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 اجلزائرـ  وكاالت: دعت مجموعة من السلفيني على رأسهم األمير السابق 
للجماعة السلفية للدعوة والقتال في اجلزائر حسن حطاب الشيوخ واألئمة 
وطلبة العلم الشــــرعيني إلى مساندة مبادرة أطلقوها تدعو اإلرهابيني إلى 
التوبــــة. كما دعت إلى القيــــام بأعباء املصاحلة مــــن تعويض واصالح ما 
افسدته الفتنة ملدة عقدين من الزمن وحتقيق املصاحلة التاريخية، مؤكدة 
على ضرورة تزكية املشايخ لهذه املبادرة واضفاء الصبغة الشرعية عليها 

لتكون سندا في هذا املسعى االصالحي«.

الرياض ـ وكاالت: توفي امس االول الفريق 
سليمان بن ابراهيم اجلارد أول قائد عسكري 
حلرس احلدود السعودي إبان عهد امللك املؤسس 
امللك عبدالعزيز آل ســـعود عن عمر ناهز 106 

أعوام. 

الجزائر: مجموعة سلفية تدعو اإلرهابيين للتوبة وفاة أول  قائد لحرس الحدود السعودي 
عن عمر 106 أعوام

أميركا تسلح الجيش العراقي: لحماية الداخل ومواجهة تحديات الخارج

»الغارديان«: جنود أميركيون قتلوا أفغانًا مدنيين للتسلية وقطعوا أصابعهم
جنود عراقيون في نقطة تفتيش بوسط بغداد أمس                   )أ.پ(

صحيفــــة  كشــــفت  لنــــدن: 
»الغارديان« البريطانية امس عن 
بدء محاكمة 12 جنديا أميركيا في 
الواليات املتحدة بتهمة تشــــكيل 
»فريــــق قتل« ســــري متهم بقتل 
أفغان عشــــوائيا وجمع  مدنيني 

أصابعهم كجوائز.
وبحســــب الصحيفة، وجهت 
الى خمسة جنود تهمة قتل ثالثة 
أفغان في مناسبات مختلفة هذا 
العام، بهدف التسلية، بينما اتهم 
سبعة آخرون بالتستر على القتل 
وبتهديــــد مجند جديد تطرق الى 
هذه اجلرائم وأبلغ عن انتهاكات 
أخرى، من بينها تدخني حشيش 

صودر من مدنيني.
وتعد االتهامات بجرائم احلرب 
هذه من أخطر االتهامات التي نتجت 
عن احلرب في افغانستان، وينتمي 
املتهمون بارتكابها الى لواء مشاة 

مقاتل ومقره والية قندهار.
ونقلت الصحيفة عن محققني 
ووثائق احملكمــــة، أن التخطيط 
لقتل مدنيني أفغان بدأ بعد وصول 
السرجنت كالفن جيبز الى قاعدة 

رامرود في نوفمبر املاضي.
ولفتت الوثائق الى ان جنودا 
أبلغوا وحــــدة التحقيق اجلنائي 
العسكري بأن جيبز تباهى بأمور 
ارتكبها فــــي العراق وبإفالته من 
العقــــاب، ونقل عنه قوله إنه من 
السهل جدا »رمي قنبلة يدوية على 

أحدهم وقتله«.

ونقلت هيئة االذاعة البريطانية 
»بي بي سي« عن الصحيفة، انه 
وفقا للمحققــــني، فإن جيبز »25 
عاما« وضع خطة مع جندي آخر 
هو جيرمي مورلــــوك »22 عاما« 
وآخرين من اللواء، وشكلوا »فريق 
قتل«، واتهموا بقتل ثالثة أفغان 

على األقل خالل دورية لهم.
واشارت وثيقة االتهام الى ان 
اول الضحايــــا كان »جل مدين« 
الذي قتل »بعد قذفه بقنبلة يدوية 
واطالق النار عليه بواسطة بندقية« 
عندما دخلت دورية اجلنود الذين 
جتري محاكمتهم قرية محمد قالي 

في يناير املاضي.
وكان مورلــــوك وجندي آخر 
يدعى آندرو هوملز »19 عاما« في 
مهمة حراســــة قرب حقل لزراعة 

األفيون في مودين.
ورمى األول قنبلة يدوية اعطاه 
اياها جيبز، ناحية حائط يقف أمامه 
االفغاني املســــتهدف، فيما اطلق 
هوملز النار على احلائط، فأردياه 
قتيال. وقال هوملز ان مورلوك اكد 
له ان الهدف من عمليات القتل التي 
ارتكبوها التسلية، وهدده بالقتل 

اذا ابلغ احدا باألمر.
اما ثانــــي الضحايــــا فيدعى 
»ماراش آغا«، وقد اطلق النار عليه 
في الشــــهر التالي. ويتهم جيبز 
باطــــالق النار علــــى آغا ووضع 
كالشينكوف قرب جثته لتلفيق 
حجة جلرميتــــه. وفي مايو، قتل 

من البالد بــــدءا من منتصف عام 
2011«، مقدرا حجم اإلنفاق بنحو 
6 مليارات دوالر ملدة أربع سنوات 
من أجل تدريب رجال األمن األفغان 

ودعمهم.
ويشكل ذلك اعترافا بأن اعتماد 
افغانستان على الواليات املتحدة 
سيستمر على الصعيد األمني، ما 
ســــيمثل معضلة بالنسبة إلدارة 
الرئيس األميركي باراك اوباما التي 
تواصل طلب املال من الكونغرس 
بالتزامن مع اســــتخدام موازنات 

اكثر تقلصا.
وفي بروكسيل، اعلن مسؤول 
في »الناتو« ان قائد القوات االجنبية 
في افغانستان اجلنرال األميركي 
ديڤيد بترايوس طلب ارسال الفي 
جنــــدي اضافي، نصفهم مدربون 
عسكريون يلبون احتياجات جتهيز 

القوات االفغانية.
أميركية  وأشــــارت مصــــادر 
واخرى في احللف األطلسي إلى 
أن معظم القوات االضافية ستكون 
من الواليات املتحدة، فيما لم ترغب 
األوساط املقربة من بترايوس في 
احلديث عن خطة علنية إلرسال 

قوات إضافية إلى أفغانستان.
وافادت املصادر بأن التعزيزات 
ستضم 750 جنديا متخصصا في 
التدريب سيســــعون الى حتسني 
قــــدرات اجليــــش األفغاني على 
مواجهة خطر العبوات الناســــفة 

اليدوية الصنع.

وبررت تشــــكيل األميركيني 
غالبية القــــوات اجلديدة بامتالك 
الواليات املتحــــدة أفضل معدات 
ملواجهة العبوات، في وقت لم تظهر 
القوات األجنبية حماســــا لزيادة 

دورها في أفغانستان.
التقرير اجلديد  وأيضا، أشار 
لـ»الناتو« الى سلســــلة مشاريع 
للبنى التحتية تتضمن تشــــييد 
مستشفى عســــكري وأكادمييات 
جلنود اجليش ورجال الشرطة، 
»ما ينشئ مؤسسات دائمة تخلق 
معادلــــة ميدانية جديدة ال ميكن 

تغييرها«.
وأعلنت اإلدارة األميركية اخيرا 
نيتها رفع عدد قوات األمن االفغانية 
من جنود وشرطيني من 250 الى 
300 ألــــف بحلول نهايــــة العام. 
وســــتمول االمم املتحدة النسبة 
االكبر من تكلفة املهمة مع مساهمة 

جزئية من »الناتو«.
وفيما يشــــكل احلفــــاظ على 
الكلفة العالية لهذه القوات مهمة 
صعبة للحكومة االفغانية احملدودة 
االمكانات والتي يعتمد اقتصادها 
على املساعدات االجنبية، خلص 
تقريــــر »الناتو« الى ان الواليات 
املتحدة ستواصل تغطية النفقات، 
مع العلم ان اإلدارة االميركية انفقت 
20 مليار دوالر على تدريب االفغان 
بني عامي 2003 و2009، ويتوقع 
ان تســــدد املبلغ نفسه هذا العام 

وفي العام التالي.

اجلنود املال »عباد داد« بواسطة 
قنبلة يدوية.

واشارت صحيفة »آرمي تاميز« 
العسكرية الى ان اجلنود جمعوا 
اصابع ضحاياهم للذكرى والتقطوا 

صورا مع اجلثث.
ووجهت الى جيبز ومورلوك 
وهوملــــز ومعهم اجلنــــود مايكل 
واجنون وآدم وينفيلد تهم القتل 

واالعتداء فمن تهم اخرى.

ونفوا جميعــــا التهم املوجهة 
اليهم ويواجهون عقوبة االعدام 
او الســــجن مدى احلياة في حال 

ثبتت ادانتهم.
على صعيد آخر، أورد تقرير 

وضعته وحدة تدريب في احللف 
األطلســــي »ناتــــو« ان »اإلنفاق 
املالي للواليات املتحدة ســــيزداد 
في افغانســــتان، ويبلغ مليارات 
بعد انســــحاب القوات األميركية 

كاسترو: سياسات نجاد تضع العالم
 تحت تهديد حرب نووية 

واشنطنـ  وكاالت: أعرب الزعيم الكوبي التاريخي 
فيدل كاســــترو عن اعتقاده بأن النموذج الشيوعي 
الكوبــــي لم يعد مفيدا للجزيــــرة، مضيفا أن إيران 
مخطئة في تشكيكها في احملرقة النازية بحق اليهود 

)هولوكوست(.
جاءت تصريحات كاســــترو خــــالل مقابلة مع 
الصحافي جيفري غولدبرغ نشرتها مجلة »أتالنتيك« 
األميركية، وقال كاســــترو، في اجلزء الذي نشرته 
املجلــــة األميركية امس: »لم يعــــد النموذج الكوبي 

مفيدا لنا«.
وفيما يخص اليهود في املقابلة، انبرى الزعيم 
الكوبي فيدل كاسترو للدفاع عن الشعب اليهودي 
»املفترى عليه تاريخيا اكثر بكثير من املســــلمني« 
وطلب كاسترو نقل هذه الرسالة الى الرئيس االيراني 

محمود احمدي جناد.
وقال فيدل كاســــترو »ال اعتقد ان احدا تعرض 
الفتراءات مثل اليهود، اكثر بكثير من املسلمي« واضاف 
الرئيس الكوبي السابق »اليهود تعرضوا لالفتراءات 
اكثر بكثير من املسلمني النهم اعتبروا مسؤولني عن 

كل شيء. لكن ال احد يلوم املسلمني«.
واكد كاسترو في هذا اللقاء على ضرورة ان تدرك 
احلكومة االيرانيــــة ان اليهود »طردوا من ارضهم، 
واضطهدوا واسيئت معاملتهم في جميع انحاء العالم 
بصفتهم قتلة الرب«، واضاف ان »اليهود عاشــــوا 
وجودا اصعب منا بكثير. ال شــــيء ميكن ان يقارن 

بالهولوكوست )احملرقة(«.
كما انتقد الزعيم الكوبي الرئيس االيراني محمود 
جناد، بسبب تصعيد النزاع في منطقة الشرق األوسط، 

معتبرا أن سياســــات الرئيس اإليراني تضع العالم 
حتت تهديد حرب نووية.

وذكرت وكالة انباء نوفوســــتى الروسية امس 
أن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو اتهم، في 
حديث مع صحافيني أميركيني، جناد مبعاداة السامية 

وتصعيد النزاع في الشرق الوسط.
ورأى الزعيم الكوبــــي أن على طهران أن تتفهم 
تخوفات إسرائيل من سياســــة طهران التي تشيع 

الكراهية ضد اليهود.

 أكدت أن واشنطن تسعى لدعم القوى الديموقراطية في طهران ولكن بطريقة ال تقّوضها أو تعرضها للخطر

كلينتون: إيران بدأت تتحول إلى ديكتاتورية 
عسكرية وإقليم للحرس الثوري

واشنطنـ  وكاالت: قالت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون امس ان ايران 
بدأت تتحول الى ديكتاتورية عسكرية بوجود 

طبقة ايديولوجية دينية حتميها.
وقالت الوزيرة كلينتون بعد خطاب لها 
في مجلس العالقــــات اخلارجية »ان ايران 
بدأت تصبح اقليما للحرس الثوري وهذا لم 
يكن ما تبتغيه ثورة 1979 لقيام جمهورية 

اسالمية في ايران ابدا«.
واوضحت ان سياســــة بالدها هي دعم 
ايران  احلريــــة وحقوق االنســــان داخــــل 
»ونحن قمنا بذلــــك بالتحدث علنا عن هذا 
االمر ومحاولة مساعدة االيرانيني من خالل 
تزويدهم بالوسائل الالزمة السيما الوسائل 
التكنولوجية التي يحتاجونها حتى يتمكنوا 
مــــن التواصل بعضهم مــــع البعض اآلخر 
والتعريف بوجهــــات نظرهم ونحن ايضا 
قمنــــا بادانة كل اخلروقــــات اخلاصة بقمع 
احلريات التي قامت بها احلكومة االيرانية 

ومازلنا نقوم بذلك«.
وقالــــت وزيــــرة اخلارجيــــة األميركية 
ان الواليــــات املتحدة حتــــاول دعم القوى 
الدميوقراطية في ايــــران ولكن بطريقة ال 

تقوضهــــا أو تعرضها للخطــــر. واضافت 
كلينتــــون انها تعتقد ان الشــــعب االيراني 
سيســــتجيب في نهاية االمر ملا وصف بأنه 
»جتمع محزن لالحداث« في الدولة املصدرة 
للنفط مبا في ذلك انزالقها نحو ما وصفته 
بالديكتاتورية العســــكرية، وتابعت »لذلك 
فأنــــا اعلم ان هناك قدرا كبيرا من االهتياج 

والنشاط في الداخل نحاول دعمه«.
واردفت »في الوقت نفسه ال نريد أن نعرض 
للخطر أو أن نقوض هؤالء االشــــخاص«، 
وقالت »يوجد جتمع محزن لالحداث داخل 
ايران حتى انني اعتقد ان الشعب اإليراني 
سيســــتجيب لذلك بنفسه في نهاية االمر.. 

لكن ال ميكنني ان أحدد إطارا زمنيا«.
وأضافت »نريد ان نساعد لكننا ال نريد 
ان نصبح عقبة في طريقه.. هذا هو التوازن 

الذي نحاول إحداثه«.
واعربت عن املها في ان تغير ايران مواقفها 
ليس فقط حــــول برنامجها النووي »ولكن 
تصدير االرهاب وليس فقط من خالل دعم 
اجلماعات الواضحة مثل حزب اهلل وحركة 
حماس فهي حتاول ايضا زعزعة االستقرار 
في العديد من الدول باملنطقة ودعم االنشطة 

االرهابية«.
في املقابل، أكد مندوب إيران لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية 
امس عزم إيران مواصلة أبحاثها وتطورها 
النووي الذي أقرت واعترفت به الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في تقاريرها السابقة.
وقال سلطانية في تصريح له، نقلته وكالة 
أنباء مهر اإليرانية، إن إيران لن توقف أبحاثها 
النووية، مشيرا إلى أن طهران اكتسبت خبرة 
في مجال التقنية النووية، وأنها بذلت قصارى 
جهدها لرفــــع درجات تخصيب اليورانيوم 

إلى %20.
وأضاف »أن إيران تسعى لتأمني احتياجاتها 
من الوقود ملفاعلهــــا لألبحاث الطبية الذي 
اليزال احلوار بشأنه مجمدا بسبب حتركات 
سياسية وضغوط من قبل دول تسعى للهيمنة 

على التقنية النووي««.
وشدد املسؤول اإليراني على أن طهران 
لن تخضع أبدا وستواصل أبحاثها وتطورها 
النــــووي الذي أقرت واعترفــــت به الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها، والتي 
كان آخرها التقرير الذي رفعه مديرها أول 

أمس ملجلس محافظي الوكالة.

في بيان نشره مبناســـبة نهاية شهر رمضان 
وحلول عيد الفطر، أعلن املال محمد عمر زعيم حركة 
طالبان األفغانية امس االول أن مقاتليه قريبون من 
حتقيق النصر وطرد القوات األجنبية من أفغانستان. 
وســـخر املال عمر في بيانه مما أسماها مزاعم قائد 
القوت األميركية وقوات حلف شمال األطلسي في 
أفغانستان اجلنرال ديڤيد بترايوس حول حتقيق 
تقدم فـــي احلرب، داعيا الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما إلى سحب القوات األميركية دون شرط وفي 

أقرب وقت ممكن.
وتابع مخاطبا الشـــعب األفغاني »اتساع تلك 
املقاومـــة اجلهادية وقوة دفعها وجناحها بات اآلن 
قريبا من غايته، أؤكد لكم أن أيام املعاناة والصعوبات 
لن تطول أكثر من ذلك، قريبا إن شـــاء اهلل ستجد 

قلوبنا احلزينة عزاءها مع طرد العدو الغازي«.
وقال زعيم طالبان إن القوات التي تقودها الواليات املتحدة ستواجه 
»هزمية منكرة« رغم قوتهم العسكرية وأسلحتهم املتطورة وأضاف عمر: 

»أؤكد لكم أن أيام املعاناة لن تطول«.
وقال: »قريبا، إن شاء اهلل، ستهنأ قلوبنا الثكلى بطرد العدو املغتصب 
وعودة الســـيادة اإلسالمية«، ودعا الزعيم الغامض للمتمردين، والذي 

خصصت الواليات املتحدة عشرة ماليني دوالر ملن 
يأتي برأسه، املواطنني األميركيني إلى ثني حكومتهم 

عن املضي في حربها في أفغانستان.
وقال: »عليكـــم أن تعرفوا أن حكامكم يكذبون 
عليكم باستمرار منذ بداية العدوان على أفغانستان 

وحتى يومنا هذا«.
وأضاف: »لقد أضاعوا مئات املليارات من أموال 
ضرائبكم على اإلنفاق والقوات في أفغانســـتان«، 
وقال: »ومـــن ثم، فعليهم التخلي عن سياســـتهم 
املتهورة العنيدة، وإال سيكون األميركيون أول من 

يذوق الهوان والذل«.
كمـــا دعا املال عمر القوات العســـكرية من غير 
الواليات املتحدة إلى الكف عن الركون إلى »الذرائع 
األميركية التي ال يقبلها عقل« ومغادرة أفغانستان 
في أقـــرب فرصة. وأوضح عمر أنه بعد االنتصار، ستؤســـس طالبان 
حكومة إسالمية في أفغانستان وستكون لها عالقات مع الدول اإلسالمية 
وغير اإلسالمية، وحث عمر مقاتليه على جتنب اإلضرار باملدنيني خالل 
الهجمات التي تستهدف القوات األفغانية ونحو 150 ألف عسكري أجنبي، 
وحـــذر األفغان الذين يعملون لدى حكومـــة كابول بترك وظائفهم وإال 

ستتم معاقبتهم »بتهمة التعاون مع األجانب«.

المال محمد عمر: »النصر في أفغانستان قريب«

املال محمد عمر

بغداد ـ أ.ف.پ: قبل عشرة 
العراقية  القوات  أعوام كانت 
تشكل مصدر قلق للپنتاغون، 
لكن اعادة بنائها بات الشغل 
الشاغل للواليات املتحدة مع 
اقتراب رحيل قواتها نهائيا بعد 
16 شـــهرا. ورغم انتهاء املهام 
القتالية للقوات االميركية في 
العراق، بامكانها الرد في حال 
تعرضها لهجوم او عند حاجة 

العراقيني للدعم.
التي  املهمة االساسية  لكن 
تشغلها اليوم هي بناء قوات 
اجليـــش والشـــرطة، ودور 

االستخبارات.
وفي االجمال، هناك مئات 
عدة من الورش لهذه العملية 
التي ال ســـابق لهـــا من حيث 
حجمها في التاريخ العسكري 
األميركـــي وقـــد تـــؤدي الى 
نســـيان ان العراق كان العدو 
اللدود للواليات املتحدة خالل 
تسعينيات القرن املاضي حتى 

حرب العراق عام 2003.
وقـــال نائب القائـــد العام 
للقوات االميركية في العراق، 
اجلنرال مايكل باربيرو لوكالة 
فرانس برس »علينا ان نفعل 
ذلك اذا كنا نريد للعراق، البلد 
املهم في الشـــرق األوسط، ان 
يصبح شـــريكا استراتيجيا« 
للواليات املتحـــدة. وأضاف 
باربيرو املســـؤول عن مهمة 
تدريب القـــوات العراقية »إذا 

وقال »في ديســـمبر 2011، 
ستكون القوات العراقية قادرة 
متاما على حفظ األمن الداخلي«، 
مشيرا الى ضرورة نقل املهام 
األمنية في بعض احملافظات 

الى الشرطة فقط.
اما بالنسبة للجيش، فقد 
أبدى باربيـــرو حتفظا حيال 
قدراتـــه التقليدية على تولي 
املهـــام عـــام 2012. وميكن ان 
تضمن القوة البحرية حماية 
املياه االقليمية لكن يبدو من 
القوة اجلوية  الصعب علـــى 
حماية أجواء العراق لعدم توافر 

أسطول جوي متعدد املهام.
امـــا املدفعية فلـــن تكون 

جاهزة قبل عام 2012.
وفي غضون ذلك، تواصل 
القوات العراقية تدريباتها على 
الدبابة األميركيـــة من طراز 
»ابرامز« في معسكر بسماية 

)30 كلم جنوب بغداد(.
ومن املؤمل ان يكون لدى 
العـــراق 140 مدرعـــة من هذا 
الطراز بنهاية عام 2011 اضافة 
لألفواج املدرعة اخلمسة من 
املدرعات الروسية القدمية طراز 

»تي 72« و»تي 55«.
وكان رئيس اركان اجليش 
العراقـــي بابكر زيباري أعلن 
منتصف أغســـطس املاضي، 
ان القوات العراقية لن تكون 
جاهزة متاما لتولي املهام قبل 

عام 2020.

راجعنـــا التاريخ، ليس هناك 
ما هـــو مســـتغرب إذا أعدنا 
النظر فيما جرى في أملانيا او 

اليابان«.
وبدأت مهمـــة بناء القوات 
العراقيـــة مطلـــع 2004، بعد 
أشهر قليلة من احلرب وحل 
اجليش الســـابق الذي اشتبه 
بانه يضم موالني للمقبور صدام 

حسني.
وأصبح هدف املهمة مزدوجا 
اليوم، ضمان بناء قوات امن 
عراقيـــة قادرة علـــى حماية 
الداخلية، ومواجهة  االوضاع 
التهديـــدات اخلارجية. وأثار 
خفض عديد القوات األميركية 
الى نحو خمسني الفا، املخاوف 

من قدرة القوات العراقية على 
مواجهة التحديات الداخلية.

وبالنسبة للجنرال باربيرو 
فإن االمر ليـــس بعديد قوات 
االمن العراقية التي يقدر عدد 
عناصرهـــا بنحـــو 660 الفا، 
440 الفا من الشـــرطة و220 
الفا من اجليش، لكن مبهنية 
القوات ومدى احترافها،  هذه 
مشـــيرا على سبيل املثال الى 
األدلة اجلنائية وفوج تفكيك 

األلغام وغيرها.
وقال اللفتنانت جون تايلر 
خالل ورشة تدريب على معدات 
متطورة للغاية لكشف العبوات 
الناسفة امام عناصر من شرطة 
محافظة ديالى )شمال شرق(، 

الناســـفة متثل  ان »العبوات 
التهديد األول في العراق«.

ويرى اجلنـــرال باربيرو 
ضـــرورة التركيز على العمل 
ملواجهـــة  االســـتخباراتي 
التي ال  الداخلية  التهديـــدات 
عالقة لها بالتمرد امنا باالرهاب 

املنظم.
ان »الظروف هنا  وأوضح 
معقدة جدا ومن الصعب التعرف 

على التهديد او مصادره«.
وأكـــد ضـــرورة ان حتقق 
القـــوات العراقيـــة تقدما في 
تقاســـم املعلومـــات »لتصل 
الى اســـتخبارات قادرة على 
استشراف االمور، اي توقعها 

قبل التحرك« ملواجهتها.

نحر إمام مسجد عراقي وإحراق جثته 
 بعقوبة � أ.ف.پ: اعلن مصدر في الش��رطة 
العراقية ان امام وخطيب احد مساجد العرب السنة 
قتل نحرا واحرقت جثته امس في ناحية املقدادية 

الواقعة في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.
 وقال الرائد فراس الدليمي من شرطة ديالى، 
ان »مسلحني مجهولني قتلوا نحرا امام وخطيب 
مس��جد قرية سنسل الش��يخ عبد اجلبار صالح 
اجلبوري )42 عاما( واحرقوا جثته امام منزله فجر 
اخلميس«، واجلبوري هو ابن عم النائب س��ليم 

اجلبوري عضو جبهة التوافق.
 وتقع قرية سنس��ل في ناحية املقدادية على 
مسافة 80 كيلومترا شمال شرق بغداد، واوضح 

ان »املسلحني احتجزوا الشيخ اجلبوري في احدى 
غرف منزله وقتلوه نحرا ثم قاموا بعد فصل الرأس 
عن اجلسد بنقل اجلثة وحرقها امام املنزل قبل ان 
يل��وذوا بالفرار«، وهو اب لثالثة اطفال، عاد قبل 

اشهر قليلة الى منزله بعد ان تعرض للتهجير.
 وكان رجل الدين ه��ذا الذي دعا الى محاربة 
املتطرفني واملتشددين، تلقى تهديدات تطالبه بالرحيل 
عن القرية التي كانت طوال السنوات املاضية احدى 

معاقل تنظيم القاعدة في ديالى.
 وديالى، كبرى مدنها بعقوبة )60 كلم ش��مال 
شرق بغداد(، احدى اكثر مناطق العراق توترا رغم 

جهود قوات االمن.

أميركا لنزع فتيل
 »القنبلة الموقوتة«

النفصال جنوب السودان
واشنطن � أ.ف.پ: اتصلت 
وزي��رة اخلارجي��ة االميركية 
هيالري كلينت��ون امس االول 
باالط��راف الس��ودانيني ف��ي 
محاولة لنزع فتيل ما اعتبرته 
»القنبل��ة املوقوت��ة« النفصال 
جنوب السودان »احلتمي« عن 

شماله.
 ويستعد الرئيس االميركي 
للمش��اركة في  اوباما  ب��اراك 
اجتماع حول السودان في االمم 
املتحدة في 24 اجلاري تعبيرا 
عن االهمية التي توليها الواليات 
املتحدة لالس��تفتاء في جنوب 

السودان املقرر في يناير.
 واعل��ن فيلي��ب كراول��ي 
املتحدث باسم وزيرة اخلارجية 
االميركية ان كلينتون اتصلت 
السوداني علي  الرئيس  بنائب 
عثم��ان ط��ه ورئي��س جنوب 
السودان سلفا كير »لتشجعهما 
على مواصلة القيام بكل ما في 
وسعهما« لتطبيق اتفاق السالم 
الشامل والتحضير لالستفتاء. 
 وقام سكوت غريشن املوفد 
السودان بزيارة  الى  االميركي 
املنطقة امس »ملواصلة احلوار 
على اعلى مستوى« والذي كانت 

بدأته وزيرة اخلارجية.

فيدل كاسترو


