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 غزة ـ أ.ش.أ: صرح مسؤولون إسرائيليون امس بأن وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس سيزور 
إسرائيل في السابع والعشرين من الشهر اجلاري إلجراء محادثات من املتوقع أن تركز على الطموحات 

النووية اإليرانية، والعالقات االستراتيجية األميركية ـ اإلسرائيلية.
  وذكرت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن غيتس سيكون ثاني عضو في إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما الذي يستقبله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، بعد وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون في مارس املاضي. ومن املتوقع أن يسعى غيتس إلى إيجاد حل للخالف القائم بني 

البلدين بسبب عملية توسيع مستوطنات الضفة الغربية. 

 غيتس يزور إسرائيل في ٢٧ يوليو الجاري

 موسوي يطالب بتشكيل لجنة محايدة للنظر في األزمة.. والسلطات اإليرانية تفرج عن آخر موظف إيراني في السفارة البريطانية

 عريقات يؤكد اجتماعه مع متكي في شرم الشيخ

 متكي ألوباما: «إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا»
 القاهرةـ  د.ب.أ: أكد وزير اخلارجية اإليراني 
منوچهر متكي ان أي خطوة صادقة من جانب 
الواليات املتحدة ســـتكون موضع ترحيب في 
إيران. وأضاف متكي: «نقول للرئيس األميركي 
باراك أوباما (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 

كفورا) وعليه أن يسلك طريق الصواب».
  وقال متكي في حوار مع صحيفة «الشروق 
اجلديدة» املصرية امس ان ألوباما مواقف جديرة 
بالترحيب ولكنه يتعرض لضغوط شديدة من 
أطراف عـــدة «ومازال عليه أن يبني أنه ميتلك 
مقومات القيادة والقدوة». وفيما يتعلق بتأخر 
إيران في إعالن حزمة املقترحات واألفكار التي 
تنوي طرحها على الغرب، قال متكي للصحيفة 
خالل وجوده في مصر لرئاسة وفد بالده في قمة 
عدم االنحياز: «إذا رأينا استعدادا من جانبهم 
للتفاعل معها فسنسلمها لهم»، مؤكدا أن بالده 

أبلغت األطراف الغربية بأنه «ال جدال وال حوار 
حول احلق احلتمي إليران في االستخدام السلمي 
للطاقة النووية». وحذر متكي من ان إيران ال 
ميكنها االنتظار لألبد لترى تغييرا حقيقيا في 
السياسات األميركية. وحول ما تثيره إسرائيل 
حول توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية 
اإليرانية، قـــال متكي: «في زمن ما كان الكيان 
الصهيوني إذا أراد الهجوم على أي مكان قام بذلك، 
لكن الظروف اختلفت خالل العامني املاضيني، 
وأعتقد ان الصهاينة يعون متاما ما ســـيحدث 
لهم إذا ما جترأوا وفكروا في الهجوم على إيران، 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي املؤمنني». وعما 
إذا كانت طهران تخشـــى من مؤشرات حدوث 
تقارب في العالقات األميركية السورية، شدد 
متكي على أن ســـورية دولة مستقلة وتتخذ 

القرارات التي تتفق مع مصاحلها الوطنية. 

اللقــــاء، االول من نوعه على 
هذا املســــتوى منذ عشــــرات 
الســــنني والذي استمر ساعة 
بني عريقــــات ومتكي، تناول 
االوضاع الفلسطينية الداخلية 
واالوضاع االقليمية ووجوب 
اجناح املصاحلة الفلسطينية 

الداخلية برعاية مصر».

اخلميس املاضي ويعتبر االول 
على هذا املستوى منذ انشاء 
السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤، 
على ضرورة اجناح احلوار بني 
حركتي فتح وحماس، وايجاد 

توازن بينهما.
  وقال مسؤول رفيع املستوى 
رفض الكشف عن هويته «ان 

 طهران ـ د.ب.أ: اكد رئيس 
املفاوضات في منظمة  دائرة 
التحريــــر صائــــب عريقات 
نبأ لقائه بوزيــــر اخلارجية 
االيرانــــي منوچهر متكي في 
شرم الشــــيخ قبل ثالثة ايام 
وذلك في اول مبادرة منذ قيام 
الســــلطة الوطنية عام ١٩٩٤. 
واكــــد عريقــــات فــــي حديث 
ملراســــل وكالة انبــــاء «معا» 
الفلســــطينية املســــتقلة انه 
بحث مع الوزير االيراني جملة 
القضايا اهمها املصاحلة  من 
الوطنيــــة والوحدة الوطنية 
الفلسطينية وقضايا اقليمية 
اخرى. واضاف ان متكي اكد 
على ان ايــــران حريصة على 
القضية الفلسطينية واملصالح 
الفلسطينية. كما شدد الطرفان 
خــــالل اللقــــاء، الــــذي جرى 

 طهران ـ وكاالت: أعلن النائب 
األول لرئيس اجلمهورية اإليرانية، 
وصهر الرئيس اإليراني اسفنديار 
رحيم مشــــائي امس، تخليه عن 
تولي مهام هذا املنصب، إثر موجة 
مــــن االنتقــــادات مــــن احملافظني 
واإلصالحيني على حد سواء والتي 
وصلت إلى حد املطالبة بعزل جناد 
بسبب إعالن مشائي العام املاضي 
أن إيــــران هي «صديقة الشــــعب 

اإلسرائيلي». 
  وفي تطور آخر، يجري رئيس 
مجلس خبراء القيادة أكبر هاشمي 
رفســــنجاني، في مدينة مشــــهد 
الدينية، مشاورات مع عدد من كبار 
علماء الدين حول األزمة الراهنة 
القيادي  اقتــــرح  البالد، فيما  في 
اإلصالحي مير حســــني موسوي 
تشــــكيل جلنة محايدة للنظر في 

األزمة.
  وعودة إلى موضوع االستقالة 
فقد ارتفعت في وقت سابق حدة 
االنتقـــادات فـــي إيران بســـبب 
تعيـــني جناد صهره اســـفنديار 
رحيم مشـــائي نائبا أول له، منذ 
٣ ايام، بدءا من معســـكره حيث 
كتب حسني شريعتمداري مدير 
صحيفة كيهـــان «من الضروري 
الغاء تعيني رحيم مشائي احتراما 
للشـــعب احملافظ» الوفي ملبادئ 
الثورة االسالمية، مرورا برئيس 
كتلة رجال الدين محمد تقي التي 
تضم أكثر مـــن أربعني نائبا في 
البرملـــان، اضافة الـــى انتقادات 
رئيس البرملـــان علي الريجاني، 
وانتهاء بانضمام كتلة «خط االمام 
اخلميني»، التي تضم نحو ستني 
نائبا الى املنتقدين، حيث طالبت 
بطرح فقدان أحمدي جناد للكفاءة 

السياسية، وعزله. 
  داود قنبري املتحدث باسم الكتلة 
اعتبر إصــــرار أحمدي جناد على 
تعيني قريبه، على رغم معارضة 
مائتي نائب لتصريحاته السابقة 
حــــول إســــرائيل، والتي وصف 
فيها األخيرة بالصديقة للشــــعب 
اإليراني، مبنزلة إعالن حرب على 
البرملان، وقال إن مناقشــــة كفاءة 
الرئيس السياســــية في البرملان 

باقالة مشائي.
االعلــــى  املرشــــد    واضطــــر 
للجمهورية االسالمية علي خامنئي 
في نهاية االمر الى التدخل لوضع 
حد للجدل فندد بتصريحات مشائي 

ودعا الى طي املسألة.
  كما انتقد رجل الدين احملافظ 
احمد خامتي احد ائمة صالة اجلمعة 

في طهران، تعيني مشائي.
  وقال خامتي «ان هذا التعيني حتد 
العضاء مجلس اخلبراء والبرملان» 
الذي كان انتقد تصريحات مشائي 
في ٢٠٠٨، بحسب صحيفة اعتماد 

ملي.
  واضاف احمــــد خامتي املقرب 
من احلكومة «يبدو ان هذا التعيني 
(سيكون) مصدر توتر بالنسبة 

للحكومة».
  من جهته طلب محمد تقي رئيس 
كتلة نواب رجال الدين تدخل املرشد 
االعلى القالة مشائي، بحسب اعتماد 

ملي.
  وفي تطور آخر، يجري رئيس 
مجلس خبراء القيادة أكبر هاشمي 
رفســــنجاني، في مدينة مشــــهد 
الدينية، مشاورات مع عدد من كبار 
علماء الدين حول األزمة الراهنة 
القيادي  اقتــــرح  البالد. فيما  في 
اإلصالحي مير حســــني موسوي 
تشــــكيل جلنة محايدة للنظر في 

األزمة.
  الى ذلــــك افرجت الســــلطات 
االيرانية امس بكفالة عن آخر موظف 
ايراني في السفارة البريطانية كانت 
اعتقلته مــــع ثمانية آخرين على 
التي اعقبت  خلفية االحتجاجات 
االنتخابات الرئاسية في ١٢ يونيو 

الفائت، وفق ما اعلن محاميه.
  وقــــال احملامي عبــــد الصمد 
خرمشاهي من امام سجن ايوين 
حيث كان املوظف حســــني رسام 
موقوفا «لقد افرج عنه للتو. انه 
بخير وال يبــــدو عليه انه يعاني 

اي مشكلة».
  وكان احملامي قال في وقت سابق 
«لقد مت دفع كفالة بقيمة مليار ريال 
(١٠٠ الف دوالر)» من اجل اطالق 
سراحه، مضيفا انه سيحاكم الحقا 

بتهمة املس باالمن الوطني. 

واحــــدة من الطرق التي ســــتنقذ 
البالد مــــن أزمتها الراهنة. واتهم 
قنبري أحمدي جناد بالعمل على 
تشكيل حكومة عائلية من املقربني 
منه، واصفا األمر بأنه خطير، وأن 
حتديه إرادة البرملان يفقد البرملان 

وظيفته الدستورية.
   وكانــــت مصــــادر قريبة من 
الريجاني قد أكدت أنه أبدى قلقا 
شديدا من مستقبل العالقة املقبلة 
بني البرملــــان والرئيس، قائال إن 
احلكومة املقبلة ستكون ضعيفة، 
وإن أحمدي جناد لم يستشر أحدا 
من علية القوم حول مشائي املثير 

للجدل. 
  وقبل ذلك ذكر رئيس كتلة علماء 

الدين في البرملان أن هذا التعيني 
سيؤدي إلى مواجهة حقيقية مع 
البرملان، ومع مراجع الدين بسبب 
تصريحات مشائي اإليجابية حول 

اإلسرائيليني.
  وعودة الى شريعتمداري مدير 
صحيفة كيهان والذي يعني مديرها 
من قبل املرشد االعلى للجمهورية 
الكثير  علي خامنئي، اضاف «ان 
من االشخاص املقربني من الرئيس 
وكذلك الشعب الذي يدعمه، يعارض 
تعيــــني رحيم مشــــائي وقلق من 

ذلك».
  ويعتبر مشائي مقربا جدا من 
احمدي جناد وابنته متزوجة من 
ابن الرئيس، وكان مشــــائي اعلن 

في يوليو ٢٠٠٨ ان ايران «صديقة 
الشعب االسرائيلي»، في تصريح 
غير معهود اطالقا من جانب مسؤول 
ايراني ويتباين مع خطاب طهران 

الشديد اللهجة حيال اسرائيل.
  وقال مشائي «ان ايران اليوم هي 
صديقة الشعب االميركي والشعب 
االسرائيلي. ما من امة في العالم 

هي عدوتنا وهذا فخر لنا».
  واضاف «اننا نعتبر الشــــعب 
االميركــــي مــــن افضل شــــعوب 

العالم».
  واثارت تلك التصريحات آنذاك 
احتجاجات شــــديدة والسيما بني 
الدين واعضــــاء مجلس  رجــــال 
الذين طالبوا  الشورى احملافظني 

 المطالبة بعزل نجاد تجبر «صهره» على االستقالة  ..ورفسنجاني يبحث األزمة في مشهد

 موريتانيا: االنتخابات تأتي بقائد االنقالب 
رئيسًا والمعارضة تصفها بـ «المهزلة»

 الشرطة تؤكد وقوف الجماعة اإلسالمية وراء تفجيرات الجمعة

 إنذار كاذب بتفجير فندق «فور سيزون» في جاكرتا

 نواكشــــوط ـ أ.ف.پ: أعلــــن 
الداخلية املوريتاني مساء  وزير 
امــــس انتخاب اجلنــــرال محمد 
ولــــد عبدالعزيــــز قائــــد انقالب 
السادس من اغسطس ٢٠٠٨ في 
موريتانيا، رئيســــا للجمهورية 
بنسبة ٥٢٫٥٨٪ من األصوات في 
االقتراع الرئاسي الذي جرى اول 

من امس (السبت).
   وقال الوزير محمد ولد رزيزمي 
«مت انتخاب محمد ولد عبدالعزيز 
الــــذي حصل علــــى ٥٢٫٥٨٪ من 
األصوات رئيســــا للجمهورية»، 
وذلك بعدما أدلى بالنتائج الكاملة 
غير النهاية للــــدورة األولى من 
االنتخابات.  وتابع وزير الداخلية 
«وأؤكــــد هنا انني لــــم أتلق أي 
شكوى او طعن يشكك في صدقية 
االنتخابات رغم معلومات وصلتنا 
عن إصدار أربعة مرشــــحني (من 
املعارضة) بيانــــا يرفض نتائج 
التصويــــت». بدورهــــا وصفت 
املعارضــــة النتائــــج «باملهزلة». 
وكانت النتائج اجلزئية أفادت بأن 
رئيس اجلمعية الوطنية ومرشح 
اجلبهة املعارضة لالنقالب مسعود 
ولد بلخير حل في املرتبة الثانية 
بفارق كبير وحصل على ١٦٫٧٢٪ 

من األصوات يليــــه رئيس اكبر 
احزاب املعارضة احمد ولد داداه 

بنسبة ١٣٫٨٦٪ من االصوات.
  وحل في املرتبة الرابعة املرشح 
ابراهيم ســــار الــــذي ينتمي الى 
اقلية السود املوريتانيني بنسبة 
٥٫٠١٪. وحصل املرشح االسالمي 
املعتدل جميل ولد منصور الذي 
ترشح للمرة االولى على ٤٫٥٧٪ 
من األصوات متقدما على الرئيس 
السابق للمجلس العسكري العقيد 
اعل ولد محمد فال (٣٫٧٩٪) الذي 
أعاد السلطة للمدنيني في عملية 

انتقالية اعتبرت منوذجية.

  وبلغت نسبة املشاركة ٦١٫٤٦٪ 
حسب نفس املصدر. وندد ابرز ٤ 
مرشحني معارضني صباح امس 
أمــــام الصحافيني مبا وصفوه بـ 
انتخابية حتاول إضفاء  «مهزلة 
الشرعية على انقالب» السادس من 
أغسطس ٢٠٠٨. وكان ولد بلخير 
يتحدث باسم ٣ مرشحني آخرين 
هم احمد ولد داداه مرشــــح اكبر 
حزب معــــارض واعل ولد محمد 
فال وحمادي ولد ميمو الســــفير 
السابق واملرشح املستقل. واصدر 
املرشحون الـ ٤ بيانا أعلنوا فيه 
رفضهم «النتائج املعدة ســــلفا» 
القتراع امس األول ودعوا املجتمع 
الدولــــي الى التعجيــــل بتحقيق 
مســــتقل حول املخالفــــات التي 
قالــــوا انهم الحظوها. كما طلبوا 
من «اجلهات املعنية» مثل املجلس 
الدستوري ووزارة الداخلية عدم 
املصادقــــة علــــى النتائج ودعوا 
الشعب املوريتاني «الى التعبئة 
إلفشال االنقالب االنتخابي». واتهم 
املرشــــحون اجلنرال عبدالعزيز 
بعمليــــة غــــش مكثفة تشــــمل 
«التالعــــب باللوائح االنتخابية» 
الشــــامل» واستخدام  و«الفساد 

وثائق انتخابية مزورة.

ـ وكاالت: بعد يومني   جاكرتا 
على مقتل ٩ اشخاص من بينهم 
٥ اجانب في عمليتني انتحاريتني 
دمرتا قاعتــــي املطعم في فندقي 
املاريــــوت والريتز كارلتون، قال 
ناطق أمنى اندونيســــى امس ان 
الشرطة االندونيسية تلقت انذارا 
كاذبا بشأن عزم مجموعة ارهابية 
على تفجير فندق «فور سيزون» 
الغربيون بجاكرتا،  الذى يرتاده 
فيما اكدت الشرطة االندونيسية 
امــــس ان تفجيــــري اجلمعة من 
ترتيب اجلماعة االسالمية الناشطة 
اقليميا والتي كانت السلطات تامل 

ان تكون اضعفتها بعد سلسلة من 
العمليات الدامية. وقال املتحدث 
الشــــرطة نانان سوكارنا  باسم 
املدرســــة  ان االنتحاريــــني «من 
نفسها» التي ينتمي اليها منفذو 
العمليات الســــابقة. وبالرغم من 
ان اي جهــــة لــــم تتــــنب العملية 
املزدوجة فان الشرطة تشير الى 
«نقاط التطابق» امللحوظة بينها 
وبني عمليات اجلماعة االسالمية 
التي ادت الــــى مقتل حوالى ٢٥٠ 
شخصا في بالي وجاكرتا بني ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٥. وقال «عثرنا على معدات 
مطابقة، ومــــواد مطابقة، وطرق 

عمل مطابقة»، مضيفا ان احملققني 
يعملون للتعــــرف على هويتي 
الرجلني. كما حلظت نقاط تشابه 
بــــني العبوتني املفجرتني اجلمعة 
ومواد متفجرة اكتشفت مؤخرا في 
منزل في سيالكاب (غرب جاوا) 
التي تعتبر مالذ نور الدين توب 
احد املخططني املفترضني لعمليات 
اجلماعة االسالمية وتسعى اجلماعة 
التي تقيم عالقات مع القاعدة الى 
اقامة دولة اسالمية تضم ماليزيا 
واندونيسيا وسنغافورة وسلطنة 
بروناي وجنوب الفلبني وجنوب 

تايلند. 

 اجلندي االميركي املخطوف في الڤيديو الذي بثته طالبان             (أ.ف.پ) 

 صورة ارشيفية للنائب األول لرئيس اجلمهورية اإليرانية وصهره اسفنديار رحيم مشائي                       (أ.پ) 

          صورة ارشيفية لعريقات ومتكي   (أ.ف.پ) 

 أول جندي أميركي تأسره «طالبان» يطالب بالده
   في ڤيديو باالنسحاب من أفغانستان

 كابول ـ د.ب.أ: بثت حركـــة طالبان ليل امس 
األول شـــريط ڤيديو ألول جندي أميركي تأسره 
منذ بداية احلرب األميركية على أفغانســـتان في 
٢٠٠١، يدعو فيه الى ســـحب القوات األجنبية من 
كابول، في تسجيل أكد اجليش األميركي صحته 

واعتبره عملية «دعائية».
  وأضاف اجلندي في التســـجيل «رسالتي إلى 
احلكومة األميركية هي انه عليها ان تسحب قواتها 

من افغانستان ألنه ليس بلدنا».
  وأكدت متحدثة باســـم اجليـــش األميركي في 
أفغانستان أن الشخص الذي ظهر في شريط الڤيديو 
هو اجلندي األميركي املفقود وأن اجليش سيبذل 

كل شيء ممكن لضمان إطالق سراحه.
  وفي الشريط الذي بلغت مدته ٢٨ دقيقة وهو 
أول دليـــل على وجود اجلنـــدي املفقود على قيد 
احلياة، ظهر اجلندي حليق الرأس ويرتدي الزي 

التقليدي األفغاني.
  وقال اجلندي بصوت وقور أثناء جلوسه واضعا 

ســـاقيه في وضع متقاطع وهو ينظر ألسفل «أنا 
لدي صديقة تتمنى أن تتزوجني».

  وقال في الشريط الذي نشرت مقاطع منه على 
موقع يو تيوب الشهير «عندي جدة وجد. ولدي 
أسرة طيبة للغاية أحب أن أعود إليهم في أميركا. 

وأخشى أال أراهم مرة أخرى».
  وردا على سؤال أحد خاطفيه ما إذا كانت لديه 
رسالة لشعبه، قال اجلندي األسير «نعم إلى رفاقي 
األميركيـــني الذين يحبـــون بعضهم البعض هنا 
والذين يعلمون معنى أن أفقدهم، لديكم ســـلطة 

جلعل حكومتنا تعيدكم للوطن».
  وقال «أرجوكم أعيدونا للوطن حتى نعود إلى 
حيث ننتمي وليس هذا املكان وحتى ال تضيعوا 
وقتنا وحياتنا وحياتكـــم الثمينة التي ميكن أن 

نستثمرها في بالدنا».
  واضاف اجلنـــدي املخطوف قائال: «بكل تأكيد  
إن أميركا والشعب األميركي هما اللذان ميتلكان 

هذه السلطة». 

 لندن ـ عاصم علي 
  فيمـــا جدد الرئيس األفغانـــي حميد كرزاي 
دعوته إلى مفاوضات جديدة مع حركة «طالبان» 
ال تســـتثني أحدا حتى زعيمهـــا املال عمر «ألن 
العمليات العسكرية وحدها ال تكفي»، تصاعد 
اجلدل السياســـي واالعالمي في بريطانيا حول 
رفض حكومة غوردون بـــراون تزويد القوات 
البريطانية في أفغانســـتان مبروحيات حتتاج 
إليها حلمايتها في عملياتها البرية، عالوة على 
زيادة عديد جنودها. ويأتي هذا اجلدل بعد مقتل 
١٦ جنديا بريطانيا في هجمات لـ «طالبان» في 
إقليـــم هلمند منذ مطلع الشـــهر اجلاري، واثر 
اضطرار قائد اجليش البريطاني السير ريتشارد 
دانات الى اســـتخدام مروحيـــة أميركية لتفقد 
جنوده في افغانســـتان، نظرا الى «عدم توافر 
مروحية بريطانية لهـــذا الغرض»، كما صرح 
أخيرا.وتبني أمس أن وزارة الدفاع البريطانية 
رفضت ثالث صفقات لشـــراء مروحيات «بالك 
هوك» األميركية الصنع كانت آخرها «قبل أيام 
فقط»، نظرا الى التقشـــف احلاصل في املوازنة 
العامة. ونشرت صحيفتان بريطانيتان رسالة 

بعثها وزير املعدات البريطاني كوينتني ديفيز 
الى شركة «سيكورســـكي» األميركية املصنعة 
لـ «بالك هوك» يرفض فيها عرضها لبيع لندن 
مروحيات بأسعار مخفضة، وذلك رغم أن قواتها 
في أفغانســـتان حتتاج اليها لتفادي التنقل برا 
والوقوع في أفخاخ مقاتلي «طالبان». وبدال من 
امتام هذه الصفقة، ارتأت حكومة براون تأهيل 
أسطول مروحيات «بوما» القدمية التي يستخدمها 
اجليش البريطاني منذ فترة طويلة، وهو ما أثار 
انتقادات لها اتهمتها بقتل اجلنود عبر التقشف، 
كما لفتت صحيفة «ذي اندبندنت أون صنداي». 
وسبق أن انتقد تقرير للجنة الدفاع في البرملان 
البريطاني األداء الضعيف ملروحيات «بوما» في 

القتال كونها عرضة لالستهداف.
  وفي مؤشـــر الى انقســـام في صفوف حزب 
«العمال» احلاكم حيال هذه القضية، كتب وزير 
الدفاع البريطاني الســـابق جون هاتون مقالة 
فـــي صحيفة «ذي صنداي تلغـــراف» دعا فيها 
الى توفير مزيد مـــن املعدات املطلوبة للجيش 
البريطاني وارسال مزيد من اجلنود الى اقليم 

هلمند لتفادي وقوع مزيد من االصابات.  

 بريطانيا: انتقادات لحكومة براون لرفضها شراء مروحيات أميركية بأسعار مخفضة

 كرزاي يدعو للتفاوض مع «طالبان» وتشجيع المال عمر على المشاركة

 ١٦ قتيًال في تحطم مروحية مدنية 
في جنوب أفغانستان

ــا دعا  ــول ـ وكاالت: فيم  كاب
ــابق  وزير الدفاع البريطاني الس
جون هاتون إلى زيادة عدد القوات 
البريطانية في جنوب أفغانستان 
اعلنت ناطقة باسم القوة التابعة 
حللف شمال االطلسي مقتل ١٦ 
شخصا في حتطم مروحية مدنية 

في جنوب البالد.
ــوة الدولية  ــان للق ــال بي   وق
ــاء االمن  ــي ارس ــاعدة ف للمس
ان  ــاف)  (ايس ــتان  بأفغانس
املدنية حتطمت امس  «املروحية 
ــن مطار قندهار»  عند اقالعها م

جنوب افغانستان.
  وقالت اللفتنانت سام ترولوف 

ــم ايساف «قتل ١٦  املتحدثة باس
مدنيا في حادث التحطم». واضافت 
«هناك خمسة ضحايا آخرين جنهل 
ــن دون ان حتدد ما  حاالتهم» م
ــق بقتلى او  ــر يتعل اذا كان االم

جرحى.
  الى ذلك نقلت صحيفة صندي 
ميرور الصادرة امس عن وثائق 
سرية أن القوات البريطانية في 
ــرت على ترك  ــتان أجب أفغانس
القنابل احلية التي تركتها حركة 
طالبان خارج مواقعها عدة أسابيع 
ــبب افتقادها الفرق اخلاصة  بس
ــرات للقيام بإبطال  بنزع املتفج

مفعولها. 

 اجلنرال محمد ولد عبدالعزيز 


