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زعيم املعارضة البريطانية ديڤيد كاميرون مقابال عدداً من اجلنود األفغان في قاعدة عسكرية قرب كابول                            )أ.پ(

واشنطن: لو أن المال عمر سّلمنا بن الدن لما كنا اليوم بأفغانستان

بريطانيا: تحديد موعد لالنسحاب من أفغانستان أمر خاطئ

واشنطنـ  د.ب.أ: كشف استطالع حديث للرأي تراجعا 
متزايدا في شـــعبية الرئيس األميركي باراك أوباما بني 
املواطنني األميركيني. وأظهر االستطالع الذي أجري لصالح 
شبكة »سي.إن.إن« اإلخبارية األميركية أن معدل تأييد 

املواطنني ألوباما انخفض ألول مرة حتت حاجز %50.
ووفقا لنتائج االستطالع، قيم 48% من األميركيني أداء 
الرئيس األميركي بأنه »جيد«، بتراجع قدره 7 نقاط مئوية 
عن آخر اســـتطالع مماثل جرى الشهر املاضي. وتعقيبا 
على االستطالع، قال كيتينغ هوالند، خبير االستطالعات 
في «ســـي.إن.إن«، إن ارتفاع معدالت البطالة والوضع 
االقتصادي السيئ ينهكان الرئيس األميركي. من ناحية 
أخرى، أظهر االستطالع أن 60% من األميركيني يرحبون 
بقرار أوباما بإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، 

وبداية االنسحاب من هناك بحلول عام 2011.

واشنطن ـ احمد عبداهلل
اكد الناطق بلسان اخلارجية االميركية ايان كيلي اول 
من امس ان عدد الدول التي ستشارك بارسال قوات الى 
افغانستان يبلغ 25 دولة، غير ان كيلي رفض ان يفصح 
عن اسماء تلك الدول قائال »باالمكان احلصول على القائمة 

من حلف شمال االطلسي«.
وكان مستشار االمن القومي االميركي اجلنرال جيمس 
جونز قد اعلن في مؤمتر صحافي عقده بواشـــنطن اول 
من امس ان الواليات املتحدة تأمل ان تقدم دول مجلس 
التعاون اخلليجي مســـاهمة متمثلة في موظفني مدنيني 

وعسكريني الى افغانستان.
واوضح جونز ان الواليات املتحدة تعتقد انه سيكون 
من املفيد ان تقدم دول اخرى مساعدات مالية وعينية الى 
اجليش االفغاني. كما اكد على ان القوات االميركية ستبدأ 
انسحابها من افغانستان بعد 18 شهرا وانها تأمل ان تسلم 

املهام االمنية بصورة تدريجية الى القوات االفغانية.

تراجع شعبية أوباما إلى ما دون 
50% للمرة األولى

جونز يدعو دول مجلس التعاون 
للمساهمة في »أفغانستان«

60% من المستطلعين يؤيدون إرسال تعزيزات إلى أفغانستان 

 أنباء عن إعفاء قائدي الجيش والشرطة من منصبيهما

أكد وجود آالف األدلة إلدانة البشير

الصومال تطلب مبادرة دولية للسالم 
شبيهة بإستراتيجية أوباما في أفغانستان

بارزاني: المقترحات المقدمة لتوزيع مقاعد المحافظات غير عادلة

العراق: السامرائي يرجح إجراء  االنتخابات 
في 27 فبراير المقبل

بغداد ـ وكاالت: قال رئيس 
مجلس النـــواب العراقي إياد 
السامرائي إن يوم 27 من شهر 
فبراير املقبل من املمكن أن يكون 
موعدا إلجراء االنتخابات في 
حال صدور مرسوم جمهوري 

بعد املصادقة على القانون.
وذكر راديو »سوا« األميركي 
العليا  امـــس أن املفوضيـــة 
املستقلة لالنتخابات أكدت ما 
ذهب إليه السامرائي، مشيرة 
إلى أن موعد الـ 27 من فبراير 
القى قبوال لدى الكتل البرملانية، 
فضال عن بعثة األمم املتحدة.

الى ذلك، بحث رئيس إقليم 
العراقي مسعود  كردســـتان 
بارزاني خالل اســـتقباله في 
منتجع صالح الدين شمالي أربيل 
إد ملكرت املمثل اخلاص لالمني 
العام لألمم املتحدة في العراق 
آخر املســـتجدات السياسية 
على الساحة العراقية، خاصة 
قانـــون االنتخابـــات وكيفية 
النواب  توزيع مقاعد مجلس 
على احملافظات، واملقترحات 

املقدمة حلل األزمة.
اللقاء  وقال بارزاني خالل 
الذي حضره برهم صالح رئيس 
حكومـــة اإلقليـــم »إن قانون 
االنتخابات مســـألة حساسة 
واملقترحـــات املقدمة لتوزيع 
املقاعـــد هي مقترحـــات غير 
عادلة«، مشـــيرا إلى أن إقليم 
كردستان ال يريد أن مين عليه 
أحد وال ينتظر الشـــفاعة من 
أحد، وال يستطيع أحد العبث 
مبـــا يحقـــق له مـــن حقوقه 

املشروعة.
ودعا رئيس إقليم كردستان 
وفقـــا ملا نقله راديو »ســـوا« 
األميركـــي امـــس االول األمم 
املتحدة إلى إعادة النظر بشكل 
دقيق بعدد ســـكان محافظات 
العراق كافة وكيفية زيادة عدد 

سكان بعض احملافظات.
يذكـــر أن الوفد الذي رافق 
ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
ضم كال من ســـاندرا ميتشل 
مديرة مكتب تأييد االنتخابات 
في يونامي ومورايك هيندرسون 
رئيس املكتب اإلقليمي ليونامي 

في مدينة أربيل.

أوكامبو يتوعد منكري جرائم دارفور باتهامات جنائية 
والخرطوم تهدد بمالحقته بتهمة »العهر السياسي«

 لندن ـ أ.ش.أ ـ يو.بي.آي: دعا رئيس احلكومة الصومالية عمر عبد 
الرشيد شــــرمركي إلى وضع مبادرة دولية للســــالم في بالده شبيهة 

باستراتيجية الرئيس األميركي باراك أوباما اجلديدة في أفغانستان.
وقال شرمركي ان االســــتراتيجية اجلديدة التي أعلن عنها الرئيس 

األميركي باراك أوباما في أفغانستان قد تنجح في الصومال.
واضاف في كلمة نشرتها صحيفة »التاميز« البريطانية ان استراتيجية 
أوباما بشأن أفغانستان تعتبر »تغييرا هائال في التأييد الدولي للدول 
املضطربة. املذهل هو ان كل اخلالصات تصدق بشــــأن الصومال متاما 

كما أفغانستان«.
وأضاف »نحن نعترف بأنه بعد 20 سنة من دون حكومة يبدو الوضع 
في الصومال بعيدا عن اإلصالح لكن احلقيقة مختلفة متاما فالقرصنة 
ومنو التطرف اإلســــالمي ليســــا الوضع الطبيعي وما هما إال عارضان 

ملرض خفي..غياب احلكومة واألمل«.
وتابع ان »االستقرار اإلقليمي على احملك فيما تنمو مشاكل القرصنة 
والتطرف اإلسالمي وحكومتي تعمل بجد مع املكتب األجنبي والكومنولث 
لتقدمي وإطالق استراتيجية صومالية رائدة تساعد الشعب الصومالي 

على إعادة الصومال من حافة الهاوية«.
وقال ان »املســــاعدة التي نحتاجها هي أوال استعادة حكومة فاعلة 
وتدريب القوات األمنية الوطنية« وثانيا »دعم العالم املنطقة االقتصادية 
اخلاصة في الصومال حتى تتمكن من اســــتغالل الثروات احملتملة من 

أسماك ونفط وغاز لتمويل املستقبل« وثالثا »إطالق برنامج مدني واسع 
املجال لتدريب الشبان وإيجاد مصادر رزق جتارية مشروعة«.

وقال »لقد طبقتم هذه املبادئ عينها في الدول األكثر عرضة للنزاعات مثل 
إيرلندا الشمالية والعراق وأفغانستان فلماذا ال تفعلون ذلك هنا؟«.

وتابع »السخرية هي ان هذا لن يكلف هنا إال ربع ما أنفق حتى اآلن 
على السفن احلربية التي حتاول محاربة القرصنة ومن األفضل متويل 

خطتنا وحل مشاكلنا بالتالي بدال من مطاردتها في احمليط الهندي«.
الى ذلك أفادت أنباء لوسائل إعالم صومالية أنه مت إعفاء قائد اجليش 
الصومالي اجلنرال يوسف حسني عثمان وقائد الشرطة اجلنرال عبدي 
حســــن عوالي من منصبيهما لعدم الكفاءة وفشلهما في احلد من حالة 
التدهور األمني الســــائدة حاليا في الصومال خاصة مبنطقة العاصمة 

مقديشو.
 وذكرت إذاعة »جاروي« الصومالية نقال عن مصادر حكومية وصفتها 
باملقربــــة واملوثوقة، أن انتقادات عديدة كانت قــــد وجهت مؤخرا ضد 
اجلنرالني عثمان وعوالي لعــــدم قيامهما بواجباتهما كما ينبغي العمل 

على حتسني الوضع األمني املتدهور في البالد.
 وقالت املصادر إن السلطات جترى حاليا مشاورات لتعيني القائدين 
اجلديدين اللذين ســــيخلفان اجلنرالني عدي حسن عوالي الذي ينتظر 
أن يتم تعيينه ســــفيرا للصومال في إحدى دول غرب أفريقيا ويوسف 

عثمان الذي لم يتحدد مصيره بعد. 

عواصمـ  العربيةـ  أ.ش.أ: في الوقت الذي 
توعد فيه كبيـــر ممثلي االدعاء في احملكمة 
الدولية، لويس مورينو أوكامبو  اجلنائية 
بأن املسؤولني الســـودانيني الذين ينكرون 
اجلرائـــم التي ارتكبت فـــي منطقة دارفور 
غرب السودان ويخدعون العالم بشأنها رمبا 
يواجهون اتهامات جنائية، مؤكدا وجود االف 
االدلة الدانة الرئيس السوداني عمر البشير، 
ردت السودان باتهام أوكامبو بـ »التكسب« 
من ملف دارفور، واصفة إياه بـ »املرتزق« كما 
تعهدت مبالحقته بتهمة »العهر السياسي«. 
واضاف مندوب السودان لدى األمم املتحدة 
عبد احملمود عبد احلليـــم ان التصريحات 
االخيرة للمدعي العـــام للمحكمة اجلنائية 

الدولية اكاذيب واوهام.
 ووصف عبد احلليم في تصريح لهيئة 
االذاعة البريطانية )بي بي سي( امس هذه 
التصريحات بأنها تكرار التهامات باطلة بحق 
الســـودان، مضيفا أن أوكامبو يخدم اجندة 

سياسية ضد السودان ليس من بينها العدالة 
الدولية.

وعودة الى تصريحات كبير ممثلي االدعاء 
في احملكمة اجلنائية الدولية، لويس مورينو 
أوكامبو التي جاءت خالل جلســـة ملجلس 
األمن الدولي في نيويورك وتتعلق بالتقرير 
نصف الســـنوي من املدعي العام للمحكمة 
اجلنائية الدولية حول الوضع في دارفور، 
فقد اتهم أوكامبو اخلرطوم بالتخطيط لغلق 
معسكرات الالجئني داخل السودان وبإرغام 
الدارفوريني فيها على العودة إلى منازلهم، 
ولكن من دون ضمانات ألمنهم أو بإمدادهم 
بالغذاء. وهو األمر الذي كذبه مندوب السودان 

لدى األمم املتحدة.
وأوضح أوكامبو في لقاء مع قناة »العربية« 
أن االحتاد اإلفريقي يحاول حماية الضحايا 
في دارفور، ودعا البشـــير إلى التوقف عما 
وصفه بتضليل املجتمع الدولي بشـــأن ما 

يحدث من جرائم هناك.

وقال في هذا الصدد: »األخبار اجليدة أن 
االحتاد اإلفريقي يقوم اآلن بوساطة حلماية 
الضحايا في دارفور، لكن على البشـــير أن 
يتوقف عن تضليل املجتمع الدولي حول ما 
يحدث من جرائم. إنه يحاول تبديد احلقائق 
وبالتالي فإنه يزيد من تعقيد هذه املشاكل 
بدال من حماية األبرياء في دارفور«، وأضاف 
»وبوصفي مدعيا عاما فإن علي أن أبلغ العالم 
مبا يحدث لهؤالء املاليني من املسلمني واألفارقة 
الذين يعانون من حكم البشـــير، واجبي أن 

أقدم الدعم لهؤالء«.
وأكد أوكامبو في حديثه أن لديه أدلة تثبت 
إدانة البشير، وأنها قدمت إلى ثالثة قضاة، 
لكن يبقى على البشير املثول أمام احملكمة، 
قائال: »لقد قدمت األدلة إلى القضاة، وهناك 
ثالثة قضاة من جنسيات مختلفة قرروا أن 
على الرئيس البشير أن ميثل أمام احملكمة، 
ألن هذا جزء من املتطلبات القانونية. لدي 

آالف األدلة التي تدين الرئيس البشير«.

بغداد � أ.ف.پ: نفذت الس��لطات العراقية احكام 
اع��دام مبا ال يقل عن 120 مدان��ا خالل العام احلالي 
فيما ينتظر 900 آخرون املصير ذاته، حسبما اكدت 

منظمة العفو الدولية امس.
وافاد بيان للمنظمة، ومقرها لندن، ان »معلوماتنا 
تؤكد اعدام 120 شخصا خالل الفترة املاضية من العام 
2009 في العراق«. وطالبت املنظمة »السلطات العراقية 
بوقف تنفيذ االعدام بحق املدانني االخرين، بينهم 17 

امرأة، استنفذت االجراءات القانونية بحقهم«.
ووفق��ا للمنظمة، فقد ادين العديد من احملكومني 

باالعدام بتهم القتل واخلطف، خالل «محاكمات غير 
عادلة بناء على اعترافات انتزعت بالقوة او ممارسة 
التعذيب«. واعيد العمل باحكام االعدام في العراق العام 
2004، وصدرت احكام باعدام نحو 285 شخصا خالل 

عام 2008 نفذ 34 منها، بحسب املنظمة.
كما صدرت اح��كام مماثلة العام 2007 بحق 199 
ش��خصا نفذ منها 33 حكما، في ح��ني مت اعدام65 
ش��خصا عام 2006، وينفذ حكم االعدام في العراق 
شنقا حتى املوت، ويؤيد رئيس الوزراء نوري املالكي 

تنفيذ احكام االعدام التي يقرها القضاء. 

»العفو الدولية«: العراق أعدم 120 ُمدانًا في 2009
صورة مركبة خلبير متفجرات عراقي خالل تدريب على مكافحة اإلرهاب             )أ.ف.پ(

واشنطنـ  سي ان ان: انتقل 
اخلـــالف األميركي البريطاني 
حول أفغانستان الى العلن وذلك 
بإعالن وزير الدفاع البريطاني 
بوب اينسوورث أن حكومته 
لن تلتزم بإعالن الرئيس باراك 
أوباما املتعلق باالنسحاب من 

أفغانستان بحلول العام 2011
اينســـوورث في  وشـــكك 
مقابلة مع صحيفة »التاميز« 
البريطانية نشرت امس في قرار 
أوبامـــا وضع إطار زمني لبدء 
انسحاب القوات األميركية من 
أفغانستان وأوضح ان احلكومة 
لـــن تلتزم بوعد  البريطانية 
واشنطن املتعلق باالنسحاب 
بحلول عام 2011 وقال »ال ميكن 
حتديد وقت لذلك يجب النظر 

إلى الظروف«.
واعترف أن الشعب لن يقبل 
في أن تستمر احلرب »إلى األبد« 
غير أنه أصر على أن احلكومة 
لـــم تضع موعدا  البريطانية 
نهائيا لالنسحاب وأضاف »ال 
أحد يتكلم عن انسحاب نتكلم 
إلى هناك،  عن إرســـال املزيد 
نتكلـــم عن انتقـــال« وأكد أن 
حتديد موعد لالنســـحاب هو 

أمر خاطئ.
الى ذلك، وقع وزير الدفاع 
األميركي روبرت غيتس، على 
قـــرار عســـكري لتنفيذ  أول 
الرئيس باراك  إســـتراتيجية 
أوباما اجلديدة بأفغانســـتان، 
إذ وافـــق على إرســـال وحدة 
من مشاة البحرية، وذلك وفق 
معلومات خاصة لـ »ســـي ان 
ان«، التي علمت أيضا أن البيت 
األبيض وافق على اقتراح لزيادة 
حجم عمليات القصف باستخدام 
طائرات دون طيار عند احلدود 

األفغانية الباكستانية.
باملقابـــل، نفـــت وزيـــرة 
اخلارجية األميركية، هيالري 
كلينتون، في مقابلة مع سي ان 
ان، ما قيل حول وجود خطط 
لدى أوباما لترك األمور كما هي 
واالنســـحاب بأسرع وقت من 
أفغانســـتان، وشددت على أن 

جيش بالدها لم يكن ليتواجد 
بأفغانستان لو أن زعيم طالبان، 
املال عمر، وافق على تسليم زعيم 
تنظيم القاعدة، أسامة بن الدن 

بعد هجمات نيويورك.
وقالـــت كلينتون إن إعالن 
أوبامـــا رغبته بدء انســـحاب 
القوات األميركية من أفغانستان 
اعتبارا مـــن يوليو 2011 يقوم 
على »انتقال مسؤول للسلطة 
إلـــى اجلانـــب األفغاني مبني 
على الظـــروف احلاصلة على 

األرض«.
وذكرت كلينتون أن بالدها 
تنظر إلى األوضاع في الواليات 

األفغانية املختلفة، البالغ عددها 
34 والية، وهي تدرس حالة كل 
منها بشكل مستقل، وترى أن 
بعضها مستقر وميكن تسليمه 
حاليا للجانب األفغاني، في حني 
أن واليات أخرى ال تزال تشهد 

معارك عنيفة.
الوزيرة األميركية  ولفتت 
إلى أن املجتمع الدولي أخطأ في 
السابق عندما ساعد »املجاهدين« 
لطرد القوات الســـوفيتية من 
أفغانستان، دون أن يقوم بعد 
ذلك بخطوات لتحسني أوضاع 
السكان قائلة: »لقد أدرنا ظهرنا 
وتركنا خلفنا تواجدا خطيرا 

ومتزايـــدا )للمســـلحني( في 
أفغانستان وباكستان«.

وشككت كلينتون في رغبة 
زعيم حركة طالبان، املال عمر، 
باالستجابة لطلب اللجوء إلى 
احلوار املقـــدم له من الرئيس 
األفغاني، حميد كرزاي، قائلة إن 
املال عمر »ال يرغب في احلوار مع 

كرزاي أو أي جهة أخرى«.
وأضافت: »يجب التذكير بأن 
واشـــنطن طلبت من املال عمر 
تسليمها زعيم تنظيم القاعدة، 
أســـامة بن الدن، بعد هجمات 
11 ســـبتمبر 2001، ولو كان قد 
فعل ذلك ملا كنا في أفغانستان 

اليوم«.
وبحسب كلينتون، فإن البيت 
إلى  األبيض »ينظـــر بجدية« 
احتمال أن يكون بن الدن واملال 
عمر في باكستان أو عند املنطقة 
احلدودية مع أفغانستان، كما 
أبدت »ارتياحها« ملا يجري في 
دول اخلليـــج جلهـــة مكافحة 
متويل تنظيم القاعدة من قبل 
جهات مستقلة في تلك الدول.

وعلى صعيد مواز، أعلنت 
القوات الدولية في أفغانستان، 
أن قوة تشمل 900 جندي أميركي 
وبريطاني و150 جنديا أفغانيا 
بدأت امس االول عملية عسكرية 

لطرد حركة طالبان من وادي 
»نوزاد« في شـــمالي محافظة 

هلمند املضطربة.
وحتمل العملية اسم »غضب 
الكوبرا« وقد شهدت حتى اآلن 
مقتل أربعة من مسلحي طالبان 
واعتقال اثنني آخرين، وقال بيان 
صدر عن وزارة الدفاع »حتى 
اآلن أسفرت العملية عن مقتل 
أربعة مسلحني واعتقال اثنني 
آخرين«. وأضـــاف البيان من 
املقرر أن تســـتمر العملية في 
االقليم الذي يتمركز فيه أيضا 
نحو 9000 جنـــدي بريطاني، 

أربعة أيام أخرى.


