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 إيران تؤكد امتالكها منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم والغرب يطالب بتفتيشها

باخلداع في برنامجها النووي وقال 
إن املجتمع الدولي مستعد لفرض 
املزيد من العقوبات املشددة عليها.

واضاف ان املجتمع الدولي يجب 
أن يتخذ موقفا ضد ايران.

  ساركوزي

  كذلك اتهم ســـاركوزي ايران 

املتحدة واملانيا تطلب من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التحقيق 
في موقــــع التخصيب االيراني 
الثاني، واضاف اوباما ان املوقع 
النــــووي االيراني الثاني الذي 
اخفته ايران سنوات «ال يتناسب» 
مــــع برنامج مدني في حني قال 
مسؤول كبير في االدارة االميركية 

بدفع املجتمع الدولي إلى مســـار 
خطير وتوعد بتشديد العقوبات 
ما لم يحدث الزعماء االيرانيون 
تغييرا جوهريا في السياســـات 

بحلول ديسمبر.
  الى ذلك رفضت ايران مزاعم 
ملســـؤولني غربيني اكدوا فيها ان 
املنشأة النووية االيرانية اجلديدة 

طلب عدم الكشف عن هويته ان 
املنشأة النووية االيرانية السرية 
«حجمها مناسب» النتاج كمية 
اليورانيــــوم تكفي لصنع  من 

سالح نووي.

  براون

ايران  بـــراون  اتهم    بـــدوره 

 عواصــــم ـ وكاالت: نقلــــت 
وكالة أنباء إيرانية عن «مصدر 
مطلع» تأكيده امس تقارير أفادت 
بوجود محطة ثانية لتخصيب 
اليورانيــــوم فــــي اجلمهورية 
االسالمية وقال إنها تشبه احملطة 

االيرانية في نطنز.
   ونقلت وكالة الطلبة لالنباء 
عن مصدرهــــا القول «التقارير 
التــــي ذكرتها بعــــض وكاالت 
االنباء االجنبيــــة وأفادت بأن 
الثانية  إيران أطلقت منشأتها 
للتخصيــــب صحيحة وأبلغت 
إيران الوكالــــة الدولية للطاقة 
الذرية التابعــــة لالمم املتحدة 
بهذا االمر»، وقال املصدر «مركز 
التخصيب الثاني يشبه املنشآت 

النووية في نطنز».
  بدورها قالت الوكالة الدولية 
التابعة لالمم  الذريــــة  للطاقة 
املتحدة ان ايــــران أبلغتها في 
رسالة انها تبني محطة ثانية 
اليورانيــــوم وان  لتخصيــــب 
عمليات التخصيب ستتم فقط 
للمســــتوى املطلــــوب لتوليد 

الكهرباء.
   وقال مارك فدريكير املتحدث 
باســــم الوكالة «فهمت الوكالة 
ايضا من ايــــران انها لم تدخل 
اي مواد نووية الى املنشــــأة»، 
واضــــاف «ردا على ذلك طلبت 
ايــــران تزويدها  الوكالــــة من 
مبعلومات فورية والسماح لها 
بدخول املنشأة في أقرب وقت 
ممكن» حتى يتأكد املفتشــــون 
من اســــتخدام احملطة الغراض 
سلمية، وحتى االن لم تكن ايران 

سرية اذ قال مسؤول ايراني رفيع 
لرويترز في االمم املتحدة ان اتهام 
بالده ببناء محطة تخصيب ثانية 
لليورانيوم بشـــكل سري «غير 

صحيح».
   وأضاف «لو كانت محطة سرية 
ملا أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية».
  في غضون ذلك قال مسؤول 
أميركي كبير إن احملطة النووية 
االيرانية اجلديدة ليس امامها سوى 
شهور قليلة لتركيب كل أجهزة 

الطرد املركزي وبدء التشغيل.
  وقال مسؤول في البيت االبيض 
انه يعتقد ان احملطـــة االيرانية 
حتت االنشاء صممت ليكون بها 
٣٠٠٠ جهاز طرد مركزي لتخصيب 

اليورانيوم.

  سوالنا

  وكان املمثل االعلى لسياســـة 
االحتاد االوروبي اخلارجية خافيير 
سوالنا انتقد بتحفظ امس االول 
الرئيس االيراني محمود  عرض 
احمدي جناد عقد اجتماع للخبراء 
النوويني االيرانيني واالجانب الزالة 
اي شكوك متصلة ببرنامج بالده 

النووي.
  وقال ســـوالنا علـــى هامش 
اجتمـــاع للجنـــة الرباعية حول 
الشرق االوسط في االمم املتحدة 

»ال اعتبر ذلك عرضا».
   واضاف ردا على اسئلة وكالة 
فرانس برس «نحن مســـتعدون 
للتحدث في كل شـــيء، على ان 
تتوافر لنا الضمانة بأن ليس لدى 
ايران برنامج (نووي) يؤدي الى 

متتلك سوى منشأة واحدة عاملة 
لتخصيب اليورانيوم هي منشأة 

نطنز.
   وقال فدريكير ان «الرسالة 
التخصيب  قالت ان مســــتوى 
ســــيكون ٥٪» وهو مســــتوى 
منخفــــض للتخصيب وليس 
كافيــــا لدرجــــة تكفــــي النتاج 
مواد انشــــطارية تستخدم في 
صنع قنبلة ذرية، ويســــتخدم 
اليورانيوم املنخفض التخصيب 

النتاج وقود نووي.

   أوباما

الغربي فوريا  الــــرد    وجاء 
ومشــــتركا اذ اتهــــم الرئيــــس 
االميركي باراك أوباما إيران ببناء 
محطة وقود نووي سرية منذ 
سنوات وطالب بامتثال طهران 
لالحكام الدولية اخلاصة بحظر 

االنتشار النووي.
   وأعلن أوباما اتهامه اليران 
في ظهور مشترك له مع رئيس 
البريطاني غوردون  الــــوزراء 
براون والرئيس الفرنسي نيكوال 
ســــاركوزي في قمة ملجموعة 
العشــــرين في بيتسبرغ االمر 
الذي يضيف إلى حدة املواجهة 
مع إيران بشأن برنامجها النووي 

املثير للجدل.
أوباما نشــــاطات     ووصف 
إيران بأنها «حتد مباشر» لنظام 
حظر االنتشار النووي وقال إن 
الوقت قد حان الن تعمل إيران 
وفورا الســــتعادة ثقة املجتمع 

الدولي.
  وقال ان فرنســــا والواليات 

شيء ال يتناسب مع معاهدة احلد 
من االنتشار النووي».

   وقال الرئيس االيراني االربعاء 
لوسائل اعالم اميركية انه يأمل في 
ان يلتقي خبراء نوويون ايرانيون 
مع نظرائهم من االجانب والسيما 
االميركيون منهم الزالة اي شكوك 
حول البرنامج النووي االيراني.

   واضاف «انـــه اقتراح صلب 
جدا يشكل مناسبة جيدة للبدء» 
باقامة عالقات الثقة بني الواليات 
املتحـــدة وايـــران، موضحا ان 
املوضوع سيطرح للنقاش خالل 
اســـتئناف املفاوضات مع القوى 
العظمى في االول من اكتوبر في 
جنيڤ، وتشتبه القوى العظمى 
الغربية في ان ايران تسعى الى 
حيازة القنبلة الذرية حتت غطاء 
برنامج نووي مدني، اال ان ايران 

تنفي هذه الشبهات.

   نتنياهو 

الـــوزراء    هذا ودعـــا رئيس 
االســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو 
امـــس االول املجتمع الدولي الى 
منع «طغاة طهـــران» من امتالك 
النووي، وذلك في كلمة  السالح 
القاها امام اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة فـــي نيويـــورك، وقال 
نتنياهو ان «التهديد االكبر الذي 
التحالف بني  العالم هو  يواجهه 
االصولية الدينية واسلحة الدمار 

الشامل».
   واضـــاف ان «التحدي االكثر 
احلاحا امـــام هذه املنظمة (االمم 
املتحدة) هو منع طغاة طهران من 

امتالك اسلحة نووية». 

 أبلغت الوكالة الدولية الذرية أن عمليات التخصيب في المحطة الجديدة ستتم فقط للمستوى المطلوب لتوليد الكهرباء وواشنطن تشكك

 انطالق جلسات محاكمة
   أولمرت بتهم الفساد

 اعتقال عناصر في «القاعدة»  فروا
  من سجن تكريت والبحث جار عن آخرين

 تل أبيبـ  يو.بي.آي: جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود 
أوملرت املتهم بقضايا فساد التأكيد على براءته مع بدء أولى جلسات 

محاكمته امس.
  وتليت خالل جلسة في احملكمة املركزية في القدس الئحة االتهام 
التي شملت ٣ قضايا هي «ريشونتورز» و«املغلفات املالية» و«مركز 
االســــتثمارات» والتي يتهم فيها أوملرت باحلصول على أموال بشكل 
مناف للقانــــون ومحاولة تعديل مناقصة لصالــــح رجال أعمال كان 
ميثلهم صديقه وشريكه السابق احملامي أوري ميسر الذي يتوقع أن 

يصبح شاهد ملك ضد أوملرت.
  وتقرر خالل جلسة احملكمة امس أن يرد محامو أوملرت على الئحة 
االتهام بحلول يوم ٢١ ديســــمبر املقبل وأن تبدأ مرحلة االستماع إلى 
األدلة فــــي ٢٢ فبراير املقبل وأن تعقد جلســــات احملكمة ٣ مرات في 

األسبوع.
  وأكد أوملرت لدى حضوره إلى احملكمة على براءته وقال «تعرضت 
على مدار السنوات الثالث األخيرة حلملة غير إنسانية من التشويه 
واإلساءة لسمعتي والتحقيقات وبطبيعة احلال دفعت ثمنا غاليا لهذه 

الفترة» مشيرا إلى اضطراره إلى االستقالة من رئاسة الوزراء.
  وأضاف «حضرت إلى هنا كرجل بريء من أي مخالفة قانونية وأنا 

مؤمن بأني سأخرج من هنا بريئا من أي تهمة».
  ورفض محامي أوملرت احملامي ايلي زوهار الرد على أسئلة الصحافيني 
حول ما إذا كانت قضية موكله ستنتهي بصفقة ادعاء وقال «قبل الرد 
على الئحة االتهام ينبغي االطالع على كل املواد واملرور بعدة مراحل 
تقنية». ويذكر أن النيابة العامة اإلسرائيلية تتهم أوملرت في قضية 
«ريشونتورز» بتقدمي فواتير مزدوجة ملؤسسات إسرائيلية لتمويل 
رحلة إلى خارج البالد وبعد تســــديد نفقات الرحلة لشــــركة السفر 
«ريشونتورز» كان يتم إيداع فائض األموال في حساب مصرفي باسم 
أوملرت ومت متويل رحالت أفراد عائلته إلى اخلارج من هذا احلساب. 
وفي قضية «املغلفات املاليــــة» تتهم النيابة أوملرت باحلصول خالل 
توليه مناصب رسمية على مبالغ مالية نقدية من رجل األعمال األميركي 

اليهودي موريس تاالنسكي بصورة مخالفة للقانون.
  كذلك تتهم النيابة أوملرت بقضية «مركز االســــتثمارات» بالتدخل 
لتعديل مناقصات في مركز االستثمارات التابع لوزارة التجارة والصناعة 
ودفــــع أموال من هذا املركز لرجال أعمال كان ميثلهم احملامي ميســــر 

املقرب جدا من أوملرت.

 بغدادـ  أ.ف.پ: اعلن مصدر في شرطة محافظة صالح الدين، شمال 
بغداد، ظهر امس اعتقال ٣ من عناصر القاعدة الفارين من سجن تكريت 
مساء االربعاء املاضي، بينهم العقل املدبر، ليصبح العدد الكلي للذين 

اعيد اعتقالهم ٤ سجناء.
  وقال املصدر مفضال عدم الكشــــف عن اسمه، ان «قواتنا اعتقلت 
فجر اجلمعة (امس) وليــــد عياش احد عناصر تنظيم القاعدة الذين 

فروا من سجن تكريت مساء االربعاء» املاضي.
  واضاف ان «عياش احملكوم عليه باإلعدام ٤ مرات الرتكابه العشرات 
من جرائــــم القتل بحق عناصر من الشــــرطة واجليش واملدنيني في 
منطقــــة الضلوعية، وجد مختبئا في احدى مزارع منطقة البوعجيل 

(١٥ كلم شرق تكريت)».
  وأكــــد ان «عيــــاش (٣٤ عامــــا) هو العقــــل املدبر لعمليــــة فرار 

السجناء».
  وفي وقت الحق، اعتقلت قوات األمن اثنني آخرين من الفارين في 

مزارع تقع في منطقة البوعجيل، وفقا للمصدر.
  وبلغ عدد الذين اعتقلتهم قوات األمن اربعة من السجناء الفارين 
حتى ظهر امس فيما استكملت القوات االمنية عمليات التفتيش بحثا 

عن ما تبقى من الفارين.
  وكان مصدر امني اعلن في تكريت (١٨١ كلم شــــمال بغداد)، كبرى 
مدن محافظة صالح الدين،  فرار ١٦ معتقال من عناصر القاعدة من احد 
سجون املدينة. من جهة اخرى، اعلن مصدر عسكري عراقي مقتل ١١ 
جنديا لدى قيام اجليش صباح امس بتفجير حتت السيطرة ملخازن 

عتاد، شمال املوصل. 

 اتهام أميركي بالتآمر 
بعد مطاردته خارج 

الواليات المتحدة
 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: اعلنت 
وزارة العدل االميركية في بيان 
ان اميركيا يقيــــم في بروكلني 
(نيويورك، شمال شرق الواليات 
املتحدة) اتهم رســــميا «بالتآمر 
الرتكاب عملية اغتيال في اخلارج 

وتقدمي دعم مادي الرهابيني».
  واعلن املدعي بنتون كاميل 
وضابط فــــي مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (اف بــــي آي) وقائد 
شرطة نيويورك رميوند كيلي 
الى بيتيم  االتهامات املوجهــــة 

كازيو املوقوف حاليا.
  وتفيد الوثائق التي نشرتها 
الــــوزارة ان كازيــــو كان ينوي 
التوجه الى باكســــتان من اجل 

اجراء تدريب عسكري.
  ويبدو انه استقل طائرة من 
مطار كينيدي في نيويورك في 
التاسع من فبراير متوجها الى 
مصر، ومنها توجه الى افغانستان 
والعراق ثم البلقان. وقال البيان 
ان املتهــــم حاول احلصول على 
اســــلحة في مصــــر وااللتحاق 
الشــــباب الصومالية  بحركــــة 

املرتبطة بتنظيم القاعدة. 

 القضاء األميركي يتهم أفغانيًا بالتآمر لتنفيذ اعتداء إرهابي
 نيويوركـ  أ.ف.پ: اعلن القضاء 
االميركي امس االول توجيه تهمة 
التآمر للتسبب «بدمار شامل على 
االرض االميركية» بينما افرج عن 
إمام بكفالة في هذه القضية التي 
تبقي الكثير من التساؤالت عالقة. 
وقالت وزارة العدل االميركية بعدما 
تلت محضر االتهــــام الذي اعدته 
هيئة للمحلفني في بيان ان جنيب 
اهللا زازي (٢٤ عاما) «تآمر عمدا مع 
اشخاص آخرين الستخدام سالح 
او اسلحة دمار شامل وخصوصا 

قنابل وعبوات ناسفة».
  وزازي الذي يعمل سائق حافلة 
في مطار دنفر (كولورادو، غرب) 
متهم بتلقي تعليمات من بيشاور 
في باكســــتان لصنــــع متفجرات 
وبالتوجه الــــى نيويورك لتنفيذ 
مخططاته. وقالت الســــلطات ان 
من املتفجرات التي كان يدرســــها 
«بيروكسيد االســــيتون» املركب 
الذي استخدم في االعتداءات التي 
استهدفت وسائل النقل العام في 
لندن في ٢٠٠٥ وفي احملاولة التي قام 
بها ريتشارد ريد في ٢٠٠١ للصعود 
الى طائــــرة مبتفجرات خبأها في 
حذائه. وزازي الذي ســــينقل الى 
نيويورك مسجون في دنفر. وقد 
يحكم عليه بالسجن مدى احلياة 
اذا ادين. وفي الوقت نفســــه في 
نيويورك، افرج قاض في بروكلني 
عن امام افغاني متهم بالكذب على 
احملققني، بكفالة قدرها ١٫٥ مليون 

دوالر. وقال القاضي مخاطبا االمام 
احمد ويس افضلي (٣٧ عاما) الذي 
مت رهن منزل والديه لالفراج عنه: 
«اذا لم تعد الى احملكمة فان والديك 

سيخسران املنزل».
  كما افرج بكفالة عن محمد زازي 
املتهم االفغاني  (٥٣ عاما) والــــد 

واملتهم بالكذب ايضا.
القضية    ويدل تطــــور هــــذه 
التــــي تنظر  مــــدى اجلدية  على 
فيها السلطات االميركية الى هذه 

املؤامرة.
  لكن وضع افضلي (٣٧ عاما)، 

يشير الى بعض التعقيد فيها.
كــــذب على مكتب  انه    ويبدو 
التحقيقــــات الفيدرالــــي (اف بي 
آي) بشــــأن محادثــــة مــــع زازي 
وميكن ان يحكم عليه بالســــجن 
ثمانية اعــــوام. وافضلي امللتحي 
والقصير القامة، يعمل في شركة 
لدفن املوتى املســــلمني في كوينز 

شرق نيويورك.
  وهو متهم بابالغ زازي بان الـ 
«اف بي آي» يجري حتقيقا حوله، 

مما عرقل التحقيق.
  وقالت وسائل االعالم نقال عن 
مصادر في الشرطة ان االتصاالت 
الهاتفية مع افضلي نقلت الى زازي 
ممــــا اضطر «اف بــــي آي» للقيام 
بتوقيفات قبل جمع كل االدلة التي 
كان ميكن ان تسمح بكشف مؤامرة 
اوسع. لكن محامي الدفاع رونالد 
كوبي عرض القضية بشكل آخر. 

وقــــال ان افضلي كان يتعاون مع 
وحدة مكافحــــة االرهاب ويتصل 

بزازي بطلب من احملققني.
  وهذا االلتباس يثير تساؤالت 
كثيرة. وحتدثت صحيفة نيويورك 
تاميز نقال عن مصادر لم تكشفها 
قريبة مــــن التحقيق عــــن توتر 
بني الشــــرطة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالــــي ووحدتــــني ملكافحــــة 
االرهاب. واوضحت الصحيفة ان 

قرار التعاون مع افضلي اتخذ من 
قبل ادارة املعلومات في الشرطة.
  واوضحــــت ان احــــد الضباط 

الكبار في هذه االدارة اقيل.
ارتداء    وفرض على افضلــــي 
سوار للمراقبة االلكترونية وحددت 
تنقالته. وافرج عن والد زازي لقاء 
كفالة قدرها ٥٠ الف دوالر وفرضت 

عليه مراقبة الكترونية ايضا.
  ومازالت اسئلة اخرى بال اجوبة 

وخصوصا هوية اعضاء آخرين 
في «املؤامرة» واملكان الذي كانت 

ستستهدفه االعتداءات.
النيويوركية    وقالت الصحف 
نقال عن مصادر لم حتددها ان زازي 
كان ميلك شريط ڤيديو للمحطة 
املركزية لنيويــــورك، بينما عثر 
رجال الشــــرطة علــــى ١٤ حقيبة 
ظهر كان ميكن ان تســــتخدم في 

نقل املتفجرات. 

 اإلفراج عن أفغانيين اتهما بالكذب على المحققين

 (أ.پ)  اإلمام األفغاني أحمد ويس أفضلي عقب اإلفراج عنه امس األول وبرفقته زوجته فاطمة خارج محكمة الوالية في نيويورك 

 (رويترز)  مصلون إيرانيون يهتفون بشعارات مناهضة ألميركا وإسرائيل خالل صالة اجلمعة أمس بأحد مساجد طهران 

 استقالة جنرال بريطاني ينتقد 
إستراتيجية الحرب في أفغانستان 
 عواصمـ  أ.ف.پ: استقال جنرال تولى قيــادة القــوات البريطانية 
فــي افغانستــان وانتقــد استراتيحيــة حكومــة غوردون براون في 

هذا البلد بشدة، كما اعلنت وزارة الدفاع امس االول.
  وقال متحدث باســــم الوزارة ان اجلنرال اندرو ماكاي قائد القوات 
البريطانية في جنوب افغانســــتان لعامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ «قرر مغادرة 
اجليش ألسباب شخصية». وبحسب الصحافة، فإن اجلنرال ماكاي، 
وهو رابع قائد للجيش البريطاني في أفغانستان يقدم استقالته، انتقد 
احلكومة بشدة بسبب املعاملة املخصصة للقوات البريطانية التي منيت 
في االسابيع االخيرة بخســــائر فادحة في املعارك مع حركة طالبان. 
واضافة الى االستراتيجية التي اعتمدت حيال السكان احملليني، فقد 
ندد ايضا بالثغرات في جتهيز نحو ٩ آالف جندي بريطاني ينتشرون 
في افغانســــتان. وقتل ٢١٧ جنديا بريطانيا في افغانستان منذ بداية 
التدخل العسكري الذي قادته الواليات املتحدة في ٢٠٠١، بينهم ٢٢ في 
يوليو و١٩ في أغسطس. وقد رقي اجلنرال ماكاي اخيرا الى رتبة قائد 
اجليش في اسكوتلندا وايرلندا الشمالية وشمال إجنلترا. ميدانيــا، 
قتــل خمســة جنــود اميركيني امس االول في هجمات شنها متمــردون 
في جنوب افغانســــتان، على ما اعلنت قوة ايســــاف الدولية التابعة 

للحلف االطلسي (الناتو) امس. 

 احتماالت حدوث مواجهة  مصرع ٥ جنود أميركيين 
  بين البيت األبيض و«الپنتاغون» بشأن أفغانستان 

  واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  نفى اجلنرال ســـتانلي ماكريستال قائد 
القوات االميركية في افغانستان ما تردد عن 
اعتزامه االستقالة من منصبه قريبا. وقال 
ماكريستال في تصريحات ادلى بها اول من 
امس انـــه ال يوجد خالف مع ادارة الرئيس 
باراك اوباما وانه ســـينفذ أي مهمة يأمر بها 
اوباما، واضاف «لم أفكر في االستقالة ولم 
أناقشها مع أي شخص وما قيل غير ذلك هو 

غير صحيح».
  وكان قد نسب الى ماكريستال انه طلب 
زيادة القوات االميركية في افغانستان والتي 
سيصل عددها في نهاية هذا العام الى نحو 
٦٦ الـــف جندي. وقد جاء ذلك في نســـخة 
تســـربت على نحو غير معروف من تقرير 
ســـري رفعه ماكريســـتال الى اوباما بشأن 

املوقف في افغانستان.
  وعزز من توقعات اســـتقالة ماكريستال 
ما قاله عضو مبجلس الشـــيوخ االميركي 

من ان اوباما طلب من كل من اجلنرال ديڤيد 
بيترايوس قائد املنطقة العسكرية الوسطى 
الغاء طلبهما بزيادة  واجلنرال ماكريستال 

القوات العاملة في افغانستان.
  وقال العضو هوارد ماكيون وهو اجلمهوري 
االقدم في جلنة اخلدمة العسكرية في مجلس 
النواب ان وزير الدفاع روبرت غيتس ابلغه 
بالنقاش الـــذي دار بني الرئيـــس وكل من 

بيترايوس وماكريستال.
  ولم ينـــف غيتس الرواية او يردها على 
الرغـــم من اللغط الـــذي اثارته تصريحات 
ماكيون وشائعات استقالة ماكريستال في 

واشنطن.
  وقـــال ماكيـــون انـــه اتصـــل باجلنرال 
ماكريستال ليستفسر منه عما اذا كانت رسالة 
الرئيس ميكن ان تـــؤدي الى انخفاض في 
معنويات القوات االميركية وقوات حلف ناتو 
في افغانســـتان، وعما اذا كان سيتجنب اي 
طلب بزيادة القوات فقال اجلنرال انه سيطلب 

ما يريده اذ انه مرتبط بضرورة ان يقول ما 
متليه الوقائـــع امليدانية بصرف النظر عما 

يقوله الرئيس أو أي سياسي آخر.
  وكان اجلنـــرال بيترايـــوس ورئيـــس 
االركان االدميرال مايك مولن قد اوضحا في 
مناسبات سابقة ضرورة زيادة عدد القوات 

في افغانستان.
  وقال بيترايوس ان قوات طالبان تطور 
وسائل عملها بسرعة وانه يتعني ادخال قدر 
من االســـتقرار الى املوقف ليتســـنى تنفيذ 
اســـتراتيجية فعالة في مكافحة املسلحني 

وتطوير اداء القوات االفغانية.
  وقالت تقارير نشـــرت في واشنطن ان 
االدميرال مولن يتفق مع ماكريســـتال، وان 
ذلك يهدد بوضع القيادات املهمة في املؤسسة 
العسكرية االميركية في مواجهة مع البيت 
االبيض كما انها تثير احتمال حدوث مسلسل 
من االستقاالت سيكون لها وقع سياسي كبير 

في الواليات املتحدة. 

 بن الدن يحث األوروبيين على سحب قواتهم من أفغانستان
  دبي ـ وكاالت: حث زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن الدن  الدول 
األوروبية في شريط صوتي جديد أذيع امس على سحب قواتها من 

أفغانستان. 
   وقال بن الدن في الشريط الذي يحمل ترجمة إلى اللغة األملانية 
إنه ال يطالب بأي شيء غير عادل وإن األمر بأيدي األوروبيني إلنهاء 

الظلم وسحب قواتهم من أفغانستان.
  واوضح املركز االميركي ملراقبة املواقع االســـالمية (ســـايت) ان 

هذه الرسالة التي وضعت على مواقع جهادية ومدتها قرابة اخلمس 
دقائق، مصحوبة بصورة ثابتة السامة بن الدن. ويوجد عليها شريط 

اسفل الصورة يحمل ترجمة باإلجنليزية واالملانية.
  وفيما يستعد الناخبون في أملانيا النتخاب نوابهم غدا فقد وجهت 
القاعدة ٣ رســـائل تهديد لبالدهم خالل اسبوع واحد. وفي كل مرة 
تظهر الرســـائل موجهة من «ابو طلحة» (٣٢ عاما) االملاني املغربي 

املعروف لدى اجهزة االمن االملانية واملتحدر من بون. 


