
السبت
17  أبريل 2010

العربية36
والعالمية

واشنطن ـ احمد عبداهلل
حذرت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون من ان اإلخفاق في إحالل السالم 
بالشرق األوسط في الفترة احلالية ميكن 
ان يعوق التقدم بهذا الصدد مستقبال وعلى 
نحو غير قابل للعودة الى جهود الس����الم 
في أي فترة الحقة. وأشارت كلينتون الى 

ان ذلك يفس����ر إصرار إدارة الرئيس باراك 
أوباما على مواصلة الس����عي نحو س����الم 
ش����امل بني العرب وإس����رائيل كما رسمت 
خطوطا عريضة ملتطلبات هذا السالم في 
خطاب ألقته اول من امس امام حشد ضم 
عددا من ابرز قيادات اجلالية اليهودية في 

الواليات املتحدة.

وقالت كلينتون في اخلطاب الذي ألقته لدى 
افتتاحها معهدا يهوديا جديدا لدراسات السالم 
في الشرق األوسط في واشنطن »ان غياب 
السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني يهدد 
امن إسرائيل ومستقبلها ويحبط التطلعات 
املشروعة للشعب الفلسطيني ويؤدي الى 

زعزعة االستقرار في املنطقة«.

كلينتون: الفشل في إحالل السالم اآلن سيحول دون التوصل إلى تسوية مستقباًل

بن الدن يواكب العصر وينشئ صفحة على »الفيس بوك«.. وخبراء أمنيون ينصحون بإغالقها
عواصم � ايالف � كونا� يو.بي.آي: متثل 
التكنولوجيا محور عجلة التقدم في عاملنا 
اليوم ويجتاح التقدم التكنولوجي العالم ملا 
يقدمه من خدمات بطريقة سريعة وميسرة. 
ومواكبة للعصر أنشأ زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن الدن صفحة على »الفيس بوك« 
لنشر تسجيالت مصورة وخطب املتشددين 
االسالميني حسب ما أورد موقع »لندن ايفنينغ 

ستاندرد«.
يذكر أن موقع السحاب لإلنتاج اإلعالمي 
وهو موقع مقرب من القاعدة يبث تسجيالت 
مصورة للتنظي����م. وباالضافة الى صفحة 
بن الدن اجلديدة على »الفايس بوك« هناك 
صفحة خاصة ملعجبي بن الدن على املوقع 

تقوم بنشر صوره.
هذا وحث خب����راء األمن أصحاب موقع 
»فيس بوك« الغالق الصفحة، يذكر أن هناك 
مكافأة قدرها 16 مليون دوالر ملن يعثر على 
زعيم تنظيم القاعدة ويعتقد انه مختبئ في 
اجلبال الواقعة بني باكستان وأفغانستان.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة »ذي 
صن« امس أن خبراء أمنيني بريطانيني طالبوا 
الشركة األميركية املالكة ملوقع »فيس بوك« 
بإغالق صفحة زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

بن الدن.

واضافت الصحيف����ة أن حتقيقا اجرته 
كش����ف أن صفحة بن الدن جتتذب اآلن ما 
يقرب من 1000 متطرف بعد أقل من ش����هر 
على اطالقها ويتم الدخول عليها من خالل 

وجود حركة طالبان على فيس بوك.
واشارت إلى أن رسائل باللغة اإلجنليزية 
ب����دأت تظهر على صفحة ب����ن الدن والذي 
يعتقد أنه يختبئ في املنطقة اجلبلية بني 

باكستان وافغانستان.
ونس����بت الصن إلى ني����ل دويل خبير 
االرهاب على شبكة االنترنت قوله »إن بن 
الدن عبر انصاره وصفحته على فيس بوك 

يسخر بشكل واضح من مطارديه«.
من جانب أخر، أكدت باريس امس أنها 
رفضت منح تأشيرة دخول إلى فرنسا لناصر 
السابق  البحري احلارس الشخصي  أحمد 
لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، الذي 
أعد كتابا بعنوان »في ظل بن الدن« بالتعاون 

مع الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو.
وقالت اخلارجية الفرنسية إنها تعتقد 
أن »حض����ور مرافق بن الدن على األراضي 
الفرنس����ية غير مناس����ب اآلن«، فيما ذكر 
الصحافي مالبرونو أن اس����م البحري غير 
مدرج على أي الئحة س����وداء في فرنسا أو 
فضاء ش����نغن وأنه غي����ر مطلوب من قبل 

االنتربول الدول����ي، وأوضح أن املخابرات 
اخلارجية الفرنسية قالت إنه ال يوجد مانع 

أمام زيارة البحري إلى باريس.
الى ذلك، قالت مسؤولة أميركية بارزة ان 
تنظيم القاعدة والشبكات املشابهة له تستمر 
في االعتقاد بأن »اسقاط طائرة جتارية او 
حتويل طائرة جتارية الى س����الح سيكون 
خطوة كبيرة جتاه حتقيق رؤيتهم االرهابية 

للعالم«.
وشددت وزيرة االمن الداخلي األميركية 
جانيت نابوليتانو على ان تنظيم القاعدة 
»خصم ذكي للغاية وشديد العزم« ما يجعله 
»على دراية كبيرة« باخلطوات التي اتخذتها 
الواليات املتحدة والعالم في اعقاب هجمات 

احلادي عشر من سبتمبر.
واضافت نابوليتانو »ولذا فان مهمتنا 
ليس����ت فقط الرد ولكن ايضا التفكير قدما 
واال نكون مجرد رد فعل وامنا نتولى زمام 
املبادرة في التعامل مع ذلك التهديد املستمر 
المن الطيران ف����ي عالم ميثل فيه الطيران 

محركا رئيسيا«.
واشارت الى ان محاولة التفجير الفاشلة 
التي تعرضت لها طائرة أميركية خالل رحلتها 
من العاصمة الهولندية امستردام الى مدينة 
ديترويت األميركية يوم عيد امليالد املاضي 

اعادت التذكير »بحقيقة ان )صناعة( الطيران 
تستمر في كونها هدفا للتهديدات وان االشكال 
اجلديدة من التهديدات ال تتعلق بالضرورة 
مبؤامرات واسعة النطاق تأخذ شهورا من 
االعداد وامنا تتعلق بنش����ر افراد يحملون 
مس����احيق او سوائل او مواد هالمية ميكن 
تفجيره����ا في طائرة ووضع تلك املواد في 

اماكن يصعب العثور عليها فيها«.
وفيما يتعلق باجلهود التي مت بذلها منذ 
ذلك الوقت فيما يتعلق بأمن صناعة الطيران 
قالت وزيرة االمن الداخلي األميركية »رمبا 
كان االصالح االكبر على املس����توى الدولي 
الن احد االشياء التي كانت شديدة الوضوح 
يوم عيد امليالد هو ان نظام الطيران عاملي 
واذا متكنت من الدخول الى النظام فانه من 
احملتمل ان يكون لديك اتصال باملطارات في 

جميع انحاء العالم«.
 واشارت الى انه من املقرر عقد جمعية 
عامة »عاملية« حتت رعاية املنظمة الدولية 
للطيران املدني مبدينة مونتريال الكندية في 
سبتمبر املقبل لبحث ما يتحتم فعله ليس 
فقط للتعامل مع التهدي����دات االمنية التي 
تواجه صناع����ة الطيران وامنا ايضا لبناء 
قدرات الخذ زمام املبادرة فيما يتعلق بسالمة 

صناعة الطيران العاملية وامنها.

صورة إرشيفية لرئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو        )أ.پ(

مجموعة من الضحايا الذين سقطوا نتيجة تفجير مستشفى في كويتا                  )أ.ف.پ(

صورة لصفحة زعيم القاعدة أسامة بن الدن على »الفيس بوك«

األمم المتحدة: باكستان تقاعست عن حماية بوتو.. وتعمدت إفشال التحقيق
عواصم � وكاالت: قالت جلنة 
األمم املتح����دة املعنية بالتحقيق 
في حادثة اغتيال رئيس����ة وزراء 
السابقة بينظير بوتو،  باكستان 
ان احلكومة الباكستانية برئاسة 
الباكستاني برويز مشرف وقتذاك 
وقوات الشرطة تقاعست عن حماية 
الباكستانية  بوتو، وأن الشرطة 

»تعمدت« االخفاق في التحقيق.
الذي اعده  التقري����ر  واضاف 
خبراء اللجنة برئاسة سفير تشيلي 
ف����ي االمم املتحدة انه »كان ميكن 
تف����ادي اغتيال بوتو لو مت اتخاذ 

تدابير امنية مالئمة«.
وش����دد التقرير الذي جاء في 
65 صفح����ة على ان مس����ؤولية 
حماية بوتو كانت تقع على عاتق 
»احلكومة الفيدرالية وحكومة اقليم 
البنجاب وشرطة روالبندي«، مؤكدا 
ان »ايا من هذه الكيانات لم يتخذ 
تدابير للتعامل مع املخاطر امللحة 
واالستثنائية التي كانت تهدد بوتو 

في االونة االخيرة«.
احلكوم����ة  ف����ان  وبذل����ك، 
الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازا 
امنيا بفاعلية اجلهاز الذي وضع 
في اكتوب����ر 2007 حتت تصرف 
رئيسني سابقني للوزراء ينتميان 
الى احلزب السياسي الذي يدعم 

الرئيس السابق برويز مشرف.
وتابع التقرير ان »هذا التمييز 
في التعامل يثير قلقا كبيرا بالنظر 
الى محاوالت االغتيال التي واجهتها 
بوتو قبل ثالثة ايام من اغتيالها 
التي كانت  والتهديدات احمل����ددة 
تتعرض لها والتي كشفتها اجهزة 

االستخبارات الباكستانية«.
والح����ظ التقري����ر ايض����ا ان 
الى  الباكستاني »افتقر  التحقيق 
تعليمات وكان غير فاعل وافتقر 
الى اجلدية لكشف هوية املجرمني 

واحالتهم امام القضاء«.
ووج����دت اللجنة أن احلكومة 
الباكستانية في ذلك الوقت، والتي 
كان يرأسها برويز مشرف، سارعت 
الى إلقاء اللوم على زعيم طالبان 

اللجنة احلكومة على  وحثت 
إصالح الشرطة بالنظر إلى األخطاء 
الكبيرة ولسلوكها في هذا التحقيق، 
وأوصت اللجنة بتأس����يس جلنة 
حقائق ومصاحل����ة للتحقيق في 
االغتي����االت السياس����ية وحاالت 
االختفاء واإلرهاب في باكس����تان 
في الس����نوات األخيرة بناء على 
اخللفية التاريخية للعنف السياسي 

وسياسة اإلفالت من العقاب.

وبالنظ����ر إلى م����ا بعد وقوع 
االعتداء مباشرة، فقد وجدت اللجنة 
أن تصرف الشرطة وأخطاءها مبا 
في ذلك عدم جتميع واحلفاظ على 
األدلة قد أض����ر بالتحقيق ضررا 
بالغا، وق����ال التقرير »إن جتميع 
23 دليال فقط لم يكن كافيا باملرة 
في قضية ميكن جتميع آالف األدلة 

فيها«.
كما وجد التقري����ر أن رئيس 

بابار  الباكس����تانية فرح����ة اهلل 
»نحن نقرأ التقرير وسننشر ردا 
مفصال في وقت الحق«، مذكرا بان 
احلكومة التي يقودها حزب بوتو 
منذ 2008 جتري حتقيقها اخلاص، 
وكلفت اللجنة املعنية »التحقيق 
حول وقائع وظ����روف االغتيال« 
وليس حتديد »املسؤولية اجلرمية 
للمنفذين« التي تظل من صالحية 

السلطات الباكستانية وحدها.

بيت اهلل محسود والقاعدة بينما 
قام أعداء بوتو بضم عناصر أخرى 

من املؤسسة احلاكمة.
اللجن����ة »إن عددا من  وقالت 
املسؤولني احلكوميني فشلوا في 
جهودهم، أوال ف����ي حماية بوتو 
وثاني����ا في التحقيق واكتش����اف 
املسؤولني عن قتلها وليس فقط 
في تنفيذ االعت����داء بل أيضا في 

التخطيط والتمويل«.

وكان مقررا ان يلتقي السفير 
ف����ي االمم املتحدة  الباكس����تاني 
عبداهلل حسني هارون الصحافيني 
بعد تسلمه نسخة من التقرير، لكنه 
الغى هذا اللقاء في اللحظة االخيرة، 
وفي اس����الم اباد اعلنت احلكومة 
الباكس����تانية انها ل����ن ترد على 
حتقيق االمم املتحدة حول اغتيال 

بوتو اال بعد دراسة التقرير.
وقال الناطق باس����م الرئاسة 

الشرطة سعود عزيز، أعاق احملققني 
عن القيام بعملهم وذلك بعد يومني 
م����ن وقوع احل����ادث وأن توجيه 
االتهام حملسود والقاعدة قد صدر 

حتى قبل االنتهاء من التحقيق.
وأكد التقرير أن احملققني جتاهلوا 
إمكانية أن يكون املسؤولون من 
املؤسسة الباكستانية مبا في ذلك 
ثالثة أشخاص حددتهم بوتو وكانوا 

قد هددوها عام 2007.

أكدت أن الشرطة جمعت 23 دلياًل فقط في قضية يمكن تجميع آالف األدلة فيها

انتحاري يقتل ويصيب العشرات داخل مستشفى في »كويتا«
كويتا � رويترز: في هجوم يش����تبه بأنه طائفي في مستش����فى مبدينة 
كويتا الواقعة جنوب غرب باكس����تان، قتل مفجر انتحاري عشرة أشخاص 
بينهم صحافي في قناة تلفزيونية ومس����ؤولون كبار في الشرطة. وصرح 
مس����ؤولون بأن نائبا في البرملان عن حزب الشعب الباكستاني احلاكم من 
بني عشرات املصابني في التفجير الذي وقع أمام قسم الطوارئ في املستشفى 

في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.
وقال رحمة اهلل نيازي رئيس ش����رطة االقليم للصحافيني »قتل عشرة 
أشخاص بينهم مسؤوالن كبيران في الهجوم وأصيب 47 شخصا آخرون«، 
ومن بني قتلى االنفجار مصور من قناة سماء التلفزيونية االخبارية اخلاصة 
بينما أصيب خمس����ة صحافيني بجروح. وكان الصحافيون في املستشفى 
لتغطية وصول جثة رجل ش����يعي قتل في إطالق نار من س����يارة في وقت 
سابق. وقال مسؤول كبير آخر في الشرطة إن الهجوم انتحاري وأفاد بالعثور 
على رأس مقطوع في املكان لكن لم يتم التأكد مما إذا كانت رأس االنتحاري 

وذكر املسؤول أنه يبدو أن الهجوم طائفي يستهدف الشيعة.
وأفادت الشرطة بأن 15 كيلوغراما من املتفجرات استخدمت في التفجير 
الذي أحلق أضرارا كبيرة بقسم الطواريء في املستشفى وتناثر زجاج نوافذ 

مهشم وبرك من الدماء في مكان الهجوم.

السودانيون يترقبون »االعتراف« الدولي 
بنتائج االنتخابات مع بدء الفرز

السيستاني لالستعجال في تشكيل الحكومة 
والمالكي يشدد على ضرورة ضم السنة لها

اخلرطوم � وكاالت: مع بدء عمليات فرز أصوات 
الناخبني في ختام االنتخابات التشريعية والرئاسية، 
يترقب السودانيون رد فعل املجتمع الدولي على 
نتائج أول انتخابات متعددة األحزاب تشهدها البالد 
منذ عام 1984 ملعرفة ما إذا كان العالم س���يعترف 

بنتائج هذه االنتخابات أم ال.
واعلنت املفوضية القومية لالنتخابات امس ان 
نسبة املشاركة فاقت 60%، وقال رئيس املفوضية 
ابل الير خالل مؤمتر صحاف���ي ان »عمليات العد 
والفرز )س���تتواصل( حتى الثاني والعشرين من 

ابريل«.
واحيطت مراكز الفرز التي اس���تخدمت كمراكز 
اقت���راع طيلة االيام اخلمس���ة املاضية، باجراءات 
امنية حيث قام رجال االمن بفحص الداخلني اليها 
فحصا دقيقا باجهزة الكشف عن املتفجرات، وافرغت 
صناديق االقتراع صباح امس، وجرت عملية الفرز، 
بحضور ممثل���ي االحزاب املش���اركة في االقتراع 

ومراقبني محليني.
وافاد مراسلو »فرانس برس« بان عمليات الفرز 
جتري بسالسة، وبدأت بفرز بطاقات االنتخابات 
الرئاس���ية حيث بدا ان اسم الرئيس عمر البشير 
يتكرر اكثر بكثير من اسم منافسه الرئيسي حامت 
السر مرشح احلزب االحتادي الدميوقراطي الذي 
ش���ارك في االنتخابات الى جان���ب حزب املؤمتر 
الشعبي بزعامة حسن الترابي، في حني انسحب 
منها حزب االمة التاريخي وحزب االمة � االصالح 

والتجديد.

اما احلركة الشعبية لتحرير السودان فشاركت 
في االنتخابات في اجلنوب فقط وقاطعت انتخابات 
الشمال وسحبت مرشحها الى الرئاسة ياسر عرمان، 
ولكن مراسل »فرانس برس« الحظ ان بعض الناخبني 
اختار مع ذلك ياسر عرمان، والسبب ان عرمان وكذلك 
رئيس حزب االمة الصادق املهدي انسحبا متأخرين 
من املنافسة وبقي اسماهما على بطاقات االقتراع، 

مثل اسماء مرشحي االحزاب املنسحبة عموما.
واكدت املفوضية في بيان ان نس���بة املشاركة 
»حس���ب التقارير االولية اعلى م���ن 60%« وعدد 
الناخبني املسجلني البالغ قرابة 16 مليونا، يشكل 
نسبة 79% ممن يحق لهم التصويت، واعتبرت ان 
نس���بة االخطاء املس���جلة ال تتجاوز 3%، في حني 
اكتملت االنتخابات بنجاح في 97% من 1060 دائرة 

انتخابية في عموم البالد.
واوضح���ت املفوضي���ة انه نتيج���ة لالخطاء 
اللوجستية تقرر اعادة اجراء االنتخابات في 33 دائرة 
على مستوى املجلس الوطني )البرملان االحتادي(، 
منها 17 دائرة ستعيد انتخاب البرملان االحتادي و16 

دائرة ستعيد انتخاب مجالس الواليات.
وتتوزع هذه الدوائر على واليات اخلرطوم وكسال 
والقضارف والبحر االحمر في الش���رق وواليات 
دارفور الثالث في الغرب وسنار في الوسط وواليتي 
جونقلي والوحدة الغنية بالنفط في اجلنوب، وشهدت 
هذه الدوائر مشكالت في اليومني االولني مع تأخر 
وصول بطاقات االقتراع اليها او بسبب اخللط بني 

اسماء املرشحني او بطاقات الدوائر. 

بغداد � وكاالت: مازال حوار تشكيل احلكومة 
واختيار رئيس لها هو صاحب الصوت األعلى 
في العراق، فبينما دعا مقرب من املرجع الشيعي 
األعلى في العراق علي السيس���تاني امس إلى 
ضرورة االستعجال في تشكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة وأال تبقى مج���االت احلوار بني الكتل 
السياسية مفتوحة إلى ما ال نهاية، شدد رئيس 
ال���وزراء العراقي املنتهية واليته نورى املالكي 
على ضرورة أن تضم احلكومة املقبلة االئتالف 
الس���ني، في حني كش���ف القيادي في االئتالف 
الوطني العراقي جعفر املوس���وي عن توصل 
االئتالف، ودولة القانون الى اتفاق العتماد آلية 

الختيار رئيس الوزراء املقبل.
وقال املوس���وي في تصري��ح ملراسل وكالة 
أن�باء الشرق األوس���ط امس إن »اآللي���ة التي 
اعتم���دها االئتالف���ان حظيت مبوافق��ة جميع 
أعضائهما«، مشيرا الى أن »اآللية ستعتمد على 
اختيار ثالث ش���خصيات من االئتالف الوطني 
العراقي وثالث ش���خصيات أخرى من ائتالف 

دولة القانون«.
وأوضح أن »الشخصيات الثالثة من الوطني 
العراقي سيختارون شخصية من دولة القانون 
والشخصيات الثالث األخرى من دولة القانون 
س���يختارون شخصية من شخصيات االئتالف 
الوطني ومن ثم تترش���ح ش���خصيتان من كال 

االئتالفيني ويتم التصويت عليهما«.
وأضاف املوس���وي أنه »سيعلن في غضون 

األيام املقبلة عن حتالف الوطني العراقي ودولة 
القانون بعد ما توصل الطرفان إلى اتفاق على 
أغلب القضايا املهمة ولم تبق س���وى اللمسات 

األخيرة لإلعالن«.
وعودة ال���ى دعوة السيس���تاني، قال احمد 
الصافي خ���الل خطبة صالة اجلمعة في مدينة 
كربالء »إنن���ا ننتظر بفارغ الصبر االنتقال من 
مرحل���ة إلى مرحلة اخرى واحل���وار بني الكتل 
السياس���ية مهم ومطلوب اذا اعتمد على أسس 

قوية ومتينة«.
وأضاف »ان العراق يفتقر الى تأسيس الكثير 
من البنى الدس���تورية رغم أننا قطعنا شوطا 
كبيرا في تأسيس الدولة العراقية ونحن نرغب 
في ان تستعجل الكيانات السياسية في تشكيل 
احلكوم���ة من أجل خدمة الن���اس.. ونرغب في 
تش���كيلها في أقرب وقت... احل���وار بني الكتل 
السياس���ية ش���يء مهم ولكن ال ميكن ان يبقى 

مفتوحا الى ما ال نهاية«.
وقال الصافي »البد ان تكون هناك عالقة ثقة 
متبادلة بني الكي����انات السياس���ي��ة ألن هناك 
بعض املش���كالت أدت الى أزم�������ة ثقة في����ما 
بينه���م.. والبد م���ن العم���ل على بث رس���ائل 
اطمئنان بينهم وهذه الثق���ة ال ت��أتي من خالل 
الك���الم.. بل هي مطل��ب نفسي وعوامل مشجعة 
من خ����الل اتخ����اذ خط���وات من اجلميع ألننا 
نريد حك����ومة وطنية تس���تطيع قدر االمكان 

استيعاب اجلميع«.

االئتالف الوطني ودولة القانون يتوصالن إلى آلية الختيار رئيس الوزراء المقبلتوقعات بتأخر إعالن النتائج للخميس المقبل.. ونسبة المشاركة فاقت الـ %60

صنعاء تتهم الحوثيين بخرق الهدنة
واستهداف طائرة عسكرية

صنع����اء: أعلن متحدث رس����مي ميني أن متمردين 
حوثيني أطلقوا النار امس االول على طائرة عسكرية 
في ش����مال اليمن من دون إصابته����ا، في انتهاك لقرار 

وقف اطالق النار.
وقال مسؤولون امس ان متمردي اليمن فتحوا النار 
على طائرة عسكرية حتلق فوق مدينة صعدة في واحد 
من أخطر حوادث خرق الهدنة النهاء احلرب في شمال 

البالد. مضيفني ان الطائرة لم تصب.
واوضح املتحدث باسم اللجنة االمنية العليا املكلفة 
بتطبيق الهدنة، ان النيران استهدفت صباح امس االول 
طائرة من طراز انطونوف فوق مدينة صعدة على بعد 240 

كلم شمال صنعاء، والتي كانت معقال للمتمردين.
ونقلت وكالة االنباء اليمنية الرس����مية )سبأ( عن 
املتح����دث قوله ان الطائرة كانت تقوم مبهمة روتينية 
وتنقل ضباطا في اجليش ومسؤولني في املنطقة الشمالية. 
وحذر املتحدث مما اعتبره »انتهاكا خطيرا« لقرار وقف 
اطالق النار املبرم في 12 فبراير بعد ستة اشهر من معارك 
بني اجليش واملتمردين احلوثيني. وحتدث الطرفان في 
االسابيع االخيرة عن عدة انتهاكات لقرار وقف اطالق 

النار الذي اليزال قائما مع ذلك.
في املقابل، نفت جماعة احلوثي أي عالقة لها بإطالق 
نار صوب الطائرة، وقال القائد امليداني للجماعة عبدامللك 
احلوثي في بيان وزع عبر البريد االلكتروني »نؤكد انه 
ال عالقة لنا مبا قيل عن إطالق نار على طائرة عسكرية 
امس االول ولم يحدث من قبلنا أي إطالق نار على أي 

طائرة منذ إعالن وقف احلرب«.
وأضاف »نحن مستعدون إلجراء حتقيق في املوضوع 
والتعاون مع أي جلن����ة بهذا اخلصوص لبحث املكان 
ال����ذي مت إطالق النار منه وعن اجلهة التي تقف خلفه 

إن كان هناك إطالق نار فعال«.


