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برلنيـ  أ.ف.پ: أعلن الرئيس األملاني هورست كولر 
امس اســـتقالته بعد تصريحـــات مثيرة للجدل حول 

مشاركة بالده العسكرية في افغانستان.
وقال كولر في برلني »أعلن اســـتقالتي من مهامي 
الرئاســـية«، موضحا انه اتخذ هذا القرار بعد ان ربط 
مؤخرا في حديـــث إلحدى االذاعـــات ضرورة بعض 
االلتزامات العسكرية األملانية في اخلارج للدفاع ايضا 

عن مصالح اقتصادية. وأكد بعد ذلك انه أسيء فهمه، 
مشـــيرا الى ان تصريحاته لم تكـــن متعلقة بااللتزام 
العسكري األملاني في افغانستان الذي ال يحظى بشعبية. 
وقد اعيد انتخاب كولر )67 عاما( العام املاضي في هذا 
املنصب الفخري. وهو عضو في حزب االحتاد املسيحي 
الدميوقراطي الذي تتزعمه املستشارة اجنيال ميركل 

وكان املدير العام السابق لصندوق النقد الدولي.

استقالة الرئيس األلماني هورست كولر

)رويترز( اللواء قاسم عطا يعرض صورة أحد املعتقلني في املؤمتر الصحافي الذي عقده أمس في بغداد  

)أ.پ( وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي يصافح نظيره الياباني كاتسويا أوتاكا  
خوان مانويل سانتوس يحيي أنصاره  بعد حصوله على 47٪ من أصوات الناخبني في االنتخابات الكولومبية أمس  )رويترز(

الوكالة الذرية: زيادة مخزون إيران
من اليورانيوم منخفض التخصيب

كولومبيا: تقدم ساحق لسانتوس
ال يكفيه لبلوغ الرئاسة

القاهرة: ضرب إيران ليس في مصلحتنا وسيعرض المنطقة العربية للخطر جولة إعادة في 20 الجاري لعدم إحراز أي من المرشحين %50

من الزمن ستعود مصر وسورية 
إلــــى العمــــل معا علــــى الصعيد 

السياسي«.
أما عن املصاحلة الفلسطينية، 
فقال إن »مصالــــح إيران احملددة 
تسعى إلى اإلبقاء عليها )مجمدة( 

في هذا التوقيت«.
وأكد أنه »ال توجد عالقة ملصر 
بحزب اهلل، وال نتحدث إليه بعدما 
الشأن املصري وأوجد  تدخل في 
خلية للعمل على األرض املصرية 
وتصدينا لــــه مثلما نتصدى ألي 
خليــــة تعمــــل علــــى أرضنا. وال 
مجال لتســــوية سياسية في هذا 

الصدد«.
في غضون ذلــــك، ذكر موقع 
الرئاســــة االيرانيــــة االلكتروني 
امس أن الرئيس البرازيلي لويس 
ايناســــيو لوال دا سيلفا سيتصل 
الفرنســــي والروســــي  بنظرائه 

الطرفني  إلى حتقيقه خالل لقائه 
في واشنطن«.

وأمل ابو الغيط »أن يؤدي هذا 
إلى نتيجة حتــــى ال يجد العرب 
أنفســــهم في وضع ال يســــمح إال 
باللجوء إلى مجلس األمن. واإلطار 
الزمني املتاح لنا هو أغســــطس 

املقبل«.
وقال أبو الغيط إنه »من املبكر 
أن نتحدث عن توجه غربي للتصدي 
إليران عسكريا، ونرى أن من املهم 

عدم الوصول إلى هذه النقطة«.
وعن العالقات مع سورية، قال 
إنها »متناميــــة للغاية ومتحركة 
إلى األمام علــــى الصعيد الثنائي 
االقتصادي، وحجم النمو التجاري 
كبير ومشــــجع، لكن فيما يتعلق 
باحلوار السياسي الثنائي فهو غير 

موجود حاليا«.
وتابع »أعتقد أن في حلظة ما 

عواصم ـ خديجة حمودة ووكاالت
فيما اليزال السباق محتدما بني 
اجلهود االميركية القرار العقوبات 
اجلديدة على ايران وبني اجلهود 
التركية البرازيلية العطاء فرصة 
الذي  اليورانيوم  التفاق تبــــادل 
وقعته طهــــران برعايتهما، اعتبر 
وزير اخلارجيــــة املصري أحمد 
ابو الغيط، أن توجيه ضربة إلى 
إيران »يعرض املنطقة العربية إلى 
اخلطر«، لكنه رأى أن تأثير طهران 
على حــــزب اهلل وحركة حماس 

أضحى »أكثر وضوحا«.
وفي هذه األثناء، أظهر التقرير 
الدولية للطاقة  األخير للوكالــــة 
الذرية انخفاض عدد أجهزة الطرد 
املركزي لدى إيران في مقابل ارتفاع 
مخزونها من اليورانيوم املنخفض 
التخصيب إلى 2.43 طن، منذ يناير 

املاضي.
واذ توقــــع وزيــــر اخلارجية 
املصــــري أن يتحــــرك الرئيــــس 
األميركي باراك أوباما »بقدر أكبر 
من احلرية« في عملية السالم بعد 
انتهاء انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس في نوفمبر املقبل، أقر 
في مقابلــــة أجرتها معه صحيفة 
»احلياة« اللندنية ونشرتها أمس 
بأنه »لم يحدث أي تقدم حتى اآلن« 
املباشرة بني  املفاوضات غير  في 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
ورأى أن »املشكلة هي أن إسرائيل 
ال ترغب في الدخــــول إلى صلب 
التسوية إال من خالل مفاوضات 
الفلسطيني  مباشــــرة، واجلانب 
القضايا األساسية  يريد مناقشة 
فورا مع ضمانات أساســــها وقف 
االستيطان. وهذا ما سيسعى أوباما 

والصيني للحصول على دعمهم 
الثالثــــي االيرانــــي ـ  لالتفــــاق 
التركــــي ـ البرازيلي حول تبادل 

اليورانيوم.
وقال لوال في اتصال هاتفي مع 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد »للحصول على دعم الدول 
االخرى العالن )طهران( سأواصل 

اتصاالتي مع القادة«.
واضاف لوال »هذا االســــبوع 
سأتصل بالرئيس الفرنسي نيكوال 
ســــاركوزي والرئيس الروســــي 
دميتــــري مدڤيديــــڤ والرئيس 
الصيني هو جينتاو«، بحســــب 

املصدر ذاته.
 واالتفــــاق الذي وقعته في 17 
مايو املاضي كل من ايران وتركيا 
والبرازيل ينص على تبادل 1200 
كلغ من اليورانيوم االيراني القليل 
التخصيب )بنسبة 3.5%( في تركيا 
بـــــ120 كلغ من الوقــــود النووي 
املخصب بنســــبة 20% مخصصة 

ملفاعل االبحاث في طهران.
واضاف لوال ان »اتفاق )طهران( 
وضع الدول الدائمة العضوية في 
الدولي في وضع  مجلس االمــــن 

حساس جدا«.
من جهته هنأ احمدي جناد لوال 
على »موقفه الشجاع« بشأن اتفاق 
طهران. واضاف ان »اجواء ايجابية 
نشأت« بعد اتفاق طهران وان ايران 
والبرازيل »ستستمران على هذا 

النهج حتى النهاية«.
اكثر  وتنتقد تركيا والبرازيل 
واكثر الواليات املتحدة التي اعربت 
عن حتفظات لالتفاق الثالثي لتبادل 
اليورانيوم النووي االيراني على 

االراضي التركية.

بوغوتــــا ـ وكاالت: رغم إحرازه تقدما غير 
الكولومبية،  الرئاسية  متوقع في االنتخابات 
يحتاج املرشح احلكومي ووزير الدفاع السابق 
خوان مانويل سانتوس الى جولة اعادة في 20 

يونيو اجلاري حلسم السباق الرئاسي.
وقد حصل سانتوس على 47% من أصوات 
الناخبني بعد صدور النتائج شبه النهائية متقدما 
على أبرز منافسيه مرشح حزب اخلضر وعمدة 
العاصمة بوغوتا السابق أنتاناس موكاس، وذلك 

بعد فرز أكثر من 99.7% من االصوات.
وذكر راديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.
بي.سي( أمس أن ســــانتوس الذي ينتمي إلى 
حزب الوحدة الوطنية االشتراكي احلاكم ووزير 
الدفاع الســــابق حصل على 47% من أصوات 
الناخبني فيما حصل مــــوكاس على 21% فقط 
من أصوات الناخبــــني، وذلك عقب فرز جميع 

األصوات تقريبا.
وقد تعهد سانتوس خالل حملته االنتخابية 
باالستمرار في اتباع سياسات الرئيس املنتهية 
واليته ألفــــارو أورويبــــي الصارمة اخلاصة 
بالشؤون األمنية في البالد، فيما تعهد منافسه 

موكاس بالتركيز على مكافحة الفساد وتطوير 
التعليم.

وقبل التصويت توقعت استطالعات الرأي 
تعادال وفقا لالحصائيات بني املرشحني اللذين 

حصال على أعلى نسبة من االصوات.
وتوقعت اســــتطالعات الرأي أيضا تعادال 
بني ســــانتوس وموكوس في جولة إعادة من 

املرجح إجراؤها.
ونظــــرا ألنه لم يتمكن أي من املرشــــحني 
التســــعة من احلصول على أكثر من 50% من 
االصوات، من املتوقع أن يواجه املرشحان اللذان 
حصال على أعلى نسبة من االصوات بعضهما 
البعض فــــي جولة االعادة التي جترى في 20 

يونيو املقبل.
وقال سانتوس ألنصاره وقد توقع حتقيق 
فوزه في انتخابات االعادة »ستكون حكومتي 

حكومة اجلميع وللجميع«.
وتعهد أيضا بتوفير ماليني فرص العمل إذا 
انتخب رئيســــا في نهاية االمر ومحاربة عنف 
املتمردين وعصابات املخدرات على حد سواء 

في حكومة ستكون »جامعة«.

بكين ترفض إدانة بيونغ يانغ في قضية إغراق البارجة تشيونان مشعل: واشنطن ال تتحلى بالشجاعة الكافية إلجراء اتصاالت علنية مع حماس

سيئول تجري أكبر مناورة عسكرية 
وواشنطن قلقة من أحداث إضافية بين الكوريتين 

أوباما يتعهد لنتنياهو بتعزيز القدرات 
االستراتيجية والردعية اإلسرائيلية

طوكيـــو ـ د.ب.أ ـ بي.بي.ســـي: ذكـــر 
مسؤولون أمس أن رئيس الوزراء الياباني 
يوكيو هاتوياما أبلغ رئيس الوزراء الصيني 
الزائر ويـــن جياباو بأنه يؤيد االحتجاج 
الكوري الجنوبي لدى األمم المتحدة بسبب 
اإلغراق المزعوم لسفينة تشيونان التابعة 
للبحرية من قبل طوربيد كوري شـــمالي 

في مارس الماضي.
وأصر هاتوياما علـــى العقاب الدولي 
لبيونغ يانغ. فيما رفـــض جياباو إدانة 
أو اتهام كوريا الشـــمالية بشـــكل علني 

ومباشر. 
وخالل زيارته إلى اليابان شـــدد وين 
على أن إجـــراء اتصاالت كاملة مع كوريا 

الشمالية ضروري لتخفيف التوترات.
وجاءت المحادثات بين وين وهاتوياما 
في أعقاب اجتماع ثالثي عقد أمس االول بين 

اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
بمـــوازاة ذلك، أجرت أمـــس مناورات 
عسكرية ضخمة شارك فيها آالف الجنود 
المدعومين من عشرات طائرات الهيلوكبتر 

الهجومية وذلك إلحباط هجوم افتراضي 
مـــن طرف كوريا الشـــمالية في المنطقة 
الحدودية بين البلدين بحسب موقع بي 

بي سي.
وهذه أضحم مناورة عسكرية تجريها 
كوريا الجنوبية منذ تصاعد التوتر بين 
البلدين، وتأتي المناورة العســـكرية في 
أعقاب مناورة القوات البحرية في األسبوع 
الماضي للتصدي لهجوم افتراضي، تشنه 

الغواصات النووية لكوريا الشمالية.
من جهته، قال ناطق باسم رئاسة األركان 
المشـــتركة لوكالة األنباء الفرنســـية إن 
المناورة نظمت على ضفاف نهر يقع في 
مقاطعة هواشيون شمال شرقي البلد في 

جنوبي الحدود مع كوريا الشمالية.
وشـــارك في المنـــاورة نحو 50 دبابة 
وعربات مصفحة مدعومة بعشرات طائرات 
الهيلوكبتر الهجومية ومدافع ذاتية الحركة 

حسب مسؤولين عسكريين.
أعـــرب رئيس هيئـــة األركان  بدوره 
األميركية المشتركة األدميرال مايكل مولن 

عن قلقه حيال نوايا كوريا الشمالية معتبرا 
أن »االستقرار في شبه الجزيرة الكورية 

أصبح أكثر هشاشة«. 
وقال مولـــن في تصريحات لشـــبكة 
فوكس نيـــوز ان هدف الواليات المتحدة 
»ليس بالتأكيد أن ترى نزاعا يندلع« بين 
الكوريتيـــن، مبديا قلقه من نوايا الزعيم 
الكوري الشـــمالي كيم يونغ ايل ألنه »ال 

يظل أبدا على موقف واحد«. 
وعّبر مولن عن قلقه من إمكانية »حدوث 
أعمال إضافية« بيـــن الكوريتين، مؤكدا 
أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له 
البارجة تشيونان في 26 مارس الماضي 
وأدى إلـــى مقتل 46 بحارا كوريا جنوبيا 
جعل االستقرار في شبه الجزيرة الكورية 

»أكثر هشاشة«. 
وكان محققون دوليون قد خلصوا إلى 
أن غرق البارجة الكورية الجنوبية نجم 
عن صاروخ بحري أطلقته غواصة كورية 
شـــمالية، لكن بيونغ يانغ نفت ضلوعها 

في الحادث.

عواصمـ  وكاالت: قال مسؤولون 
سياسيون إسرائيليون إن رئيس 
الــــوزراء بنيامني نتنياهو حصل 
الرئيس األميركي  على تعهد من 
بــــاراك أوبامــــا مؤخــــرا بتعزيز 
القدرات اإلستراتيجية والردعية 

اإلسرائيلية.
العامــــة  اإلذاعــــة  ونقلــــت 
اإلسرائيلية وصحيفة »هآرتس« 
امس عن املسؤولني قولهم إن أوباما 
تعهد لنتنياهو قبل أسبوعني برفع 
مستوى العالقات بني الدولتني في 

مجال التفاهمات اإلستراتيجية.
وبعــــث أوباما إلــــى نتنياهو 
»رسالة رئاسية« بهذا اخلصوص 
وعد من خاللها أن أي قرار صادر 
عن األمم املتحدة بشأن حظر نشر 
السالح النووي لن ميس املصالح 

املهمة اإلسرائيلية.
وقال املسؤولون السياسيون 
اإلسرائيليون إن نتنياهو سعى 

خالل االشهر املاضية عبر عدد من 
القنوات لضمان أال تؤثر قرارات 
مؤمتر مراجعة االنتشار النووي 
الذي اختتم أعماله األسبوع املاضي 
على أمن إسرائيل التي رفضت في 
نهاية األسبوع املاضي قرار مؤمتر 
مراجعة االنتشار النووي بإخضاع 
النووية اإلسرائيلية  األنشــــطة 
للمراقبة الدولية واعتبرته نفاقا. 
وشملت مساعي نتنياهو اتصاالت 
متواصلة مــــع أوباما واتصاالت 
يومية بني مكتب نتنياهو والبيت 
األبيض واتصاالت مبســــتويات 
مهنية في املجال اإلســــتراتيجي 

بني الدولتني.
في غضون ذلك، كشــــف خالد 
مشــــعل رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس أن مبعوثني أميركيني 
يجرون اتصــــاالت بصورة غير 
علنية مع احلركة واتهم الواليات 
التحلي بالشجاعة  املتحدة بعدم 

الكافية للقيام بذلك علنا.
وأشاد مشعل بالرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ لعقده اجتماعا 
معه في دمشق وبالرئيس السوري 
بشار األسد على استضافته لهذا 
االجتماع قبل عشرة أيام، وقال في 
مقابلة مع صحيفة »الغارديان« 
البريطانية إنه أبلغ مدڤيديڤ »أن 
الواليات املتحدة جتري اتصاالت 
أيضــــا مع حماس بصــــورة غير 
علنية«، مبديــــا ثقته أن اجلميع 
القريب  »سيدرك في املســــتقبل 
جدا أنه يتعني عليهم التعامل مع 
حماس«. وأضاف مشعل أن العديد 
الغربيني »يقرون  من املسؤولني 
بفشل احلصار املفروض على قطاع 
غزة وأن الوقت حان إلنهائه، مع 
حتول موازين القوى في املنطقة 
إيران وتركيا وســــورية  وبروز 

كقوى إقليمية«.
ورأى مشــــعل »أن شــــعور 

إسرائيل بانحسار نفوذها جعلها 
بحاجة إلى شن حرب جديدة لكنها 
مقيدة بفعل الشكوك الذاتية ألن 
هجماتها على حزب اهلل في لبنان 
عام 2006 وعلى حركة حماس في 
غزة عام 2009 جعلت املنظمتني 

أكثر قوة سياسيا وعسكريا«.
الى مناورات إسرائيل  وأشار 
األخيرة بأنها لتهديد حماس وحزب 
اهلل وســــورية ألنها بحاجة إلى 
حرب، لكن اختيار اجلبهة للقتال 
لن يكون نزهة وهذا يعكس وجود 
أزمة في إســــرائيل والتي ال تريد 
السالم لكن خيار احلرب لن يكون 
سهال بالنسبة لها وقد متيل إلى 
ضرب غزة مرة أخرى ألنها قد تبدو 
اخليار األسهل بالنسبة لها لكن ذلك 
سيكون ضربا من الوهم ليس ألن 
لدينا أســــلحة كافية فقط بل ألن 
إسرائيل هذه املرة ستقاتل شعبا 

ليس لديه شيء يخسره«.

الحكومة العراقية تكشف اعتقال وقتل 40 قيادياً قاعدياً
 بغدادـ  وكاالت: أعلنت قيادة عمليات 
بغداد أمس اعتقال اثنني من قياديي تنظيم 
القاعدة في العراق في وقت ســــابق من 
الشــــهر املاضي أحدهما مســــؤول عن 
االغتيــــاالت في التنظيــــم فيما عرضت 
مخططا يظهر مقتل واعتقال أربعني من 
قيادات التنظيم خالل األشــــهر الثالثة 

املاضية.
وقال املتحدث باســــم قيادة عمليات 
بغداد اللواء قاسم عطا في مؤمتر صحافي 
في العاصمة العراقية أمس إن »املعتقل 
األول يعرف باألمير العســــكري لوالية 
بغداد التابع لتنظيم القاعدة ومت اعتقاله 
في بغداد في وقت ســــابق من الشــــهر 
اجلاري« الفتا إلى ان الشخص املذكور 
هو من املشرفني على استهداف السفارات 

والفنادق في املدينة.
وأضاف عطا أن »املعتقل الثاني هو 
قيادي في تنظيم القاعدة ومسؤول عن 
مفارز االغتياالت فــــي التنظيم ويدعى 
محمد نوري ياســــني العبادي وهو من 
مواليد همساو 1978 واسمه احلركي أبو 
أسعد عمار وسابقا أبو رعد« مشيرا إلى 

ان اعتقاله مت في منطقة بغداد اجلديدة 
في وقت سابق من الشهر اجلاري.

وعرض عطــــا مخططا يظهر اعتقال 
وقتل أكثر مــــن أربعني من قادة تنظيم 
القاعــــدة خالل 3 أشــــهر بينهم أبوعمر 
البغــــدادي وأبو أيــــوب املصري زعيما 
التنظيم في العراق وستة من اخلط الثاني 
من قادة التنظيم بينهم والي بغداد مناف 
الراوي ومحمد رشيد العيساوي ومحمد 
طالب جاسم أمير الكرمة وعماد حسن 
جاسم أمير املدائن وعمار دحام إضافة 
إلى نحو 32 من قياديي املستوى الثالث 

للتنظيم«.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات أمنية 
عراقية أمس مسؤول هيئة النزاهة في 
محافظة بعقوبة شــــمال شرقي بغداد. 
وقالت مصادر أمنية لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( إن قوات أمنية اقتحمت فجر أمس 
منزل محمد الشمري مدير هيئة النزاهة 
في محافظة بعقوبة ومت اقتياده إلى جهة 
غير معروفة. وأضافت املصادر أن »عملية 
اعتقال الشــــمري متت مبقتضى مذكرة 

اعتقال وفق قانون اإلرهاب«.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية 
أعلنت أمس ايضا مقتل ثالثة اشخاص 
بينهم شــــرطي ومســــؤول فــــي قوات 
الصحــــوة، واصابة 18 آخرين بينهم 13 
شــــرطيا في هجمات متفرقة االثنني في 

بغداد وكركوك.
وقــــال مصدر في شــــرطة بغداد، ان 
»شــــخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون 
بينهم ستة من الشرطة بجروح في انفجار 

عبوتني ناسفتني«.
وأوضح ان »العبوتني استهدفتا دورية 

للشرطة في منطقة الغدير )شرق(«.
كما أصيب ستة اشخاص بينهم ثالثة 
من الشــــرطة بجروح في انفجار عبوة 

ناسفة، وفقا للمصدر.
وفــــي هجوم آخر، اعلــــن مصدر في 
اجليش مقتل نائل االعظمي احد مسؤولي 
الصحوة في حي االعظمية، معقل العرب 

السنة في شمال بغداد.
وأوضح ان مسلحني اغتالوا االعظمي 
صباح أمس، بسالح كامت للصوت لدى 

تواجده في احد املقاهي الشعبية.
وفي كركوك، اعلن ضابط في الشرطة 

مقتل شرطي واصابة اربعة آخرين بجروح 
في انفجار عبوة ناسفة.

وأوضــــح ان »االنفجار وقع صباحا 
مستهدفا دورية للشرطة جنوب مدينة 

كركوك«.
سياسيا، قال رئيس إقليم كردستان 
مسعود بارزاني »ان األكراد لم يضعوا 
خطا أحمر على أي شخص أو طرف في 
تشكيل احلكومة املقبلة«. وأشار بارزاني 
خالل لقائه في منتجع صالح الدين باربيل 
وزيرة التجارة السويدية إيوا بيورلينك 
والوفد املرافق لها، الى آخر املستجدات 
السياسية في العراق واحملاوالت اجلارية 
من أجل تشكيل احلكومة اجلديدة وبرنامج 
إقليم كردســــتان للمشاركة في تشكيل 

احلكومة العراقية اجلديدة«.
وقال »إن اإلقليم لم يضع خطا أحمر 
على أي شخص أو طرف، بل املهم من قبلنا 
هو برنامج احلكومة العراقية اجلديدة 
الذي يجب أن يكون شــــفافا وواضحا، 
ويخدم املكونات العراقية كافة، وااللتزام 
بالدستور والشراكة احلقيقية وضمان 

تلك الشراكة«.

مقتل ثالثة أشخاص في هجمات متفرقة واعتقال مسؤول كبير في هيئة النزاهة

مولين: االستعدادات 
جارية منذ أسابيع  لبدء 

العملية الكبرى في قندهار
كابولـ  أ.ش.أ: أكد األدميرال مايك 
ــة األركان للقوات  مولن رئيس هيئ
أن االستعدادات  املسلحة األميركية 
جارية منذ عدة أسابيع لبدء العملية 
ــم قندهار في  ــكرية في إقلي العس

أفغانستان.
ونقل راديو »سوا« األميركي عن 
مولن قوله أمس إنه أمضى وقتا طويال 
ــي حامد كرزاي  مع الرئيس األفغان
ووزرائه لدى زيارته الواليات املتحدة 
ــراكة  ــابيع وانه ملتزم بالش منذ أس
االستراتيجية مع الواليات املتحدة.

ــن يقول: »الرئيس  وأضاف مول
كرزاي يعرف بوضوح شديد ما يحتاج 
لعمله فيما يتعلق بالفساد وقد اتخذ 
بعض اخلطوات وهو ووزراؤه يعرفون 
ــوا حكم القانون  أن عليهم أن يقيم
واإلجراءات القانونية ونحن نسير في 
ذلك االجتاه. ومن الواضح أنه ينبغي 
عمل املزيد لكنني أشعر بأن الرئيس 

كرزاي يعرف ما ينبغي عمله«.
وحول األوضاع في مرجه بإقليم 
ــتغرق تأمينها وقتا  هلمند وهل اس
أطول من املتوقع قال االدميرال مولن: 
ــا مت تنفيذه في مرجه هو ما كان  »م
متوقعا، وقد كان متوقعا أن يستغرق 
األمر عدة أشهر للوصول إلى نقطة 
ال ميكن الرجوع عنها األمر الذي لم 
نصل إليه بعد«. ميدانيا، أعلنت وزارة 
الدفاع البريطانية أمس أن أحد جنودها 
من مشاة البحرية امللكية لقي حتفه 

إثر انفجار في أفغانستان.
وقالت الوزارة إن هذا اجلندي من 
الفرقة 40 كوماندوز، كان يقوم بدورية 
راجلة بالقرب من منطقة ساجنني في 
إقليم هيلمند باجلنوب األفغاني مساء 

أمس األول.
ــدي يرتفع  ــذا اجلن ــل ه ومبقت
عدد اجلنود البريطانيني القتلى في 
أفغانستان إلى 289 قتيال، وذلك منذ 
ــكرية لبريطانيا  بدء املشاركة العس

هناك عام 2001.


