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بغدادـ  أ.ف.پ: قال مصدر في مكتب قناة »العربية« الفضائية في 
بغداد إن املكتب أغلق امس أثر تلقي معلومات من مصادر أمنية حول 
استعداد مجموعة إرهابية القتحامه وتفجيره.وأضاف املصدر رافضا 
ذكر اســــمه أن »مصادر في وزارة الداخلية ابلغتنا معلومات تتعلق 
مبجموعة إرهابية تراقب عن كثب املكتب الواقع في منطقة احلارثية 
غرب بغداد استعدادا القتحامه رمبا«. وتابع أن اإلدارة طلبت من جميع 

العاملني من موظفني وصحافيني وفنيني عدم احلضور امس.

..وتهديدات إرهابية تغلق مكتب قناة »العربية« في بغداد
أنقرة ـ أ.ش.أ: بدأت تركيا االستعدادات اخلاصة بنشر قوات 
محترفة على حدودها مع العراق للتصدي لعناصر منظمة حزب 

العمال الكردستاني االنفصالية. 
وقال األمني العام لرئاسة هيئة أركان اجليش التركي اجلنرال 
فريد جوالر ـ في مؤمتر صحافي امس ـ إن االستعدادات املبدئية 
بدأت لتغيير بنية القوات التركية في مناطق جنوب شرق البالد 

إلى بنية محترفة.

تركيا تعد لنشر قوات محترفة على الحدود مع العراق

تستهدف قطاع الطاقة اإليراني.. استكمااًل لنظيرتها من مجلس األمن واالتحاد األوروبي

واشنطن ترى أنها ستحرز مع تعيين الجنرال »المميز« 

اشتباكات بين األمن وعناصر من القاعدة في المدينة

العقوبات األميركية الجديدة ضد إيران تجتاز الكونغرس وتنتظر مصادقة أوباما

بترايوس يدعم أوباما: سحب القوات من أفغانستان العام المقبل

اليمن يعلن حالة التأهب القصوى في عدن خشية تسلل إرهابيين
عواصمـ  وكاالت: أعلنت وزارة الداخلية 
اليمنية حال التأهب القصوى على سواحل 
عدن. وطالبت األجهزة األمنية بإحكام قبضتها 
على هذه السواحل وإبقائها حتت رقابتها 
الدائمة منعا لتسلل أي عناصر إرهابية إلى 

داخلها، أو تهريب أسلحة إليها.
ودعت الوزارة في بيــــان على موقعها 
األجهزة األمنية ملواجهة كافة االحتماالت ملنع 
أي عمل إجرامي في العاصمة االقتصادية 

لليمن.
وكان مســــؤول أمني ميني قد اعلن في 

وقت سابق امس أن الشرطة اليمنية اشتبكت 
مع مســــلحني يشــــتبه بأنهم من متشددي 
القاعدة في مدينة عدن جنوب اليمن، وألقت 
القبض على عدد منهم أثناء قيامها بعملية 
تفتيــــش بحثا عن مجموعة هاجمت مبنى 

للمخابرات.
وأبلغ املسؤول بأن اشتباكات تفجرت 
أثنــــاء عملية تفتيش مــــن منزل آلخر في 
حي السعادة باملدينة الساحلية اجلنوبية 
في محاولة للقبض على متشــــددين شنوا 
هجوما على مقر املخابرات في عدن، أسفر 

عن مقتل 11 شــــخصا يوم السبت املاضي.
وقال املسؤول »مت إلقاء القبض على بعض 
املشتبه بهم«، وامتنع عن إعطاء مزيد من 
التفاصيل. وألقى اليمن باملســــؤولية على 
جنــــاح القاعدة في البالد عن الهجوم الذي 
أغار خالله متشددون يرتدون زيا عسكريا 
على مبنى املخابرات، وقتلوا ســــبعة من 
ضباط األمن وثالث نساء وصبيا في السابعة 
من العمر، وأطلقوا سراح بضعة معتقلني. 
وقالت السلطات اليمنية في وقت سابق إنها 
ألقت القبض على قائد املجموعة التي نفذت 

الهجوم. ويكافح اليمن من أجل قمع حركة 
انفصالية في اجلنوب وتعزيز وقف اطالق 
النار مع املتمردين احلوثيني في الشــــمال. 
كمــــا أنه يقع حتت ضغط دولي الســــكات 
الصراعات الداخلية من اجل التركيز على 
وجود متنام للقاعدة في البالد. وقبل يوم 
واحد من هجوم السبت املاضي على مبنى 
املخابرات في عدن هددت ذراع تنظيم القاعدة 
في اليمن بالرد على حملة للدولة ضده في 
شرق البالد داعية شيوخ القبائل في املنطقة 

حملاربة احلكومة.

واشنطنـ  سي.إن.إنـ  أ.ف.پ: 
بعد استبدالها باجلنرال ستانلي 
ماكريســــتال على عجل اجلنرال 
ديڤيد بترايوس على رأس القوات 
املتحالفة في افغانســــتان، أكدت 
الواليات املتحدة انها »لم تغرق« 
في مستنقع حرب يعتقد كثيرون 
أنه ال ميكن كسبها إذا بقيت األمور 

على حالها.
وقال وزير الدفــــاع االميركي 
روبرت غيتس »ال اعتقد أننا في 
مستنقع« في أفغانستان »بل اعتقد 
التقدم واعتقد  اننا نحقق بعض 

اننا نتقدم الى االمام«.
وأضاف ان اجلنرال بترايوس 
ســــتكون له كل الصالحية »في 
القيام بتغييــــرات تكتيكية لكن 
الشــــاملة ستظل  االستراتيجية 

هي ذاتها«.
وفي الواقع فان تصريح غيتس 
هذا ما هو إال تأكيد على ما سبق 
ان شــــرحه الرئيس باراك اوباما 
حني اعلن استبداله مباكريستال 
بترايــــوس من ان وجــــه القيادة 
العسكرية تغير لكن االستراتيجية 

االميركية تبقى هي ذاتها.
وكرر اوباما امــــس االول في 
مؤمتر صحافي مع نظيره الروسي 
دميتــــري مدڤيديڤ بواشــــنطن 
التعبير عن الفكرة ذاتها، مؤكدا ان 
اجلنرال بترايوس سيكون »مميزا« 
على رأس قوات احللف االطلسي 
وان الواليات املتحدة مستمرة في 

توجهها في افغانستان.
وفــــي اول تصريحاتــــه، قال 
اجلنرال ديڤيد بترايوس إنه يدعم 
املوعد الذي حدده الرئيس األميركي 
باراك أوباما للبدء بسحب القوات 
األميركية من أفغانستان في شهر 

يوليو عام 2011.
ويأتي دعم بترايوس للموعد 
الــــذي حدده أوباما لبدء ســــحب 
القوات األميركية من أفغانستان 
رغم أن هذا املوعد يشــــكل نقطة 
محوريــــة في اجلدل بــــني أوباما 
النواب اجلمهوريني  والعديد من 

املنتقدين له في الكونغرس.
وعبر بترايوس عن احترامه 
وتقديره ألعمال ســــلفه اجلنرال 
إلى  ستانلي ماكريستال، مشيرا 

أن الظروف احمليطة بالتغيير في 
القيادة »حزينة«.

وجاءت تصريحات بترايوس 
هذه بعد قليــــل من تعيينه قائدا 
للقوات األميركية في أفغانستان، 
خلفا ملاكريستال، الذي استقال من 
منصبه مؤخرا على خلفية تهكمه 
على نائب الرئيس األميركي، جو 
بايدن، في مقالة نشــــرتها مجلة 

»رولينغ ستون«.
الشــــكر  أوباما  وفيما وجــــه 
للجنرال ماكريستال، وجه انتقادات 
العســــكري  ضمنية للمســــؤول 
السابق، حيث أشار إلى التعليقات 
الصادرة عــــن األخير، واعتبرها 
تصرفا ال يرقى ملستوى مسؤول 

رفيع مبثل منصبه.
بيد ان التحــــدي يظل كبيرا، 
فعلى املســــتوى العسكري يرى 
اشد املتشــــائمني ان الهجوم على 
مرجه )جنوب افغانستان( الذي 

استهدف طالبان في الربيع املاضي 
كان فاشــــال. كما يبدو ان احلملة 
الســــتعادة قندهار من املتمردين 
تســــجل تأخيرا. وعلى املستوى 
املدني ينخر الفساد ادارة الرئيس 
املدعوم  كــــرزاي  االفغاني حميد 
بالكاد من واشــــنطن. لكن وزارة 
الدفاع االميركية ترى ان املعركة 

لم تخسر.
الى اجلنرال  وأشــــار غيتس 
بترايوس مؤكدا ان املهمة »صعبة 

ولكنها ليس مستحيلة«.
من جهتهم، ومــــع انهم كانوا 
وعدوا بدعــــم وزارة الدفاع، فان 
املشــــككني وعددهــــم كبيــــر في 
الكونغرس االميركي، يشــــيرون 
باصابع االتهام الى العبء الكبير 
الذي تكلفه الديبلوماسية االميركية 

على امليدان.
واملتهمان هما السفير االميركي 
في كابول كارل ايكنبيري ومبعوث 

واشــــنطن للمنطقة ريتشــــارد 
هولبروك وهما بالتحديد املسؤوالن 
اللذان انتقدهما اجلنرال ماكريستال 
في مقاله مبجلة رولينغ ستون.

الســــيناتور ليندســــي  وقال 
غراهام ان »اجلانب املدني يعاني 
بنظري من خلل وظيفي كامل. يجب 
تغيير العالقات بني القادة املدنيني 
)االميركيني( والرئيس )االفغاني 

حميد( كرزاي وحتسينها«.
واضاف محذرا »ادعو الرئيس 
الــــى اعتبار ذلــــك فرصة لتعيني 
اشــــخاص جدد علــــى االرض ال 
يحملون خلفيات قدمية. وان لم 
نحدث تغييرا ســــريعا، فسوف 
نخســــر حربــــا ال نحتمــــل ان 

نخسرها«.
وغداة ذلك قدم السيناتور جون 
ماكني دعمه للجنرال بترايوس، 
لكنه اضاف »نحتــــاج الى فريق 
جديد هنــــاك رمبا في الســــفارة 

وغيرها«.غير ان االدارة ردت على 
هذه الدعوات بتجديد ثقتها بكبار 

ممثليها املدنيني في افغانستان.
وقال املتحدث باســــم وزارة 
اخلارجيــــة مارك تونر ان وزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون لديها 
»ملء الثقة« بــــكل من ايكنبيري 
وهولبــــروك، مشــــددا علــــى ان 
»الرئيس قال بوضوح انه يجب 
اآلن املضي قدما ومواصلة ما يجب 
علينا القيام به«.ويشوب العالقات 
بني هولبروك وايكنبيري من جهة 
والرئيس االفغاني حميد كرزاي 

الكثير من التوتر.
املراقبني فان  وبحسب بعض 
التي وجهاها  السابقة  االنتقادات 
اليه، الســــيما اتهامات الفســــاد، 
حترمهما من اي نفوذ لدى كرزاي 
الذي يقيم في املقابل عالقات جيدة 
مع ماكريستال وقد عبر كرزاي علنا 

عن أسفه إلقالة ماكريستال. 

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: صادق الكونغرس االميركي 
بمجلســـيه امس االول على فرض حزمة واسعة من 
العقوبـــات الجديدة على ايران بهـــدف ارغامها على 
وقف برنامجها النووي، في مشـــروع قانون ينتظر 
مصادقة الرئيس باراك اوباما عليه لتدخل العقوبات 

حيز التنفيذ.
وصوت مجلس الشـــيوخ بإجماع اعضائه الـ 99 
لصالح مشروع القانون الذي سبق ان تفاوض عليه 
مع مجلس النواب الذي سرعان ما خطا الخطوة نفسها 
وصادق بعيد ساعات على مشروع القانون بأكثرية 

408 اصوات مقابل 8 نواب صوتوا ضده.

قطاع الطاقة

وتســـتهدف هذه الحزمة الجديـــدة من العقوبات 
قطاع الطاقة في ايران خصوصا، وهي تأتي لتستكمل 
العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس االمن الدولي 
على ايران قبل اســـبوعين وكذلـــك تلك التي فرضها 

االتحاد االوروبي.
ولكن خيـــار االوروبيين واالميركيين الذهاب في 
العقوبات ضد ايران ابعد مما ذهب اليه مجلس االمن، 
واجه انتقــادات شـــديــدة من مــوســـكو، وقــد اتت 
مصــادقـــة الكونغرس على العقوبـــات الجديدة في 
خضم زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدڤيديڤ الى 

واشنطن.
وقـــال هاري ريد زعيم االغلبية الديموقراطية في 
مجلس الشيوخ بعيد التصويت على مشروع القانون 
ان »غايتنا هي استهداف ايران في المواضع التي يمكن 
ان تكون اكثر ايالما للنظام«، مضيفا »يجب ان نمنع 
ايران من تطوير سالح نووي سيهدد بالتأكيد االمن 

القومي للواليات المتحدة واسرائيل«.
اما الســـناتور الجمهوري جون ماكين فاوضح ان 
مشـــروع القانون يهدف الى »وضع الشركات حول 
العالم امـــام خيارين: هل تريـــدون ان تتعاملوا مع 
ايران، ام تريـــدون التعامل مع الواليات المتحدة؟ ال 
نعتقد ان الخيار صعب، ولكننا ســـنجبر الشركات 

على القيام به«.

امتناع اوباما 

وعلى الرغم من اقرار مشروع القانون في الكونغرس 
بمجلسيه اال ان عددا من البرلمانيين اعرب عن قلقه 
من امكانية ان ال يصادق الرئيس عليه. وقال النائب 
الجمهوري ســـكوت غاريت ان »هذا النص هو نصف 
اجراء، نصف مشروع قانون، الن 50% منه يتوقف على 
مـــن؟ على ارادة الرئيس اوباما في تطبيق العقوبات 

سريعا«.
ويشدد مشـــروع القانون هذا عقوبات مفروضة 
بموجب قانون سابق، وذلك عبر اضافة سلسلة جديدة 
من العقوبات االقتصادية الجديدة اليه من اجل ارغام 

ايران على التخلي عن برنامجها النووي.

النفط المكرر

وتهدف هذه العقوبات الجديدة الى الحد من تزويد 
الجمهورية االسالمية بالنفط المكرر ومشتقاته. وهو 
يمنع الشـــركات، وتلك المتفرعة عنهـــا ايضا، التي 
تزود ايران بالمشتقات النفطية المكررة او تساعدها 
على تطوير قدراتها التكريرية، من دخول االســـواق 

االميركية.
ورغم ان ايران غنية بالنفـــط اال انها تضطر الى 

استيراد مشتقاته نظرا لضعف قدراتها المحلية في 
مجال التكرير.

ويدعو مشروع القرار كذلك الحكومة االميركية الى 
تحديد المسؤولين االيرانيين الذين ينتهكون حقوق 
االنسان واستهدافهم بعقوبات مثل منعهم من السفر 

وتجميد ارصدتهم.

النظام المالي األميركي

وتصل العقوبات الى حد منع البنوك غير االميركية 
من اســـتخدام النظام المالي االميركي في حال قامت 
بتعامـــالت مع عدد من الكيانـــات االيرانية المدرجة 
على القائمة السوداء، وفي طليعتها الحرس الثوري 

االيراني والعديد من البنوك.
وصادق مجلس الشيوخ االميركي في يناير على 
نسخته من مشروع القانون هذا، في حين اقر مجلس 

النواب نسخته في ديسمبر.
وفرض مجلس االمن الدولي عقوبات على ايران تنص 
خصوصا على منع الجمهورية االســـالمية من القيام 
باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة 
مثل مناجم اليورانيوم اضافة الى الســـماح بتفتيش 

السفن االيرانية في اعالي البحار.

عقوبات أوربية

كذلك قرر االتحاد االوروبي االسبوع الماضي فرض 
حزمته الخاصة من العقوبات بحق ايران وتستهدف 

قطاع تكرير النفط والغاز.
وردت ايران علـــى هذه العقوبات برفض عقوبات 
االمـــم المتحدة وتوعد االتحـــاد االوروبي باجراءات 

إيرانيون يهتفون ضد إسرائيل وأميركا خالل صالة اجلمعة في طهران أمس  )رويترز(انتقامية.

 أطباء فلسطينيون يسعفون أحد اجلرحى مبستشفى النجار بعد غارة اسرائيلية على أحد األنفاق جنوب غزة       )أ.پ(

رجل أمن أفغاني يتلثم حتضيرا لترك موقعه العسكري  )رويترز(

حماس في الذكرى الرابعة ألسر شاليط: إسرائيل سترضخ لنا

»سي.آي.أيه« تتوقع انهيار إسرائيل
 في غضون األعوام العشرين المقبلة

واشـــنطنـ  إيـــالفـ  أ.ف.پ: توقعت 
وكالة المخابرات المركزية األميركية الـ 
»سي.آي.ايه« أن إســـرائيل ستنهار في 
غضون األعوام العشرين المقبلة، ورأت 
الوكالة ان مشروع تشكيل حكومتين في 
فلسطين أمر مســـتحيل حيث سيفضي 
الى تشكيل حكومة ديموقراطية يعيش 
في ظلها المواطنون بمختلف قومياتهم 
ومذاهبهم ودون أي تمييز ليعيشوا الى 
جانـــب بعضهم البعض في اطار الحرية 

وحصولهم على الحقوق المتساوية.
واعتبرت تشـــكيل مثل هذه الحكومة 
الســـبيل الوحيـــد لتســـوية القضيـــة 
الفلسطينية بصورة منصفة وأكدت في 
الوقـــت ذاته أن حل هـــذه القضية دون 
عودة المشـــردين في عامي 48 و67 أمر 

مستحيل.
وتوقعت وكالة الـ »ســـي.آي.ايه« أن 
الفلسطينيين ستؤدي  المشردين  عودة 
الى هجرة أكثر من مليوني إســـرائيلي 
الى أميركا خالل األعوام الخمســـة عشر 

المقبلة.
ويعيش في الوقت الحاضر أكثر من 500 
ألف إسرائيلي في األراضي الفلسطينية وهم 
يحملون جوازات سفر أميركية يعيش 300 

ألف من هؤالء في والية كاليفورنيا.
إلى ذلك، قالت حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( امس في الذكرى الرابعة ألسر 
الجندي اإلســـرائيلي جلعاد شاليط، ان 
إسرائيل »سترضخ« في النهاية لشروط 

المقاومة الفلسطينية لإلفراج عنه.
وقال أســـامة حمدان عضـــو المكتب 
السياسي للحركة من بيروت في تصريحات 
لموقع كتائب عز الدين القسام االلكتروني 
»هذا العدو لـــن ينفعه في النهاية اال ان 
يرضخ بإذن اهلل لشروط المقاومة وإرادتها 

ومطالبها كي نرى أسرانا أحرارا«.
وأوضح ان شـــروط حركتـــه التمام 
الصفقة »ما زالـــت كما هي والعدو تقدم 
باتجاه الشروط مسافة جيدة ثم تراجع 
في نهاية فترة اولمرت ألســـباب تتعلق 
به، مازال الوسيط يبذل جهده ولكن منذ 

تسلم نتنياهو الحكومة حتى اآلن ال جديد 
في هذا الموضوع«.

وشدد حمدان على ان »األجهزة األمنية 
الصهيونية التزال تسعى للوصول الى أي 
معلومة وانها لو نجحت في الوصول الى 
أي طرف خيط يقودها للجندي األسير لن 

تتوانى عن القيام بأي إجراء«.
وأضاف »من ايجابيات ونجاح المقاومة 
باالحتفاظ بشاليط ما رأيناه خالل العدوان 
على غزة من قرار صهيوني بتصفية أي 

جندي صهيوني يقع في األسر«.
وثمن حمدان دور كتائب عزالدين القسام 
»في نجاحهم في تنفيذ هذه العملية ومن 
ثم نجاحهم بفضل اهلل سبحانه وتعالى 
في اإلبقاء على هذا الجندي قيد األســـر 
رغم محاوالت االحتالل للوصول إليه اما 

خطفا واما اغتياال«.
واعتبر ان نجاح الكتائب في الحفاظ على 
الجندي اإلسرائيلي لمدة اربع سنوات يعود 
الى انهـــم »التزموا كل القواعد واألصول 
في هذا العمل وانضبطوا خاللها وهذه هي 
النجاح واالرتباط باهلل سبحانه  قواعد 
وتعالى واعتبار ان هذه المهمة هي مهمة 

في سبيل اهلل«.
وأشـــار حمدان الى ان اسر شاليط لم 
يأت »ترفا وال رغبة في مجرد االحتفاظ به 
وانما جاء ألجل قضية نبيلة على مستوى 
الوطن الفلسطيني وهي إخراج األسرى 
الذين يدعي العدو انه لن يخرجهم ويحاكم 

مجاهدينا بعشرات السنين«.
وتم أســـر الجندي اإلسرائيلي، الذي 
يحمل ايضا الجنسية الفرنسية، في يونيو 
2006 عند تخوم قطاع غزة خالل عملية 
تبنتها كتائب عزالدين القســـام الجناح 
العسكري لحماس وفصيلين فلسطينيين 

آخرين.
وتتبادل إســـرائيل وحماس مسؤولية 
فشـــل آخر مفاوضات حول تبادل األسرى 
جرت بوســـاطة مصر ووسيط من أجهزة 
االستخبارات األلمانية، بعدما بدا مرجحا في 
ديسمبر التوصل الى اتفاق يقضي بإطالق 
سراح ألف أسير فلسطيني مقابل شاليط. 


