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بيشــــاور ـ رويترز: قتل 10 اشخاص واصيب 20 
شــــخصا على االقل في هجوم نفــــذه انتحاري امس 
بواسطة سيارة ملغومة ضد نقطة تفتيش للشرطة 

في بيشاور حسبما افاد مسؤولون امنيون.
 وقال صاحب زادة أنيس املسؤول باملدينة لرويترز 
»اقترب مفجر انتحاري بسيارة من حاجز قرب نقطة 
الشرطة ثم انفجرت«، وكانت بيشاور هدفا للعديد من 

الهجمات منذ بدأ اجليش الباكستاني الشهر املاضي 
هجوما ضد معاقل طالبان في وزيرستان اجلنوبية 

فيما صعد املتشددون من هجماتهم االنتقامية.
وندد الرئيس الباكســــتاني آصــــف علي زرداري 
ورئيس الوزراء يوسف رضا جيالني ووزير اخلارجية 
رحمان مالك بشدة باالنفجار معربني عن اسفهم خلسارة 

حياة األبرياء.

هجوم انتحاري ضد نقطة تفتيش في بيشاور يقتل 10 أشخاص 

قبيل توجهه الى بكين في إطار جولته اآلسيوية

أوباما: أميركا ملتزمة بأمن اليابان وال تسعى الحتواء الصين
بعكس الوضع في العراق

تقرير للجيش األميركي يشير 
إلى تراجع معنويات جنوده في أفغانستان

واشنطن ـ يو.بي.آي: أشار تقرير للجيش 
األميركي إلى أن تزايد العمليات العسكرية في 
أفغانستان تسبب في تراجع معنويات قواته على 
نقيض وضعهم في العراق حيث تعززت الروح 
املعنوية بني أفراد اجليش األميركي هناك في 
حني أظهرت إحصائية جديدة تزايدا في معدالت 

االنتحار في صفوف القوات االميركية.
وأوضحت شبكة »سي. إن. إن« األميركية 
اإلخبارية ان النتائج هي خالصة استطالعني 
منفصلني أجريا في مطلع هذا العام مع جنود 

أميركيني في العراق وأفغانستان.
وجاء تقرير اجليش الذي يعده كل عامني 
»فريق مستشاري الصحة العقلية« في اجليش 
بعد أســــبوع من حادث إطالق النار في قاعدة 
»فورت هود« بتكســــاس الــــذي قضى فيه 13 
شخصا ومع إعالن اإلدارة األميركية رغبتها في 
أرســــال مزيد من القوات إلى أفغانستان حيث 

تصاعدت حدة القتال هناك.
وقال كبير أطباء اجليش األميركي اجلنرال 
أريك شــــوميكر »تتواصل معاناة اجلنود في 
أفغانســــتان مع اإلرهاق واإلجهاد جراء تكرار 
نشــــرهم في ساحات القتال إال أنهم قالوا انهم 

مستعدون أكثر للتحمل«.
وأظهرت نتائــــج التقرير أن اجلنود الذين 
تكرر نشــــرهم 3 أو 4 مــــرات ألداء اخلدمة في 
العراق أو أفغانستان تدنت معنوياتهم بشكل 
ملحوظ كما ارتفعت نسبة معاناتهم من األمراض 
النفسية عن سواهم من جراء نشرهم هناك مرة 

واحدة أو اثنتني.
ووجد التقرير أن معدالت االكتئاب و»متالزمة 
اإلجهــــاد ما بعد الصدمة« ظلــــت كما هي عند 
معدالت قريبة من النسبة املسجلة عام 2007 
عند 21.4% هذا العام مقارنة بـ 23.4% عام 2007 

و10.4% في 2005.

وكشف املسح ذاته عن هبوط ملحوظ في 
نسب اإلصابة باألمراض النفسية بني اجلنود 
هنــــاك من 22% عــــام 2006 و18.8% عام 2007 
إلى 13.3% هذا العام فيما عزاه مختصون إلى 

انخفاض املهام القتالية ومعدالت العنف.
ويقول مســــؤولون فــــي اجليش األميركي 
إن إرســــال أكثر من 20 ألف جندي إضافي إلى 
مسرح العمليات القتالية خالل األشهر القليلة 
املاضية لم يقابله في اجلانب اآلخر زيادة في 
عدد املختصني بالصحة النفسية وتصل النسبة 

إلى مختص واحد لكل 1120 جنديا.
وتدنت الروح املعنوية بني وحدات اجليش 
األميركي في أفغانســــتان لقرابة النصف عن 
معــــدالت عامي 2007 و2005 من نحو 10% إلى 

5.7% هذا العام.
وميتد تأثير ذلك عند عــــودة اجلنود إلى 
الوطن وصعوبة التأقلم في احلياة العائلية مما 
رفع عدد حاالت الطالق بني اجلنود املتزوجني 

إلى معدالت غير مسبوقة.
واستند التقرير إلى مسح شارك فيه قرابة 
4 آالف جندي لم يكشفوا هوياتهم في العراق 
وأفغانســــتان خالل الفترة من ديسمبر 2008 

وحتى يونيو املاضي.
تزايد معدالت االنتحار 

وعلى صعيد متصل، أظهرت إحصائية تزايد 
معدالت االنتحار بني أفراد اجليش األميركي إلى 
133 حالة انتحار مشتبه بها هذا العام مقارنة 
بـ 115 فــــي أكتوبر2008 مت تأكيد 90 منها و43 

حالة مازالت بانتظار البت فيها.
وشهد العام املاضي ككل 140 حالة انتحار 
وهي أعلى نســــبة مســــجلة حتى اللحظة في 
تاريخ اجليش األميركي الذي بدأ العام املاضي 
تطبيــــق عدد من البرامــــج الوقائية للتصدي 

لهذه الظاهرة.

طوكيوـ  أ.ف.پ: تعهد الرئيس 
اوباما امس في  االميركي باراك 
طوكيو بعودة الواليات املتحدة 
للعب دور نشـــط فـــي منطقة 
آسيا ـ احمليط الهادئ، مؤكدا في 
الوقت نفسه ان بالده ال تسعى 
الى »احتواء« الصني التي هي في 

اوج ازدهارها.
اليـــوم الثاني جلولته  وفي 
اآلســـيوية التـــي تقـــوده الى 
ســـنغافورة والصـــني وكوريا 
اجلنوبية،  القى اوباما امس في 
طوكيو خطابا مهما حول السياسة 

اخلارجية امام 1500 مدعو.
فذكر ان اهتمامه بآسياـ  احمليط 
الهادئ يعود الـــى طفولته في 
هاواي واندونيسيا قبل ان يتحدث 
عن الصني القوة العظمى االخرى 
في املنطقة التي سعى لطمأنتها 

بشأن النّيات االميركية.
وقال »ان الواليات املتحدة ال 
تسعى الى احتواء الصني، وان 
عالقة عميقة مع الصني ال تعني 
اضعافا لتحالفاتنـــا الثنائية«، 
مضيفا »على العكس فإن بروز 
صني قويـــة ومزدهرة ميكن ان 

يكون قوة ملجموعة الدول«.
وعشية وصوله الى الصني في 
زيارة ملدة ثالثة ايام، قال اوباما 
انه لن يتجنب مســـألة حقوق 
االنســـان، رغم انـــه لم يتطرق 
مباشرة الى التيبت وهي مسألة 

حساسة جدا بالنسبة لبكني.
واكـــد اوبامـــا »ان الواليات 
املتحدة لن تتردد ابدا في الدفاع 
عن القيم االساسية التي نتمسك 
بها، وذلك يتضمن احترام ديانة 
وثقافة كل الشعوب« واعدا في 
الوقت نفســـه بالعمل في صدد 
ذلك »ضمن روح الشـــراكة بدال 

من الضغينة«.

شراكة اقتصادية

وعلى الصعيد االقتصادي، 
متنى الرئيـــس االميركي العمل 
في اطار »الشـــراكة« مع الدول 
اآلسيوية، »فبذلك نستطيع ان 

أوباما منحنيا وهو يسلم على إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته في القصر اإلمبراطوري في طوكيو أمس            )أ.پ(

نضمن االنتعاش وحتقيق التقدم 
الزدهارنا املشترك«.

وقال »ال نستطيع فقط العودة 
الى دورات النمو واالزمة نفسها 
التي قادتنا الى االنكماش العاملي. 
ال نستطيع ان ننتهج السياسات 
نفسها التي حملت الينا منوا غير 

متوازن«.
وحذر »لكننـــا بحاجة ايضا 
لنمـــو دائم لكوكبنـــا واالجيال 
املقبلـــة«، معربا عـــن امله في 
حتقيـــق »النجـــاح« فـــي قمة 
كوبنهاغن املقبلة حول االحتباس 

احلراري.
وخـــالل واليتـــي الرئيـــس 
الســـابق جورج بـــوش دخلت 
الواليات املتحدة في نزاعني في 
افغانستان والعراق، مما افسح 
املجال امام الصني لتعزيز دورها 

كقوة اقليمية في آسيا.

واضـــاف »لكن ثمـــة طريق 
اخرى ميكن سلوكها. فالواليات 
املتحدة على استعداد ألن تقدم الى 
كوريا الشمالية مستقبال مختلفا.. 
مســـتقبال في االندماج الدولي، 
والفرص االقتصادية، ومزيدا من 

االمن واالحترام«.

المفاوضات مع بيونغ يانغ

واستطرد بأن »الطريق لبلوغ 
ذلك واضح: استئناف املفاوضات 
السداســـية )الواليات املتحدة، 
الكوريتـــان، الصني، روســـيا 
واليابان( واحتـــرام االلتزامات 
الســـابقة مبا فيهـــا العودة الى 
معاهدة احلد من االنتشار النووي 
النووي  الكامل للسالح  والنزع 
الذي ميكن التحقق منه في شبه 

اجلزيرة الكورية«.
لكن بيونغ يانغ ترغب اوال 

واكد اوباما ان »هذه احلقبة 
قد ولت«.

التزام بأمن اليابان وآسيا

وقـــال »حتى وان شـــاركت 
القوات االميركية في حربني في 
العالم فإن التزامنا المن اليابان 

وامن آسيا ال يتزعزع«.
وبخصـــوص امللف النووي 
الكوري الشمالي، اكد اوباما ان 
الواليات املتحدة لن »تخيفها« 
تهديدات كوريا الشمالية، لكنه 
اقتـــرح في الوقت نفســـه على 
النظام الكوري الشمالي سلوك 

»طريق اخرى«.
الشـــمالية  وقال ان »كوريا 
اختـــارت طوال عقـــود طريق 
املواجهة والتحريض من خالل 
االستمرار في تطوير االسلحة 

النووية«.

في بدء حوار ثنائي مع الواليات 
املتحـــدة، واملبعـــوث اخلاص 
الكوري الشمالي  املكلف بامللف 
في واشنطن ستيفن بوسوورث 
ســـيتوجه الى كوريا الشمالية 

مطلع ديسمبر.
الى ذلك، مد اوباما يده ايضا 
الى بورمـــا من خـــالل اعتماد 
»سياسة جديدة« خصوصا وان 
العقوبات املفروضة على النظام 
العسكري »لم تسمح بتحسني 

حياة البورميني«.
لكنه حذر من ان »العقوبات 
احلالية ستبقى مادام لم يتحقق 
تقـــدم ملمـــوس نحـــو اصالح 
دميوقراطي«، مطالبا في الوقت 
نفسه بـ »االفراج من دون شروط 
عن جميع املعتقلني السياسيني، 
مبن فيهم )زعيمة املعارضة( اونغ 

سان سو تشي«.

ضبط 5 زوارق لمتسللين حوثيين في البحر األحمر

مصادر: مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن 
عواصمـ  وكاالت: قتل جنديان سعوديان واصيب 5 اخرون بجروح 
اصابة احدهم حرجة، في هجوم ملتمردين حوثيني »تسللوا« عبر احلدود 
مع اليمن، على ما اوردت امس صحيفة الشرق االوسط السعودية نقال 
عن مصادر طبية وعسكرية. واوضحت الصحيفة »ان مستشفى صامطة 
العام مبنطقة جازان اســــتقبل فجر اجلمعة )امس االول( جثتي اثنني 
من افراد القوات املســــلحة اضافة الى خمس اصابات حالة واحدة منها 
حرجة« مشيرة الى ان القتيلني هما احمد بن سعيد العمري وعبداهلل 

كلندار العبدلي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية ان »هذه االصابات والوفيات 
جنمت عن هجوم نفذته عناصر متســــللة في ســــاعة متأخرة من ليل 
اجلمعة)امس االول( في منطقة دخان« اجلبلية الواقعة بني السعودية 
واليمن. وتقوم القوات السعودية بانتظام بعمليات متشيط على احلدود 
مع اليمن ملنع تسلل متمردين حوثيني مينيني الى االراضي السعودية، 
وذلك منذ مقتل احد عناصر حرس احلدود السعوديني بايدي متمردين 

مينيني تسللوا الى جبل دخان في 3 نوفمبر اجلاري.
وفي حال تاكيــــد مقتل اجلنديني االثنني فــــان حصيلة القتلى بني 
العسكريني الســــعوديني ترتفع الى خمســــة في العمليات العسكرية 
الدائرة على احلدود مع اليمن. وكانت حصيلة سعودية موقتة اشارت 

الى مقتل اربعة مدنيني ايضا.
هذا وأعلن مصدر رسمي سعودي ان قوات حرس احلدود السعودوي 
متكنت ليل أمس األول من القاء القبض على 17 متسلال حاولوا الدخول 
إلى اململكة عبر احلدود اليمنية، كما ضبطت كمية من األسلحة اخلفيفة 

مع املهربني.
الى ذلك، ذكرت صحيفة احلياة ان القوات السعودية رصدت امس 
االول في املناطق احلدودية العديد من املخابئ احملصنة املموهة بأشجار 
والتي يستخدمها املتمردون احلوثيون لنصب مكامن. واضافت الصحيفة 
ان املتمردين يلجأون الى »حيوانات مفخخة« في هجماتهم على مواقع 
القوات الســــعودية التي »احبطت العديد مــــن هذه الهجمات في االيام 

االخيرة«. ونقلت احلياة عن مصدر عسكري سعودي قوله ان القوات 
البحرية السعودية تنفذ بدورها عمليات متشيط في البحر االحمر ملنع 

ايصال االسلحة والذخائر الى املتمردين.
واضاف املصدر ان السفن احلربية السعودية ضبطت في اليومني 
االخيرين خمسة زوارق على متنها متسللون غير مسلحني وستواصل 

عملياتها »حتى مضيق باب املندب حلماية املنطقة«.
من جهة اخرى، حذرت وزارة الداخلية اليمنية احد القادة السابقني 
في تنظيم القاعدة مبحافظة أبني طارق الفضلي الذي انضم مؤخرا ملا 
يعــــرف بـ »احلراك اجلنوبي« من حتويــــل احملافظة الى منطقة إليواء 
عناصر التنظيم بعد ان مت القبض على 10 منهم االسبوع املاضي. وذكرت 
الداخلية في بيان: نحذر الفضلي أحد قادة ما يسمى بـ »احلراك اجلنوبي« 
في احملافظات اجلنوبية من مغبة العبث باألمن واالستقرار في محافظة 
ابني »مشــــددة في البيان على ان الفضلي حتــــول إلى مظلة للعناصر 

اإلرهابية من القاعدة ولكل اخلارجني على القانون باحملافظة«.

إيران تعلن دخولها مرحلة تصنيع صواريخ »جو ـ جو« الحرارية

ممثل خامنئي في لندن يدعو المسلمين 
إلى ترك القوات البريطانية المسلحة 

الطالباني وعبدالمهدي يصادقان
على قانون االنتخابات والهاشمي متحفظ

حكم بحبس نائب أميركي سابق  
13 سنة إلدانته بتلقي رشاوى

لندن ـ عاصم علي ـ طهران ووكاالت
أثار املمثل اجلديد ملرشد الثورة االيرانية علي خامنئي في لندن جدال 
بعد دعوته املسلمني إلى ترك صفوف القوات البريطانية وحرم املشاركة 

في القتال معها »ضد املسلمني« في أفغانستان والعراق.
وقال آية اهلل عبد احلســــني معزي الذي اختاره املرشــــد شــــخصيا 
لتمثيله في العاصمة البريطانية: »ال أرفض مشاركة املسلمني فحســـب 
بل أيضا ال أقبل بذهاب غير املسلمني إلى هناك أيضا. نحن نقــــــول إن 
املسلمـــني ال يسمح لهم بقتل املسلمني أيضا، فهل تعتقد بأن املسيحيني 
مثال يسمح لهم بقتل املسلمني؟«. ودان رجل الدين االيراني قتل اجلنود 
األميركيني في والية تكساس على يد رفيقهم املسلم، والتفجيرات التي 
تستهدف املدنيني األبرياء وعلى رأسها تفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك 
و7 يوليــــو في لنــــدن.  وقال في تصريحات نشــــرتها صحيفة التاميز 
البريطانية إن دوره في بريطانيا كممثل خلامنئي يرتبط فقط بتقدمي 
النصح الديني والروحي للمسلمني هنا على اختالف مذاهبهم، الفتا الى 
تنسيقه مع الشرطة وأجهزة األمن لتحسني عالقاتهم مع اجلالية املسلمة 
في البالد. من جهة اخرى أعلن قائد القوات اجلوية في اجليش االيراني 
العميد الطيار حسن شاه صفي ان بالده دخلت مرحلة االنتاج الصناعي 
لصواريخ »جوـ  جو« احلرارية. ونسبت وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
»ارنا« الى العميد شــــاه صافي قوله ان هذه الصواريخ يتم صنعها من 

قبل مركز التصنيع السري التابع لوزارة الدفاع االيرانية.
وقال ان مدى هذه الصواريخ التي مت اختبارها بنجاح في العديد من 
املناورات الســــرية التي اجرتها ايران يتعدى الـ 100 كلم وانها تتعقب 

طائرات العدو قبل اصابتها.
واشــــار الى ان وزاره الدفاع االيرانية تعمل حاليا علي صنع انواع 
من الطائرات التي ال ميكن رصدها من قبل رادارات العدو بعد ان قامت 

بانتاج واختبارات ناجحة لنماذج صغيرة احلجم من هذه الطائرات.

بغداد ـ يو.بــــي.آي: صادق الرئيس العراقي جالل الطالباني ونائبه 
عادل عبداملهدي على قانون االنتخابات الذي اقره مجلس النواب االحد 
املاضي بينما اليزال نائب الرئيس الثاني طارق الهاشــــمي متحفظا مما 
يحول دون تنفيذ القانون. وقال مصدر مقرب من الهاشــــمي انه اليزال 
متحفظا على بعض فقرات القانون وخاصة ما يتعلق بالفقرة اخلاصة 

بنسبة املقاعد املمنوحة للمهجرين )7 مقاعد فقط(.
ويتطلب إقرار القانون مصادقة جميع اعضاء مجلس الرئاسة )الرئيس 

ونائبيه( ليصبح نافذ املفعول حسب نصوص الدستور العراقي.
وقــــال رئيس اللجنة القانونية في البرملــــان العراقي بهاء االعرجي 
ان الهاشــــمي ليس لديه اعتراض على القانــــون وامنا حتفظ، وهذا لن 

ينقض القانون.

واشــــنطنـ  أ.ف.پ: أعلنت وزارة العدل االميركية في بيان ان حكما 
بالسجن 13 سنة صدر بحق العضو السابق في مجلس النواب األميركي 

الدميوقراطي وليام جفرسون بعد ادانته بالفساد.
وأفاد البيان انه حكم أيضا على جفرسون )62 سنة( النائب السابق 
عن لويزيانا )جنوب( بغرامة قدرها 470 ألف دوالر، السيما النه »استفاد 
من منصبه للمطالبة برشاوى«. وأدانته محكمة في فيرجينيا )شرق( 
في أغســــطس املاضي بـ 11 تهمة مبا فيها التخطيط للفســــاد. واضاف 
البيان ان »احلكم الطويل بالســــجن الصادر بحق جفرســــون يجب ان 
يذّكر بشــــكل قاطع كل الذين يتولون مناصب عامة بان قبول الرشاوى 
قدـ  ويجب انـ  تكون له عواقب وخيمة«. وتبني من التحقيق الذي أدى 
الى مالحقة جفرسون سنة 2007 انه أخفى 90 ألف دوالر نقدا في برادة 
وتقاضى أكثر من 400 ألف دوالر مقابل خدمات تســــهيل اقامة شــــركة 
اتصــــاالت في افريقيا. ويتضمن االتهام عدة قضايا فســــاد تورط فيها 
جفرسون، الســــيما في نيجيريا وغانا وغينيا االستوائية وبوتسوانا 

والكونغو الدميوقراطية.

حماس تدعو عباس إلى إثبات جديته في التصالح باإلعالن عن وفاة مشروع التسوية

عريقات: استئناف الوساطة المصرية 
بعد »األضحى« إلنجاز المصالحة الفلسطينية

دمشقـ  رام اهللـ  يو.بي.آي: أعلن مسؤول 
فلسطيني أن القيادة املصرية ستستأنف بعد 
عيد األضحى جهودهــــا لتأمني توقيع حركة 
حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على الورقة 

املصرية للمصاحلة.
ونقلت صحيفة »األيام« الفلسطينية امس 
عن رئيس دائرة املفاوضات في منظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات قوله إن رئيس 
املخابرات املصرية اللواء عمر سليمان أبلغه 
ليل اخلميس املاضي أن مصر ستستأنف بعد 
انتهاء عطلة عيد األضحى جهودها لتأمني توقيع 
حركة حماس وباقي الفصائل الفلســــطينية 
على املقترح املصري للمصاحلة، متمنيا جناح 
هذه اجلهود. وأشارت الصحيفة إلى أنه في 
حال متكنت مصر من تأمني هذا التوقيع فإنه 
سيشكل إنقاذا للوضع الذي ترتب على إعالن 
جلنة االنتخابات املركزية عدم إمكانية إجرائها 
في 24 يناير املقبل في غزة بعد رفض حماس 
إجراءها هناك، علما أن االتفاق املقترح مصريا 
ينص ضمن أمور أخــــرى عديدة على إجراء 
االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية 
وانتخابات املجلس الوطني الفلسطيني في 

الثامن والعشرين من شهر يونيو املقبل.

وقال عريقات، الذي ترأس وفد فلســــطني 
إلى اجتماع جلنة املتابعــــة العربية ملبادرة 
السالم العربية الذي انعقد في القاهرة اخلميس 
املاضي »ان وزير اخلارجية املصري أحمد أبو 
الغيط »قدم تقريرا الى االجتماع عن اجلهود 
املصريــــة وقال ان حركة فتح وقعت املقترح 
املصري وان مصر ستســــتأنف جهودها بعد 

عيد األضحى«.

حماس

في املقابل، قال القيادي في حركة حماس 
والناطق باسم كتلتها البرملانية صالح البردويل 
في تصريح تعقيبا على إعالن عريقات بشأن 
استئناف الوساطة املصرية بعد األضحى »ال 
علم لنا مبثل هذه األخبار سمعناها من أطراف 

متعددة لكن لم توجه دعوة رسمية إلينا«.
وأضاف »على أي حــــال في حال وجهت 
دعوة من القاهرة الســــتئناف احلوار فنحن 
جاهزون الستكمال احلوار على أسس وطنية 

سليمة«.
الى ذلك، دعــــت حماس في بيان اصدرته 
امس إلى ضرورة استعادة اللحمة الوطنية 
الفلســــطينية وذلك في ضوء فشل مشروع 

التسوية السياسية. وقالت احلركة في بيان »إن 
يدنا كانت وستبقى ممدودة جلميع األشقاء في 
الوطن من أجل املصاحلة والستعادة وحدتنا 
الوطنية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية 
وحق شعبنا في املقاومة حتى زوال االحتالل 

عن آخر حبة من ترابنا الوطني«.
وطالبت حماس رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عبــــاس بإثبات مصداقية وجدية في 
دعوتــــه للمصاحلة قائلة »ان دعوة الســــيد 
عباس ومد يــــده للمصاحلة أمر يتطلب منه 
إثبات املصداقية وجدية هذه الدعوة بإعالنه 
الصريح والواضح لوفاة مشــــروع التسوية 
السياســــية وطي صفحة املفاوضات التي لم 
جتر على شعبنا سوى الويالت واالستيطان 

وتقطيع األوصال«.
واضاف البيان »إن من يتحدث عن املصاحلة 
ويؤمن بها خيارا وطنيا جامعا عليه أن يوفر 
البيئة واألرضية املناسبة لذلك بإنهاء االلتزامات 
والتنســــيق األمني مع االحتالل الصهيوني 
وبإنهاء خدمات اجلنرال األميركي كيث دايتون 
الذي يشرف على األجهزة األمنية في الضفة 
الغربيــــة ويحرض على اعتقــــال املناضلني 

واملقاومني من أبناء شعبنا الفلسطيني«.

النائب االميركي السابق جفرسون وزوجته لدى مغادرتهما محكمة ڤرجينيا أمس األول  )أ.ف.پ(


