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بغدادـ  وكاالت: توزعت الهجمات الدامية على 
امتداد احملافظات العراقية أمس وأودت بحياة 9 
عراقيني بينهم ضابطان وأصيب 17 آخرون بينهم 
جنديان بجروح مختلفة في سلســـلة من اعمال 
العنف في محافظتي بغداد واالنبار نهار أمس. 
حيث انفجـــرت في قضاء القائم التابع حملافظة 
االنبار عبوة ناسفة في دورية للجيش العراقي ما 

أسفر عن مقتل ضابطني وإصابة جنديني بجروح 
خطيرة. وفي بغداد لقي مدني مصرعه بينما أصيب 
ســـبعة آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة 
عند مدخل شارع 14 رمضان في منطقة املنصور 
غرب بغداد.  وفي قضاء ابو غريب غربي بغداد 
قتل مؤذن أحد املساجد يدعى نعيم دحام أحمد 
واثنان من أبنائـــه بينما أصيبت زوجته وابنه 

األكبر بجروح خطيرة في هجوم نفذه مسلحون 
مجهولـــون على منزله في قريـــة طاحوس في 
منطقة الزيدان، كما أصيب ستة مدنيني بجروح 
في تفجير ثالثة منازل تعود إلى منتســـبني في 
الشرطة وقوات الصحوة في املنطقة ذاتها فيما 
قتل ثالثة مسلحني وأصيب آخر أثناء محاولتهم 

تفجير أحد املنازل في منطقة حي السالم.

سلسلة هجمات توقع نحو 30 قتياًل وجريحًا في العراق 

إسرائيل تعتبر مشاركة أردوغان بأساطيل الحرية »إعالن حرب«.. وتتعهد بإغراقه 
أنقرة تربط إعادة تطبيع العالقات بالتحقيق الدولي.. واالتحاد األوروبي يعرض مراقبةحركة المرور لغزة

املتواصلة، شدد وزيرا اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير والبريطاني 
وليام هيغ على ضــــرورة اجراء 
حتقيــــق »دولي« حــــول الهجوم 
االســــرائيلي على اإلسطول الذي 
كان يحمل مساعدات انسانية الى 

غزة.
وقال هيغ في ختام محادثات 
مع نظيره الفرنســــي في باريس 
»نعتقد انه من املهم جدا ان يجري 
حتقيــــق ذو مصداقية وشــــفاف 
في الهجوم االســــرائيلي« مضيفا 
»نعتقد انه ينبغي ان يكون هناك 
حد ادنى مــــن الوجود الدولي في 

هذا التحقيق«.
من جهته قال كوشنير ان »هذا 
التحقيق هو حكم دولي ألن عدة 

دول ضالعة فيه«.
وتابع »كان ردنا في األساس 
انه يعود لالمني العام لالمم املتحدة 
ان يختار شــــكل هــــذا التحقيق. 
سمعنا كالما عن الصليب االحمر 
الدولي، عــــن حتقيق تقوده االمم 
املتحدة ولكن مبشاركة عدة افرقاء، 
اطراف دوليني، وهذا ما نحن عليه 

االن«.
وأعلن كوشـــنير ان االحتاد 
االوروبـــي ميكـــن ان يســـاعد 
فـــي مراقبة حركة املـــرور الى 
غزة لضمـــان وصول االمدادات 
القطاع احملاصر  الى  االنسانية 
دون ايضا السماح بدخول اسلحة 

الى القطاع.
وابلغ كوشنير الصحافيني بعد 
االجتماع مع نظيره البريطاني قائال 
»بإمكاننا ان نقترح من جديد ان 
يتولى االحتــــاد االوروبي، الدول 
املرور  االوروبيــــة، مراقبة هــــذا 

بأسلوب دقيق جدا«. 
واضاف: نســــتطيع ان نراقب 
بشــــكل جيد جدا شحنات السفن 
املتجهة الى غزة. بوسعنا ان نفعل 
ذلك ونريد ان نفعل ذلك وسنكون 

سعداء جدا بالقيام بذلك«.

ودعــــا الوزير إســــرائيل الى 
»اعطاء الضوء االخضر لتشكيل 
جلنة ينص عليها القانون الدولي 

واقترحتها االمم املتحدة«.
واوضح انه اذا وافقت اسرائيل 
على تشــــكيل هــــذه اللجنة »فإن 
العالقات )الثنائية( ستأخذ بالطبع 

منحى آخر«.
واضاف »واذا واصلوا مماطلتهم 
ـ  التركية  العالقــــات  فان تطبيع 

االسرائيلية غير وارد«.
وكان داود اوغلو يتحدث خالل 
مؤمتر صحافي مع نظيريه االفغاني 
والباكستاني على هامش مؤمتر 
لبناء الثقة والعمل املشــــترك في 
الدولي للترويج  املنتدى  آســــيا، 
الذي يفتتح  للتعاون االقليمــــي 

اليوم في اسطنبول.

وحول مــــا أعلنه نائب رئيس 
العدالــــة والتنمية احلاكم  حزب 
في تركيا عمر شليك من أن إعادة 
رسم العالقات مع إسرائيل بسبب 
هجومها تتضمن إلغاء االتفاقيات 
العســــكرية املوقعة مع إسرائيل، 
أكد وزير اخلارجية التركي أحمد 
داود أوغلــــو أن إلغــــاء اتفاقيات 
التعاون العســــكري مع إسرائيل 
الوزير  رهن بتصرفاتها. وقــــال 
التركي إن مســــتقبل التعاون مع 
إسرائيل رهن بتصرفاتها وسياسات 
حكومتها وسيتم إلغاء االتفاقيات 
إذا واصلت احلكومة اإلسرائيلية 

نهجها احلالي. 

تحقيق »دولي«

على صعيد ردود الفعل الدولية 

وفــــي غضــــون ذلــــك ذكرت 
وسائل إعالم إسرائيلية أن مئات 
اإلسرائيليني أبحروا أمس في زوارق 
ويخوت مقابل شواطئ إسرائيل 
التأييــــد للجيش  للتعبير عــــن 
اإلسرائيلي واملطالبة بإطالق سراح 
اجلندي اإلسرائيلي األسير في قطاع 

غزة جلعاد شاليط.

تطبيع عالقات 

فــــي املقابل، يســــتمر املوقف 
التركي املتشدد وأعلن عنه وزير 
اخلارجية التركي احمد داود اوغلو 
أمس مؤكدا أن ال تطبيع للعالقات 
بني تركيا واســــرائيل اذا رفضت 
االخيــــرة تشــــكيل جلنة حتقيق 
مســــتقلة من االمم املتحدة حول 

الهجوم االسرائيلي الدامي.

ـ وكاالت: سعيا منها  عواصم 
الهدف األساســــي  للتغطية على 
لقوافل املساعدات االنسانية لغزة، 
اتهم جيش االحتالل االسرائيلي 
خمسة نشطاء من جنسيات مختلفة 
ممن كانوا ضمن اسطول احلرية، 
بأنهم على صلــــة بحركة حماس 

وتنظيم القاعدة.
النشــــطاء  وقــــال اجليش إن 
اخلمسة كانوا على منت السفينة 
التركية »مافي مرمرة« التي تعرضت 

لهجوم اسرائيلي دموي. 
وذكر اجليش اإلسرائيلي ان من 
بني اخلمسة ناشطة تدعى فاطمة 
محمدي وهــــي تقيم في الواليات 
املتحدة ومــــن أصل إيراني وزعم 
أنها كانت تهرب مكونات إلكترونية 
ممنوعة إلى قطاع غزة خالل عملها 

في منظمة »حتيا فلسطني«.
وقال اجليش اإلســــرائيلي ان 
تركيني اثنني هما حسن ايينتشي 
وحسني أوروش قدما دعما ماليا 
حلركة اجلهاد اإلسالمي وساعدا 
في تهريب عناصر من القاعدة عبر 

تركيا إلى قطاع غزة.
املواجهة  مبوازاة ذلك تستمر 
التركية ـ اإلسرائيلية على خلفية 
أتراك في  استشهاد 9 متضامنني 
االعتداء االسرائيلي، حيث رأى نائب 
رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي 
السابق اللواء في االحتياط عوزي 
ديان انه في حال جاء رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان ملرافقة 
اســــطول احلرية املقبل الى قطاع 
غزة فإنه يجــــب التعامل مع ذلك 

على أنه إعالن حرب.
وقال ديــــان إلذاعــــة اجليش 
اإلســــرائيلي أمــــس »إذا جاء مع 
بوارج حربيــــة تركية فهذا إعالن 
حرب من دون أدنى شك وعلينا أن 
نضع خطا واضحا والقول مسبقا 
إن من يتجاوز )من البوارج( هذا 
اخلط لن تتم السيطرة عليها وإمنا 

سيتم إغراقها«.

)رويترز( )أ.پ(الرئيس بشار األسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خالل مؤمتر صحافي في اسطنبول  جانب من محادثات الرئيس محمد حسني مبارك ونائب الرئيس األميركي جو بايدن أمس 

مبارك يدعو إلى اإلسراع في رفع حصار غزة
القاهرة: لن نغلق معبر رفح ما لم يحصل انتهاك

القاهرة ـ وكاالت: أكد الرئيس املصري حســــني 
مبارك امس على ضرورة اإلسراع في رفع احلصار 

عن أبناء غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيني.
وشدد مبارك، خالل استقباله جوزيف بايدن نائب 
الرئيس األميركي، على ضرورة اإلسراع في التوصل 
إلى حل ســــلمي عادل وشامل للقضية الفلسطينية 

يكفل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
وجدد الرئيس مبارك، أهمية إخالء منطقة الشرق 
األوسط من األسلحة النووية، وإلزام جميع الدول مبا 

فيها إسرائيل باملقررات الدولية في هذا الشأن.
وكان مبارك بحث في مدينة شــــرم الشــــرح مع 
بايــــدن، مجموعة من القضايــــا الدولية واإلقليمية 
ذات االهتمام املشترك وتطورات جهود إحياء عملية 

السالم في الشرق األوسط.
وعقب املباحثات املوسعة عقد مبارك اجتماعا ثنائيا 
مع نائب الرئيس األميركي، واصال خالله بحث جهود 
إحالل السالم في الشرق األوسط، وتداعيات الهجوم 
اإلسرائيلي على سفن أسطول احلرية وتأثيره على 

املفاوضات غير املباشرة. حيث أعلن بايدن ان واشنطن 
»تتشــــاور عن كثب مع مصر وشركائها اآلخرين، 
في وســــائل جديدة للتعامل مع الوضع اإلنســــاني 

واالقتصادي واألمني والسياسي في غزة«.
وقــــال بايدن في بيان وزع على الصحافيني بعد 
احملادثات انه والرئيس املصري »أكدا مجددا التزامها 
بالتوصل الى سالم شــــامل في املنطقة« داعيا الى 
انتقال الفلسطينيني واالسرائيليني الى »مفاوضات 

مباشرة في أسرع وقت ممكن«.
واعتبر »ان الوضع القائم ال ميكن ان يســــتمر 
بالنسبة لكل األطراف ومن احليوي حتقيق تقدم في 
محادثات التقارب بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
لتمكني الطرفني من االنتقال الى مفاوضات مباشرة 

في أسرع وقت ممكن«.
من جهة أخرى، أكد مسؤول أمني مصري أمس 
ان مصر فتحت معبر رفح ولن تغلقه »اال اذا حدث 
انتهاك، وان هذا يتوقف على سلوك اجلانب اآلخر« 

في اشارة الى حركة حماس.

فلسطينيان يتعرفان على اثنني من 4 من شهداء القصف اإلسرائيلي على غزة أمس    )أ.ف.پ(

حماس ترحب بزيارة عمرو موسى لغزة 
وترفض مرافقة الحرس الثوري للمساعدات

عواصم ـ كونا ـ د.ب.أ: رحبت حركة حماس أمس 
بإعالن عمرو موسى األمني العام جلامعة الدول العربية 
عزمه زيارة القطاع خالل أيام. وقال إسماعيل رضوان 
القيادي، في حماس للصحافيني في غزة، إن حركته 
تعتبر زيارة موســــى »توجها عمليا لكسر احلصار 
اإلسرائيلي«. وأعرب رضوان عن تطلع حماس في أن 
تتوج زيارة موسى باستمرار فتح معبر رفح مع قطاع 
غزة بشــــكل كامل ونهائي واإلسراع في إعادة اعمار 

القطاع عقب احلرب اإلسرائيلية قبل 18 شهرا.
كما أعرب قيادي حمــــاس عن األمل في أن تكون 
الزيارة »فاحتة وبوابة إلعادة العالقات الفلسطينية 

العربية والتواصل في شتى املجاالت«.
وكان موســــى أجــــرى اتصاال هاتفيــــا بالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الليلة قبل املاضية أبلغه 

فيه نيته زيارة غزة خالل أيام.
في غضون ذلك، اعلنت حماس رفضها قيام القوات 
البحرية للحــــرس الثوري مبرافقــــة قوافل احلرية 
املتجهة الى غزة. ونقلت قناة العربية الفضائية عن 

مســــؤول في احلركة أنها ال تريد تدخال عسكريا في 
قضية قوافل املساعدات االنسانية التي تسير لكسر 
احلصار عن غزة. وكان ممثل قائد الثورة االسالمية 
االيرانية بالقوات البحرية حلرس الثورة االسالمية 
علي شــــيرازي اعلن امس األول، ان القوات البحرية 
للحرس الثوري على اســــتعداد تــــام ملرافقة قوافل 

احلرية املتجهة الى غزة.
على صعيد مواز، ناقش الكنيســــت اإلسرائيلي 
أمس مقترح قانون يســــحب احلقوق البرملانية من 
النائبة العربية حنــــني الزعبي عن التجمع الوطني 
الدميوقراطي ملشــــاركتها في أســــطول احلرية الذي 

هاجمته اسرائيل قبل اسبوع.
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن املستشار القانوني 
للحكومة االسرائيلية »يهودا فايشتاين« قوله ان مشاركة 
الزعبي في االسطول لم تكن الئقة. وأضاف انه سيتم 
اتخاذ قرار حول احتمال جتريد الزعبي من حصانتها 
البرملانية وتقدميها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق الذي 

جتريه الشرطة االسرائيلية في قضيتها.

الكنيست يدرس معاقبة »حنين الزعبي« لمشاركتها في األسطول

بايدن: نبحث عن وسائل جديدة للتعامل مع الوضع في القطاع

»العفو الدولية«: أميركا قصفت األراضي 
اليمنية بقنابل عنقودية وقتلت مدنيين

صنعاءـ  يو.بي.آيـ  د.ب.أ: قتل أربعة أشخاص وجرح العشرات في 
مواجهات بني اجليش اليمني وعناصر من احلراك اجلنوبي مبحافظة 

الضالع بجنوب البالد أمس.
وقال مصدر ميني ان املواجهات بني اجليش وعناصر احلراك اندلعت 
اثر دعوة األخيــــر إلى عصيان مدني باحملافظات اجلنوبية واملطالبة 
بانفصال اجلنوب عن الشــــمال. وأشار املصدر الى ان اجليش قصف 
العديد من مواقع احلراك ما تسبب في سقوط نحو 29 جريحا بينهم 
عضو مجلس الشــــورى فاطمة محمد الشــــعيبي باالضافة الى نساء 

وأطفال وذلك باالضافة الى القتلى األربعة.
في ســــياق آخر، طالبــــت منظمة العفو الدوليــــة املعنية بحقوق 
اإلنســــان الواليات املتحدة بتوضيح دورها في هجوم مت شــــنه في 
اليمــــن بقنابل عنقودية. ووفقا لبيانات املنظمة، أســــفر هذا الهجوم 
عن مقتل 41 مينيا، بينهم 21 طفال و14 امرأة و14 عضوا مشتبها فيهم 

من تنظيم القاعدة.
وانتقــــدت املنظمة هذا الهجوم، وقال نائب مدير برنامج الشــــرق 
األوسط وشمال أفريقيا باملنظمة فيليب لوثر إن شن »هجوم عسكري 
من هذا النوع ضد مقاتلني مشتبه فيهم بدون محاولة القبض عليهم 

أمر مخالف للقانون على األقل«.
وأضاف لوثر »سقوط ضحايا كثيرين من النساء واألطفال يوضح 

أن الهجوم كان غير مسؤول بشكل كبير«.
وتظهــــر الصور التي مت التقاطها في مــــكان الهجوم صاروخا من 
طــــراز »بي.جي.إم 109 توماهوك« باإلضافــــة إلى قنبلة عنقودية من 
طراز »بي.إل.يو 97 إيه/ بي«. ووفقا لبيانات املنظمة، متتلك القوات 

املسلحة األميركية وحدها هذين السالحني.

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات الضالع

عواصم � رويترز: كش��فت مصادر مطلعة 
أنه جرى تعليق مشروع بناء جسر بني البحرين 
وقطر بقيم��ة ثالثة ملي��ارات دوالر كما جرى 
تقليص فريق العمل للمش��روع وسط تصاعد 

التكاليف وتزايد التوترات السياسية.
وأبلغ مصدر مطلع على املشروع »رويترز« 
أنه »شهد مش��اكل كثيرة )وكانت هناك( أيضا 
توترات سياس��ية وجرى خفض حجم الفريق 

بدرجة كبيرة«.
ول��م يتض��ح على الف��ور الس��بب الدقيق 
لتعليق املشروع لكن جاسم علي عضو اللجنة 
االقتصادي��ة ببرملان البحرين قال »املش��روع 
معل��ق منذ بع��ض الوق��ت لكنه لي��س ملغى« 
مضيف��ا أن زيادات التكلفة ومش��اكل متويلية 

كان لها دور.
وكان من املقرر أن يكون اجلسر الذي سيمتد 
بط��ول 40 كيلومترا ليربط قطر املصدرة للغاز 
مبملكة البحرين، مكونا أساس��يا ضمن خطط 
تطوير البني��ة التحتية خلطوط املواصالت بني 

الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي.
وأعلن عن املش��روع للمرة األولى في 2001 
وتأجل بالفعل في 2008 لتغيير نطاق املشروع 
بحيث يشمل خطوط قطارات وفي أواخر العام 
املاضي قال البلدان إن العمل س��يبدأ في الربع 

األول من العام احلالي ويستكمل بحلول 2015.
لك��ن املوع��د اجلديد م��ر وتضاءلت فرص 
املش��روع مجددا في مايو املاضي عندما قالت 
البحري��ن إن خفر الس��واحل القطريني أطلقوا 
الن��ار وأصاب��وا صي��ادا بحرينيا دخ��ل املياه 

القطرية.
ومن بني مقاولي املشروع الذي يبلغ أحدث 
تقدي��ر رس��مي لتكلفته ثالثة ملي��ارات دوالر 
فينسي الفرنس��ية وهوكتيف األملانية والديار 
القطري��ة لالس��تثمار العقاري وش��ركة احتاد 
املقاول��ني. وأكد متح��دث باس��م هوكتيف أن 

مرحلة البناء لم تبدأ قط.
وق��ال »حصلن��ا عل��ى عقد إلج��راء بعض 
التخطيط )للجس��ر( وهو ما قمنا به لكن عقدا 

للبناء الفعلي لم مينح قط«.
وحتاول دول مجلس التعاون اخلليجي دمج 
اقتصاداتها وتتطلع أربع منها إلى إصدار عملة 
مش��تركة لكنها شيدت بنية حتتية ضئيلة عبر 

احلدود.
وكان م��ن املقرر أن تكون خطوط الس��كك 
احلديدية عبر اجلس��ر جزءا من شبكة قطارات 
مزمع��ة ب��ني دول مجلس التع��اون الذي يضم 
أيض��ا الس��عودية والكوي��ت وس��لطنة عمان 

واإلمارات العربية املتحدة.

تصاعد التكاليف وتزايد التوتر السياسي

صعوبات جديدة تعلق مشروع جسر البحرين وقطر

أفغانستان: مقتل 10 جنود 
لـ »الناتو« في يوم واحد

عواصم ـ وكاالت: أعلن حلف شـــمال 
األطلســـي )الناتو( مقتل 10 من جنوده 

بحوادث متفرقة في أفغانستان امس.
وقال املتحدث باســـم القـــوة الدولية 
للمساعدة على إحالل األمن في افغانستان 
اليوم  )ايســـاف( لوكالة فرانس برس« 
)امس( قتـــل 10 من جنود ايســـاف في 

أفغانستان«.
وأوضحت »ايســـاف« التابعة للناتو 
في بيان ان خمســـة من اجلنود العشرة 
قتلوا في انفجار عبوة ناســـفة مصنعة 
يدويا شرق أفغانســـتان، وان آخر قتل 
نتيجة إطالق نار في شرق البالد كذلك، 
فيما لقـــي جندي حتفه في انفجار عبوة 

ناسفة جنوبا.
وأعلن الناتو في وقت سابق امس عن 
مقتل ثالثة من جنوده بينهم أميركي واحد 
على األقل، في هجمات مختلفة في املناطق 
اجلنوبية التي تشهد أسوأ أعمال العنف 

في أفغانستان.
ووصف مسؤول في احللف لـ »رويترز« 
يوم امس بأنه واحد من أكثر األيام دموية 
منذ شهور بالنسبة للقوات األجنبية التي 

تقاتل طالبان.
وتســـتعد قوات األطلســـي والقوات 
األفغانية لشن اكبر هجوم لها حتى اآلن 
ضد طالبان في والية قندهار اجلنوبية، 
حيث من املتوقـــع ان يرتفع عدد القوات 
األجنبية املنتشرة في افغانستان إلى 150 

ألف جندي بحلول اغسطس.
من جهة أخرى، هاجم ثالثة تفجيريني 
انتحاريني من طالبان على األقل معسكر 
تدريب للشرطة في إقليم قندهار جنوب 
أفغانستان امس ما أسفر عن إصابة ثالثة 

من رجال الشرطة.
وقال زملاي أيوبي املتحدث باسم حاكم 
اإلقليم إن أحد االنتحاريني هاجم املعسكر 
بســـيارة مفخخة بينما حـــاول اآلخران 

الدخول.
وأوضح أن قوات األمن قتلت املهاجمني 
وأن »القوات األفغانية وقوات حلف شمال 
األطلسي )ناتو(« سيطرت على املعسكر 

متامـــا. في املقابل، أعلن املتحدث باســـم 
طالبان قاري يوســـف أحمدي أن خمسة 
مـــن مقاتلي اجلماعة مزودين بأســـلحة 
آلية وســـترات انتحارية دخلوا معسكر 
التدريب وقتلوا عددا من اجلنود األفغان 

واألجانب.
سياسيا، أكد املبعوث األميركي اخلاص 
إلى باكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك 
أن بالده قد تقبل بإمكانية أن يتضمن احلل 
السياسي النهائي في أفغانستان عناصر 
معتدلة من حركة طالبان بشرط احترام 

»خطوط حمراء« معينة.
ونقل راديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســـي( أمس عن هولبروك قوله 
من مدريد: إن مؤمتر »جيرغا السالم في 
كابول« والذي منح الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي تفويضا للتفـــاوض مع عناصر 
طالبان كان خطـــوة مهمة حيال طالبان 
وإن الواليات املتحدة تؤيد هذه اجلهود. 
وحول قبول واشـــنطن مشاركة زعامات 
رئيسية مثل املال محمد عمر، قال املبعوث 
األميركي: إنه من غير املمكن قبول تسوية 
مع القاعدة أو التفاوض معها لكن ميكن أن 
تتم محادثات مع زعامات طالبان. وأضاف 
»دعوني أكون واضحا في أمر واحد، هو أن 
اجلميع يفهمون أن هذه احلرب لن تنتهي 
بانتصار عسكري قاطع، لن تنتهي على 
سطح سفينة حربية مثل احلرب العاملية 
الثانية، او في دايتون بوالية اوهايو مثل 

حرب البوسنة«.
وتابع قائال »ستكون لها نهاية مختلفة، 
فالتوصل إلى شـــكل ما من التســـويات 
السياسية امر ضروري، ال ميكن التوصل 
إلى تسوية مع القاعدة وال ميكنك التحدث 
معهم، وال ميكنك التفاوض معهم إنه أمر 
غيـــر وارد، لكن من املمكـــن التحدث مع 

زعماء طالبان«.
من مدريد- أنه اذا  وأوضح هولبروكـ 
تبرأ عضو في »طالبـــان« من »القاعدة« 
وألقى ســـالحه وعمل في إطـــار النظام 
السياســـي لالنضمام إلى احلكومة، »فال 

خطأ في ذلك«.

أميركا تعترف بأن الحرب على »طالبان« لن تنتهي بانتصار واضح


