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أنقرةـ  أ.ش.أ: كشفت صحيفة »طرف« التركية 
امس عن استمرار احملاوالت التي يقوم بها كبير 
املدعني اجلمهوريني حملكمة االستئناف العليا عبد 
الرحمن يالتشني كايا إلغالق حزب العدالة والتنمية 
احلاكم بعد فشل محاولته األولى إلغالق احلزب 
العام املاضي بدعوى حتوله إلى بؤرة لألنشطة 

املناهضة لعلمانية الدولة.

وقالت الصحيفة إن املدعى العام يقوم باستعدادات 
إلقامة دعوى جديدة إلغالق احلزب احلاكم دون 
انتظار القرار الذي ستصدره احملكمة الدستورية 
العليا خالل الساعات أو األيام القادمة بشأن الدعوى 
التي أقامها إلغالق حـــزب املجتمع الدميوقراطي 
»الكردي« بدعوى حتوله إلى بؤرة لدعم اإلرهاب 

واألنشطة املناهضة لوحدة البالد.

محاوالت متجددة إلغالق حزب العدالة الحاكم في تركيا

)ا.ف.پ(زعماء قبائل ورياضيون عراقيون يتظاهرون ضد تفجيرات الثالثاء الدامية التي هزت بغداد

)ا.پ(طفل افغاني يجتاز دورية للمارينز االميركي في مدينة خان نيشني في اقليم هلمند

»القاعدة« تتبنى هجمات الثالثاء الدامي وتحّذر من »موجات جديدة«

غيتس في بغداد فجأة.. والمالكي لمستجوبيه: كتل سياسية وراء التدهور األمني
عواصمـ  د.ب.أـ  يو.بي.آي: أعلن 
العراق اإلسالمية«  تنظيم »دولة 
املرتبــــط بتنظيــــم القاعدة أمس 
مســــؤوليته عن التفجيرات التي 
شهدتها بغداد يوم الثالثاء املاضي 
والتي أســــفرت عن مقتل وجرح 

املئات.
وأوضــــح التنظيم فــــي بيان 
مكتوب تناقلته املواقع اإلسالمية 
املعنية بنشــــر بيانات املنظمات 
اجلهادية: »في موجة أخرى جديدة 
انطلق فتية اإلســــالم مستهدفني 
معاقل الشــــر في احلكومة فكان 
من بني املواقع املنتخبة في قائمة 
األهداف هذه املرة: املبنى اجلديد 
البديل لوزارة املال، ومجمع محاكم 
اجلرائم وما يسمى مبحكمة التمييز 
االحتاديــــة، ومبنى معهد القضاء 

ووزارة العمل«.
وأضــــاف البيان الــــذي حمل 
عنوان »بيــــان عن املوجة الثالثة 
لغــــــزوة األســــيــر فــــي بغداد«: 
»عزم أهل العزم قــــد انعقد على 
قلع جــــذور هــــذه احلكومة وهد 
القوة  أركانها واستهداف مفاصل 
فيها، فقائمة األهداف لن تنتهي«. 
وحمل البيان توقيع وزارة اإلعالم 
بدولة العراق اإلســــالمية. البيان 
نشــــر بالتزامن مع مثول رئيس 
احلكومة العراقية نوري املالكي امام 
البرملان للمساءلة حول »تقصير« 
اجلهات االمنية في حماية املواطنني 
واملنشآت احلكومية. وحضر املالكي 
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
املســــلحة وحيدا اجللسة املغلقة 
الطارئة التي شهدت، بحسب مصادر 
برملانية، حضورا مكثفا جتاوز 190 
نائبــــا وهو امر قليل احلدوث في 

اجللسات العادية.
ودار في مستهل اجللسة جدل 
بني من طالبوا بأن تكون اجللسة 
علنيه الطالع الرأي العام على دفوع 

رئيس الوزراء وتبريراته ملا حدث 
في الثالثاء الدامي وبني من رأى ان 
تكون اجللسة مغلقة للحيلولة دون 
استغاللها من الكتل السياسية داخل 

قبة البرملان ألغراض انتخابية.
املالكــــي حضر  ان  ولوحــــظ 
اجللسة منفردا ولم يحضر معه 
الوزراء والقــــادة االمنيون الذين 

طلب البرملان استدعاءهم.
واعتبــــر املالكي ان تدخل كتل 
سياسية هو وراء تدهور الوضع 
االمنــــي، وطالب بتطهير االجهزة 
االمنية من جميع اجلهات السياسية. 
وقالت النائبة سميرة املوسوي ان 
»رئيس الوزراء اكد خالل اجللسة 
السرية ان اجلرائم االخيرة سببها 

خالفات سياسية وطائفية«.

واضافت ان املالكي قال »حتى لو 
اعتقلت االن اسامة بن الدن فهناك 
من يقول ملاذا اعتقلته، انه مجاهد«. 
وطالب املالكي مجلس النواب بان 
يصدر قرارا بتطهير االجهزة االمنية 
من املنتمني الي جهة سياسية مبا 
فيها حزبه، »ليكون اجلهاز االمني 
مهنيا وكفؤا وشعبيا ويعتمد على 
املواطنة« بحســــب ما نقلت عنه 
النائبــــة. وطالــــب ايضا مجلس 
النواب بــــان يصدر قرارات تدعم 
االمن من خالل استصدار القوانني، 
معتبرا على سبيل املثال ان »جهاز 
املخابرات الوطني ال يستطيع حتى 
ان يعني رئيسا بسبب عدم التوافق 
السياسي«. ونقلت املوسوي عن 
املالكي قولــــه »كل جهة تريد ان 

تكون مســــؤولة عن اجلهاز، وال 
زال اجلهــــاز معطال بســــبب عدم 
السياسي«. واضافت ان  التوافق 
»رئيس الــــوزراء طلب ان تكون 
اجللسة علنية، لكن رئيس مجلس 
النواب اياد الســــامرائي ارتأى ان 
تكون اجللسة سرية حتى تكون 
السياسية«.  املزايدات  بعيدة عن 
وكان رئيس الوزراء أقال ليل امس 
االول الفريق الركن عبود قنبر قائد 
عمليات بغداد ونقله الى منصب 
نائب رئيس اركان اجليش للعمليات 
وعني بدال منه رئيس االركان الفريق 
احمد هاشم عودة في اجراء جاء 
على خلفية تفجيرات االحد الدامي 
وبعد تصاعد االصــــوات بتغيير 
اخلطط واملسؤولني االمنيني. في 

الدفاع  غضون ذلك، أكدت وزارة 
األميركية »الپنتاغون« وبالتزامن 
مع زيارة مفاجئــــة لوزير الدفاع 
االميركي روبرت غيتس الى بغداد، 
أكــــدت أن قرار احلكومة العراقية 
القاضى بإجراء انتخابات تشريعية 
في مارس املقبل لن يؤثر على خطط 
اجليش األميركي بخفض عدد قواته 
إلى 50 ألف جندي بحلول شــــهر 
أغســــطس 2010. وبحسب راديو 
»ســــوا« األميركي الــــذي نقل عن 
الپنتاغون جيف  الناطق باســــم 
موريــــل قولــــه إن قائــــد القوات 
األميركيــــة في العــــراق اجلنرال 
راي أوديرنو ال يتوقع أي تأخير 
في خفض عدد القوات األميركية 

بحلول أغسطس املقبل.

طالبان تتوعد كوريا الجنوبية إذا أرسلت تعزيزات جديدة

القوة النفطية العراقية تزعج إيران أكثر من السعودية 
عواصمـ  مايكل كريستي وساميون 
ويب ورانيا اجلملـ  رويترز: سيواجه 
ميزان القوى في الشرق األوسط تقلبات 
عنيفة إذا جنح العراق في زيادة إنتاجه 
من النفط إلى ثالثة أمثاله وستشعر القوة 
الشيعية املتمثلة في إيران بالتهديد أكثر 

من العمالق النفطي السعودية.
 وقد يؤدي الصعود احملتمل للعراق 
إلى املرتبة الثالثة بني أكبر منتجي النفط 
في العالم إلى تشكل جبهة شيعية قوية داخل منظمة 
ــقت بغداد  البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( إذا نس
سياسة االمدادات مع سياسة طهران. ومن شأن ذلك 
ــعودية التي تشعر بارتياب بالفعل  أن يثير قلق الس
إزاء صعود األغلبية الشيعية في العراق إلى السيادة 
السياسية عقب سقوط نظام الرئيس املقبور صدام 

حسني، وقد يزيد الشقاق داخل أوپيك.
 غير أن األرجح هو أن تطوير النفط في العراق 
سيغذي التوترات مع إيران ويسحب استثمارات أجنبية 
محتملة من اجلمهورية اإلسالمية ويفاقم التوترات 
االجتماعية بحرمان طهران من أموال حتتاجها بشدة 
ــببت أعمال التطوير تلك في انخفاض أسعار  إذا تس
اخلام. وميكن للعائدات التي سيجنيها العراق من 4.5 
ماليني برميل يوميا إضافية يتطلع النتاجها أن متنح 
الدولة العربية القدرة على حتدي النفوذ اإليراني على 
ــيعي.  ويحتاج كل من العراق وإيران إلى  العالم الش
استثمارات هائلة في قطاعي النفط املتداعيني لديهما، 
ويعطي انفتاح العراق على شركات الطاقة العاملية - وإن 
كان ذلك بشروط صعبة – الدولة العربية فرصة أفضل 
في جذب مليارات الدوالرات التي حتتاجها لعمليات 

تطوير على نطاق غير مسبوق حلقول النفط.
ــب على طهران جذب  ــأن ذلك أن يصع  ومن ش
ــت تواجه فيه الدولة  ــيولة التي حتتاجها في وق الس
ــية هائلة عقب  ــة ضغوطا اجتماعية وسياس اإليراني
انتخابات الرئاسة التي طعنت فيها املعارضة وفاز فيها 

الرئيس محمود أحمدي جناد بفترة ثانية.
ــركات النفط احلكومية  ــم من ذلك أن ش  ويفاق
الصينية العمالقة تشارك في عمليات بالعراق األمر 

الذي ال يترك لها موارد تذكر للعمل في مناطق أخرى. 
وقال مسؤول تنفيذي غربي كبير »ملاذا سيرغب املرء 
في االستثمار في إيران؟ إنها محفوفة مبخاطر شديدة. 
هناك العقوبات والوضع السياسي. إذا عملت في العراق 
ــيكون من الضروري أن حتد من تعرضك لدولة  فس
أخرى محفوفة مبخاطر في املنطقة«. وأضاف أن إيران 
ميكن أن تكون مقصدا ملن يخسرون في املناقصات 
ــة، وإذا مت توقيع جميع العقود التي  النفطية العراقي
تطرحها بغداد فيمكن للعراق أن يزيد طاقته االنتاجية 
إلى عشرة ماليني برميل يوميا مقارنة مع 12.5 مليونا 
للسعودية وعشرة ماليني لروسيا متجاوزا بكثير إيران 
التي تقول إنها تضخ 4.2 ماليني برميل يوميا.  وإيران 
أكثر اعتمادا على أسعار النفط املرتفعة من السعودية 
- أكبر مصدر للخام في العالم - لتمويل برامج انفاق 
اجتماعي. ومن شأن زيادة االنتاج العراقي أن تدفع 
أسعار النفط للهبوط على املدى البعيد وقد تنال أيضا 
من حصص الدول األخرى من السوق.  وقال ديڤيد 
ماك وهو سفير أميركي سابق بالشرق األوسط »أي 
تراجع آخر لألسعار كالذي حدث في الشتاء املاضي 
ــة اإليرانية التي تعاني  ــأنه أن يرهق احلكوم من ش
بالفعل من ضعف التأييد الشعبي بسبب سوء اإلدارة 
االقتصادية فضال عن املشكالت السياسية الواضحة 
الناجتة عن االنتخابات«.  وستراقب السعودية صعود 
القوة النفطية للعراق وعالقاته مع طهران بحذر، لكن 
محللني يقولون إن الرؤية التي تقول إن العراق بعد 
ــران غالبا ما تكون  ــني يخضع لهيمنة إي صدام حس
ــفرت  ــا فيها.  ويقول محللون إنه حتى إذا أس مبالغ
ــام القادم عن حكومة  ــات العامة املقررة الع االنتخاب
ــدة صراحة إليران فإن التأثير الذي رمبا حتدثه  مؤي
زيادة انتاج النفط العراقي على التوترات السياسية 
واالقتصادية داخل اجلمهورية اإلسالمية رمبا يثير 
شقاقا بني البلدين.  وفي نهاية األمر ستفضل السعودية 
ــتخدم  رؤية عراق متطور ومزدهر بدال من بلد يس
ــؤول  كنقطة انطالق لتنظيم القاعدة. حيث قال مس
ــعودي »من مصلحتنا أن يخرج العراق مستقرا.  س
ال نريد مينا آخر، »إذا أصبح العراق قوة اقتصادية 

إقليمية فسيدعم ذلك االقتصاد السعودي«.
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»الداخلية« اليمنية تعلن مقتل جندي في أبين 
وتعتقل عشرات المحتجين الجنوبيين

صنعاء ـ يو.بي.آي: قال مصدر عسكري ميني 
أمس ان قوات اجليش واألمن تشن منذ أيام عمليات 
هجومية على معاقل املتمردين احلوثيني في صعدة 
وسفيان واملالحيظ دمرت خاللها مخازن أسلحة 

وقتلت واعتقلت عددا من املتمردين.
ونســـبت وزارة الدفاع اليمنيـــة عبر موقعها 
االلكتروني إلى اللواء محمد القوسي وكيل وزارة 
الداخلية قوله »ان وحدات عسكرية وأمنية واصلت 
لليوم الثالث على التوالي تعقب عناصر اإلرهاب 
احلوثي مبدينة صعدة القدمية« مؤكدا »سيطرتها 
الكاملة على معظم املناطق وتدمير ثالثة مخازن 
أســـلحة ومخزنني آخرين في منطقتي اجلميمة 

واملجازين مبران«.
وأضافـــت ان األجهزة األمنيـــة بصعدة ألقت 
»القبض على سبعة من عناصر التمرد بينهم أحمد 
العكام ومسعد الضبياني وبحوزتهم منشورات 
وأشرطة تروج للقتال في صفوف املتمردين ضد 

قوات اجليش واألمن«.
وفي محور ســـفيان »قامت وحدات عسكرية 
بقصف وتدمير مخزن متفجرات وأسلحة للحوثيني 
في منطقة احليرة وشـــوهدت السنة لهب كبيرة 

ترتفع من موقع املخزن«.
وأشارت الوزارة إلى إحباط »محاوالت تسلل 
عدد من عناصر احلوثي كانوا يتنكرون مبالبس 
نســـائية قرب قرن الدمم وتدمير ســـيارة حتمل 

مجموعة من املسلحني«.

من جهتها، أعلنت وزراة الداخلية اليمنية أمس 
ايضا مقتل جندي مبحافظـــة أبني وتفجير برج 
كهرباء للضغط العالي مبحافظة مأرب والقبض 
على عشرات احملتجني في محافظة حلج بجنوب 

اليمن.
وقالت الوزارة في بيان »قتل احد أفراد الشرطة 
وأصيب ثالثة آخـــرون في محافظة أبني من قبل 
عناصر مسلحة تابعة ملا يسمى باحلراك اجلنوبي 
استهدف دورية أمنية في منطقة مودية«. وذكرت 
وزارة الداخليـــة اليمنية ان أجهـــزة األمن قامت 
مبالحقة اجلناة الذين يتبعون القيادي في احلراك 
اجلنوبي طـــارق الفضلى الذي انضم إلى احلراك 

مؤخرا«.
وفي محافظة حلج بجنوب اليمن أيضا احتجزت 
 األجهزة األمنية عشرات األشخاص ممن وصفتهم

بـ »العناصـــر اخلارجة على القانون على خلفية 
أحداث الشغب التي وقعت مبدينة احلوطة ومحاولة 
قطع الطريق في منطقة الدباء وإحراق إطارات«.

وأوضحـــت الوزارة أن األجهزة األمنية عثرت 
على مواد متفجرة بداخل احد املنازل مبدينة دار 
سعد في عدن يقطنه شخص يدعى »ع.ح.أ« يبلغ 
مـــن العمر 42 عاما. كما جتددت امس  املظاهرات 
اجلنوبية املطالبة باالستقالل للتنديد باالعتقاالت 
التي طالـــت عناصر من قوى »احلراك اجلنوبي« 
وطالبت باالفراج عنهم. حيث تعهدت هذه القوى 

مبواصلة االحتجاجات اسبوعيا.

الجيش اليمني يدمر مخازن أسلحة للحوثيين في صعدة القديمة

سورية ترفض العودة إلى المفاوضات غير المباشرة 
قبل التزام إسرائيل باالنسحاب من الجوالن 

عواصم - هدى العبود والوكاالت
أدانت سورية أمس إقرار الكنيست اإلسرائيلي إجراء استفتاء عام 
قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانســــحاب إســــرائيل من القدس الشرقية 

ومرتفعات اجلوالن السورية.
ونقل بيان لوزارة اخلارجية السورية عن مصدر مسؤول قوله إن 
»إسرائيل أكدت مجددا حتديها السافر إلرادة املجتمع الدولي في حتقيق 
السالم الشامل في املنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض 

مقابل السالم وفي مقدمة هؤالء حلفاؤها وأصدقاؤها »
وأضــــاف البيان أن مصادقة الكنيســــت على هــــذا القانون »تأكيد 
على أن إسرائيل تتحدى العالم بأسره في رفضها للسالم وعلى أن ما 
تطرحه حكومتها من رغبة في التوصل إليه ليس إال مناورات وأالعيب 
سياسية«.  وشــــدد البيان على »أن القرار األخير ال قيمة قانونية له 
لتعارضــــه مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم 
جواز حيازة أراضي الغير بالقوة«. وأشــــار البيان إلى أن »كل رؤساء 
احلكومات اإلسرائيلية منذ انطالق محادثات السالم بعد مؤمتر مدريد 
كانوا قد التزموا باالنســــحاب التام مــــن اجلوالن حتى خط الرابع من 
يونيو عام 1967«، مضيفا أن »حكومة نتنياهو احلالية تعي أن سورية 
لن تعود الى احملادثات غير املباشــــرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم 

رئيس هذه احلكومة باالنسحاب التام من اجلوالن ألن استعادة سورية 
ألرضها احملتلة ليســــت موضوعا للتفاوض بل هي حق أكدته قرارات 

األمم املتحدة«.
في سياق متصل، وضمن املرات القليلة التي تتفق عليها احلركتان، 
رفضت حماس وفتح اي قانون إسرائيلي إلجراء استفتاء على وضع 
القدس واجلوالن. واعتبرت حماس أن إجراء استفتاء قبل املوافقة على 
االنسحاب من القدس واجلوالن يشكل إمعانا في »الغطرسة الصهيونية«. 
وقال املتحدث باسم »حماس« فوزي برهوم في تصريح امس »استفتاء 
اإلسرائيليني على االنسحاب من القدس واجلوالن عبارة عن استفتاء 

من ال ميلك على حق الغير املغتصب«.
وشدد على أن »هذا إمعان في الغطرسة الصهيونية وانتهاك حلقوق 
الشعب الفلسطيني والعربي ولكافة األعراف والقوانني الدولية«، معتبرا 
انه »يعني اســــتمرار العدوان واالغتصاب لألرض واملقدسات ويهدف 
إلى اســــتمرار االحتالل وفرض السيادة اليهودية األمنية والسياسية 

على أرضنا ومقدساتنا واألراضي العربية املغتصبة«.
من جهتها، أعلنت حركة »فتح« رفضها القاطع ملشــــروع القانون 
اإلســــرائيلي املطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء بشأن 

االنسحاب من القدس الشرقية، وهضبة اجلوالن السورية.

منظمة العفو: انتهاكات إيران
لحقوق اإلنسان هي األسوأ في 20 عامًا

لندنـ  رويترز: قالت منظمة 
الدولية املعنية بحقوق  العفو 
انتهاكات حقوق  اإلنســـان إن 
اإلنســـان في إيران هي األسوأ 

في العشرين عاما املنصرمة.
وتضمن تقرير املنظمة مزاعم 
بالتعذيب واالغتصاب وأعمال 
قتل غير مشـــروع. ويأتي هذا 
التقرير فـــي أعقاب االنتخابات 
الرئاسية املثيرة للجدل والتي 

أجريت في يونيو املاضي.
وطالبت املنظمة في تقريرها 
مرشـــد الثـــورة اإليرانية علي 
خامنئي بالسماح خلبراء حقوق 
اإلنسان باألمم املتحدة بزيارة 
بالده للمساعدة في إجراء حتقيق. 
وأضاف التقرير أن التحقيقات 
الرســـمية إلى اآلن »يبدو أنها 

تهتم بالتستر على االنتهاكات 
أكثر من اهتمامها بالوصول إلى 

احلقيقة«.
إيران مـــن قبل  ورفضـــت 
إليها بشـــأن  انتقادات وجهت 

سجلها في حقوق اإلنسان.
من جهتها قالت حسيبة حاج 
صحراوي نائبة مدير برنامج 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة العفو الدولية في بيان 
لها »ينبغي محاســـبة مرتكبي 
االنتهاكات من أعضاء امليليشيات 
واملسؤولني على وجه السرعة 
وال ينبغي إعدام أي شخص حتت 

أي ظرف من الظروف«.
ويصـــف التقريـــر مزاعـــم 
باالنتهاكات قبـــل االنتخابات 
وخاللهـــا وبعدهـــا على وجه 

اخلصـــوص عندمـــا نشـــرت 
الباسيج  السلطات ميليشـــيا 
واحلرس الثوري لقمع التظاهرات 
احتجاجا على نتائجها املتنازع 

عليها.
وتسببت املظاهرات اجلماعية 
الرافضة إلعادة انتخاب الرئيس 
املتشـــدد محمود أحمدي جناد 
في سقوط إيران في براثن أزمة 
غير أن مظاهرات املعارضة لم 
يعد يحتشد بها مثل تلك األعداد 
الهائلة التي تدفقت بأعداد هائلة 
على الشوارع في أعقاب انتخابات 

12 يونيو مباشرة.
وأشـــار التقرير إلى ان أحد 
املعتقلني السابقني سجن ملدة 58 
يوما في سجن كهريزاك، الذي 
قال إنه ظل في حاوية شـــحن 

طوال مدة سجنه ولم يسمح له 
باالتصال بأسرته سوى بعد 43 
يوما. وقالت صحراوي »ينبغي 
التعذيب  توفير احلماية مـــن 
وغيره من أشكال سوء املعاملة 
ألي معتقل أو محتجز. ويجب 
اإلفراج عـــن معتقلي الضمير. 
أما أولئك الذين أدينوا في ظل 
محاكمات غير عادلة ـ تضمنت 
»محاكمات هزلية« كانت مبثابة 
ســـخرية من العدالة ـ فينبغي 
إعـــادة محاكمتهـــم أو اإلفراج 

عنهم«.
وأضافت »يجب إلغاء جميع 
التـــي أصدرتها  احكام االعدام 
تلك احملاكـــم وإجراء محاكمات 
نزيهة للمحتجزين الذين لم تتم 

محاكمتهم بعد«.

واشنطن: ملتزمون  باالنسحاب من أفغانستان منتصف 2011
عواصمـ  وكاالت: في وقت توقع 
اجلنرال ديڤيد بتريوس قائد القيادة 
املركزية باجليش األميركي أن يزداد 
العنف في أفغانستان واالضطراب 
داخل حكومــــة الرئيس االفغاني 
حامد كــــرزاي على املدى القريب، 
اكد الرئيس االميركي باراك اوباما 
أمس في اوسلو انه ال يوجد »اي 
التباس« بشأن حتديد يوليو 2011 
موعدا لبدء سحب القوات االميركية 

من افغانستان.
وقــــال أوبامــــا قبيل تســــلمه 
جائزة نوبل للسالم لعام 2009 في 
العاصمة النرويجية أوسلو، وعقب 
لقاء له مع رئيس الوزراء النرويجي 
ينز ستلوتينبرغ »سنبدأ في يوليو 
2011 في نقل املسؤولية إلى اجلانب 
إلى أن سرعة،  األفغاني«. وأشار 
وخطوات تلك العملية تعتمد على 
الكثير من األمور، مشددا على أن 
احلكومة األفغانية ستظل لسنوات 
طويلة بحاجة إلى الدعم في مكافحة 
اإلرهاب. بدوره، أكد وزير الدفاع 
األميركي روبرت غيتس أن الواليات 
املتحدة ستبقي على تواجدها في 
أفغانستان بعد موعد االنسحاب 
هذا. وقال، فــــي كلمة ألقاها امس 
أمام مجموعة من اجلنود األفغان 
مبطار كابول الدولي قبل مغادرته، 

و140 عنصرا مكلفا باعادة االعمار. 
في ســــياق آخر، قال مسؤولون 
باكستانيون إنه جرى استجواب 
خمسة شبان أميركيني في باكستان 
أمس لالشتباه في انخراطهم في 
الوقت  عمليات للمتشــــددين في 
الذي يبحث فيه ضباط األمن عن 
أدلة من شرائح هواتف محمولة 
وأقراص مدمجة متت مصادرتها. 
وقال مسؤولون أمنيون إن اخلمسة 
وهم طلبة في العشــــرينيات من 
شــــمال والية فرجينيا احتجزوا 
هذا األسبوع في مدينة سرجودا 
بإقليم البنجاب على بعد نحو 190 
كيلومترا إلى اجلنوب الشرقي من 
اسالم اباد. وقال عثمان أنور قائد 
شرطة سرجودا للصحافيني »علمنا 

أن بعض األجانب يقيمون هنا.
ووصولهــــم هنا مثير للريبة. 
اليوم ثم  راقبناهم ليوم ونصف 
ألقينا القبــــض عليهم«. وأضاف 
»صادرنا أجهزة كمبيوتر محمولة 
ومقتنيات أخرى. علمنا بعد ذلك 
أنهم جاءوا إلى هنا بنية اجلهاد«. 
من جهته، قال مكتب التحقيقات 
االحتادي األميركي )اف.بي.آي( في 
بيــــان إنه على اتصال مع عائالت 
الطالب اخلمســــة ومــــع األجهزة 

األمنية في باكستان.

إنه بينما تأمل بالده في تســــليم 
املهام األمنية إلى القوات األفغانية 
في شــــهر يونيو عام 2011، فإنها 
تعتزم اإلبقاء على عدد من القوات 
هناك لبعض الوقت. وأضاف، في 
تصريحات نقلتها شــــبكة »سي. 
إن.إن« األميركيــــة، »أن هذه تعد 
املرة األولى في تاريخ أفغانستان 
التي يتواجد فيها هنا قوات أجنبية 
للمساعدة، ونحن نعتزم أن نصبح 

شريككم لفترة طويلة«.

اتهمــــت حركة  من جانبهــــا، 
طالبــــان كوريــــا اجلنوبية أمس 
بنقض وعدها، اثر قرارها مجددا 
نشر قوات في افغانستان وتوعدت 
بأنها ستتحمل »التبعات« وذلك 
بعــــد اكثر بقليل من ســــنتني من 
قضية خطف 19 رهينة من كوريا 
اجلنوبية. واعلنت طالبان في بيان 
»انهم وعدوا بســــحب قواتهم من 
افغانستان وعدم ارسال جنود الى 
البالد في املستقبل«، وتابعت ان 

»احلكومة الكورية اجلنوبية تنتهك 
الوعد الذي قطعته« مع طالبان.

وحذرت احلركة من ان »امارة 
افغانستان االسالمية تبلغ كوريا 
اجلنوبية انها اذا ارسلت رغم ذلك 
التزاماتها، فان  قوات وانتهكــــت 
عليها ان تســــتعد لتحمل تبعات 
الــــى قرار  اعمالها«. في اشــــارة 
حكومة كوريا اجلنوبية ارســــال 
350 جنديــــا في يوليو املقبل الى 
افغانستان مدعومني مبروحيات 


