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 كولومبـــو ـ د.ب.أ: قال مســـؤولون إن رئيس 
سريالنكا ماهيندا راجاباكسا أدى اليمني الدستورية 

لوالية ثانية امس.
  وأقيم حفل أداء اليمني في مكتب أمانة الرئاسة 

أمام كبير القضاة أشوكا دي سيلفا.
  وأجرى راجاباكسا انتخابات مبكرة في يناير ٢٠١٠ 
قبل عامني من انتهاء واليته وحصل على ٥٧٫٨١٪ 

من األصوات. وأرجأ أداء أداء اليمني للوالية الثانية 
تسعة أشهر ليبقى أطول فترة في سدة الرئاسة. 
وحضر حفل أداء اليمني شخصيات محلية وأجنبية 
مرموقة. وشهد تنصيبه لوالية ثانية سلسلة من 
االحتفاالت الدينية ومناســـبات أخرى في أنحاء 
البالد. ومن املقرر أن يجـــري تعديال وزاريا يوم 

االثنني املقبل عقب تقدمي موازنة العام املقبل. 

 رئيس سريالنكا يؤدي اليمين الدستورية لوالية ثانية

 الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو  الزعيم الليبي معمر القذافي 

(رويترز)   الرئيس االميركي باراك اوباما حلظة وصوله إلى لشبونة حلضور قمة حلف شمال األطلسي 

 «الناتو» يستبق «قمة لشبونة»: االنسحاب من أفغانستان بحلول ٢٠١٤ «واقعي»

 تركيا في دفاع عن إيران: لن نقبل باستهداف الدرع الصاروخية لبلد محدد
 أوباما لن يتخلى عن أفغانستان بعد ٢٠١٤

 لشبونةـ  أ.ف.پ: وعد الرئيس األميركي باراك اوباما امس في مقال 
صحافي بأنه لن يتخلى عن افغانســـتان بعد نقل السلطات األمنية 

من القوات الدولية الى اجليش االفغاني في ٢٠١٤.
  وكتب اوباما في صحيفة بوبليكو البرتغالية قبيل وصوله الى 
لشبونة للمشـــاركة في قمة منظمة احللف االطلسي حيث ستكون 
قضية افغانستان في طليعة جدول األعمال، «لدينا أخيرا االستراتيجية 
واملوارد التي تســـمح لنا بوقف دفع طالبان والسيطرة على معاقل 
املتمردين وتدريب املزيد من قوات األمن االفغانية ومساعدة الشعب 

االفغاني».
  وتابع بحســـب النسخة اإلجنليزية للمقالة التي تسلمتها وكالة 
فرانس برس «سنقوم في لشـــبونة بتنسيق نهجنا بحيث ميكننا 
الشروع في نقل املسؤوليات الى االفغان في مطلع العام املقبل وتبني 
هدف الرئيس (حميد) كرزاي القاضي بتولي القوات االفغانية االمن 

في افغانستان بحلول نهاية ٢٠١٤».
  وتابع مؤكدا «حتى لو بدأت الواليات املتحدة عملية نقل املسؤوليات 
وخفض القوات في يوليو املقبل، فان احللف االطلسي وكذلك الواليات 
املتحدة ميكنهما اقامة شـــراكة دائمة مع افغانستان للتأكيد على ان 

االفغان لن يكونوا وحيدين فيما يتولون العمليات». 

في افغانستان. أرسلنا مزيدا من 
القوات الدولية ولذلك وقع كبير 

على الوضع في افغانستان».
  وردا على سؤال حول احتمال 
القوات األميركية االنسحاب  بدء 
العام املقبل اجاب راسموسن «لست 
على علم باملشــــاريع امللموســــة 
لسحب القوات. على العكس اعتقد 
ان احللفاء مستعدون للحفاظ على 
التزامهــــم الوقت الــــالزم الجناز 

مهمتهم».
  وأضاف «لكــــن بالطبع خالل 
هــــذه الفترة االنتقالية ســــترون 
تغيرا تدريجيا في دور قواتنا في 
افغانستان مع تشديد اكبر على دعم 
قوات األمن االفغانية وتدريبها». 

األجنبية من افغانســــتان بحلول 
نهايــــة ٢٠١٤ «واقعــــي» مؤكدا ان 
«احللفاء مستعدون للحفاظ على 

التزامهم الوقت الالزم».
  وصرح راسموسن إلذاعة «بي 
بي ســــي» البريطانيــــة انه خالل 
قمة احللف االطلســــي «سنعلن 
نبأ مهما جدا وهو بدء عملية نقل 
املسؤوليات تدريجيا الى االفغان 
(اجليش االفغانــــي) مطلع ٢٠١١. 
نأمل فــــي ان تنتهي هذه العملية 
التدريجيــــة بحلــــول نهاية ٢٠١٤ 
واعتبــــر ان خريطة الطريق هذه 
واقعية». وأضاف «ان تفاؤلي يقوم 
على وقائع والوقائع تفيد باحراز 
اليوم  تقدم ملموس على االرض 

األطلسي «ناتو» إن زيارة الرئيس 
الروسي لقمة احللف في لشبونة 
ستشكل بداية جديدة في عالقات 
«الناتو» العسكرية مع خصمه إبان 

احلرب الباردة.
  ونقلت وكالة األنباء الروسية 
«نوفوستي» عن راسموسن عشية 
القمة قولــــه»: من املؤكد أن القمة 
ستشهد بداية جديدة في عالقاتنا.. 
آمل على وجــــه خاص أن ميضي 
الناتو وروسيا قدما للتعاون في 

مجال الدفاع الصاروخي».
  على صعيد آخر، أعلن األمني 
العام حللف شمال األطلسي اندرس 
فوغ راسموسن امس اجلمعة قبل 
قمة لشبونة ان انسحابا للقوات 

قد يرجئ موعد عام ٢٠١٤.
   من جانبه، أعلن رئيس الوزراء 
الذي  البريطاني ديڤيد كاميرون 
تكبدت بالده خسائر متزايدة في 
أفغانستان إن القوات البريطانية 
يجب أن تسحب بحلول عام ٢٠١٥.  
وقال كاميرون أمام جلنة برملانية 
«أعتقــــد أن الشــــعب البريطاني 
يســــتحق أن يعــــرف أن هنــــاك 
نهاية لكل هذا وهــــي ٢٠١٥ وهذا 

واضح».
  وأضاف أن القوات البريطانية 
ســــتكون بحلول عــــام ٢٠١٥ «قد 
قدمت مساهمة ضخمة وتضحيات 
هائلة». الى ذلك، قال أندرس فوج 
راسموسن األمني العام حللف شمال 

لسحب غالبية القوات االجنبية من 
أفغانستان في غضون أربع سنوات 
وذلك على الرغــــم من أن القوات 
االفغانية قد ال تكون مستعدة حني 
ذاك للدفاع عــــن بالدها. ويصدق 
رسميا زعماء احللف على جدول 
زمني لبدء تسليم مسؤولية االمن 
إلى القوات االفغانية العام املقبل 
حتى يتولى االفغان املســــؤولية 
كاملة في كل أنحاء البالد بحلول 
عــــام ٢٠١٤. ويود احللف االنتقال 
الى دور تدريبي وداعم على مدى 
السنوات االربع املقبلة لكن مارك 
أكبر ممثل مدني للحلف  سدويل 
في أفغانستان قال هذا االسبوع إن 
سوء حالة االمن في بعض املناطق 

اوباما)  الرئيس االميركي (باراك 
ان بالدنــــا حساســــة حيــــال هذا 

املشروع».
التركية    وقد اتخذت احلكومة 
املنبثقة من التيار اإلسالمي موقفا 
اكثر اعتداال من حلفائها الغربيني 
حيال البرنامج النووي اإليراني، 
على رغم االستياء األميركي الكبير. 
وتوصلت تركيا بالتنســــيق مع 
البرازيل في مايــــو الى اتفاق مع 
طهران حول تبادل الوقود النووي. 
وفي يونيو رفضت التصويت على 
العقوبات اجلديدة ضد طهران التي 

اقرها مجلس األمن الدولي.
  كمــــا يتوقــــع أن يدعم حلف 
شمال االطلســــي في قمته خططا 

  وأضاف انه يتعني في البداية 
احلؤول دون ان تشعر روسيا بأنها 
مســــتهدفة «وهذا امر سهل ألننا 
سنطلب منها التعاون مع مشروع 
الدرع». وينبغي بعد ذلك بت مسألة 
ما اذا كان يجب اعتبار البرنامج 
الباليستي والنووي اإليراني السبب 
األساسي للقلق. وأوضح املسؤول 
األميركي ان بعض بلدان احللف 
االطلســــي «تريد تســــمية بلدان 
ومناطق حتى يتسم االمر مبزيد 

من الوضوح». 
  وقــــال ان «بلدانــــا أخرى لم 
تكن مرتاحة حيال امكان تسمية 
جيرانها». وال ميكن ان تعني هذه 
العبارة اال تركيا التي اعربت مرات 
عدة عن استيائها من تسمية جارها 
البلدان األخرى  اإليراني، واغفال 
في الشرق األوسط. وقال الرئيس 
التركي عبداهللا غــــول اخيرا في 
مقابلة مع اخلدمة التركية لـ «بي 
بي سي» ان «حتديد بلد واحد هو 
إيران امر خاطئ ولن يحصل. لن 
يكون بلد في ذاته مستهدفا، ولن 

نقبل ذلك بالتأكيد». 
  وفي ١٢ نوفمبر، حتدث رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
عن هذا املوضوع مشــــيرا الى ان 
بــــالده لم تتخذ قــــرارا بعد حول 
مشــــاركتها في مشروع االطلسي 
للدرع املضادة للصواريخ. وهذا 
يعني ان تركيا لن تســــتضيف ال 
رادارا وال مخابئ للصواريخ املضادة 

للصواريخ.
  وقال اردوغان للصحافيني بعد 
لقاء مــــع الرئيس االميركي باراك 
اوبامــــا على هامش قمة مجموعة 
العشــــرين في سيئول، كما نقلت 
وكالــــة انباء االناضــــول «ابلغت 

 عواصمـ  وكاالت: في الوقت الذي 
ينوي فيه حلف شمال األطلسي 
الذي يعقد قمتــــه ـ امس واليوم 
ـ في لشــــبونة نشر درع مضادة 
للصواريخ في أوروبا دون توضيح 
«جذور التهديد»، أكد ديبلوماسي أن 
اإلعالن اخلتامي لقمة لشبونة لن 
يذكر إيران كتهديد ليضمن احللف 
انضمام تركيا الشديدة احلرص 
علــــى عالقات حســــن اجلوار مع 

طهران إلى هذا املشروع.
  وقالت الرئاسة الفرنسية «لن 
نوضح فــــي الوثائق التي يتعني 
تبنيها جذور التهديد الذي يبرز»، 
علما ان فرنسا وبلدانا أخرى كانت 
تنوي في البداية تسمية إيران، وأكد 
ديبلوماسي ان «اإلعالن اخلتامي 
للقمة لن يذكر إيران»، مذكرا بأن 
العــــام للحلف االطلســــي  االمني 
اندرس فوغ راسموسن شدد في 
األيام األخيرة مرات عدة على عدم 

جدوى هذه التسمية.
  ويشير راسموسن منذ اشهر 
الى ان التهديد يتنامى مع تطوير 
نحو ثالثني بلدا برامج صواريخ 
باليستية. اال ان احللفاء واصلوا 
امس االول مناقشــــة امكان وضع 
الئحة بالبلدان التي ميكن ان تشكل 
خطرا، وذلك في تقرير ملحق يتعني 
على مسؤوليهم تبنيه في القمة، 

كما قال الديبلوماسي نفسه.
  وعلى قادة البلدان الـ ٢٨ للحلف 
األطلسي ان يصادقوا في العاصمة 
البرتغالية على قرار مبدئي بتزويد 
احللف درعــــا مضادة للصواريخ 
حلماية أوروبا. لكن صياغة قرار 
احللف االطلسي تطرح مشكلتني، 
كمــــا قال ـ يوم االثنــــني املاضي ـ 

مسؤول أميركي كبير.

 أميركا تنفي منح إسرائيل طائرات «اف ٣٥» مجانًا في صفقة تجميد االستيطان
 عواصم ـ وكاالت: كشــــفت الصحف 
اإلســــرائيلية امس أن الواليات املتحدة 
ترفض أن تشمل املكافآت إلسرائيل مقابل 
جتميد البناء االستيطاني ملدة ٣ شهور 
٢٠ طائــــرة «اف ٣٥» مجانا، وذلك على 
التي أطلقها رئيس  التصريحات  عكس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو خالل 

األسبوع األخير.
  وأفادت صحف يديعوت أحرونوت 
ومعاريف وهآرتس بأنه خالل االتصاالت 
بني مكتب نتنياهــــو واإلدارة األميركية 
األيام املاضية أوضح املســــؤولون  في 
األميركيون أن على إســــرائيل أن تدفع 
ثمن الـ ٢٠ طائــــرة مقاتلة إما من خالل 
خصم الثمن من املساعدات األميركية أو 
بدفعه من اخلزينة اإلسرائيلية مع إمكانية 
إرجاء الدفع لبضع سنني، مشددين على 

أنه لن يتم منح هذه الطائرات مجانا.

  يذكر ان نتنياهو أعلن خالل اجتماع 
هيئة «السباعية» الوزارية السبت املاضي 
واجتماع حكومته األسبوعي األحد املاضي 
إنه اتفق مع وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتــــون خالل اجتماعهما في 
نيويورك يوم اخلميس من األســــبوع 
املاضي على أن تزود أميركا إســــرائيل 
بـ ٢٠ طائرة «اف ٣٥» مجانا إضافة إلى 
ضمانات سياسية وأمنية أخرى مقابل 
موافقة إسرائيل على جتميد االستيطان 

في الضفة الغربية.
  كذلك تبني من تصريحات مسؤولني 
أميركيني لوســــائل إعالم إسرائيلية أن 
الواليات املتحدة تطالب إســــرائيل بأن 
يسري التجميد على البناء االستيطاني 
في القــــدس على الرغم مــــن ان وثيقة 
اتفاق التفاهمات األميركية اإلسرائيلية 

لن تتضمن بندا حول ذلك.

  ونقلــــت يديعــــوت أحرونــــوت عن 
مسؤولني سياسيني إسرائيليني انتقادهم 
لكلينتون بأنها ليست مخولة بالتعهد 
بتســــليم طائرات كهذه إلسرائيل مجانا 

وال حتى مبنح ضمانات إلسرائيل.
  وقال هؤالء املسؤولون ان «نتنياهو 
توصل إلــــى اتفاق مع الشــــخص غير 
الصحيــــح» وأن «تأثيــــر كلينتون في 
الشؤون الشرق أوسطية محدود والرئيس 
(األميركي باراك) أوباما يتخذ القرارات 
وحده». وذكرت الصحيفة أيضا أنه عندما 
أبلغ نتنياهو وزراء «السباعية» باالقتراح 
األميركي وأن إســــرائيل ستحصل على 
٢٠ طائــــرة «اف ٣٥» بقيمــــة ٣ مليارات 
دوالر من دون أن تطلب الواليات املتحدة 
مقابلها سوى جتميد البناء االستيطاني 
لـ ٣ شهور سأله الوزراء «هل أنت متأكد 
ولن يحسموا املبلغ من أموال املساعدات 

العسكرية».
  وأضافت الصحيفة ان اكتشاف الوزراء 
اإلســــرائيليني عدم دقة التفاصيل التي 
أدلى بها نتنياهو أدت إلى موجة انتقادات 
على «أداء نتنياهو» وقال الوزير موشيه 

يعلون إن «االتفاق مليء بالثقوب».
  كذلــــك فيما يتعلق بتجميــــد البناء 
االستيطاني والذي ينص على أن الواليات 
املتحدة لن تطالب إسرائيل بتمديد فترة 
التجميد ألكثر من ٣ شهور فقد تبني أن 
الواليات املتحدة تشترط ذلك بأن يتم بدء 
املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني 
حول قضية حدود الدولة الفلسطينية 
للتوصل إلى اتفاق حــــول املواقع التي 

بإمكان إسرائيل البناء فيها.
  وذكرت صحيفــــة هآرتس أن حزب 
شاس يطالب بعدم سريان جتميد البناء 
القدس الشرقية لكي  االستيطاني على 

ميتنع احلزب عن التصويت على وثيقة 
التفاهمات األميركية اإلسرائيلية في حال 
طرحها على املجلــــس الوزاري املصغر 
للشؤون السياسية واألمنية (الكابينيت) 

للمصادقة عليها. 
  فــــي املقابل، قــــال رئيــــس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو انه لم يتسلم 
مــــن اإلدارة األميركيــــة اي وثيقة حول 
التفاهمات التي توصل إليها مع وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون.

  واضاف نتنياهو في تصريحات له 
نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية أثناء زيارته 
الى مدينة حيفا ان اتصاالت مكثفة جترى 
اآلن مع اإلدارة األميركية، مشيرا الى انه 
يســــعى مع اإلدارة األميركية الى بلورة 
تفاهمات لتحريك عملية السالم واحلفاظ 
على املصالح احليوية إلســــرائيل وفي 

مقدمها األمن.

 إطالق صاروخ بعيد المدى من غزة
  على إسرائيل ألول مرة منذ بضعة أشهر

 القدسـ  أ.ف.پ: اعلن متحدث باسم اجليش االسرائيلي انه 
للمرة االولى منذ اشهر اطلق صاروخ بعيد املدى من قطاع غزة 

امس على جنوب اسرائيل من دون وقوع ضحايا.
  واضاف املتحدث ان هذا الصاروخ الذي هو من نوع «غراد» 
ويصل مداه الى ٣٠ او ٤٠ كلم أي ضعف مدى صواريخ القسام 
التي يطلقها عادة ناشطون فلسطينيون، أحلق اضرارا بشاحنة 

صهريج.
  وأوضـــح «انها املرة االولى التـــي يطلق فيها صاروخ منذ 

اشهر».
  وافـــادت االذاعة العامة بأن الصـــاروخ انفجر قرب مدينة 

اوفاكيم الواقعة على بعد نحو ثالثني كلم من قطاع غزة.
  وامس االول سقطت قذيفتا هاون على جنوب اسرائيل من 

دون وقوع ضحايا او اضرار.

 سويسرا ستالحق حزبًا شعبويًا 
لنشره ملصقًا يهاجم القذافي 

 فيدل كاسترو: تخليت
  عن سلطاتي كرئيس للحزب

 روسيا: ال نخفي شيئًا 
في قضية تاجر السالح 

المشتبه به
 باكوـ  رويترز: قال مساعد رفيع 
للرئيس الروسي امس االول إن روسيا 
«ليس لديها ما تخفيه» عن السلطات 
األميركية التي حتاكم تاجر السالح 
املشتبه به ڤيكتور باوت وإنها تأمل 
ــم املوجهة اليه في  أن يتم نظر الته

جلسات محاكمة نزيهة.
ــيرغي بريخودكو أكبر    وقال س
ــاعد للرئيس الروسي دميتري  مس
مدڤيديڤ في مجال السياسة اخلارجية 
ــر التصريحات تفصيال منذ  في اكث
ترحيل باوت وهو ضابط سابق في 
القوات اجلوية السوفييتية السابقة 
من تايلند الى الواليات املتحدة هذا 
ــبوع «ليس لدينا ما نخفيه. ال  األس
أحد يرى اي أسرار عسكرية او أي 

نوع من األسرار».
  وأضاف «من مصلحتنا أن يكتمل 
ــذا الرفيق والبد أن  ــق مع ه التحقي
يجيب عن كل تساؤالت نظام العدالة 
األميركي» في تهدئة لنبرة روسيا بعد 
انتقادها لترحيل باوت. ويواجه باوت 
السجن مدى احلياة اذا أدين باتهامات 
اإلرهاب وتهريب السالح املوجهة له 
في الواليات املتحدة. ويلقب البعض 
ــبب مزاعم  باوت «بتاجر املوت» بس
بشأن قيامه بتهريب أسلحة الى حكام 
مستبدين والى مناطق صراع في ٣ 
قارات. وهناك ادعاءات بأنه كان يعمل 
حتت حماية الدولة الروسية. ووصف 
بريخودكو االتهامات األميركية بأنها 

«خطيرة جدا». 

 جنيڤ ـ أ.ف.پ: اعلنت سويســـرا امس االول انها ستالحق 
رئيس حزب سويسري شعبوي الســـتخدامه صورة للزعيم 
الليبي معمر القذافي على ملصق مخصص الستفتاء مقبل حول 

ترحيل املجرمني االجانب.
  وقالت النيابة السويسرية في رسالة الكترونية ان «الواقعة 
التي يتم النظر فيها تتصل باستخدام صورة للرئيس الليبي 
معمر القذافي على ملصق حلركة مواطني جنيڤ»، واوضحت 
انه مت فتح حتقيـــق من جانب الشـــرطة القضائية في ضوء 
تنديد السلطات في جنيڤ مبا اعتبرته «اهانة مفترضة لدولة 

اجنبية».
  وقالت وزارة العدل في بيان ان مالحقة رئيس حركة مواطني 
جنيڤ اريك ستوفر باتت ممكنة بعد وجهت ليبيا «طلبا خطيا» 
الى برن، لكـــن حركة مواطني جنيڤ اعتبـــرت ان «الرضوخ 
للطلب الليبي مبالحقة اريك ستوفر هو اذالل اضافي»، مؤكدة 
ان على سويســـرا اال «تستسلم للضغوط اخلارجية وترضخ 

لرغبات عائلة القذافي».

 هاڤاناـ  رويترز: قال الزعيم الكوبي الســـابق فيدل كاسترو 
ان صحته املعتلة اضطرته الى التخلي عن ســـلطاته كرئيس 
للحزب الشـــيوعي الكوبي فيما يشـــير الى انه رمبا يكون قد 

استقال من آخر منصب قيادي له.
  ونقلت الصحافة التي تديرها احلكومة عنه امس االول قوله 
لطالب في مقابلة إنه ليس موجودا معهم بوصفه األمني األول 

للحزب احلاكم.
  واضاف «لقد مرضت وفعلت ما تعني علي ان افعله.. تخليت 
عن صالحياتي. ال أستطيع أن أفعل شيئا ال تسمح لي ظروفي 

بأن أتفانى في أدائه طوال الوقت».
  وفي عـــام ٢٠٠٦ تنـــازل كاســـتـــرو الـــذي كان حيـــنئذ 
رئيــــسا للبالد عن الســـلطة إلى شقيقه راؤول كاسترو بعد 
أن أجريت له جراحة بســـبب مرض لم يتم الكشـــف عنه في 

االمعاء.
  واستقال بعد ذلك رسميا من الرئاسة في فبراير عام ٢٠٠٨ 

وخلفه في الرئاسة راؤول كاسترو (٧٩ عاما).

 «القاعدة» تطالب فرنسا بمفاوضة بن الدن
  لإلفراج عن رهائنها وباريس ترفض

 باريس ـ أ.ف.پ: في رد فعل 
على دعوة تنظيم القاعدة في بالد 
املغرب االســــالمي الذي يحتجز 
خمس رهائن فرنسيني في مالي، 
باريس للتفاوض مع اسامة بن 
الدن لالفراج عنهم، اكدت فرنسا 
امس ان سياستها ال ميكن ان متلى 

عليها «من اخلارج».
  وقالــــت وزيــــرة اخلارجية 
اليو  الفرنسية اجلديدة ميشيل 
ماري «ان فرنســــا تقوم بكل ما 
بوسعها من اجل ان يتم االفراج عن 

الرهائن حيثما كانوا ساملني».
  بيد انها اكدت «ان فرنســــا ال 
ميكــــن ان تقبــــل ان متلى عليها 
سياســــتها من اخلــــارج من اي 

كان».
  وفي رسالة صوتية بثتها مساء 
امس االول قناة اجلزيرة دعا زعيم 
تنظيم القاعــــدة في بالد املغرب 
االسالمي عبد امللك درودكال املكنى 
ابو مصعب عبد الودود فرنســــا 
للتفاوض مباشــــرة مع بن الدن 
بشــــأن الرهائن، كما دعا فرنسا 
الى سحب قواتها من افغانستان 

ومناطق اخرى من العالم.
  وقال درودكال ان «اي شكل من 
اشكال التفاوض مستقبال» حول 
الرهائن الفرنســــيني «لن يتم اال 
مع شيخنا اسامة بن الدن ووفق 

شروطه».

  واضاف في التسجيل الصوتي 
«لن تنعموا باالمن في ارض اهللا 
حتى ننعم به واقعا معاشــــا في 
فلســــطني وافغانستان والعراق 
والصومال واملغرب االســــالمي 
وما لــــم توقفــــوا تدخالتكم في 

شؤوننا».
  وتابع «عليه، فيتوجب عليكم 
االســــراع باخــــراج جنودكم من 
افغانســــتان وفق جدول زمني 
محدد تعلنون عنه بشكل رسمي» 
انه يجب االنسحاب من  مضيفا 
افغانســــتان «ان اردمت السالمة 
لرعاياكم املختطفني املأسورين 

لدينا».
  وجاء توجيه هذه الرسالة الى 
فرنسا في الوقت الذي سيتم فيه 
بحث انسحاب تدريجي للقوات 
املنتشرة في افغانستان في قمة 
احللف االطلسي التي بدأت أمس 

في لشبونة.
  وكانت فرنســــا نشرت نحو 

٣٨٠٠ جندي في افغانستان.
  ورغــــم تصريحــــات وزيرة 
اخلارجية فان فرنســــا لم تعلن 
انهــــا تاكدت من صحة رســــالة 

القاعدة.
  وقال لوران تيسيير املتحدث 
باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس 
برس «ان عملية التعرف املعهودة 

على الباث جارية».

فرنســــيني  خمســــة    وكان 
خطفوا في النيجر ليل ١٥ الى ١٦ 
سبتمبر مع توغولي وملغاشي 
يعمل معظمهم في مجموعة اريفا 
النووية وشركة متعاقدة معها في 

شمال النيجر.
  وبحسب مصادر مالية وفرنسية 
فان الرهائن محتجزون في تالل 
تيمترين الصحراوية شمال شرق 

مالي احملاذية للجزائر.
  وكان الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي اعرب االربعاء في حديث 
متلفز عن «قلقه» على ســــالمة 
الرهائن، لكنه اكد ان فرنسا لن 

تغير سياستها.
  وقال ساركوزي خالل مقابلة 
تلفزيونية مع ثالث قنوات فرنسية 
«انني قلق خصوصا على رهائننا 
في مالي» مؤكدا «لكننا لن نغير 
سياســــتنا قيد امنلة بداعي اننا 
الفرنسيني  مهددون» وطلب من 
التي  الــــى املنطقة  التوجه  عدم 
ينشــــط فيها تنظيم القاعدة في 

بالد املغرب االسالمي.
  وقال وزير الدفاع الفرنســــي 
اجلديــــد االن جوبيه االربعاء ان 
هناك «اسبابا تدفع الى االعتقاد» 
بان الرهائن الفرنســــيني احياء 
وفي صحة جيدة مؤكدا ان هناك 
«اتصاالت» مع اخلاطفني من دون 

مزيد من التفاصيل.


