وعلق خلفان في تصريحات نشـــرتها صحيفة 

البيان على اعالن بريطانيا وايرلندا وفرنســـا ان 
اجلوازات التي استخدمها منفذو االغتيال مزورة، 
الفتا الى ان مسؤولني امنيني اوروبيني دربوا ضباط 
اجلوازات في دبي على كشف التزوير في اجلوازات 
االوروبية مبا فيها جـــوازات الدول االربع املعنية 
واضـــاف ان هذه اخلبرات التـــي طبقت »لم تظهر 

تزوير هذه اجلوازات«.
وقال خلفان »ان املتهمني بارتكاب هذه اجلرمية 
ومن وراءهم يتسمون بالغباء الكبير ألن الڤيديو 
رصد حتركاتهم واستراتيجيتهم وخططهم وأهدافهم 

ثانية بثانية امام العالم اجمع«.
واشار قائد شـــرطة دبي في تصريحاته الى ان 
»هناك ادلة اخرى متتلكها شرطة دبي خالف االشرطة 
والصور التي مت االعالن عنهـــا وان االيام القادمة 
ســـتحمل املزيد من املفاجآت التي ال ميكن الشـــك 

فيها نهائيا«.
وتوجه السفير االسرائيلي في لندن رون بروسور 
امس الى وزارة اخلارجية البريطانية بعد استدعائه 
امس االول لتقدمي تفسيرات حول جوازات السفر 

البريطانية التي استخدمت في عملية االغتيال.
كما اعلن وزير اخلارجية االيرلندي مايكل مارتن 
امس ان ايرلندا استدعت السفير االسرائيلي على 
خلفية قضية استخدام جوازات سفر ايرلندية في 

عملية االغتيال.
 وكانت لندن اعلنت امس االول انها ســـتحقق 

بشأن استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في 
اغتيال املبحوح، فيما يواجه جهاز االســـتخبارات 
االسرائيلي )املوساد( انتقادات حادة في اطار هذه 

القضية.
 واكدت لندن وباريس ودبلن ان جوازات السفر 
مزورة، فيما رجحت الصحافة االسرائيلية ان تكون 
املجموعة استخدمت هويات سبعة اسرائيليني على 

االقل يحملون جنسيات اجنبية.
 ومنذ بداية هذه القضية، تشير اصابع االتهام 
الى جهاز املوساد االسرائيلي ولو ان وزير اخلارجية 
االســـرائيلي افيغدور ليبرمان بقي غامضا بشأن 

ضلوع هذا اجلهاز في العملية.
 وفي ســـياق متصل، نقلت صحيفة البيان عن 
»مصادر مطلعة« ان احد الفلسطينيني االثنني اللذين 
حتقق معهما السلطات في دبي على خلفية اغتيال 
املبحوح، »ضابط برتبة رائد في امن احلكومة املقالة«، 
في اشـــارة الى احلكومة التي تسيطر عليها حركة 

حماس في قطاع غزة.
 وبحســـب هذه املصادر فان الفلسطيني »هرب 
من غزة اثر اكتشـــاف حمـــاس لصلته باملخابرات 
االسرائيلية املوساد وحتوم حوله الشبهات بشكل 
أقـــوى حيث تقابل مع احد عناصـــر اخللية )التي 
قتلت املبحوح( في دبي وساعد املنفذين في التأكد 
من هوية املبحوح«، اما الفلســـطيني الثاني فكان 

بحسب املصادر على عالقة باألول.

انقالب عسكري في النيجر واحتجاز الرئيس

نيامي ـ وكاالت: في وقت تنامت فيه التوترات 
السياســـية في النيجر منذ قيام الرئيس مامادو 
تانغا بتغيير الدستور العام املاضي بشكل يسمح 
له بالترشـــح للرئاســـة لفترة ثالثة، اكد مصدر 
ديبلوماسي فرنسي امس ان محاولة انقالت جرت 
امس فـــي النيجر حيث مت احتجاز الرئيس تانغا 

وحكومته.
وقال املصـــدر »حدث االمر اثر اجتماع مجلس 
الوزراء ويبدو ان الرئيس تانغا حاليا في قبضة 
االنقالبيني هو واعضاء حكومته«. واضاف »يعقد 

حاليا اجتماع لقادة اجليش« في نيامي.
من جهة اخرى صرح مصدر ديبلوماسي افريقي 
في نيامي بانه »مت توقيف العديد من كبار شخصيات 
النيجر«. واضاف ان »تانغا من بني هؤالء ويبدو 

ان الغلبة اصبحت لالنقالبيني«.
بدورها نقلت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي 
سي( عن مصدر حكومي أن جنودا احتجزوا تانغا 
بينما كان يرأس اجتماعه االســـبوعي مع مجلس 
الوزراء، موضحة أن املعركة اندلعت حول القصر 
الرئاسي في الساعة الواحدة ظهرا، واستمرت ملدة 

30 دقيقة.
وأشارت الشبكة االخبارية الى أن الدبابات جابت 
شوارع نيامي، فيما قال شهود عيان انهم شاهدوا 

مصابني ينقلون الى املستشفى.
وقال مسؤول فرنسي بارز، اشترط عدم االفصاح 
عـــن هويته، إن محاولة انقالب جرت في النيجر، 
وأضاف »كل ما أســـتطيع أن أقوله يبدو أن تانغا 

ليس في موقف جيد«.

طائرة صغيرة تبعث ذعر 11 سبتمبر  في تكساس
الطيار أحرق منزله قبل االصطدام.. وسجال أميركي حول فرضية العمل اإلرهابي

تكســــاس - وكاالت: في حادث اعاد الى اذهاننا 
واقعة 11 ســــبتمبر 2001، اصطدمت طائرة صغيرة 
مببنى مكون من 7 طوابق يضم مراكز تابعة لـ »سي.

آي.إيه« والـ »إف.بي.آي« امس في شمال مدينة أوسنت 
عاصمة والية تكساس األميركية. وفي رد سريع على 
اســــتبعاد وزارة االمن الداخلــــي االميركي أن تكون 
احلادثة »لها صلة بأي عمل ارهابي«، اعلنت الوكالة 
الفيدرالية للطيــــران ان التقارير التي وصلت اليها 
تشير الى ان قبطان الطائرة سرقها، وبالتالي فرضية 
العمل االرهابي تزداد. وقالت متحدثة باسم الشرطة 
في املدينة أنه ال قتلى نتيجة االصطدام إمنا جرحى 
فقط، في حني ذكر شهود عيان أنهم شاهدوا أشخاصا 
في املبني الذي يضم مكاتب حكومية أيضا يطلبون 
النجدة، وقفز عدد منهم من النوافذ للنجاة بأنفسهم. 

وكانت التقارير األولية في واشنطن ذكرت أن قتيال 
واحدا وجريحني نتج عن االصطدام وال يحتمل وجود 
ضحايا كثيرين لصغر حجم الطائرة، ومت نقل أكثر 
من 100 شخص من املبنى الذي اصطدمت به الطائرة، 
منهم 4 أشــــخاص إلى املستشفى، فيما اليزال هناك 
شــــخص مفقود. وفي حادث منفصل، أقفلت نقطة 
دخول في قاعدة »فورت هود« العسكرية في والية 
تكســــاس األميركية لفترة من الوقت مساء اول من 
امــــس بعدما عثر احلراس على قنبلة خالل تفتيش 
املركبات. وذكرت شبكة »ســــي.إن.إن« أن احلراس 
حذروا خدمات الطوارئ في »فورت هود« بعد العثور 
على الذخيرة وأقفلوا نقطة »كالرك غايت« ملدة 30 
دقيقة حســــبما أفاد البيــــان الصحافي الصادر عن 

»فورت هود«.

من أجواء االصطدام
<الفـرار من النوافذ: افادت معلومات بأن عددا من 
 احملتجزين باملبنى احلكومـــي األميركي التابع 
لـ »سي.آي.إيه« في أوسنت تكساس القى بنفسه 
مـــن النوافذ للنجاة من احلرائـــق، التي نتجت 
عن اصطـــدام الطائرة بالطابقني الثاني والثالث 
من املبنى، والذي تســـاقطت اجزاء كبيرة منه 

نتيجة النيران.
< حرق املنزل ثم سرق الطائرة: ذكرت قنوات اميركية 
ان املهندس االلكتروني جوزيف اندرو ستاك الذي 

سرق الطائرة ولم يطلب االذن من مطار جورج 
تاون في تكســـاس قد احرق منزله عمدا قبل ان 
يحلق بها، وقالت الشرطة احمللية في مدينة أوسنت 
إنها تلقت اتصاالت خالل أوقات سابقة من منزله 

بوجود خالفات بينه وبني زوجته.
< حتليق على علو منخفض: نقل عن شهود 
عـــيان أنه طـار بالطائرة على ارتفاع منخفض 
للــــغاية لدرجة أن البعض رأوا وجهه، وهذا ما 

يفسر أن العمل رمبا يكون مقصودا.

الرئيس النيجري مامادو تانغا                 )ا.ف.پ(

صورة عامة حلجم الدمار الهائل الذي حلق باملبنى                     )ا.پ( محققون رسميون يعاينون مسرح االنفجار          )ا.پ(

ألسنة النيران وسحب الدخان تتصاعد من مبنى الـ »سي آي إيه« الذي تعرض لهجوم بطائرة

تضارب األنباء حول تسليم الحوثيين
 4 عسكريين سعوديين إلى السلطات اليمنية

صنعاءـ  يو.بي.آي: تضاربت األنباء بشأن مصير 4 عسكريني 
سعوديني كانوا أسرى لدى املتمردين احلوثيني الذين أعلنوا أنهم 
سلموا جلنة مراقبة وقف إطالق النار جميع األسرى لديهم في 
حني قالت وزارة الدفاع اليمنية ان من مت تسليمهم عبر اللجنة 
هـــم اثنان فقـــط. وقالت وزارة الدفاع اليمنيـــة في خبر عاجل 
لها »املتمردون احلوثيون ســـلموا 2 من اجلنود الســـعوديني 
املختطفني للسلطات اليمنية«. غير ان املتحدث باسم احلوثيني 
محمد عبدالسالم أعلن في تصريح صحافي أنهم سلموا األسرى 
السعوديني احملتجزين لديهم الى جلنة وقف إطالق النار في شمال 
اليمن. وأكد عبدالسالم انه »مت تسليم بقية األسرى السعوديني 
إلى اللجنة املشرفة على وقف إطالق النار في صعدة«. وذكر أن 

ممثلي احلوثيني في اللجنة ابلغوه بذلك. 
وكان املتمـــردون احلوثيون قد أفرجـــوا االثنني املاضي عن 
اجلندي يحيى اخلزاعي الذي كان معتقال لدى احلوثيني وقال نائب 
وزير الدفاع الســـعودي األمير خالد بن سلطان في أعقابها »لن 
نرتاح إال بعد تسلم األسرى السعوديني جميعا ونحن في اتصال 
مســـتمر مع اإلخوة في اليمن لتسلم جميع األسرى السعوديني 
ليعودوا إلى بالدهم«. على صعيد متصل أعلن عضو جلنة تشرف 
على وقف إطالق النار بني املتمردين احلوثيني واجليش اليمني 
مبحافظة صعدة أن فرقا هندسية ستبدأ اليوم بإزالة األلغام التي 
زرعها املتمردون في احلدود اليمنية السعودية متهيدا النتشار 
اجليش في تلك املناطق حسب بنود االتفاق مع املتمردين الذي 
وافقوا عليها في 11 من الشـــهر اجلـــاري. وقال املصدر الذي لم 
يكشف عن اســـمه في تصريح صحافي »إن إجراء إزالة األلغام 
ســـيتم قبل انتشار اجليش على احلدود اليمنية السعودية غدا 
او بعد غد بعد متشـــيط املنطقة بالكامل«، مشـــيرا إلى أن احد 
اجلنود الســـعوديني لقي حتفه أمس األول اثر لغم كان مزروعا 

في منطقة احلدود.
وكان النائب البرملاني عبداهلل املقطري عضو اللجنة املشرفة 
على تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار بني احلكومة واملتمردين في 
»الشريط احلدودي« أعلن »ان اللجنة التزال تشرف على عملية 
نزع األلغام في املناطق الواقعة بني املنزلة واملالحيظ احلدودية 

السعودية«.

بريطانيا وإيرلندا تستدعيان سفيري إسرائيل بشأن جوازات السفر المزورة

أوباما التقى الداالي الما  في البيت األبيض
وحث على دعم التيبتيين دينيًا وثقافيًا 

واشنطنـ  وكاالت: عقد 
الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما امس اجتماعا طال 
انتظاره مع الزعيم الروحي 
إلقليم التيبت الداالي الما 
التهديدات الصينية  رغم 
بأن هذه املقابلة سيكون من 
شأنها اإلضرار بالعالقات 

بني القوتني.
وقـــال روبرت غيبس 
البيت  املتحـــدث باســـم 
اوباما دعا  إن  األبيـــض، 
أبناء  حلمايـــة حقـــوق 
التيبت في الصني معربا 
عـــن دعمـــه حملادثـــات 
الداالي المـــا احلالية مع 
املســـؤولني الصينيـــني، 
وحـــث كال الطرفني على 
مواصلة احلوار لـ »تسوية 

خالفاتهما«.
وقال غيبس في بيان: 
»أكد الرئيس دعمه القوي 
للحفاظ على هوية التيبت 
الدينية والثقافية واللغوية 
الفريدة، وحماية حقوق 
اإلنســـان اخلاصة بأبناء 
التبت في جمهورية الصني 

الداالي الما بعد لقائه أوباما في البيت األبيض       )ا.پ(الشعبية«.


