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ـ يو.بي.آي:  لنـــدن 
الوزراء  دافع رئيـــس 
الســـابق  البريطانـــي 
طوني بلير عن قراره 
باملشاركة في اإلطاحة 
برئيس النظام العراقي 
السابق املقبور صدام 
حسني واعتبره قرارا 
»صائبا« حتى بغياب 
دليل على امتالك النظام 
البائـــد أســـلحة دمار 

شامل.
وقـــال بليـــر فـــي 
مقابلة مع هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« 
ان فكـــرة كون املقبور 
صدام حســـني «ميثل 
خطرا علـــى املنطقة« 
التي جعلته مييل  هي 

إلى تأييد غزو العراق عام 2003.
واضاف انه حتى بدون مزاعم أسلحة الدمار الشامل فقد كان 
من الضروري »اســـتخدام ونشر حجج مختلفة«، يشار إلى انه 
من املتوقع ان يواجه بلير جلنة حتقيق في حرب العراق مطلع 

العام املقبل.
وكانت حكومته قد نشرت في سبتمبر 2002 ملفا يتضمن الزعم 
الذي فقد مصداقيته اآلن بأن العراق كان قادرا على استخدام أسلحة 

الدمار الشامل خالل 45 دقيقة بأمر من املقبور صدام حسني.
وقال الرئيــــس الســـابـــق للـــجنة االستخبارات املشتركة 
الســـير جون سكارليت للجنة حتقـــيق بشـــأن حرب العـــراق 
هذا األسبوع بأنه لم يكن هناك »مطلقا أي قصد للتالعب باللغة 
أو التشـــويش أو خلق نوع من سوء الفهم في ما ميكن أن تشير 

إليه«.
وسئل بلير خالل املقابلة ضمن برنامج »فيرن بريتون تلتقي« 
على قناة »بي بي ســـي األولى« إن كان ســـيمضي في قرار غزو 
العراق لو عرف آنذاك بأن ال وجود ألســـلحة دمار شـــامل لديه، 
فأجاب »كنت ســـأفكر بأنه من الصواب أن تتم اإلطاحة به أعني 
انه من الواضح انه البد من استخدام ونشر حجج مختلفة حول 

طبيعة اخلطر الذي يشكله«.
وأضاف »لهذا الســـبب أتعاطف مع الذين وقفوا ضد احلرب 
ألســـباب خيرة وهم مازالوا ضدها ولكن بالنسبة إلي كما تعلم 

كان يفترض بي في نهاية املطاف أن اتخذ القرار«.

عمان ـ ا.ف.پ: بعد ايام من تعيني جنله 
ســـمير الرفاعي رئيسا للوزراء، قدم رئيس 
مجلس االعيان االردنـــي زيد الرفاعي امس 
استقالته للعاهل االردني امللك عبداهلل الثاني. 
وقالت وكالة االنباء الرسمية )بترا( ان الرفاعي 
وجه رسالة الى امللك عبداهلل التمس خاللها 

منه قبول استقالته.

وتأتي اســـتقالة الرفاعـــي 72 عاما بعد 
اسبوعني من التجديد له في رئاسة مجلس 
االعيان حيث يتولى هذا املنصب منذ العام 

.1997
يذكر ان زيـــد الرفاعي هو رئيس وزراء 
سابق إذ شكل اربع حكومات اردنية في عهد 

امللك الراحل حسني بن طالل.

 استقالة رئيس مجلس األعيان األردني بعد تعيين نجله رئيسًا للوزراء

)أ.ف.پ زعيم احلزب الدميوقراطي االجتماعي الكردي أحمد تورك خالل مؤمتر صحافي أمام مقر احلزب في أنقرة أمس  

أنقـــرةـ  أ.ش.أ: قرر نواب املجموعة البرملانية حلزب املجتمع 
الدميوقراطي الكردي، الذي أغلق بقرار من احملكمة الدســـتورية 

العليا في تركيا أمس االول،  االنسحاب من البرملان.
وأعلـــن رئيس احلزب أحمد تورك، الذي قررت احملكمة حظر 
ممارســـته النشاط السياسي ملدة 5 سنوات، في مؤمتر صحافي 
امس »أن النواب التسعة عشـــر الباقني في املجموعة البرملانية 
للحزب قرروا االنســـحاب من البرملان ولن يشاركوا في أي من 

أنشطته من االن فصاعدا«.
وعلق تورك على قرار احملكمة الدســــــتورية، والذي تضمن 
إغالق احلزب وحظر نشـــاط 37 من أعضائه في مقدمتهم تورك 
نفسه، ونائبته ايســـيل طوغــلوق وهي نائبة بالبرملان ايضا، 
ومصادرة أموال احلزب وإعـــادتها الى خـــزانة الدولــــة التهامه 
بأنه أصبح محورا لألنشــطة االرهـــابية املنـــاهضة لوحدة البالد، 
بالقول »إن من يدعـــونني الى الســــــالم أصبــحوا يوصــفون 
باالرهابيني«، واصفا قرار احملكــمة بأنه »قرار سياســـي وليس 

قانونيا«.
وقال تورك إنني ال أدافع عن نفســـي وزمالئي لكنني أؤكد أن 
املشـــاكل ال ميكن أن حتل من خالل اتباع سياسة االنتقام وإراقة 

الدماء وإغالق األحزاب السياسية«.
مبوازاة ذلك، أدانت السويدـ  التي ترأس الدورة احلالية لالحتاد 
االوروبي ـ حكم احملكمة الدستورية التركية بحظر نشاط حزب 

املجتمع الدميوقراطي الكردي.
وأعربت في بيان عن قلقهـــا باالنابة عن اعضاء االحتاد ازاء 

احلكم القانوني التركي.
وأضافت »في الوقت الذي ندين فيه بشـــدة العنف واالرهاب 
فان رئاسة االحتاد االوروبي تذكر ان حل االحزاب السياسية يعد 

اجراء استثنائيا ينبغي استخدامه بأقصى قدر من احلذر«.

ويتعني على تركيا باعتبارها دولة تفاوض االحتاد االوروبي 
لالنضمام اليه ادخال جميع التعديالت الدســـتورية الضرورية 
جلعل تشريعها اخلاص باالحزاب السياسية يتواكب مع املعايير 

االوروبية.

أردوغان يرفض مقترحًا لغول

الى ذلـــك أعلن رئيس الوزراء التركـــي رجب طيب أردوغان 
رفضه فكرة عقد لقاء يجمع بني زعماء االحزاب السياســـية في 

البالد، والتي طرحها الرئيس عبداهلل غول.
وقال أردوغان ردا على سؤال صحافي حول نية الرئيس غول 
عقد لقاء مائدة مستديرة يجمع رؤساء األحزاب بالقصر اجلمهوري 
في أنقرة تخفيفا حلدة التوتر واالحتقان على الساحة السياسية، 

إنه غير راغب في حضور مثل هذا اللقاء.
وتابع أردوغان قائال: إن السادة )في إشارة الى رئيسي حزبي 
الشعب اجلمهوري دنيز بيكال واحلركة القومية دولت بهشلي( 
أصبحوا عقبة أمام مشـــروع »األخوة والتضامن« حلل املشكلة 

الكردية والقضاء على اإلرهاب منذ البداية.
واشـــار أردوغان الى أن اجللوس الى طاولة واحدة مع بيكال 

وبهشلي لن يفيد ألنهما ليسا على استعداد لتغيير افكارهما.
كان بيـــكال أعلن من جانبه أن عقـــد مثل هذا اللقاء لن يكون 

مفيدا ولن يغير مما يجري في تركيا في شيء.
وشهدت الفترة األخيرة توترا حادا بني املعارضة وحزب العدالة 
والتنمية احلاكم بسبب خطة احلكومة لالنفتاح الدميوقراطي حلل 
املشكلة الكردية في الوقت الذي تصاعدت فيه اعمال العنف والشغب 
مـــن جانب األكراد من موالي منظمة حزب العمال الكردســـتاني 
االنفصالية إضافة الى عودة املنظمة لتنفيذ هجمات تســـتهدف 

القوات التركية.

إدانة أوروبية لقرار الحظر.. وأردوغان يرفض دعوة غول للقاء يجمع األحزاب السياسية

تركيا: انسحاب نواب الحزب الكردي من البرلمان بعد قرار قضائي بحظره

قبيل مثوله أمام لجنة التحقيق بشأن الحرب 

بلير يدافع عن قرار غزو العراق
رغم عدم امتالكه أسلحة دمار شامل 

البرلمان العراقي يستمع لوزراء 
 على خلفية تفجيرات الثالثاء

بغدادـ  أ.ف.پ: بدأ مجلس النواب العراقي امس جلسة استماع 
لوزراء الداخلية والدفاع واالمن الوطني وقائد عمليات بغداد، على 
خلفية التفجيرات الدامية التي وقعت الثالثاء املاضي واســـفرت 

عن مقتل 127 شخصا على االقل.
 واوضح مصدر برملاني ان »وزراء الدفاع عبد القادر العبيدي 
والداخلية جواد البوالني واالمن الوطني شيروان الوائلي باالضافة 
الى قائد عمليات بغداد الســـابق اللـــواء عبود قمبر وصلوا الى 
البرملـــان بناء على طلب عدد من النواب للوقوف على اســـباب 

االنهيار االمني االخير«.
 وصوت املجلس باالجماع على ان تكون اجللسة علنية، وطلب 
رئيس البرملان اياد الســـامرائي من الـــوزراء تقدمي ايجاز حول 
التفجيرات االخيرة التي استهدفت وزارات ومؤسسات حكومية 

وقضائية، بحسب املصادر.
 وكان البرملان العراقي استمع اخلميس في جلسة سرية الى 
رئيس الوزراء نوري املالكي الذي اعتبر ان تدخل كتل سياسية 
هو وراء تدهور الوضع االمني، وطالب بتطهير االجهزة االمنية 

من جميع اجلهات السياسية.
 ولـــقي 127 شــخصا مصرعهم وجرح مئات بانفجار خمس 
ســـيارات مفخخة يقود اربع منها انتحاريون قبل ظهر الثالثاء 
في مناطـــق متفرقة من بغداد اســـتهدفت محاكم ومؤسســـات 

حكومية.

ڤيينا
هــــددت الدول الغربية ايران باملزيــــد من العقوبات في 
الســــنة املقبلة اذا ما واصلت حتدي مطالب مجلس االمن 

الدولي بوقف العمليات النووية احلساسة.
وأكدت مندوبة الواليات املتحدة لدى مجلس األمن سوزان 
رايس انه اذا واصلت ايران عدم الوفاء بالتزاماتها فسينظر 

املجتمع الدولي في املزيد من االجراءات.
كذلك صّرح مندوب بريطانيا بأن املناقشات حول فرض 
عقوبات جديدة على ايران ستبدأ اذا لم تقدم طهران تطمينات 
للمجتمع الدولي حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، 
واشار نظيره الفرنسي الى ان باريس ستطرح قرارا بفرض 
عقوبات اذا لم تســــتجب طهران. ووصل فريق من مفتشي 
الطاقة النووية الى طهران في ثالث مهمة تفتيش ملنشــــأة 

»فوردو« النووية اجلاري بناؤها قرب »قم«.
»األنباء« حصلت على تقرير ديبلوماسي تقييمي لنتائج 
اجتمــــاع مجلس محافظي الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية 
الذي انعقد في ڤيينا ما بني 23 و27 نوفمبر املاضي برئاسة 
مندوب ماليزيا يالحظ عدم استعمال القرار االخير عبارة 
»عدم التزام« ايران، بل اشار الى »تقاعس« ايران عن تنفيذ 
ما يحثه عليها القانون الدولي، على عكس قرارات للمجلس 

تناولت العراق وكوريا الشمالية في وقت سابق.
ويشــــير التقرير الى تبني مجلس محافظي الوكالة في 
اجتماع نوفمبر قرارا حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة 
على ايران، وهو املوضوع الذي يعرض على هذا املجلس منذ 
عام 2003 وذلك بأكثرية 25 صوتا من أصل 35 ومعارضة 
ثالثة وامتناع ســــتة وغياب واحد. ولوحظ انه لم ترد في 
الفقرات العمالنية من القرار كلمة ادانة امنا تكررت عبارة 
»يحث ايــــران« اربع مرات و»دعوة ايران« مرة واحدة، في 

اطار تنفيذها ما طلبه منها تقرير املدير العام للوكالة.

موافقة روسيا والصين ألول مرة

واجلديد فــــي القرار، هو املوقف الــــذي اتخذته كل من 
روسيا والصني باملوافقة عليه، وقد تقدمت به أملانيا نيابة 
عن »الدول الســــت«. وكان مفاجأة للعديد من الدول التي 
كانــــت تنتظر تطورا ايجابيا في املفاوضات اجلارية حتت 
اشراف الوكالة بني ايران وكل من الواليات املتحدة وروسيا 
وفرنسا، السيما ان املدير العام محمد البرادعي اعلن انه لم 

يتلق ردا سلبيا مباشرا من ايران حول مقترحاته.
وقد ســــاقت الدول التي تقدمــــت بالقرار، احلجج حول 
اسبابه، بأن ايران اخفت عن الوكالة منشأة »قم« التي اعلنت 
عنها مؤخرا، االمر الذي اعتبرته هذه الدول بأنه يخفي نوايا 
ايرانية غير ايجابية حيال املفاوضات التي بدأت في جنيڤ 

واستكملت في ڤيينا في 20 أكتوبر املاضي.

لتشجيع إيران ال للمواجهة معها

وشدد كل من مندوب أملانيا والواليات املتحدة على ان 
دوافع القرار هي تشجيع ايران على قبول اقتراح املدير العام 
للوكالة الذي كان البحث فيــــه جاريا، وان الدول الغربية 

املعنية ال ترغب في املواجهة من خالله.
غير ان املندوب االيراني رفض القرار، واعلن قرار بالده 
بتخفيض مستوى االيجابيات في تعاملها مع الدول املعنية 
بعد صدور القرار، وان التعاون مستقبال مع الوكالة سيقتصر 

على الشؤون الفنية البحتة وفي حدها األدنى.
اما عن التصويت على القرار فقد توزعت اصوات اعضاء 

املجلس على الوجه التالي:
الدول املؤيدة: األرجنتني، أســــتراليا، بوركينا فاســــو، 
الكاميرون، كندا، الصني، الدمنارك، فرنســــا، أملانيا، الهند، 
اليابان، كينيا، كوريا، منغوليا، هولندا، نيوزيلندا، البيرو، 
رومانيا، روســــيا، اسبانيا، سويســــرا، أوكرانيا، اجنلترا، 

الواليات املتحدة وأوروغواي.
الدول املعترضة: كوبا، ماليزيا وڤنزويال.

الدول املمتنعة: أفغانستان، البرازيل، مصر، باكستان، 
جنوب أفريقيا وتركيا، فيما تغيبت أذربيجان.

وفّسرت الدول املمتنعة تصويتها على انه ال يعني انها ال 
توافق على دعوة ايران الى االمتثال ألنظمة الوكالة وقراراتها 
وقرارات مجلس االمن، امنا ألن الوقت غير مناسب ملثل هذا 
القرار، حيث كانت اآلمــــال معقودة على تطور ايجابي في 

شأن مقترح املدير العام.

»الذرية« تحثها على التجاوب لعدم الرغبة في المواجهة

»األنباء« تنشر تقريرًا ديبلوماسيًا
يقّيم العقوبات الجديدة ضد إيران  الرياضـ  صنعاءـ  أ.ف.پ: 

نفى اجليش السعودي معلومات 
اليمنيون  نشرها املتمردون 
انهم  اكـــدوا فيها  احلوثيون 
سيطروا امس االول على موقع 
اجلابري العسكري السعودي 
على احلدود مع اليمن، مؤكدا 
باملقابل ان قتاال عنيفا يدور 
في املنطقة، بحسب ما افادت 
وســـائل االعالم الســـعودية 

امس.
 ونقلت صحف ســـعودية 
عن مصادر عســـكرية قولها 
البرية السعودية  القوات  ان 
ومروحيات االباتشي املقاتلة 
تخوض قتاال ضـــد املقاتلني 
احلوثيـــني منـــذ يومني عند 
موقـــع اجلابري على احلدود 
اليمنيـــة، ومتكنـــت من صد 
محاوالت احلوثيني للتســـلل 

عبر احلدود.
 وكان املتمردون احلوثيون 
اكدوا ســـيطرتهم على موقع 
اجلابـــري، وقالوا فـــي بيان 
بث علـــى االنترنت انه »متت 
السيطرة على موقع اجلابري 
واالستيالء على كامل عتاده 

وآلياته وأجهـــزة االتصاالت 
واملراقبة العسكرية، وكذلك 

وسائل النقل العسكري«.
 واوضح املتحدث باســـم 
املتمــردين محمد عبد السالم 
في اتصـــال هاتفي مع وكالة 
فرانـــس بـــرس ان املقاتلني 
احلوثيـــني ســـيطروا علـــى 
املوقع الســـعودي منذ مساء 
االربعاء بعدمـــا اجبروا 200 
جندي سعودي كانوا فيه على 

»الفرار«.
 وقال ان املتمردين »فتحوا 
جبهة رابعة في احلرب على 
اجليش السعودي، بعد جبهات 
جبل الدخان الواقع على بعد 
20 كلم الـــى الغرب والرميح 
والدود«، وكلها تقع في مناطق 
حدودية في شـــمال محافظة 
صعـــدة، معقـــل املتمردين 

احلوثيني.
 واضاف ان »الســـعوديني 
حاولوا استعادة موقع اجلابري 
وقصفوه مساء اخلميس، لكنهم 
لم يتمكنوا مـــن ذلك«، اال ان 
مسؤولني في اجليش السعودي 

نفوا ذلك.

 ونقلت صحيفة الشـــرق 
االوسط القريبة من احلكومة 
الســـعودية عن مســـؤول لم 
تكشـــف عن هويته قوله »ال 
يســـتطيع اي متســـلل مـــن 
االقتراب الى احلدود السعودية، 
ومن يرد االقتراب ما عليه اال 

االستسالم او املوت«.
 وقالت صحيفـــة احلياة 
ان القوات السعودية قصفت 
احلوثيني بالطائرات واملدفعية 
لصـــد هجومهم فـــي املنطقة 
احلدوديـــة اجلبليـــة، مـــن 
ناحية اخرى اتهم مسؤولون 
سعوديون املتمردين اليمنيني 
النســـاء دروعا  باســـتخدام 

بشرية.
 وقـــال مصدر عســـكري 
ان  لصحيفة الشرق االوسط 
الســـعودية متكنت  »القوات 
من تخليص نســـاء مينيات 
استخدمهن احلوثيون كدروع 

بشرية«.
 وكانت القوات السعودية 
العســـكرية  دخلت املواجهة 
مع احلوثيني في اعقاب مقتل 
الثالث  عسكري سعودي في 

من نوفمبر برصاص متسللني 
من املتمردين.

القاعدة

مـــن جهة اخـــرى، اعلنت 
الســـلطات اليمنية ان اجهزة 
االمن اعتقلت في محافظة مأرب 
)170 شرق صنعاء( اثنني من 

عناصر تنظيم القاعدة.
 وذكر موقع »26 سبتمبر 
الناطق باســـــم وزارة  نت« 
الدفاع اليمنية ان »دورية امنية 
اشـــــتبكت مع مجموعة من 
عناصر تنظيم القاعدة تستقل 
سيارة قرب مدينة مأرب ومتكن 
رجال االمـــن من ضبط اثنني 
منهم فيــما الذ البقية بالفرار«، 
واضاف املوقع نقال عن مصادر 
ان »العنصرين يعدان  امنية 
من العناصر املطلوبة الجهزة 

االمن«.
 واوضح ان »عملية الضبط 
متت بعد رصد وحتري حول 
نشـــاط العناصـــر االرهابية 
في محافظة مأرب، واالجهزة 
االمنية تقوم حاليا مبالحقة 

العناصر الفارة«.

اعتقال عنصرين من القاعدة في مأرب 

السعودية تنفي سيطرة الحوثيين على موقع الجابري

طوني بلير

جيالني يعلن انتهاء العملية العسكرية في وزيرستان

األدميرال مولن: متمردو أفغانستان
يمسكون بزمام األمور منذ 3 سنوات

واشـــنطن ـ إســـالم آباد ـ 
وكاالت: قال رئيس هيئة األركان 
املشتركة األميركية األدميرال 
مايك مولن إن السنة احلالية 
هي الســـنة الثالثـــة للحرب 
على أفغانستان حيث ميسك 

»املتمردون« بزمام األمور.
الدفـــاع  وذكـــرت وزارة 
األميركيـــة أن مولن أشـــار 
أمام املشـــرعني في »كابيتول 
هيل« إلى أن مستوى العنف 
ارتفع بنسبة  أفغانستان  في 
60% عن العام املاضي، وقال 
»بالتأكيد من هذه الوجهة نحن 
ال نفوز، وفي أي مترد أنت إما 

تفوز أو تخسر«.
املخططـــون  ووصـــف 
العســـكريون في بداية هذه 
املهمة األميركية في  الســـنة 
إلى  أفغانســـتان بالقريبـــة 
الفشل،، داعني إلى مراجعة على 
مستوى رفيع الستراتيجية 

احلرب هناك.
وأعلـــن الرئيس األميركي 
باراك أوباما فـــي خطابه في 
األول مـــن ديســـمبر احلالي 
إرسال 30 الف جندي إضافي 
إلـــى أفغانســـتان في خطوة 
ملساعدة احلكومة في كابول 
لكـــن هذا العدد أقل مما كانت 
العســـكرية  القيادة  طلبتـــه 

األميركية هناك.
التزام  أن  واعتبر مولـــن 
دول حلف الناتو بإرسال عدد 
إضافي من اجلنود أعطى أوباما 
والقادة العسكريني األميركيني 
في افغانســـتان »كل القوات 
التي يريدونها في العام 2010 
املتنامي  التمرد  للتغلب على 

هناك«.
في غضون ذلك، أملح رئيس 
الوزراء الباكســـتاني يوسف 
رضا جيالني امس الى استعداد 
بالده لشـــن عملية عسكرية 
جديدة فـــي منطقـــة قبلية 

أخرى.
وقال جيالني، في تصريح 
للصحافيـــني مبدينة الهور 
العملية  ان  شرقي باكستان، 
العسكرية التي شنها اجليش 
مبنطقة جنوب وزيرســـتان 
القبليـــة انتهـــت وان عملية 
جديدة يجرى االستعداد لها 

اآلن في منطقة اوراكزاي.
لكن اجليش لم يعلن رسميا 
بعد نهاية العملية العسكرية 
في جنوب وزيرســـتان رغم 
اعالنـــه أنها حققـــت جناحا 
كبيرا في غضون فترة زمنية 

قصيرة.
وكان اجليش بدأ عمليته 
جنـــوب  فـــي  العســـكرية 

أكتوبر  وزيرســـتان مطلـــع 
املاضي ما أسفر حتى اآلن عن 
مصرع أكثر من 500 مســـلح 
واعتقال املئات وضبط مخبأ 
كبير يضم كميات ضخمة من 

األسلحة والذخيرة.
وفي ســـؤال حول تورط 
الهند في أنشطة ارهابية داخل 
باكستان، قال جيالني انه حتدث 
من قبل عن وجـــود عناصر 
هندية في اقليم بلوشســـتان 

جنوب غربي البالد.
وقال ان »اجراءات مناسبة« 
ستتخذ بعد االنتهاء من اعداد 
التقارير النهائية حول األعمال 
االرهابية في اقليم البنجاب.

المعتقلون األميركيون

مـــن جهة اخـــرى، اعلنت 
الشرطة الباكستانية ان خمسة 
اميركيني اوقفوا في باكستان 
انهم كانوا يخططون  بشبهة 
لتنفيـــذ اعتـــداءات، اتصلوا 
بشخص قريب من القاعدة لكن 

اعتقلوا قبل ان يلتقوه.
وقال احملققون ان االميركيني 
اخلمسة الذي اعتقلوا االربعاء 
اســـتجوبوا من قبـــل مكتب 
الفيدرالي )إف. التحقيقـــات 
بي.آي( ملعرفـــة كيف وملاذا 
كانوا يريـــدون الوصول الى 

معاقل طالبان، للجهاد.
واضاف احد احملققني لوكالة 
»فرانس برس« طالبا عدم كشف 
اسمه »اتصلوا بشخص يدعى 
سيف اهلل وهو مرتبط بالقاعدة 
وكان يفترض ان يتوجهوا الى 
ميان والـــي للقائه في اليوم 

الذي اعتقلوا فيه«.
واوضح ان »سيف اهلل طلب 
الى ميان والي  التوجه  منهم 
حيث كان ســـيتصل بهم احد 
رجاله، وبحســـب معلوماتنا 
فـــإن املجموعة كانـــت تريد 
التوجه الى وزيرســـتان عبر 
ميان والي لتلقي تدريبات على 

االرهاب«.
واالربعاء اعتقلت الشرطة 
الباكستانية ستة اشخاص في 
شرق باكستان في منزل رجل 
يشتبه بانتمائه الى مجموعة 
اســـالمية مســـلحة محلية، 

بحسب الشرطة.
واكد احملققون ان املوقوفني 
االميركيني اخلمسة هم اثنان 
من اصل باكســـتاني وثالثة 
من اصول مختلفة هم اثيوبي 
واريتري ومصري، مؤكدين 
ان املوقوف السادس هو والد 
االميركيني من اصل باكستاني 
ويحمـــل ايضـــا اجلنســـية 

االميركية.


