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دمش���ق � د.ب.أ: أكدت س���ورية أن التهديدات التي تصدر 
من شخصيات وقيادات إسرائيلية تعبر عن منطق احلكومة 
اإلسرائيلية بالبعدين السياس���ي والعسكري معا، وتوضح 
نوايا »الكيان الصهيوني« بش���ن ح���روب جديدة في املنطقة 
و»الذهاب بها نحو حرب ش���املة ال توفر مدنا وال بنى حتتية 
وال بش���را وال إمكانات وال يدرك أحد مداها األقصى وحدودها 
النهائية وموعد نهايتها وحجم الفوضى والدمار الذي ميكن أن 

تخلفه«. وذكرت صحيفة »تشرين« السورية في عددها الصادر 
امس: »لطاملا اعتقدت إس���رائيل أن بوسعها أن تشن احلروب 
وتنأى بنفسها عن نتائجها ولطاملا ظنت خطأ أن بوسعها أن 
تكون صاحبة القرار وسيدة املوقف حني تشاء وكيفما تشاء«. 
وختمت الصحيفة بالقول: »حيثما تذهب )إسرائيل( ووفق كل 
منطق تختاره فس���تجد سورية مستعدة متاما ملنطق السالم 

ومقتضياته وملنطق احلرب وأدواته«.

»تشرين«: سورية مستعدة لمنطقي السالم والحرب

الحكم بالسجن 15 عاماً على يحيى الحوثي

وصفت ردّ إيران بالمخيب لآلمال ولوّحت بتشديد العقوبات

صنعاء تعرض على الحوثيين جدواًل زمنيًا لتنفيذ شروط وقف المعارك

واشنطن تستبعد االتفاق مع طهران مُناقِضة التفاؤل اإليراني

أعل���ن  أ.ف.پ:   � صنع���اء 
عبدالكرمي االرياني مستش���ار 
الرئيس اليمني امس في صنعاء ان 
السلطات اليمنية وضعت جدوال 
زمنيا لوقف املعارك في ش���مال 
اليمن في ح���ال قبل املتمردون 

احلوثيون بشروطها.
وق���ال االرياني خالل مؤمتر 
ان���ه في ح���ال قبل  صحاف���ي 
احلوثيون بالشروط، فان »اللجنة 
العلي���ا وضعت جدوال  األمنية 
زمنيا لتطبيق هذه الشروط من 

جانب خمس جلان برملانية«.
وطالبت احلكومة املتمردين 
بالتزام وقف إلطالق النار وفتح 
الطرق وإزالة األلغام واالنسحاب 
من املرتفع���ات واملباني العامة 
وعدم التدخل ف���ي عمل اإلدارة 
احمللية واستعادة املمتلكات العامة 
واإلفراج عن املدنيني والعسكريني 
املعتقلني مبن فيهم السعوديون 

واحترام القانون والدستور.
كذل���ك، طالب���ت صنع���اء 
املتمردين بعدم مهاجمة األراضي 

السعودية.
وأوضح االرياني انه مت ارسال 

اجلدول الزمن���ي الى املتمردين 
»عبر وس���يط«، مضيفا انه اذا 
وافق احلوثيون عليه ووقعوه 

فإن املعارك ستتوقف فورا.
وأكد املستش���ار الرئاسي ان 
تطبيق اجلدول الزمني يجب ان 
يبدأ بفتح الطرق بني حرف سفيان 
وصعدة وبني صعدة واملالحيط 
في محافظة صعدة التي تشكل 
معق���ل املتمردي���ن. وتاب���ع ان 
املتمردين احلوثيني سيكونون 
ممثلني في اللجان البرملانية التي 
تضم اعضاء في مجلسي النواب 
والشورى. وقال االرياني ان إحدى 
اللجان ال� 5 ستتولى جمع السالح 
من املتمردين، وس���تكلف جلنة 
اخرى امر احلدود الشمالية على 
ان تضم ممثلني للسعودية التي 
تخوض مواجهات مع احلوثيني 

منذ 3 اشهر.
وتتواص���ل املواجهات رغم 
عروض السالم التي قدمتها حركة 
التمرد الت���ي اكدت الثالثاء انها 
التزمت الشروط التي وضعتها 
التي  املع���ارك  صنع���اء لوقف 
استؤنفت في اغسطس املاضي.

عواصم � وكاالت: اس����تبعدت 
واشنطن قرب التوصل الى اتفاق 
مع طه����ران حول صفق����ة تبادل 
اليورانيوم مناقضة بذلك موجة 
من التف����اؤل بثته����ا تصريحات 
وزير اخلارجية االيراني منوچهر 
متكي في مؤمتر ميونيخ السنوي 

لألمن.
الدف����اع االميركي  وقال وزير 
روبرت غيتس لصحافيني في أنقرة 
حيث التقى قادة أتراك: »ال أشعر 

أننا نقترب من اتفاق«.
واضاف »إذا كانوا )اإليرانيون( 
مستعدين لقبول االقتراح األصلي 
ملجموع����ة اخلم����س زائ����د واحد 
وهو تس����ليم 1200 كيلوغرام من 
اليورانيوم منخفض التخصيب 
لديهم مرة واحدة إلى طرف يتفق 
عليه فأعتقد أنه سيكون هناك رد 
على هذا األمر«. وكان غيتس يشير 
مبحموعة اخلمس زائد واحد إلى 
القوى اخلمس دائمة العضوية في 
مجلس األمن الدولي باإلضافة إلى 
أملانيا. وقال إن الرئيس األميركي 
باراك أوبام����ا اتخذ خطوات غير 
مسبوقة للتواصل مع إيران واصفا 
الرد اإليراني حتى اآلن بأنه »مخيب 

لآلمال«.

تلويح بتشديد العقوبات 

واس����تطرد قائال »لكن الواقع 
يقول إنهم لم يفعلوا شيئا لطمأنة 
املجتمع الدولي إلى اس����تعدادهم 
لالمتثال إلى معاهدة حظر االنتشار 
النووي أو وقف تقدمهم في صنع 
سالح نووي ولذا أعتقد أن دوال عدة 
بحاجة للتفكير فيما إذا كان الوقت 
قد حان التباع نهج مختلف« في 
إشارة على ما يبدو خليار تشديد 

العقوبات.
واوضح وزير الدفاع االميركي 
ان »جه����دا ينبغي ان يبذل لبحث 
)هذا االمر( مع الصني« التي تبدي 
ترددا حيال فرض عقوبات جديدة 

على طهران.
الباب  ان  اعتق����د  واضاف »ال 

بشأن مبادلة اليورانيوم املنخفض 
التخصيب بالوقود النووي.

وتنص الشروط الثالثة على أن 
يجري التبادل في وقت واحد، وأن 
يكون داخل إيران، إلى جانب حتديد 
طهران كمية اليورانيوم الذي تريد 

مبادلته بالوقود النووي.

ألمانيا: التمثيلية اإليرانية تتواصل 

وكان حضور متكي في مؤمتر 
ميونيخ لألمن محط انتقاد من قبل 
وزير الدفاع األملاني كارل غوتنبرغ 

الذي وصفه ب� »املخيب لآلمال«.
وقال غوتنبرغ في املؤمتر إن 
متكي يحاول على ما يبدو كسب 
املزيد من الوقت في مسألة االتفاق 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

من خالل »حيل بالغية«.
وأضاف أن هذا األمر من شأنه 

مواصلة »متثيلية« إيران.
وذكر أن����ه يتعني على مجلس 
األمن اآلن أن يتصرف في هذا األمر، 
مش����يرا في الوقت نفسه إلى أن 
املجلس بإمكان����ه فرض عقوبات 

على إيران.
وبدوره طالب وزير اخلارجية 
األملاني جيدو فيس����ترفيله إيران 
مجددا بتأكيد نيتها بشأن االستخدام 

السلمي للطاقة النووية.

الريجاني: الغرب يخدع إيران

وفي اي����ران نقلت وكالة انباء 
مهر ع����ن رئيس البرملان االيراني 
علي الريجاني قوله ان الغربيني 
يريدون »خداع« بالده حول تبادل 
التخصيب  اليورانيوم الضعيف 
لتش����غيل مفاع����ل األبح����اث في 

طهران.
انه����م  الريجان����ي:  وق����ال 
)الغربي����ون( يقولون »عليكم ان 
تتبعوا النهج الذي حددناه للتزود 
بالوقود لتش����غيل مفاعل طهران 
واال ستعاقبون«. واضاف »لكنهم 
يعلمون انها خدعة سياسية وانهم 
يريدون انتزاع اليورانيوم املخصب 

منا«.

على من���زل البرملاني والزعيم 
القبلي عثمان مجلي، كما افادت 
السلطات احمللية التي اضافت بأن 
احد ابناء الشيخ مجلي، حميد، 

بني الضحايا.

محاكمة شقيق قائد التمرد

في غضون ذلك، حكمت محكمة 
في صنعاء امس بالسجن 15 عاما 
على يحيى احلوثي شقيق قائد 
التمرد في شمال اليمن وذلك بعد 
ادانته خصوصا بتهمة »املشاركة 
في مجموعة مسلحة ارهابية«.

وحوكم يحيى احلوثي النائب 
الذي يعيش في املنفى باملانيا، 
غيابيا امام محكمة متخصصة 

في قضايا االرهاب.
وأدين ايض���ا بالتورط في 
»اعمال ارهابية« و»هجمات على 
سلطات دس���تورية« و»خطط 
اغتيال شخصيات منها السفير 
االميركي في صنعاء« و»ترويج 
اخب���ار مغرض���ة« و»االتصال 
افاد  بأطراف اجنبية«، على ما 

مراسل وكالة فرانس برس.
وكان البرمل���ان الذي يهيمن 
علي���ه حزب املؤمتر الش���عبي 
العام احلاك���م، رفع قبل اربعة 
اش���هر احلصانة البرملانية عن 
احلوثي الذي ه���و من اعضاء 

احلزب احلاكم.
ميداني���ا، قتل 28 ش���خصا 

على االقل، بينه���م 23 جنديا، 
امس االول في اش���تباكات بني 
الق���وات احلكومية واملتمردين 
احلوثيني في شمال البالد، كما 
افادت مص���ادر قبلية ومصادر 

من حركة التمرد.

نجل الرئيس اليمني يلتقي مبارك

من جهة اخرى، أجرى قائد 
العميد  احل���رس اجلمه���وري 
أحمد جنل الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح امس مباحثات مع 
الرئيس املصري حسني مبارك 

في القاهرة.
ولم تذكر وكالة انباء الشرق 
التي أوردت  الرسمية  االوسط 
النبأ أي تفاصيل عن مباحثات 
مب����ارك وصالح الذي يش���غل 
ايضا منصب قائد القوات اخلاصة 
في اجلمهورية اليمنية، كما لم 
تش���ر إلى ما إذا ك������ان التقى 
مسؤول���ني مصريني آخري���ن 
وع������ن أس���ب���اب زيارت������ه 

املفاجئ���ة للقاه��رة.
أيام من  الزيارة بعد  وتأتي 
زيارة مدير املخابرات االميركية 
ليون بانيتا إلى القاهرة وسط 
الى طلبه من  تقارير أش���ارت 
القاهرة وم���ن عواصم عربية 
اخرى إمكانية ارسال قوات عربية 
ملس���اعدة اليمن في حربها ضد 

تنظيم القاعدة.

وقتل 28 شخصا على األقل، 
بينهم 23 جنديا، امس االول في 
اشتباكات بني القوات احلكومية 
واملتمردين احلوثيني في شمال 
اليمن، كما أفادت مصادر قبلية 

ومصادر في حركة التمرد.

كمين يقتل 15 جنديًا

وقال وجه���اء قبائل لوكالة 

فرانس برس ان 15 جنديا قضوا 
في كمني نصبه املتمردون على 
الطريق بني محافظة صعدة، معقل 
املتمردي���ن، ومحافظة اجلوف 

املجاورة.
وأضافت املصادر نفسها ان 
الهج���وم الذي وق���ع بعد ظهر 
امس االول في منطقة وادي آل 
ابوجبارة ش���مال شرق صعدة، 

آليتني عس���كريتني  اس���تهدف 
محملتني باملواد الغذائية.

م���ن جه���ة اخ���رى، قتل 8 
عسكريني آخرين، بينهم ضابط، 
ف���ي مواجهات مع انصار حركة 
التمرد الزيدية ف���ي احد احياء 
املدينة القدمية في صعدة، بحسب 
ما اف���ادت به حركة التمرد على 

موقعها االلكتروني.

وأحبط اجليش اليمني امس 
االول محاولة تسلل ملتمردين 
في صعدة كان���وا جتمعوا في 
الضاحية اجلنوبية للمدينة، كما 
اعلن مصدر عسكري، مضيفا ان 
»عددا من املتمردين قتلوا«، لكنه 

لم يحدد عددهم.
هذا وقت���ل 5 مدنيني جراء 
سقوط قذائف اطلقها متمردون 

اغلق« للتوصل الى اتفاق مع بكني، 
لكنه تدارك ان����ه يدلي بهذا الرأي 

»فقط ألنني متفائل بطبيعتي«.
وأض����اف »كان لدى مجموعة 
اخلمس زائد واحد دائما منهج يقوم 
على مس����ار مزدوج وهو محاولة 
التواصل أوال وإذا لم ينجح ذلك 
ف����إن الضغوط مت����ارس عندئذ. 
والهدف م����ن الضغوط هو إعادة 
إيران إلى طاولة املفاوضات لكي 
تتفاوض بجدية حول ما يعرقل 

هذا البرنامج«.
 وج����اءت تصريحات غيتس 
مناقضة لتصريحات متكي الذي قال 
أمس االول إن ايران ترى احتماالت 
القوى  قوية للتوصل التفاق مع 
العاملية بشأن صفقة مبادلة بعض 
من اليورانيوم اإليراني منخفض 
التخصيب بوقود مخصب بدرجة 
أعلى ميكن إليران استخدامه في 
ف����ي طهران ينتج  أبحاث  مفاعل 

النظائر الطبية.
ومثل ه����ذه االتفاقية ميكن ان 
متثل انفراجا كبيرا في النزاع القائم 
منذ فترة طويلة بشأن البرنامج 
النووي االيراني ولكن لم يتضح ما 
اذا كانت الواليات املتحدة والدول 

طالبت بها كاثرين أشتون مسؤولة 
الش����ؤون اخلارجي����ة باالحت����اد 
األوروبي. وقال متكي »نعتقد ان كل 
االطراف اظهرت ارادتها السياسية 
الجناز هذا التبادل« ولم يحدد دوال 

باالسم.
ايران ستس����لم  ان  واض����اف 
يورانيوم مخصب بنس����بة %3.5 
وحتصل مقابل ذلك على يورانيوم 
مخصب بنسبة 20% الستخدامه في 
مفاعل طهران الذي ينتج النظائر 

الطبية املشعة.
وتابع »هنا يجب ان يكون هناك 
ضمان لكل م����ن الطرفني بان هذا 
اليورانيوم املخصب بنسبة %3.5 
سيس����لم بالتأكيد وان يورانيوم 

بنسبة 20% سيقدم بالتأكيد«.
وق����ال متك����ي ان »العناصر« 
الثالثة ألي اتف����اق هي التوقيت 

واملكان والكمية.

 شروط خامنئي

وكانت صحيف����ة »جمهوري 
امتيازها  التي ميتلك  إس����المي«، 
املرش����د علي خامنئي، نشرت 3 
شروط قالت إن خامنئي وضعها 
وأل����زم بها احلكوم����ة ألي اتفاق 

االخرى ستقبل شروط ايران.
وقال متكي امام مؤمتر ميونيخ 
االمني السنوي »انا شخصيا اعتقد 
اننا وفرنا ارضية مؤاتية حلدوث 
مثل هذا التبادل في املستقبل غير 

البعيد جدا«.
ولكنه اضاف انه يجب ان يكون 

الكميات  متروكا اليران حتدي����د 
التي س����تتم مبادلته����ا بناء على 

احتياجاتها.
وناقش متكي هذا التبادل امس 
مع الرئيس اجلديد للوكالة الدولية 
للطاقة الذري����ة يوكيا امانو على 
هامش مؤمتر ميونيخ في خطوة 

مقتل 23 جنديًا معظمهم 
س�قط بكمين نصبه المتمردون

صورة ندا آغا سلطان وهي مقتولة والصورة التي رفعت لها خالل املظاهرات )أرشيف(

)أ.ف.پ( ل غرب محافظة صعدة التي تشكل معقال للمتمردين احلوثيني   ن مواقعهم القتالية في شما ن يأخذو جنود مينيو

وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي ونظيره السويدي كارل بيلدت خالل أحد اللقاءات اإلعالمية في مؤمتر ميونيخ لألمن أول من أمس  )أ.پ(

صور ندا سلطان خالل التظاهرات ليست لها!
برلني � أ.ف.پ: طلبت شابة ايرانية حق 
اللجوء في املاني���ا بعدما تلقت تهديدات 
من النظام االيراني بسبب صورتها التي 
رفعت في التظاهرات املناهضة للحكومة 
واصبحت رمزا للحركة االعتراضية وذلك 
جراء تشابه بني اسمها واسم ندا آغا سلطان 
التي قتلت في احدى التظاهرات، كما ذكرت 

صحيفة املانية اول من امس.
واوضح���ت صحيفة »س���ودويتش 
تسايتونغ« ان ندا س���لطاني )32 عاما( 
استاذة االدب اإلجنليزي في جامعة طهران 
فوجئت حني رأت صورتها جتوب العالم 
اجمع اثر التظاهرات التي اعقبت االنتخابات 

الرئاسية في يونيو بايران.

واضافت ان ما حصل مرده الى التشابه 
في االسماء بينها وبني ندا آغا سلطان )26 
عاما( وهي طالبة قتلت في 20 يونيو في 
وضح النهار وس���ط احد شوارع طهران 
والتقطت كاميرا ڤيديو جرمية قتلها ولفظها 
انفاسها االخيرة، ما ادى الى موجة عارمة 

من التأثر واالستنكار في العالم اجمع.
وسرعان ما اتضح سبب هذا اخللط بني 
املرأتني، فصورة ندا سلطاني التي رفعها 
املتظاهرون وجابت العالم مصدرها صفحة 
س���لطاني على موقع فيسبوك للتواصل 
االجتماعي والتي ظنها الكثيرون صفحة 
القتيل���ة ندا آغا س���لطاني. وفي حتقيق 
نش���رته الصحيفة االملاني���ة في ملحقها 

االسبوعي اكدت ندا سلطاني، التي ال شأن 
لها بالسياسة، انها حاولت عبثا لفت انظار 

وسائل االعالم الى اخللط احلاصل.
وفي 2 يوليو غادرت سلطاني ايران بعد 
تلقيها تهديدات من نظام الرئيس محمود 
احمدي جناد، على ما قالت للصحيفة التي 
لم تنشر كالمها حرفيا. وقالت الصحيفة 
»حتى اليوم وهي في املانيا، ترفض الكشف 
عمن هددها وكيف، وذلك خوفا منها على 

عائلتها« التي ظلت في ايران.
ولم حتدد الصحيفة بدقة مكان اقامة 
سلطاني في املانيا، مكتفية باالشارة الى 
انها اجرت املقابلة معها في مأوى لطالبي 

اللجوء قرب فرانكفورت.

 تدشين موقعين إلنتاج صواريخ
مضادة للمروحيات والدبابات

ــرانـ  أ.ف.پ: ذكر التلفزيون االيراني ان وزير الدفاع  طه
احمد وحيدي دشن امس موقعني النتاج الصواريخ بعد 3 ايام 
على اطالق صاروخ الى الفضاء. واملوقع االول ينتج صاروخا 
ارض-جو اطلق عليه اسم »قائم« الذي يستطيع ضرب مروحيات 
ــة. والثاني ينتج صاروخ »طوفان ـ 5« املضاد للدبابات.  معادي
وصرح اجلنرال وحيدي بأن »طوفانـ  5« من الصواريخ االكثر 
تطورا وهو مزود برأسني وقادر على تدمير الدبابات والعربات 
املدرعة. واضاف ان قائم »صاروخ قادر على بلوغ االهداف اجلوية 
ــا مروحيات حتلق على علو منخفض«. يأتي االعالن  خصوص
في حني حتتفل ايران بـ »عشرية الفجر« التي تبلغ ذروتها في 

11 فبراير مع الذكرى الـ 31 للثورة االسالمية في 1979.

نوه بخطبه أكثر من أدائه

بريجينسكي: السياسة الخارجية 
ألوباما فقدت زخمها

واش���نطن � يو.بي.آي: اعتبر مستشار األمن القومي األميركي 
السابق زبيغنيو بريجينسكي أن جدول أعمال السياسة اخلارجية 
للرئيس األميركي ب���اراك أوباما قد يكون »فقد زخمه« معتبرا أن 

على الرئيس اآلن خوض املجازفات وإظهار زعامة فعالة.
ونقلت شبكة »س���ي ان ان« األميركية عن بريجينسكي قوله 
في مقابلة أجرتها معه أمس االول »أش���عر أنه )أوباما( بس���بب 
املش���اكل الداخلية فقد زخمه وال أعرف حقا كم هو مستعد أيضا 
الستئناف ما كان بدأ فعله بطريقة جيدة من ناحية التواصل مع 

العالم بشكل بناء«.
ورأى بيرجينسكي أن الطريقة الوحيدة أمام أوباما لتخطي األزمة 
ه���ي القيادة معتبرا أن بإمكان الرئيس األميركي أن يظهر زعامته 
عبر »توجهه إلى البالد مباشرة وبصورة مقنعة وحتريكه للدعم 

وأخذه لبعض التحديات اخلارجية الصعبة وسيطرته«.
وذكر بعض التحديات التي ينبغي ألوباما معاجلتها مثل القضية 
اإليرانية إذ برأيه أن على الرئيس أن ال يتركها بطريقة غير ناضجة 
الفتا إلى أن تعقد الوضع اإليراني الداخلي قد يعطي الواليات املتحدة 

بابا »للمناورة ورمبا قاعدة لتوقع تسوية جزئية الحقا«.
كما اعتبر أن الصراع الفلس���طيني - اإلسرائيلي ميثل حتديا 
أساسيا أمام أوباما ألنه »يجعل الشرق األوسط ثوريا وراديكاليا 

ويزيد أعداء الواليات املتحدة«.
وأعطى تعامل اإلدارة األميركية احلالية مع مسألتي إيران والشرق 

األوسط عالمة »أ« في اخلطابة وعالمة »ب« في ما يخص األداء.
وح���ذر من أنه رغم حيازة الواليات املتحدة على التكنولوجيا 
املعقدة إال أن عليها أيضا أن تكون فعالة في الديبلوماسية العاملية 

مضيفا »إننا جتاهلنا ذلك خالل العقد الفائت«.
واعتبر بش���أن املراجعة الدفاعية التي أعدته���ا وزارة الدفاع 
األميركية للعام اجلاري قال »أظن أنه علينا أن نعيد حتديد طبيعة 
عدونا ألن.. سياق األمن العاملي الذي وجدنا أنفسنا به هو اليوم 

مختلف أساسا«.

التنظيم يمدد المهلة الزمنية إلنقاذ حياة رهينتين

كلينتون: التهديد األكبر ألمن أميركا
يأتي من القاعدة ال من إيران وكوريا

واش���نطن � وكاالت: قالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون ان مصدر التهديد األكبر لألمن القومي األميركي ال يأتي 
من إيران أو كوريا الش���مالية  وإمنا من املتطرفني املسلمني الذين 

ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
ونقلت شبكة »س���ي.إن.إن« اإلخبارية األميركية عن كلينتون 
قولها ف���ي مقابلة حصرية تبث الي���وم ان التهديد لألمن القومي 
للوالي���ات املتحدة ال يأتي من إيران أو كوريا الش���مالية مضيفة 
»نعتقد في غالبيتنا ان التهديد األكبر يأتي من الش���بكات العابرة 
للحدود الوطنية وغير التابعة للدول وبش���كل خاص املتطرفون 
اإلس���الميون األصوليون املرتبطون بالقاعدة في ش���به اجلزيرة 

العربية أو القاعدة في باكستان وأفغانستان«.
وتابعت »مازالوا يرفعون من درجة تطوير قدراتهم واالعتداءات 
التي س���ينفذونها والكابوس األكبر عند أي منا هو ان واحدة من 
هذه املنظمات اإلرهابية األعضاء في نقابة اإلرهاب س���تضع يدها 

على أسلحة دمار شامل«.
في غضون ذلك، مدد تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي 
مهلة كان قد حددها سابقا لإلفراج عن رهينتني فرنسي وايطالي 
يحتجزهما في مالي مقابل اإلفراج عن ناش���طيه املعتقلني في هذا 

البلد االفريقي.
وبحسب بيان نشرته العديد من املواقع االسالمية ونقله مركز 
سايت االميركي لرصد املواقع االسالمية، اعلن التنظيم الذي سبق 
له ان هدد بقتل ستة اوروبيني يحتجزهم رهائن، ان املهلة اجلديدة 

النقاذ حياة الرهينة الفرنسي بيار كامات تنتهي في 20 فبراير.
واضاف: »عند انتهاء هذه الفرصة االضافية الثمينة فإننا نكون قد 
بذلنا كل ما في وسعنا، وما على فرنسا ومالي بعدها اال ان تتحمال 
مسؤوليتيهما الكاملتني عن حياة املختطف في حالة عدم االستجابة 
للمطالب«. كما أمه���ل التنظيم احلكومة االيطالية حتى االول من 

مارس لتلبية مطالبه املتعلقة بالرهينة سيرجو شيكاال.


