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العربية34
والعالمية

دمشق ـ هدى العبود
قال الرئيس الس���وري بشار األسد إن »عودة جميع األراضي 
احملتلة حتى ح���دود الرابع من حزايران )يونيو( أمر غير قابل 

للتفاوض أو املساومة«. 
وأضاف األسد في كلمة له عبر مجلة جيش الشعب في الذكرى 
الرابعة والس���تني لتأسيس اجليش السوري »نحن ننشد بحق 
الس���ام العادل والشامل ولكن الفرق كبير بني الدعوة الصادقة 

إلرس���اء أسس هذا الس���ام وفق قرارات الشرعية الدولية وبني 
القبول باملطالب اإلسرائيلية املتناقضة مع مقومات السام تهربا 
من استحقاقاته. فالسام واالحتال نقيضان الميكن أن يجتمعا. 
وعودة جميع األراض���ي احملتلة حتى حدود الرابع من حزيران 
أمر غير قابل للتفاوض أو املساومة. واجلوالن العربي السوري 
سيبقى عربي اليد والوجه واللسان سوري الهواء واملاء واألرض 

واإلنسان وسيعود كاما إلى حضن الوطن األم«. 

األسد: عودة جميع األراضي المحتلة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة 

واشنطن � أ.ف.پ: رفضت الس����عودية امس االول دعوات ادارة 
الرئيس االميركي ب����اراك اوباما الى اتخاذ مب����ادرات عربية فورية 
لتطبيع العاقات مع اسرائيل، مطالبة الدولة العبرية بالبرهنة على 

جديتها حيال السام.
ورفض وزير اخلارجية الس����عودية االمير سعود الفيصل الذي 
كان يتحدث الى جانب وزيرة اخلارجية االميركية هياري كلينتون، 
ديبلوماس����ية »اخلطوة خطوة«، مؤكدا ض����رورة معاجلة القضايا 

االساسية مثل الدولة الفلسطينية والاجئني.
وقال الفيصل في مؤمتر صحافي مشترك مع كلينتون في واشنطن 

ان »املسألة ليست معرفة ما سيقدمه العرب«.
واضاف ان »املس����ألة احلقيقية هي ما ستعطيه اسرائيل مقابل 

هذا العرض الشامل«. 
ويشير الوزير السعودي بذلك الى املبادرة العربية التي اقترحتها 
السعودية واقرتها الدول ال�22 االعضاء في اجلامعة العربية. وتعرض 
هذه املبادرة على اس����رائيل تطبيعا كاما وش����اما في العاقات مع 
اسرائيل مقابل انسحابها من كل االراضي التي احتلتها في عام 1967 

واقامة دولة فلسطينية.
لكن االمير الفيصل الذي كان يقرأ بيانا، قال ان »اسرائيل لم تلب 
حتى اآلن مطلب وقف االس����تيطان الذي اعتبره الرئيس اوباما غير 
ش����رعي. وردا على س����ؤال طرحه صحافي حول ما ميكن ان تفعله 
السعودية اذا قررت احلكومة اليمينية التي يترأسها بنيامني نتنياهو، 
تغيير موقفها وجتميد كل النشاطات االستيطانية، قال الفيصل ان 
ما يقود الى طريق الس����ام في الش����رق االوسط »ليس االعان عن 

مبادرات بل معاجلة القضايا احلقيقية«. 
واتهم الوزير السعودي اسرائيل ايضا »مبحاولة حتويل االنتباه 
عن لب القضية« من خال التركيز على مسائل ثانوية، مثل مشكلة 

الطيران املدني.
وقال ان »هذه ليست الوسيلة للتوصل الى السام«، محذرا من ان 

ذلك لن يؤدي سوى الى »عدم االستقرار والعنف« في املنطقة.
وفي مؤشر على خافات، صرح سعود الفيصل بأن مباحثاته مع 
كلينتون اتسمت »بالصراحة والصدق واالنفتاح« بني اجلانبني لكنه 

دعا ادارة اوباما الى معاجلة النزاع العربي االسرائيلي بسرعة.
من جهته����ا، كررت هياري كلينتون الدع����وة التي وجهتها الى 
الدول العربية الش����هر املاضي الى اتخاذ خطوات لتطبيع العاقات 

مع اسرائيل.
وقالت في املؤمتر الصحافي »طلبنا ايضا من الدول العربية مبا 
فيها اصدقاؤنا في السعودية، العمل على اتخاذ مزيد من اخلطوات 
على طريق تطبيع العاقات مع اسرائيل ودعم السلطة الفلسطينية 

واعداد شعوبها لسام محتمل بني اسرائيل والفلسطينيني«.
وجاء تصريح كلينتون بعيد دعوة وجهها اكثر من مائتي برملاني 
اميركي الى خ����ادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى »القيام 

بخطوة كبيرة« حيال االعتراف بشرعية اسرائيل.
واش����ار هؤالء النواب وعلى رأس����هم الدميوقراطي براد شرمان 
واجلمه����وري اد رويس الى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس 
املصري انور الس����ادات الى القدس في 1977 واقامة عاقات مباشرة 

بني االردن واسرائيل في عهد امللك الراحل حسني.
وقالوا في رس����الة موجهة الى العاهل السعودي ان مبادرات من 

هذا النوع في العالم العربي ساعدت قضية السام.

الفيصل: إسرائيل لم تلّب 
حتى اآلن مطلب وقف االستيطان

رفض التطبيع الفوري 

حوالي 100 متهم بإثارة اعمال الشغب عقب االنتخابات الرئاسية لدى مثولهم امام احملكمة في طهران امس وفي االطار القيادي االسالمي محمد علي ابطحي                 )أ.ف.پ ـ رويترز(

 الدوري يدعو لتشكيل مجلس سياسي لفصائل المقاومة العراقية
بغداد � رويترز: دعا نائب الرئيس العراقي السابق 
عزت الدوري امس جميع الفصائل املس����لحة وغير 
املسلحة التي تقاتل الوجود االجنبي في العراق الى 
توحيد موقفها وتشكيل مجلس »وطني او سياسي او 

قيادة عليا« ملواجهة متطلبات املرحلة املقبلة.
وقال الدوري، في خطاب نش����ر على موقع على 
االنترنت يعتقد انه يستعمل من قبل فصائل حلزب 
البعث املنحل، »ندعو جميع الفصائل اجلهادية املسلحة 
ف����ي امليدان واالحزاب واملنظم����ات والتيارات خارج 
الوطن وداخله الى اقامة وحدة اجلهاد الشاملة على 

اساس ثوابت التحرير واالستقال«.
اضاف الدوري وهو واحد من القائل من كبار قادة 
النظام العراقي الس����ابق الذين لم يقعوا في قبضة 
القوات االميركية ان دعوته تتمثل »بتشكيل مجلس 
وطني او سياسي او قيادة عليا موحدة تضم كل القوى 
املسلحة وغير املسلحة من اجل توحيد املوقف واخلطاب 

السياسي واالعامي وتفعيله وتصعيده«.

وكان ممثلون عن االدارة األميركية 
قد عقدوا اجتماعني في وقت سابق 
هذا الع����ام في مدينة اس����طنبول 
التركية مع وفد ميثل مجموعة من 
ابرز الفصائل املسلحة من املقاومة 
العراقية تطلق على نفسها املجلس 
السياسي للمقاومة العراقية، وقال 
املتحدث الرسمي لهذه املجوعة ان 
االجتماع متخض عنه »التوقيع على 
وثيقة لتنظيم التفاوض بني الطرفني 
تضمنت اعترافا باملجلس السياسي 

للمقاومة العراقية«.
وفسر الدوري في خطابه »ثوابت 
القيادة املوحدة وه����ي: ال لقاء مع 

العدو للتفاوض اال بعد االعان الرسمي لانسحاب 
الشامل والفوري من العراق، واعان العدو الرسمي 
اعترافه باملقاومة املوحدة أنها هي املمثل الش����رعي 

والوحيد لشعب العراق، واطاق 
سراح جميع االسرى واملسؤولني 
واملوقوفني ودون استثناء، واعادة 
اجليش والقوات املس����لحة الى 
التعهد  اخلدمة باالضاف����ة على 
بتعوي����ض الع����راق على كل ما 
حلق به بس����بب االحتال ومن 

جرائه«.
وكانت قيادة حزب البعث قد 
شهدت قبل فترة ليست بالقصيرة 
انشقاقا في القيادة العليا للحزب 
عندما اعلن القيادي محمد يونس 
االحمد تش����كيله جناحا قياديا 
منفصا وهو ما رفضه الدوري، 

معتبرا االحمد خائنا بسبب هذا املوقف.
ويتواجد الغالبية العظمى من قادة حزب البعث 
وخاصة اولئ����ك الذين متكنوا من االفات من قبضة 

القوات األميركية خارج العراق.
وطالب الدوري في خطابه الزعيم الكردي مسعود 
البرزاني وقادة حزب االحتاد الوطني الذي يتزعمه 
الرئيس العراقي ج���ال الطالباني ب� »أال يخدعهم 
التخلخ���ل الظاه���ر الذي حصل في بني���ة العراق 
بفعل االحتال���ني االمبريالي الصهيوني واإليراني 
الصفوي فيذهبوا بعيدا في إيذاء العراق وش���عبه 

وتاريخه«.
وفي موقف يعكس حجم التحول في موقف حزب 
البعث خاصة جتاه اف����راد القوات االمنية العراقية، 
حرم ال����دوري في خطاب له قبل ما يقارب الش����هر 
مقاتلة القوات العراقية وافراد الصحوات والعاملني 
في مؤسسات الدولة املدنية رغم انه وصف احلكومة 

العراقية آنذاك بالعميلة.
وترف����ض احلكوم����ة العراقية وع����دد من القوى 
السياسية العراقية املؤتلفة مع احلكومة حاليا اجراء 

اي اتصاالت مع قيادات البعث.

حماس توعدت باعتقال ومحاكمة 
متسللي فتح من غزة إلى الضفة 

غ���زة � د.ب.أ: توع���دت 
املقالة  الفلسطينية  احلكومة 
التي تديره���ا حركة حماس 
باعتقال ومحاكمة أعضاء حركة 
فتح الذين غادروا قطاع غزة 
الغربية  إلى الضفة  بالتسلل 
للمش���اركة في املؤمتر العام 

السادس للحركة. 
وقال���ت وزارة الداخلي���ة 
املقالة في بيان  في احلكومة 
صحافي إن »كل من تس���لل 
للسفر خارج قطاع غزة بشكل 
غير قانوني أو بتنس���يق مع 
االحتال اإلس���رائيلي سيتم 

اعتقاله«.
وتوعدت الوزارة مبحاكمة 
كل من غادر قطاع غزة بالتسلل 

فور عودته للقطاع.
وغ���ادر عش������رات م���ن 
أعض���اء حركة فت���ح خال 
اليوم����ني املاضيني من قط���اع 
غزة إلى مدينة بيت حلم ف���ي 
الغربية للمشاركة  الضف����ة 
ف���ي املؤمتر العام الس���ادس 
املق���رر عق���ده في الرابع من 
اغسطس اجل��اري رغم إجراءات 

منع حماس لهم.
وقالت مص���ادر في حركة 
فتح إن هؤالء استطاعوا جتنب 
حواجز التفتيش التي أقامتها 
حركة حماس على طول الطرق 
املؤدية إلي معبر ايرز عبر طرق 

ترابية.
ونش���رت األجهزة األمنية 
التابع���ة حلرك���ة حماس في 
قطاع غ���زة حواجز تفتيش 
شمال قطاع غزة على مقربة 
من معبر ايرز في محاولة ملنع 

أعضاء فتح من السفر.
وتشترط حماس االفراج 
عن معتقليها السياسيني في 
الضفة الغربية لكي تس���مح 
العضاء فتح في غزة بالسفر 
الى الضفة للمشاركة باملؤمتر 

العام السادس للحركة.
وقد فشلت وساطات عربية 
وتركية في إقناع حماس التي 
تس���يطر على قطاع غزة منذ 
عامني بالسماح ألعضاء فتح 
باخلروج من القطاع للمشاركة 
باملؤمتر الذي يعقد ألول مرة 

في مدينة بيت حلم.

طهران � ا.ف.پ: نفى القيادي في 
التيار االصاحي في ايران محمد 
علي ابطحي امس خال محاكمته 
امام محكم���ة في طهران حصول 
عمليات تزوير ف���ي االنتخابات 
الرئاسية التي فاز فيها الرئيس 
محمود احمدي جناد بوالية ثانية، 
كما نقلت عنه وكالة انباء فارس. 
وقال ابطحي نائب الرئيس السابق 
محمد خامتي امام محكمة ثورية 
في طهران حي���ث يحاكم حوالي 
100 متهم في قضية االضطرابات 
التي اعقبت االنتخابات التي جرت 
ف���ي 12 يوني���و ان »االنتخابات 
)الرئاسية( العاشرة كانت مختلفة 
واستغرق التحضير لها عامني او 
ثاثة اعوام. اعتقد ان االصاحيني 
اتخذوا اجراءات للحد من سلطة 

املرشد« االعلى.
واضاف بحسب وكالة فارس 
»اؤكد لكل اصدقائي ولكل االصدقاء 
الذين يس���معوننا، ان موضوع 
التزوير في )االنتخابات في( ايران 
كان كذب���ة مت اختاقها من اجل 
اثارة اعمال الش���غب كي تصبح 
ايران مثل افغانس���تان والعراق 
وتقاسي االمرين ولو حصل ذلك 
لتبخر اس���م الثورة وملا بقي لها 

من اثر«.
وذكرت قناة العربية ان ابطحي 
ق���ال إن خامت���ي واملعارض مير 
حسني موسوي ورئيس مجلس 
تشخيص مصلحة النظام هاشمي 
رفسنجاني »أقسموا على العمل 
بش���كل جماعي«، مشيرا إلى أن 
»موس���وي غير مؤه���ل لقيادة 

اإلصاحيني«. 
وأكد أن »خامتي ورفسنجاني 
سعيا لانتقام من املرشد األعلى 

آية اهلل علي خامنئي«. 
ومن جانبهم، اعتبر االصاحيون 
في البرملان االيراني ان اعترافات 
ابطحي تأتي في س���ياق مؤامرة 

ضد الزعماء اإلصاحيني.
وتأت���ي ه���ذه احملاكمات قبل 
ايام قليلة م���ن اداء جناد اليمني 
الدس���تورية ف���ي اخلامس من 
اغس���طس اجلاري، وهو يسعى 
منذ ايام ال���ى تخفيف التوترات 
الناجتة عن انتقادات معس���كره 
احملافظ لبعض خيارات الرئيس 

السياسية. 
وقال���ت وكالة انباء فارس ان 

نحو 100 شخص س���يحاكمون 
ابتداء من الس���بت )امس( ومن 
بينهم شخصيات بارزة في معسكر 
االصاحيني وحتديدا من املقربني 
الى الرئيس السابق محمد خامتي، 
ومناصرون لزعيمي املعارضة مير 

حسني موسوي ومهدي كروبي.
ونقلت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية )ارنا( عن مصادر قانونية 
ان من ب���ني »مثيري الش���غب« 
احملال���ني للمحاكمة اش���خاصا 
التقطت صورهم وهم »يرتكبون 

جرائمهم«.
وقال���ت الوكال���ة ان ه���ؤالء 
االش���خاص متهمون ب� »االخال 
بالنظام والسامة العامة« و»اقامة 
عاقات مع املنافقني« وهي التسمية 

التي تطلقها السلطات االيرانية 
على تنظيم مجاهدي خلق، التنظيم 

املعارض االبرز في املنفى. 
واوضح���ت الوكالة االيرانية 
انهم متهمون ايضا »بحيازة اسلحة 
نارية وقناب���ل، ومهاجمة قوات 
الشرطة وامليليشيات االسامية، 
وبإرسال صور )التظاهرات( الى 

وسائل اعام معادية«.

 منظمة العفو الدولية 

ازاء ذلك طالبت منظمة العفو 
القيادة السياس���ية في  الدولية 
طه���ران بعدم إج���راء محاكمات 
»صورية« للمتهمني بإثارة أعمال 
الشغب. وقالت مونيكا لوكه األمينة 
العامة اجلديدة ملكتب منظمة العفو 

الدولية في أملانيا خال مقابلتها 
مع صحيفة »برلينر تسايتوجن« 
األملانية الصادرة امس: »سنتابع 
األمر حتى ال يصل إلى هذا احلد ألن 
من الضروري أن جترى احملاكمة 

بشكل عادل«. 
العفو  كم���ا طالبت منظم���ة 
الدولية القيادة السياسية في إيران 
بإطاق سراح املعتقلني السياسيني 
والتخلي عن أسلوب »التعذيب 
»داخل املعتقات وعودة احترام 

حرية الصحافة.  
وطالبت لوك���ه كذلك بتقدمي 
هؤالء املسؤولني »عن قتل أشخاص 
خ���ال االحتجاجات« للمحاكمة. 
وقد اوقف نحو 2000 ش���خص 
خال تظاهرات االحتجاج، افرج 

عن معظمهم فيما بقي نحو 250 
شخصا رهن التوقيف. 

وقتل نحو 30 ش���خصا جراء 
اعمال العنف. 

اعتقال 3 سياح أميركيين

من جهة اخرى ذكرت ش���بكة 
التلفزي���ون االخبارية االميركية 
»سي.ان.ان« ان السلطات االيرانية 
ام���س االول 3 س���ياح  اعتقلت 
اميركيني بعد اجتيازهم احلدود 
بني العراق وايران من كردستان 

العراقية.
وقال مسؤول كبير في االدارة 
االميركي���ة ان س���فارة الواليات 
املتحدة في بغداد على علم بهذه 

املعلومات وجتري حتقيقا. 

من جهته، اكد مسؤول في وزارة 
الدفاع االميركية )الپنتاغون( انه 
ليس بني املوقوفني اي عسكري 

اميركي. 
وذكرت الشبكة االخبارية ان 
االميركيني الثاثة كانوا يزورون 
الس���ياحية  آوه املنطقة  احم���د 
الش���عبية في اقليم كردس���تان 
العراق ال���ذي يتمتع بحكم ذاتي 
ولم ترسم حدوده مع ايران بشكل 
واضح في املنطقة التي احتجزوا 
فيها. واضافت ان اميركيا رابعا في 
املجموعة اصيب بوعكة صحية 
واضطر للبقاء في فندق، اتصل 
مع رفاقه الثاثة هاتفيا وقالوا له 
انهم مطوقون من قبل عسكريني 

ايرانيني.

بدء محاكمة 100 محتج على نتائج االنتخابات  
والقيادي اإلصالحي أبطحي نفى حصول تزوير 

إيران اعتقلت 3 سياح أميركيين قرب الحدود العراقية 

راسموسين توّلى رسميًا األمانة 
العامة للناتو وأيد التفاوض مع طالبان

بروكس����ل � د.ب.أ: أعرب األمني العام اجلديد حللف ش����مال األطلسي 
)الناتو( فوغ راسموسني تأييده إلجراء مفاوضات بني احللف ومجموعات 
من حركة طالبان في أفغانس����تان. وقال راسموس����ني، الذي تولى رسميا 
مهام منصبه اجلديد امس خلفا للهولندي ياب دي هوب شيفر، إن هناك 
مجموعات من حركة طالبان في أفغانس����تان ميك����ن التفاوض معهم من 
أجل التوصل إلى مصاحلة في أفغانستان. وأضاف راسموسني لصحيفة 
»بوليتكن« الدمناركية الصادرة امس أن هناك مجموعات أخرى في طالبان 
يتعذر احلوار أو التوصل التفاق معها بس����بب عدم احترامها ألي ش����يء 
س����وى القوة العس����كرية. وتأتي موافقة األمني العام اجلديد للحلف في 
أعقاب مطالب وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد ميليباند بإجراء مفاوضات 
مباشرة مع مجموعات معينة في طالبان في أعقاب اخلسائر الفادحة في 
األرواح التي تكبدتها القوات البريطانية بصفة خاصة اثناء هجوم قوات 
احلل����ف األخير ضد طالبان في اجلنوب. كما أكد راسموس����ني على هدف 
احللف بتعزيز التعاون بني دول االحتاد األوروبي وحلف الناتو مع قوات 
املساعدة األمنية الدولية في أفغانستان وارسال دول االحتاد أفراد شرطة 

لتأهيل الشرطة األفغانية.

قرغيزستان سمحت بنشر 
قوات روسية على أراضيها

تش����ولبون آتا � أ.ف.پ: سمحت قرغيزستان ملوسكو بنشر املزيد من 
القوات الروسية على ارض اجلمهورية الواقعة في اسيا الوسطى والتي 
تس����تضيف ايضا قاع����دة اميركية. وجاء في اتفاقي����ة وقع عليها رئيس 
قرغيزس����تان كرمانبك باكييڤ ونظيره الروس����ي دميتري مدڤيديڤ ان 
قرغيزس����تان »وافقت على االقتراح الروسي باستضافة وحدة عسكرية 
روس����ية اضافية« على اراضيها. وتؤكد الوثيق����ة التي وقعت في مدينة 
ش����ولبون آتا على ضفاف بحيرة ايس����يك كول في قرغيزستان ان حجم 

العديد العسكري للقوات املسلحة الروسية ميكن ان يصل الى فوج.
وتضيف الوثيقة ان اجلانبني س����يوقعان على اتفاق رسمي في االول 

من نوفمبر يتناول وضع القواعد الروسية في قرغيزستان.
وروسيا كان لديها سابقا قاعدة في قرغيزستان خارج العاصمة بشكيك 
وتسعى إلى أن يكون لديها قاعدة ثانية في مدينة اوش )جنوب( في اطار 
منظمة األمن اجلماعي التي جتمع حول روسيا ست جمهوريات من االحتاد 

السوفييتي السابق وتسعى لتحقيق توازن مع حلف شمال االطلسي.
في املقابل، تستخدم الواليات املتحدة قاعدة ماناس اجلوية في قرغيزستان 

التي تشكل دعما لوجستيا للقوات في افغانستان.

لندن: االستخبارات تفصل متعاطفين مع القاعدة 
لندن ـ عاصم علي

االستخبارات  واجهت 
الداخلية البريطانية أمس، 
تساؤالت في البرملان حيال 
مدى اختراق »متعاطفني« 
م���ع تنظي���م »القاعدة« 
صفوفها خال حملة جتنيد 
متسرعة نفذتها مللء »الفراغ 
االستخباراتي« في أعقاب 
اعتداءات لندن في السابع 
من يوليو عام 2005، والتي 
أودت بحياة 52 ش���خصا 

جميعهم من املدنيني. 
وتأتي هذه التساؤالت 
بعدما كشف رئيس جلنة 
االرهاب في البرملان باتريك 
مرسر أن االس���تخبارات 
الداخلية املعروفة بجهاز 
»ام آي 5« ش���نت حمل���ة 
تطهير لصفوفها من هذه 
االختراقات شملت أخيرا 

طرد 6 مجندين جدد بسبب 
»قلق خطير« من ماضيهم 
املتشدد، والسيما ارتياد 2 
منهم معسكر تدريب في 
باكستان حيث يعتقد أنهما 
التقيا ناشطني من تنظيم 
القاعدة. أما بقية املفصولني 
من سلك االس���تخبارات، 
فتب���ني أن هن���اك »فراغا 
زمنيا« في بيانات عملهم 
يصل الى 3 شهور، ما يؤشر 
الى احتمال تلقيهم تدريبا 
في معسكرات للقاعدة في 

افغانستان أو باكستان.
وأع���رب رئيس جلنة 
االره���اب ف���ي البرمل���ان 
البريطان���ي ع���ن قلق���ه 
حيال عدم اجتثاث أجهزة 
جمي���ع  االس���تخبارات 
املتعاطف���ني م���ع القاعدة 
بسبب حاجتها امللحة الى 

جمع مزيد من املعلومات 
عن اجلالية املس���لمة في 

الباد. 
وكش���ف أن الناشطني 
االس���اميني اللذين طردا 
من االستخبارات الداخلية 
تدربوا فيها ألسابيع عدة 
قبل فصلهما، فيما اشتبهت 
األجهزة في األربعة اآلخرين 

مبكرا. 
جه���ازي  أن  يذك���ر 
الداخلية  االس���تخبارات 
واخلارجية ش���نا حملة 
واسعة لتجنيد مسلمني في 
صفوفهما ف���ي يناير عام 
2006، أي بعد 5 شهور على 

وقوع االعتداءات. 
وموضع القلق البريطاني 
في هذه االختراقات هو أن 
املجندين اجلدد سيكونون 
موظفني في االستخبارات 

يديرون شبكات املخبرين 
التنظيمات  في صف���وف 

املتشددة. 
وسبق أن شنت أجهزة 
ومؤسسات أخرى مثل شركة 
االتصاالت البريطانية )بي 
تي( ومطار غاتويك وشبكة 
مترو األنفاق )أندرغراوند(، 
»حمات تطهير« ملوظفيها 
خصوص���ا  اس���تهدفت 
آس���يويني متعاطفني مع 

القاعدة. 
كما طردت الش���رطة 
البريطاني���ة ع���ام 2007 
ثماني���ة م���ن موظفيه���ا 
العس���كريني واملدني���ني 
ارتباطهم  يش���تبه ف���ي 
بتنظيمات ارهابية، ويعتقد 
أن بعضه���م تلقى تدريبا 
أو  عسكريا في باكستان 

أفغانستان.

عزت الدوري


