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دبي � العربية: في الوقت الذي ش���كت فيه اليم���ن من قلة املوارد و»فقر احلال« 
لتحقي���ق التنمية في البالد، تعهدت الوالي���ات املتحدة واليمن بتكثيف العمل على 
صعي���د التنمية لدعم جهود مكافحة اإلرهاب ف���ي بلد ينظر إليه على أنه يتعرض 

لتهديد متزايد من متشددي القاعدة.
وقال���ت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بعد محادثات مع نظيرها 
اليمني أبو بكر القربي إن اجتماعا مهما سيعقده مانحو املعونات لليمن في 27 يناير في 

لندن سيركز على حتسني أداء احلكومة اليمنية لوظائفها والتنمية االقتصادية.

واشنطن تنشد التنمية باليمن وصنعاء تشكو فقر الحال

الصدر يهاجم الحكيم: مقاومتنا ليست مجموعة من القتلة .. وبايدن في بغداد فجأة محاوالً نزع فتيل أزمة االستحقاق النيابي

بغداد لـ »المستبعدين من الترشيح«: تبرأوا من صدام لتشاركوا في االنتخابات

أميركا تحدد »أخطر 50 معتقاًل« بغوانتانامو.. 
وتحتجزهم ألجل غير مسمى

ميتشل متشائم باستئناف المفاوضات
وكي مون: لن نعترف بضم القدس الشرقية إلسرائيل

التقى عباس وخرج دون اإلدالء بتصريح

غيتس يقر: طالبان جزء من »النسيج السياسي« في أفغانستان
عواصم � أ.ف.پ: اعتبر وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس 
امس ان حركة طالبان »جزء من 
النسيج السياسي« في افغانستان 
لكنه قال ان اي دور مس���تقبلي 
لها سيكون رهنا بقيام املتمردين 

بإلقاء أسلحتهم.
وقال غيتس خالل زيارة الى 
باكس���تان امس »نقر بان حركة 
طالبان تشكل جزءا من النسيج 
السياسي في افغانستان في هذه 

املرحلة«.
وأضاف »السؤال هو ما اذا كانت 
مستعدة للقيام بدور مشروع في 
النسيج السياسي الفغانستان التي 
تتقدم مثل املشاركة في االنتخابات 
او عدم اغتيال مسؤولني محليني 

وقتل عائالت«.
وتابع في تعليقات للصحافيني 
»السؤال هو ماذا تريد ان تفعل 
طالب���ان بافغانس���تان« مضيفا 
»ح���ني حاولوا س���ابقا رأينا ما 
كانوا يريدونه وكانت البالد اشبه 
بصحراء عل���ى الصعيد الثقافي 

وفي مجاالت اخرى«.
الى ذلك، كشف الرئيس االفغاني 
حميد كرزاي امس عن خطة حتظى 
بتمويل غربي يعرض من خاللها 
املال والوظائف على مقاتلي طالبان 
مقابل إلقاء اسلحتهم والعودة الى 

احلياة املدنية.
كما كشفت وزيرة اخلارجية 
االميركي���ة هي���الري كلينتون 

عن اس���تراتيجية غير عسكرية 
طويلة االمد إلحالل االستقرار في 
افغانستان تنص على ارسال مزيد 
من اخلبراء املدنيني وإعادة دمج 

املتطرفني الى املجتمع.
وقال كرزاي في املقابلة التي 
بثها تلفزيون البي بي سي امس 
قبل املؤمتر الدولي حول افغانستان 
الذي سيعقد االسبوع املقبل في 
لندن »نحن الشعب االفغاني نعلم 
اننا يجب ان نحصل على السالم 

باي ثمن«.
وأضاف »سنوفر ملن نعرض 
عليه���م العودة )ال���ى املجتمع( 
الفرص���ة للعم���ل والعثور على 
وظائف واحلماية وإعادة االندماج 

في مجتمعاتهم«.
اال انه اك���د انه لن يتم قبول 
انص���ار طالبان املتش���ددين من 
اعض���اء القاع���دة و»غيرها من 
اجلماعات اإلرهابي���ة«، مضيفا 
انه يتوقع االعالن عن اخلطة في 

مؤمتر لندن اخلميس.
ومتنح طالبان عناصرها رواتب 
اعلى من تلك التي تدفعها احلكومة 
االفغانية جلنودها،  وقال الرئيس 
ان مشروعه سيحظى بدعم مالي 

دولي لتوفير االموال الالزمة.
وش���ن مس���لحو وانتحاريو 
طالبان هجوما واس���عا في قلب 
العاصمة كابول االثنني اسفر عن 
مقتل خمسة اشخاص، في واحدة 
من اعنف الهجمات التي تشهدها 

املدينة منذ غزو أفغانستان قبل 
اكثر من تسع سنوات.

انتقادات  وواج���ه ك���رزاي 
شديدة من الدول الغربية بسبب 
التي شابتها اعمال  االنتخابات 
تزوي���ر في اغس���طس املاضي 
وإعادته الى الس���لطة، وكذلك 
بس���بب ضعف قيادته، اال انه 
قال انه ميكن تعزيز مكانته من 
خالل زيادة املوارد.وقال كرزاي 
»رئاستي ضعيفة من حيث موارد 
القوة، وهذا يعني املال واملعدات 
والقوة البشرية والقدرات«. اال انه 
اضاف »فيما يتعلق بالشرعية، 
فخالل الثماني سنوات املاضية 
افغانستان رمبا بأكثر  حظيت 
احلكومات شرعية«.كما اعرب 
كرزاي عن تفاؤله بشان مستقبل 
بالده التي متزقها احلرب، وتوقع 
انه خالل السنوات اخلمس املقبلة 
ستسيطر افغانستان على امنها 
وكذلك على احلرب على الفساد 

واملخدرات.
وسيطر الغضب على لهجته 
اثناء حديثه عن االنتقادات الالذعة 
التي وجهتها له الواليات املتحدة 
الدول املساهمة  اكبر  وبريطانيا 
في القوات الدولية بقيادة حلف 
االطلس���ي والقوات التي تقودها 
الواليات املتحدة  بش���أن طريقة 
إدارته للرئاس���ة. وقال »لالسف 
فقد تعامل احللفاء الغربيون مع 
انتخاباتنا بشكل سيئ للغاية«.

كرزاي يكشف عن خطة لتقديم المال والوظائف للحركة مقابل إلقاء سالحهم

الجيش التركي يعترف بخطة »المطرقة« 
وينفي استهدافها االنقالب على الحكومة

اعتقال 120 مشتبهًا بانتمائهم للقاعدة

واشنطن � رويترز: ذكر مسؤولون في إدارة أوباما أن 
»قوة مهام« تقودها وزارة العدل وضعت قائمة بأخطر 50 
معتقال في غوانتانامو، بينما أعادت معتقلين جزائريين 
إلى بلدهما. وقالت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
امس إن قوة مهام تقودها وزارة العدل توصلت إلى أن 
حوال����ي 50 معتقال في غوانتانامو ينبغي احتجازهم 
ألجل غير مسمى دون محاكمة بمقتضى قوانين الحرب. 
وأضافت الصحيفة نقال عن مسؤولين في إدارة أوباما 
أن هذه هي المرة األولى التي تفصح فيها اإلدارة عن 
عدد المعتقلين ال�ذين تعتبرهم خطيرين جدا بحيث 

ينبغي أال يطلق س����راحهم لكنه�ا ال تم�لك أدل�ة كافية 
لت�قديمه����م للمح�اكمة. وقالت وزارة العدل األميركية 
إن رجلين جزائريين معتقلين في السجن العسكري 
األميركي في خليج غوانتنامو بكوبا نقال إلى سيطرة 
الحكومة الجزائرية. وبرحيل حس����ن زميري وعادل 
هادي الجزائري بن همليلي يبقى 196 متشددا مشتبها 
بهم في الس����جن الذي تعهد الرئيس األميركي باراك 
أوباما بإغالقه. وقالت وزارة العدل في بيان »نس����قت 
الواليات المتحدة مع الحكومة الجزائرية لضمان نقل 

المعتقلين في ظل إجراءات أمنية مالئمة«.

رام اهلل � وكاالت: انتهى اللقاء بني املبعوث األميركي 
إلى الشرق األوسط جورج ميتشل والرئيس الفلسطيني 
محم���ود عباس ام���س بخالفات في وجه���ات النظر 
الفلسطينية � األميركية، كما حدث مع اإلسرائيليني، ما 
يعزز أجواء التشاؤم حول إمكانية استئناف مفاوضات 
السالم املجمدة منذ اكثر من سنة. وقال كبير املفاوضني 
الفلسطينيني صائب عريقات بعد اللقاء الذي استغرق 
ثالث ساعات في مقر الرئاس���ة الفلسطينية في رام 
اهلل »مازال هناك خالف في وجهات النظر بيننا وبني 
اإلدارة األميركية حول استئناف املفاوضات«. وأملح 
عريقات الى تعرض الس���لطة الفلسطينية ورئيسها 
عباس لضغوط اميركية، مش���يرا ال���ى ان »اجلانب 
األميركي يريد استئناف املفاوضات االن وبدون وقف 
تام لالس���تيطان« كما يطالب الفلس���طينيون. وقال 
عريقات ان الرئيس عباس أوضح مليتش���ل ان الذي 
مينع املفاوضات هو »اصرار بنيامني نتنياهو )رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي( على عدم وقف االستيطان بشكل 
كامل وخاصة في القدس وإصراره على حتديد نتائج 
املفاوض���ات قبل بدئها من خالل ضم مناطق في غور 

االردن ومناطق اخرى في الضفة الغربية«.
لكن عريقات شدد في الوقت عينه على ان اخلالفات 
بني اجلانبني ال ترتقي الى مستوى االزمة، موضحا في 
هذا الصدد انه »ال توجد مشكلة مع االدارة االميركية امنا 
املشكلة مع اسرائيل التي تعرقل استئناف املفاوضات 
وتضع شروطا كل يوم لعرقلتها«. ولم يدل ميتشل 

الذي يغادر املنطقة السبت، بأي تصريحات.
وفي اجلانب االسرائيلي، صرح وزير، طلب عدم 
ذكر اسمه، لصحيفة »هآرتس« ان »فرص استئناف 
عملية السالم ضئيلة«، معتبرا ان مهمة ميتشل، الذي 
التقى نتنياهو مس���اء اخلميس دون ان يتم االعالن 
عن اي تقدم، محكومة بالفشل. بدوره أعرب بان كي 
مون األمني العام لألمم املتحدة عن قلقه إزاء استمرار 
األنشطة االس���تيطانية في القدس والضفة الغربية، 
مؤكدا ان بناء املستوطنات يعد انتهاكا للقانون الدولي، 
ويقوض ح���ل الدولتني، وأعلن ان املجتمع الدولي ال 
يعترف بضم اسرائيل للقدس الشرقية. وأعلن مون في 
اجتماع اللجنة الرباعية أنه يؤيد اجلهود التي تقودها 
الواليات املتحدة الستئناف املفاوضات اجلادة حول 
قضايا الوضع النهائي، مبا في ذلك األمن، واحلدود، 
والالجئ���ني، والقدس. وأكد مون موقف األمم املتحدة 
الذي ال يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وبأنها 
جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة، مشيرا 
الى ان سياسة اسرائيل االستيطانية، والتمييزية ضد 
السكان الفلس���طينيني، والتهجير وسحب الهويات، 
تع���د انتهاكا للقانون الدول���ي، وتناقضا مع خارطة 
الطريق، كما انها تقوض حل الدولتني. وأش���ار مون 
الى أنه يجب إيجاد طريقة الن تكون القدس عاصمة 
لدولتني، مع ترتيبات لالماكن املقدسة، بحيث تكون 
مقبولة للجميع، وهذا هو السبيل لتحقيق رؤية قرارات 

مجلس األمن ومبادرة السالم العربية.

أنقرة � أ.ش.أ: اعترف اجليش 
التركي بوجود خطة باسم »املطرقة« 
وضعت في ع����ام 2003، نافيا في 
الوقت نفسه أنها كانت تستهدف 
االنقالب ض����د احلكومة. وذكرت 
رئاسة هيئة أركان اجليش التركي 
في بيان عبر موقعها االلكتروني 
أن اخلطة كانت عبارة عن برنامج 
تدريب عسكري ونوقشت في ندوة 
عقدت في الفترة من 5 الى 7 مارس 
ع����ام 2003، وطبقت في تدريبات 
للجيش في الفت����رة ما بني عامي 
2003 و2006. وأوضح البيان أن 
اخلطة تهدف للتدريب على التعامل 
مع التهديدات اخلارجية والتعامل 
مع املشاكل التي تظهر خالل فترات 
ذروة التوتر.  وقال البيان »إنه ال 

ميكن ألي إنس����ان ميتلك عقال أو 
منطقا سليما أن يصدق املزاعم التي 
وردت في إحدى الصحف حول هذه 
اخلطة وأنها كانت تستهدف إحداث 
حالة من الفوضى في البالد«. إلى 
التركية  ذلك اعتقلت قوات األمن 
ام����س 120 مش����تبها بانتمائه����م 
لتنظيم القاع����دة. وذكرت وكالة 
أنباء األناضول ان من بني املعتقلني 
طالب في جامعة مبدينة فان شرق 
البالد يشتبه بأنه يقيم عالقات عبر 
اإلنترنت مع مجندين في القاعدة في 
معسكرات بأفغانستان كما اعتقل 
العديد من الط����الب من اجلامعة 
ذاته����ا. وأش����ارت الوكالة إلى ان 
االعتقاالت متت ف����ي إطار عملية 
واسعة شملت مداهمات في أكثر 

من عشر محافظات. الى ذلك شنت 
أجهزة األمن التركية حملة اعتقاالت 
جديدة في صفوف أعضاء حزب 
الس����الم والدميوقراطية الكردي، 
الذي ح����ل محل ح����زب املجتمع 
الدميوقراطي الذي أغلقته احملكمة 
الدستورية العليا يوم 11 ديسمبر 
املاضي لصلته مبنظمة حزب العمال 
الكردستاني االنفصالية، املصنفة 

في تركيا كمنظمة إرهابية.
وذكرت مصادر أمنية امس »أنه 
مت القبض على 9 من أعضاء احلزب 
بينهم رئيس بلدية أغدير، شمال 
شرق تركيا، محمد نوري جونيش، 
في حملة تفتي���ش ومداهمة ملقر 
بلدية أغدير بسبب صلتهم باملنظمة 

»اإلرهابية«.

عواصم � وكاالت: أكدت احلكومة العراقية امس اهمية ان يعلن 
كل من منع من الترش����يح في االنتخاب����ات النيابية املقبلة اعالن 
براءتهم وادانتهم جلرائم نظام حزب البعث احلاكم الذي ترأس����ه 

املقبور صدام حسني حتى ميكن لهم املشاركة في االنتخابات.
وقال املتحدث باس����م احلكومة العراقي����ة علي الدباغ »ان على 
البعثيني الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة املساءلة والعدالة 
أن يعلنوا براءتهم وادانتهم جلرائم وآثام نظام صدام حسني وحزب 

البعث الصدامي«.
وأوضح الدباغ ان »هذه البراءة س����تكون فرصة لهم ملمارسة 

حياتهم الطبيعية واالندماج في املجتمع العراقي«.
وبني أن مس����ألة استبعادهم من املش����اركة في االنتخابات هي 
مسألة يحكمها الدس����تور والقوانني املرعية واملنظمة لعمل هيئة 
املساءلة والعدالة، مؤكدا انها »قضية عراقية داخلية يتم التفاهم 

عليها بني الكتل والقوى السياسية العراقية«.
وفي سياق متصل وصل نائب الرئيس االميركي جوزف بايدن 
الى بغداد مساء امس في اطار املساعي الرامية حلل االزمة السياسية 

الناجمة عن ابعاد مئات املرشحني الى االنتخابات التشريعية.
 واصدر البيت االبيض بيانا يوضح ان بايدن وصل الى بغداد 
للقاء آد ميلكرت املمثل اخلاص لالمني العام لالمم املتحدة »لبحث 
اجله����ود االميركية والدولية ملس����اعدة العراق م����ع التركيز على 

االنتخابات املقرر اجراؤها في مارس املقبل«.
 واضاف البيت االبيض ان بايدن »سيلتقي خالل زيارته كال من 
رئيس اجلمهورية ج����الل طالباني ورئيس الوزراء نوري املالكي 
ورئيس مجلس النواب اياد الس����امرائي وسياس����يني اخرين لم 

يحددهم«.
الى ذلك، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تصريحات 
زعيم املجلس األعلى اإلسالمي في العراق عمار احلكيم الذي اعتبر 

فيها »املقاومة« مجموعة من القتلة.

وق����ال الصدر في بيان له ان »بقاء احملتل ميثل مصلحة لعمار 
احلكيم ولهذا فان����ه ال يعترف باملقاومة الن وجودها ميثل خطرا 
عليه«، وكان عمار احلكيم وصف في تصريحات له خالل زيارته 
احلالية الى العاصمة اللبنانية بيروت، جماعات املقاومة العراقية 
بانها »مجموعات من القتلة وغير معروفة الشخصيات« واعتبر 
الصدر مطالبة احلكيم باشراك البعثيني في االنتخابات بانها امر 
غير مقبول، وأكد احلكيم على ضرورة احتواء البعثيني الذين لم 
يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي في العملية السياسية والسماح 
لهم باملشاركة في االنتخابات.واقر الصدر ب� »وجود اطراف تعمل 
على تشويه سمعة اجلهات التي تقاوم الوجود األميركي من خالل 

قيامها بقتل العراقيني مبختلف انتمائهم«.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي »ان االجراءات 
التي تقوم بها هيئة املس����اءلة والعدالة ليس����ت كافية وامنا وعي 
املواطن����ني من خطر البعثيني هو االه����م، وان منع صعود هؤالء 

تكون باالرادة احلقيقية للمواطنني«.
وأضاف املالكي � في كلمة القاها خالل املؤمتر التأسيسي لقبيلة 
بني ركاب امس � »ان هؤالء يريدون ان يعيدوا االوضاع الى الوراء 

ولم يقدموا اعتذارا للشعب العراقي عما قام به النظام السابق«.
ودعا السياسيني الى مراجعة اي خطوة يخطونها في العملية 

السياسية »التي راح ضحيتها عدد كبير من املواطنني«.
وتابع »أنه بدون نظام سياس����ي عادل، ال ميكن الحد ان يحقق 
النج����اح، وان من كان مع النظام الس����ابق، ف����ان هؤالء كانوا من 
ضحاياه، وال نقبل الي احد بالتج����اوز على اراضينا، وهنا تأتي 

مهمة السياسيني، من خالل التوحد باملواقف«.
وحذر املالكي مما وصفه »االعالم املس����عور« الذي تقف وراءه 
ماكينة خارجية اقليمية لتشويه احلقائق، وانتقد ربط اقرار املوازنة 
املالية بقضايا وقوانني اخرى من اجل التأثير على احلكومة، وعدم 

نائب الرئيس األميركي جو بايدن متوسطا قائد القوات األميركية في العراق اجلنرال رميوند أوديرنو والسفير األميركي لدى العراق كريس هيل  في مقر السفارة األميركية في بغداد    )رويترز(اقبال املواطنني على انتخابها مجددا.

)رويترز( وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس خالل وصوله لباكستان امس  

 واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال نائب مساعد وزير الدفاع االميركي غاري ريد 
ل��� »األنباء« انه مقتنع بان القاعدة في ش��به اجلزيرة 
العربية س��تمنى بالهزمية في محاوالتها اثارة القالقل 
في منطقة اخلليج. وأوضح ريد الذي يتولى مسؤولية 
ملفات مكافحة االرهاب والعمليات اخلاصة ان شعوب 
املنطقة ترفض القاعدة وأنها لن تسمح ملنظمة متطرفة 
من هذا النوع ان توسع نفوذها وان تواصل العبث بأمن 

املنطقة واستقرارها.
وقال ريد: احملاولة االرهابية الفاش��لة التي قام بها 
النيجي��ري عمر الفاروق عبداملطلب في 25 ديس��مبر 
املاضي متت بإشراف من منظمة القاعدة في شبه اجلزيرة 
العربية وان ذلك يأتي بعد محاولة املنظمة اغتيال االمير 

محمد بن نايف في اململكة العربية السعودية. 
واضاف »يوضح ذلك ان القاعدة في شبه اجلزيرة 
العربية ال تس��تهدف الواليات املتحدة وحدها او دول 
اخلليج وحدها وامنا تس��تهدف اجلميع. انها ليس��ت 

منظمة مينية تعمل فقط داخل اليمن«.
وردا على س��ؤال عن تأخر السلطات االميركية في 
ادراج املنظمة ضمن قائمة املنظمات االرهابية قال ريد 
»لسنا نحن املخولني بادرج اي منظمة في تلك القائمة انها 
وزارة اخلارجية. ولكنني اعتقد ان السبب يرجع الى ان 
هناك هيئات متعددة ينبغي ان تفحص القرار قبل اتخاذه 
ملراعاة مالئمة التوصيف للمنظمة املقصودة. وحسبما 

اذكر فان اخلارجية بدأت عملية بحث ادراج املنظمة في 
القائمة في شهر نوفمبر وقد اكتملت العملية منذ ايام 

قليلة وصدر قرار بهذا الشأن كما تعلمون«.
وقال ريد انه يعتقد ان القاعدة ال تكسب ارضا جديدة 
حسبما يقول كثيرون وفسر ذلك بقوله »قامت القوات 
املسلحة الباكستانية بعملية كبيرة وناجحة في وزيرستان 
وطبقا ملعلوماتنا فان املنظم��ة اصيبت بضربات قوية 
هناك وأضعف ذلك من قدراتها. وحني تضعف منظمة 
من هذا النوع فانها تلج عادة الى عمليات درامية كبيرة 
لرفع معنويات اعضائه��ا. ولكن اي عمليات درامية ال 
تعني بالضرورة تزايدا موازيا في نشاط املنظمة وقوتها 

بصفة عامة إذ قد تكون عالمة على العكس«.
وحول ما قيل عن توسع القاعدة في اليمن قال ريد 
»احلكوم��ة اليمنية تدرك متاما خط��ورة التهديد الذي 
متثله املنظمة المن واس��تقرار املجتمع اليمني ونحن 
ندعم حكومة اليمن التي نعتبرها ش��ريكا في مواجهة 

هذا اخلطر الذي يستهدف املنطقة والعالم ايضا«.
وتاب��ع »نحن نراقب ما يحدث عن كثب. ان القاعدة 
حتاول دمج وجودها في الصومال واستخدام ذلك البلد 
املمزق كمنصة دعم لتواجدها في اليمن. وتنظر املنظمة 
الى وجوده��ا في القرن االفريقي كعمق اس��تراتيجي 
لعملياتها في اليمن. غير ان هذه احملاولة تتعثر وستفشل 

في نهاية املطاف.
وحول اليمن قال ريد »نحن على صلة دائمة بالسلطات 

اليمنية وسنوس��ع من قنوات التنسيق والدعم لليمن. 
اال ان القرارات س��تتخذها احلكومة اليمنية التي متلك 
وحدها احلق في عمل ما تريد. انها شريك يعتمد عليه 
ونحن ندرك ان القدرات قد تكون محدودة احيانا وليست 
لدينا اوهام حول هذا االمر اال اننا مس��تعدون لتقدمي 
املساعدة التي يطلبها اليمن باعتباره شريكا في مواجهة 

من يرغبون في زعزعة استقرار املنطقة بأكملها«
وردا عى س��ؤال حول س��قوط مدنيني في عمليات 
تقوم بها القوات االميركية في مكافحتها لالرهاب قال 
ريد »احيانا كثي��رة تختبئ عناصر القاعدة في مناطق 
مدنية. وانتم تعلمون اننا نحاول جتنب سقوط املدنيني 
بكل وسية ممكنة على عكس ما تفعله القاعدة. لقد كان 
عمر الفاروق يهدد حياة ركاب طائرة مدنية جميعا على 
اختالف جنسياتهم واديانهم كما ان االنتحاريني الذين 
يفجرون انفسهم في االسواق والتجمعات املدنية يقتلون 
املدنيني عمدا. ان تهديد املدنيني هو امر مرفوض بالنسبة 
لنا ومطلوب بالنسبة للقاعدة«.وحول درجة التعاون مع 
دول التعاون في مجال مكافحة االرهاب قال ريد »قطعنا 
ش��وطا طويال ومثمرا للغاية في ذلك منذ 2001 ولكننا 
ندرك ان علينا تطوير تعاوننا اكثر. ان دول اخلليج تعي 
ان القاعدة تهددها وهي تبحث عن وسائل ملواجهة هذا 
التهديد. ونحن ايضا نعي ان القاعدة تهددنا ونوسع من 
وسائل مواجهتها. وهكذا فاننا نلتقي كشركاء في هذه 

املساحة ونوسع دائما من وسائل تعاوننا«.

مساعد وزير الدفاع األميركي لـ »األنباء«: »القاعدة« 
في شبه الجزيرة العربية ستمنى بالهزيمة بواسطة جهود دول المنطقة


