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صورة ارشيفية لجندي اميركي في احدى 
العمليات القتالية في 2007 )ا.ف.پ(

قيادي بعثي: الدوري شبه ميت سريريًا منذ 4 أشهر
شكك القيادي في حزب 
البع����ث العراقي والناطق 
الرس����مي باس����م س����رايا 
البع����ث محمد الدليمي في 
صحة التسجيل املنسوب 
لعزت الدوري »البريعصي« 
أواخر الشهر املاضي، مؤكدا 
أنهم أعلنوا وفاة الدوري 
»البريعص����ي« بعدما أكد 
بعثيون أنه »ش����به ميت 

سريريا منذ 4 أشهر«.
وأعلن محمد الدليمي، في 
حديث مع صحيفة الشرق 
األوس����ط فش����ل مساعي 

توحيد جناحي احلزب - جناح عزت إبراهيم 
الدوري »البريعصي« وجناحه وقال: »إن مساعي 
توحيد جناحي احلزب باءت بالفش����ل، وذلك 
بعد تعزز الشكوك بوفاة عزت إبراهيم الدوري 
»البريعصي««. ولفت الدليمي إلى أن الشكوك 
باتت بحكم املؤكدة بعد »اكتشاف تالعب واضح 
في اخلطاب الصوتي األخير للدوري املؤرخ 
السيما في املقطع اخلاص بتسمية صالح املختار 
خلفا للدوري«، األمر الذي أكد للكادر احلزبي 
أن ع����زت الدوري »البريعصي« »إما غائب أو 
مغيب أو ال يدري ما يدور حوله« وأن »هناك 
ثالثيا يقوده صالح املختار وخضير مرشدي 
ونهاد يضللون اجلهاز احلزبي العائد لتنظيم 
الدوري »البريعصي««. وأضاف الدليمي موضحا: 
»أجرينا عدة لقاءات ونقلنا رس����ائل شفهية 
متبادلة بني اجلناحني املهيمنني واملتنفذين في 
البعث العراق����ي على األرض في امليدان، وقد 
تفاعل معنا جناح األحمد من أجل لم الش����مل 
وعقد املؤمتر القطري املنتظر ملراجعة املرحلة 
السابقة بكل إيجابياتها وسلبياتها ورسم سياسة 
احلزب اجلديدة وترك املاضي واالنطالق مع 

اجلهات الوطنية األخرى 
لعراق دميوقراطي محرر«. 
وقال: »بعد جهود استمرت 
ألكثر م����ن س����نة كاملة، 
الرأي  خامتته����ا انتظ����ار 
النهائ����ي لتنظيم الدوري 
»البريعصي« بعد أن أكمل 
األحمد املطلوب، وبعد لقائنا 
مع بعض من قيادات الدوري 
»البريعصي« تلقينا الوعود 
بأن األمر قريب املنال، وكنا 
نتوقع ونحن معهم أن يتم 
حل األمر في خطاب الدوري 
»البريعصي« املنتظر في 17 
يوليو 2010، ولكنه لم يوجه هذا اخلطاب كما 
هو معروف عنه في هذه الذكرى، فذهبنا إلى 
قيادات الدوري »البريعصي« وأبلغناهم بان 
كثيرا من رفاق البع����ث وممن اليزالون على 
العهد يقول����ون إن الدوري »البريعصي« منذ 
أربعة أشهر في حالة مرضية ال يحسد عليها 
وإنه شبه ميت سريريا، ولهذا فقد أبلغناهم 
بأننا في 8/1 سنعلن وفاة الدوري »البريعصي« 
ونطالب باملؤمتر القطري، وحسب املعلومات 
املتوافرة لدينا، فإن عدة لقاءات متت في عواصم 
مختلفة وشارك في غالبيتها صالح املختار«. 
واته����م الدليمي األخير ب� »التآمر على البعث 

مبشاركة املسمى نهاد«.
ولف����ت الدليم����ي إلى أنه وبع����د اخلطاب 
»املزور تأك����د لدينا بالدلي����ل القاطع وجود 
متنفذين ومستفيدين في جناح عزت الدوري 
»البريعصي« يحولون دون عقد مؤمتر قطري 
كونه سيفضح ويكشف عن مئات بل املليارات 
من الدوالرات التي أودعت عند جهات قيادية 
في تنظيمات عزت الدوري »البريعصي« من 

قبل املقبور صدام حسني«.

كوتونو � رويترز: طالبت مجموعة من املشرعني في بنني 
بإقالة رئيس البالد بوني يايي لالشتباه بتورطه في عملية 
وهمية لتوظيف أموال خدعت آالف األشخاص في البلد الفقير 

الواقع في غرب أفريقيا وسلبت مدخراتهم.
وتهدد هذه الفضيحة بهز االستقرار في بنني التي تقع بني 
نيجيريا وتوغو ويقطنها حوالي تسعة ماليني نسمة وهي 

واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا.

ووقع 50 عل���ى األقل من بني أعض���اء البرملان البنيني 
وعددهم 83 عض���وا على خطاب يطالبون فيه يايي بتقدمي 
نفسه للمحاكمة بتهم اخليانة واحلنث باليمني قائلني انهم 
يشتبهون بتورطه مع شركة آي.سي.سي. سيرفيسز وهي 
الشركة التي اتهمت بإدارة عملية توظيف األموال، ورفضت 
الرئاسة التعليق، وكان متحدث باسم يايي نفى في السابق 

أن يكون للرئيس أي دخل بهذه القضية.

رئيس بنين متهم بالمشاركة في توظيف أموال

مفاعل بوشهر النووي

إيران تختبر بنجاح صاروخ »قيام« عشية تدشين »بوشهر«

قانون جديد لجرائم أنظمة المعلومات في األردن يثير غضب الصحافيين
عم���ان � أ.ف.پ: أثار إق���رار احلكومة 
األردنية مؤخ���را لقان���ون جرائم أنظمة 
املعلومات املؤقت غضب الصحافيني حيث 
رأى كثيرون فيه وس���يلة للسيطرة على 
املواقع اإللكترونية اإلخبارية احمللية، األمر 

الذي ينفيه املسؤولون.
وزاد من حدة غضب الصحافيني حجب 
احلكومة قرابة 50 موقعا الكترونيا أغلبها 
تتناول أخبارا محلية عن موظفي القطاع 
العام، في خطوة قال املسؤولون انها هدفت 

»لتطوير األداء الوظيفي«.
ويقول صحافي���ون ان »قانون جرائم 
أنظمة املعلومات املؤقت« الذي اقره مجلس 
الوزراء في 3 أغس���طس يسمح للسلطات 
بتفتيش املكاتب التي تدير مواقع الكترونية 

وأجهزة احلاسوب فيها دون موافقة مسبقة 
من املدعي العام.

ويقول محم���د احلوامدة، مدير حترير 
موق���ع »خبرني« اإلخب���اري االلكتروني، 
لوكال���ة فرانس ب���رس ان »القانون كتب 
بعبارات مطاطة بحي���ث ميكن للحكومة 
تفس���يره وتطبيقه على النحو الذي تريد 

ووفقا ملصاحلها«.
وكمعظم الصحافيني يعتقد احلوامدة ان 
غرض احلكومة احلقيقي من وراء القانون 
هو كبح جماح املواقع االلكترونية اإلخبارية 

احمللية.
لكن احلكوم���ة األردنية تصر على أن 
القانون يهدف بشكل عام إلى مكافحة اجلرائم 

االلكترونية.

وقال علي العايد، وزير اإلعالم واالتصال، 
لوكالة فرانس برس ان »القانون جاء ملواكبة 
تطورات أنظمة املعلومات ومعاجلة الفراغ 
القانوني الناجت عنها، وهو يراعي عدم جترمي 

كل ما يتعلق بحرية الرأي«.
وتاب���ع »إضاف���ة الى معاجل���ة الفراغ 
القانوني هناك موضوع تعزيز الثقة بقطاع 
أنظمة املعلومات لتشجيع االستثمار في 
هذا القطاع. لم نس���تحدث جرمية جديدة 

وال عقوبة جديدة«.
ويؤكد العايد »لم نستهدف مواقع معينة، 
والدليل ان موقع وكال���ة األنباء األردنية 
الرس���مية )بترا( بني املواق���ع احملجوبة، 
ولم نحجب محركات البحث مثل »غوغل« 

و»ياهو««.

وانتق���دت منظمات دولي���ة ومنظمات 
حقوقية محلية القانون ودعت جلنة حماية 
الصحافيني االميركية العاهل األردني امللك 
عبداهلل الثاني في رسالة نشرت على موقعها 
االلكتروني الى عدم املصادقة على »قانون 
جرائم أنظمة املعلومات«، معتبرة ان ذلك 
س���يضعف »صورة االردن كمجتمع حر 

ومنفتح« ويعيق حرية التعبير.
ويفرض القانون عقوبة على »إرس���ال 
او نش���ر بيان���ات او معلومات عن طريق 
االنترنت او اي نظ���ام معلومات ينطوي 
على ذم او قدح او حتقير اي شخص« بيد 
ان جلنة حماية الصحافيني أش���ارت الى 
ان القانون ال يحدد ما يشكل قدحا او ذما 

او حتقيرا.

بالوقود ومن املتوقع أن يبدأ في 
توليد الكهرباء في نوفمبر القادم 
مش����يرة الى ان قضب����ان الوقود 
املستنفد في املفاعل سوف ترد إلى 
روسيا حتت رقابة مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لضمان أال 

يتم حتويلها ألغراض عسكرية.

نجاد: مستعدون للمفاوضات

الرئيس  اعل����ن  من جانب����ه، 
االيراني محمود احمدي جناد في 
مقابلة نشرت امس في اليابان ان 
بالده مس����تعدة للمشاركة بشكل 
فوري ف����ي محادثات م����ع الدول 
الغربية الكبرى بشأن عملية تبادل 

وقود نووي.
وق����ال احمدي جن����اد متحدثا 
لصحيفة »يوميوري ش����يمبون« 

االيران����ي« كأس����اس للتقديرات 
اجلدي����دة للفترة الزمنية التي قد 
ايران لتصنيع سالح  تستغرقها 

نووي.
وقالت الصحيفة ان مسؤولي 
املخابرات االسرائيلية جادلوا بأن 
ايران ميكنها إمتام مثل هذا السباق 
لتصنيع القنبلة خالل أشهر في حني 
ان وكاالت االستخبارات االميركية 
توصلت الى اعتقاد على مدى العام 
املنصرم بأن االطار الزمني أطول 

من ذلك.
كذلك طمأن مسؤولون روس 
اس����رائيل بش����أن مفاعل بوشهر 
النووي االيران����ي املقرر ان تبدأ 

روسيا بتشغيله منذ اليوم.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم 
بوست« أن روسيا ستزود املفاعل 

قوله ان الواليات املتحدة تعتقد ان 
املفتشني الدوليني سيرصدون مثل 
هذه اخلطوة من ايران في غضون 
اسابيع وهو ما يتيح فسحة كبيرة 
من الوقت لواش����نطن واسرائيل 

لدراسة ضربات عسكرية.
وذك����رت الصحيف����ة نقال عن 
مسؤولني آخرين في ادارة اوباما، 
حتدثوا شريطة عدم الكشف عن 
ان املسؤولني االميركيني  اسمهم، 
واالس����رائيليني يعتقدون االن أن 
اي����ران لن تك����ون قريبة من تلك 

املرحلة في أي وقت قريب.

جدال استخباري

واضافت ان مسؤولني اميركيني 
اش����اروا إلى »أدلة على استمرار 
املش����اكل داخل البرنامج النووي 

واش����نطن � طهران � وكاالت: 
عش����ية تدش����ني طهران ملفاعلها 
النووي األول »بوش����هر« تضاءل 
احتمال توجيه اس����رائيل ضربة 
عسكرية اليران قريبا بعد تبلغها 
من الواليات املتحدة ان مس����اعي 
ايران لتحويل اليورانيوم املخصب 
إلى مادة ميكن استخدامها لتصنيع 
سالح نووي نشط ستستغرق عاما 
على االقل، وفقا ملا اعلنه مسؤولون 

اميركيون.
وذكرت صحيف����ة »نيويورك 
تاميز« ان اإلدارة االميركية طمأنت 
اسرائيل الى ذلك مما جعل مسؤولني 
بالبيت االبيض يعتقدون ان هذا 
التقدي����ر قلص احتماالت ش����ن 
ضربة اسرائيلية وقائية للمنشآت 
النووية في ايران في غضون العام 

القادم.
وحملت اسرائيل � التي يفترض 
كثير من املراقبني ان لديها ترسانة 
ذرية � الى شن ضربات عسكرية 
كمالذ أخير حلرمان ايران من وسائل 
تصنيع قنبلة نووية. وتصر ايران 
على ان برنامجها النووي مخصص 

لالغراض السلمية.
ونقلت الصحيف����ة عن غاري 
سامور كبير مستشاري الرئيس 
االميركي باراك اوباما بشأن القضايا 
النووي����ة قوله »نعتقد ان امامهم 
فترة تصل ال����ى عام تقريبا« في 
اش����ارة الى الفترة الزمنية التي 
ايران لتحويل ما  ستس����تغرقها 
لديها من مخزونات من اليورانيوم 
املخصب الى مادة ميكن ان تستخدم 

في صنع اسلحة.
وقال س����امور »عام هو فترة 
زمني����ة طويل����ة ج����دا«. ونقلت 
الصحيفة عن كبير مستشاري اوباما 

ان ايران »مستعدة لتستأنف في 
نهاية اغسطس او مطلع سبتمبر« 
الدول  املفاوضات م����ع مجموعة 
الست )الواليات املتحدة وروسيا 
والصني وفرنسا وبريطانيا واملانيا( 
لتزويدها بالوقود ملفاعل االبحاث 

الطبية في طهران.
 إلى ذلك، اعل����ن وزير الدفاع 
الروسي اناتولي سيرديوكوف امس 
أن قرار تصدي����ر منظومة الدفاع 
اجلوي الروس����ية »اس - 300« 
الى إيران ل����م يتخذ بعد. ونقلت 
وكالة ريا نوفوستي الروسية عن 
سيرديوكوف قوله أمام الصحافيني 
ف����ي يريفان عاصم����ة ارمينيا إن 
روس����يا ال تق����وم ب����أي خطوات 
لتصدير منظومة »اس 300« إلى 

إيران لعدم وجود قرار بذلك.
وفي س����ياق آخر، أعلن وزير 
الدفاع االيراني أحمد وحيدي أن 
ب����الده اختبرت ام����س صاروخا 
جدي����دا أرض � أرض أطلق عليه 
اسم »قيام«. وذكرت وكالة أنباء 
فارس االيرانية ان وحيدي أعلن 
ذلك خالل كلمة ألقاها قبل خطبة 
صالة اجلمعة ف����ي باحة جامعة 

طهران امس.
ونقلت الوكالة عن وحيدي الذي 
كان يتحدث مبناسبة يوم الصناعة 
الدفاعية الذي يصادف غدا قوله أن 
اختبار الصاروخ جرى بنجاح حيث 
يعتبر من اجليل اجلديد للصواريخ 
التي صنعت داخ����ل اجلمهورية 
االسالمية االيرانية. وأضاف »من 
خصوصيات ه����ذا الصاروخ أنه 
يحظى بقوة خارقة جتعله يصيب 
الهدف املنشود بس����بب تزويده 
بنظام توجيه ذك����ي يحول دون 

إصابته بصاروخ آخر«.

أميركا تطمئن إسرائيل: امتالك إيران لسالح نووي ليس وشيكاً

المجندة اإلسرائيلية أبرجيل: سأكون سعيدة بقتل العرب

تغريم جماعة مسلمة هولندية بسبب رسم يسخر من المحرقة

رومانيا تصدر عملة معدنية رغم احتجاجات يهودية

»الرباعية« تدعو لمفاوضات سالم مباشرة في 2 سبتمبر

عواص���م � وكاالت: رغ���م أن عاصفة الغضب 
جتاه الصور التي نش���رتها على ال� »فيس بوك« 
وتتلذذ فيها بتعذيب أسرى فلسطينيني لم تهدأ 
حدتها بعد، خرجت املجندة اإلسرائيلية السابقة 
إيدن أبرجيل بتصريحات مستفزة جديدة أكدت 
خاللها أنها س���تكون س���عيدة إن تسنى لها قتل 

العرب وحتى ذبحهم.
وذكرت صحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية أن 
أبرجيل كتبت عل���ى صفحتها على موقع »فيس 
بوك« االجتماعي تقول في 19 أغسطس: »ال قوانني 
في احلرب«، موضحة أنها لن تسمح حملبي العرب 
بان يدمروا حياتها وأنها غير نادمة على نش���ر 

الصور.
وتابعت: »كنت ألستمتع بقتل العرب وحتى 
ذبحهم وال قوانني في احلرب، أنا أؤيد دولة صهيونية 

دينية وأدافع بكل ما لدي من قوة وسأبقى طوال 
حياتي مقتنعة بأنني أدافع عن شعبي اليهودي 

وأقف إلى جانبه وهكذا سأبقى«.
واستطردت: »ال قوانني في احلرب، كنت ألستمتع 
بقتل العرب وحتى ذبحهم املوضوع ال يتعلق هنا 
باملزاح إمنا يتعلق بقناعة راس���خة لدي وهذا ما 

يفكر فيه معظم جنود اجليش اإلسرائيلي«.
ورغم أن التصريحات السابقة لم تكن مستغربة 
على عقلية جن���ود االحتالل العنصرية والتي ال 
تعرف سوى قتل األطفال والنساء وارتكاب املذبحة 
تلو األخرى، إال أن ما ذكرته أبرجيل حول أن ما 
قامت ب���ه هو ما يفكر في���ه معظم جنود جيش 
االحتالل اإلسرائيلي يدحض املزاعم الذي روجها 
هذا اجليش حول استنكاره للصور التي نشرتها 

ابرجيل وزعمه أنها حادثة فردية.

أمس����تردام � رويترز: قضت محكمة اس����تئناف 
هولندية اول من امس بتغرمي جماعة هولندية مسلمة 
2500 يورو )3200 دوالر( لنشرها رسما كاريكاتوريا 
يوحي بأن احملرقة من اختالق اليهود أو أنهم ضخموها 
عن حقيقتها. وألغت احملكمة في مدينة آرنهيم بغرب 
هولندا حكما بالبراءة كانت محكمة ابتدائية قد قضت 
به قائلة ان الرس����م الذي نش����ر على موقع الرابطة 
العربية األوروبية على االنترنت »مؤذ بشكل ال داعي 

له«. وقالت احملكمة »تشير احملكمة إلى أن احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان التي تولي أهمية كبرى 
حلرية التعبير وتدافع عنها بقوة تستثني من ذلك 
اي نفي للمحرقة أو التقليل من شأنها«. ويظهر في 
الرس����م رجالن يقفان في معسكر أوشفيتز النازي 
وينظران إلى العديد من اجلثث ويقول أحدهما »ال 
أعتقد أنهم يهود« فيرد عليه اآلخر »علينا ان نصل 

إلى )رقم( ستة ماليني بطريقة أو بأخرى«.

بوخارست � رويترز: رفضت 
رومانيا س����حب عمل����ة معدنية 
تذكارية تصور رئيس����ا س����ابقا 
للكنيس����ة االرثوذكس����ية جلب 
انتقادات من منظم����ات يهودية 
اشارت الى أعمال معادية للسامية 

قبل احلرب العاملية الثانية.
وقال رئيس املتحف التذكاري 
األميركي للمحرقة انه صدم لقرار 
البنك املركزي اصدار عملة معدنية 
تصور البطريرك الراحل ميرون 

كريستيا الذي كان رئيسا للوزراء 
لفترة قصيرة عام 1938 � 1939.

البطريرك  ان  املتح����ف  وقال 
كريستيا كان مسؤوال عن اعطاء 
الضوء االخضر لتجريد نحو 225 
ألف يهودي أو نحو ثلث السكان 
اليهود في رومانيا من اجلنسية 
الروماني����ة.  وطلب املتحف من 
البن����ك املركزي س����حب العملة 
املعدنية التي قال البنك املركزي 
انها جزء من اصدار يشمل خمس 

عمالت معدني����ة تذكارية تصور 
البطاركة اخلمس����ة الذين تولوا 
رئاس����ة الكنيسة االرثوذكية في 
رومانيا. وقال البنك املركزي في 
بيان لتقدمي نتائج جلنة داخلية 
لدراس����ة احلالة »صورة ميرون 
كريستيا. يجب عدم ربطها بنشاطه 
القصير كرئيس وزراء لرومانيا«. 
وأضاف »لكنه جزء طبيعي من 
مجموعة البطاركة... بترتيب زمني 

قد ال يخضع للتشكيك«.

القدس � وكاالت: أكدت مصادر 
ديبلوماس���ية أميركية امس ان 
اللجنة الرباعية الدولية ستدعو 
اإلسرائيليني والفلسطينيني إلى 
البدء مبفاوضات مباش���رة في 
واشنطن في الثاني من سبتمبر 
املقبل، مضيفة ان بيانا رس���ميا 
سيصدر في وقت الحق بهذا الشأن 
مع توقعات في الوقت ذاته مبوافقة 
الفلسطينيني واإلسرائيليني على 
حضور احملادثات في واشنطن 
التي سيحضرها الرئيس األميركي 

باراك أوباما.
وقالت املصادر إن بيان اللجنة 

الرباعية والتي تضم »الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي وروسيا 
واألمم املتحدة« سيدعو إلى حتديد 
مرجعي���ة املفاوض���ات وجدول 
أعمالها، لالنتق���ال للمفاوضات 
املباش���رة ب���ني الفلس���طينيني 

وإسرائيل.
ونقلت وكالة رويترز لألنباء 
عن مصدر مقرب من »الرباعية« 
قوله ان اللجنة الدولية اتفقت 
يوم أمس اخلميس على تفاصيل 
البيان الذي ستدعو من خالله إلى 
املباشرة، وسيدعو  املفاوضات 
بشكل صريح إلجراء مباحثات 

الثاني من  سالم مباش���رة في 
الشهر املقبل.

وقال املصدر ان الفلسطينيني 
واإلسرائيليني لن يرفضوا بيان 
الرئيس  ان  »الرباعية«، خاصة 
األميركي باراك أوباما س���يكون 
حاضرا ف���ي محادث���ات الثاني 
من س���بتمبر. من جهتها ذكرت 
صحيفة نيويورك تاميز ان وزيرة 
اخلارجي���ة األميركي���ة هيالري 
كلينتون س���تعلن اس���تئناف 
املفاوضات املباشرة بني إسرائيل 
والفلسطينيني بعد 20 شهرا على 

انقطاعها.

»الپنتاغون«: الحرب في العراق لم تنته وقواتنا المتبقية ستواصل مهامها القتالية
واشنطن � أ.ف.پ: قال مسؤولون اميركيون امس 
االول ان الق���وات االميركية الت���ي بقيت في العراق 
ستواصل القيام مبهام قتالية ضد املسلحني االسالميني 
في اطار مكافحة االرهاب، على الرغم من حتول مهمتها 
الى تقدمي »االستشارة 
والتدري���ب« للجيش 

العراقي.
الواليات  ووصفت 
املتحدة انسحاب آخر 
كتيبة قتالية من العراق 
بأنه »حلظة  االول  ام��س 
املثير  االميركي  للوجود  تاريخية« 
للجدل في هذا البلد، بعد سبعة اعوام 
من احلرب التي اسقط فيها نظام املقبور 

صدام حسني.
ورغم ان اخلمس���ني الف 
جن���دي الذي���ن بق���وا في 
العراق ل���ن تعود مهمتهم 
رسميا قتالية بعد االول من 
سبتمبر، فإنهم سيكونون 
مسلحني جيدا وقد يشاركون 
في عمليات ملالحقة عناصر 

القاعدة ومتطرفني آخرين.
وقال الناطق باس���م وزارة 
الدفاع االميركي���ة )الپنتاغون( 
لش���بكة التلفزيون االميركية »ام 
اس ان بي س���ي« »ال اعتقد ان احدا 
اعل���ن انتهاء احلرب حتى اآلن، على 

حد علمي«.
واضاف ان »مكافحة االرهاب مازالت 
جزءا من مهامهم«، مش���يرا بذلك الى محاربة 
شبكات الناشطني. وستعمل القوات التي بقيت في 
اطار »ست كتائب استشارية وتدريبية«، عبر املشاركة 
في العمليات بطلب من سلطات بغداد والقيام بدور 

اسناد للوحدات العراقية.
وقال امليجور كريس���توفر بيرين لوكالة فرانس 
برس ان القوات االميركية »س���تواصل العمل ضمن 
عملي���ات مكافحة ارهاب مش���تركة« في اطار جهود 

»ملساعدة القوات االمنية العراقية على ابقاء الضغط 
على الشبكات املتطرفة وحماية مواطني العراق«.

والكتائب االميركية الس���ت م���زودة برجال آليني 
وطائرات تسير عن بعد وفرق كالب ملالحقة ناشطني 
وكش���ف القنابل املزروعة في الطرق، مع خبراء في 
االستخبارات واملسائل اللوجستية. وكشفت التفجيرات 
االخيرة التهديد الذي مازال يش���كله تنظيم القاعدة 
وغيره في الع���راق مع ان التنظيم تعرض لضربات 

قاسية مبقتل عدد من قادته ونقص متويله.
وكان قائد العمليات اخلاصة االميركي البريغادير 
جنرال باتريك هيغينز قال لصحيفة واشنطن بوست 
هذا الشهر ان بنية القاعدة في العراق »مازالت شبه 

سليمة«.
وعلى الرغم من خفض القوات القتالية في العراق، 
ستبقى القيادة االميركية للعمليات اخلاصة التي تركز 
على مكافحة االرهاب، باحلجم نفسه وهو 4500 رجل. 
وقال موريل »لن نش���ن اي عمليات قتالية مبفردنا 

اعتبارا من تلك اللحظة«.
واضاف »عندما يريدون مطاردة ش���خص شرير 
ويريدون مساعدتنا في القيام بذلك، يطلبون مساعدتنا 

وسنالحقه معا«.
وتاب���ع ان القوات االميركية متلك حق الدفاع عن 

نفسها في اي وضع »عندما يكون ذلك ضروريا«.
وقد يستمر الوجود العسكري االميركي مع انخفاضه 
الى حد كبير، لفت���رة طويلة بعد 2011 املوعد احملدد 
ملغادرة كل القوات االميركية العراق، مبوجب االتفاقية 
االمنية. واكد قادة عسكريون من البلدين ان العراق قد 

يحتاج مساعدة من القوات االميركية بعد 2011.
إلى ذلك، قال القيادي البارز في القائمة العراقية 
اس���امة النجيفي ان رئيس القائمة اياد عالوي تسلم 
رسالة من رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
حول تصريحاته االخيرة وابدى فيها استعداده لبدء 

صفحة جديدة.
واضاف النجيفي، ف���ي مؤمتر صحافي عقده في 
وقت متأخر م���ن الليلة قبل املاضية، ان عضو دولة 
القانون علي الدباغ زار رئيس القائمة العراقية اياد 
ع���الوي اول من امس ومتت خ���الل الزيارة التهيئة 

للقاءات جديدة بني عالوي واملالكي.

المالكي في رسالة لعالوي حول تصريحاته األخيرة: لنبدأ صفحة جديدة

عزت الدوري »البريعصي«


