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للوضع «حال إنكار» في ورامسفيلد سياسته في عن تغيير يتحدث بوش

العراق بشأن أميركية لمجموعة شهادته سيقدم بلير

ف ب أ § لندن، واشنطن -

ـــس ـــي رئ مـــكـــتـــب  ـــــن  ـــــل أع  ]
ــاء ــس م الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي
الحكومة رئيس أن األول ــس أم
شــهــادتــه ــدم ــق ــي ــي بــلــيــر س ــون ط
المجموعة إلى المقبل األسبوع
عن بالبحث المكلفة األميركية
العراق. في جديدة استراتيجية
ــرة ــدائ ال عــبــر  بلير وســيــتــحــدث 
اللجنة ـــى  إل ــاء ــث ــل ــث ال الــمــغــلــقــة 
الــحــزبــيــن ــم أعـــضـــاء ــض ــي ت ــت ال
ـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي ـــه ـــم ـــج ال
الــخــارجــيــة ويـــرأســـهـــا وزيــــــر
جــيــمــس ـــق ـــاب ـــس األمــــيــــركــــي ال
بلير إن  متحدثة وقــالــت بيكر.
هذه مــع  اتــصــاالت  يجري  ــذي  ال
سيقدم إنشائها، منذ المجموعة
عن كامًال «عرضًا وزمالئه لبيكر

البريطانية». األفكار
ــت ــض رف الـــمـــتـــحـــدثـــة أن  إال 
التي المعلومات على التعليق
«الغارديان»، صحيفة نشرتها
سيحث بــلــيــر  أن أكــــدت والــتــي 
ــدء ب ــى ــل ع ــدة ــح ــت ــم ـــات ال ـــوالي ال
ـــران ــة وإي ــوري س ــع ــات م ــادث ــح م
العراق في المأزق من للخروج
ـــت ـــال وق والـــــشـــــرق األوســـــــــط.

مسئولين ــن ع نــقــال الصحيفة
بلير إن تسمهم لــم بريطانيين
ــوات ــاب ق ــح ــس ان ــو إلـــى ــدع ــن ي ل
لكنه الــــعــــراق، ـــن م ــف  ــال ــح ــت ال
على منفتح بــوش بــأن  مقتنع
في االســتــراتــيــجــيــة ــي  ف تغيير 
أعرب األثناء، هذه في العراق.
أملهم عــن ــون ــي ــان ــط ــري ب نــــواب 
طوني ــوزراء ال رئيس إجبار في 
استراتيجية وضــع على بلير
الـــجـــنـــود ـــة لـــســـحـــب ـــل ـــص ـــف م
خالل الــعــراق من البريطانيين
الــعــمــوم مــجــلــس دورة  ــاح  ــت ــت اف
الثانية إلزابيث الملكة برئاسة
أفـــادت حسبما األســـبـــوع، هـــذا 
صحيفتا ونقلت ــس. أم صحف
ــداي ــن «ص و ــز»  ــم ــاي ت «صـــنـــداي 
القوميين النواب أن إكسبرس»
ويــلــز ـــــواب ون ــن ــي ــدي ــن ــل ــت ــك االس
األربــعــاء بــاقــتــراح سيتقدمون 
ــع وض ــر إلــــى ــي ــل ــه ب ــي ـــون ف ـــدع ي
االنــســحــاب ــن ع ــان حــكــومــي ــي ب
«صــنــداي ـــرت وذك ــراق. ــع مــن ال
ــزب ــح ال ــــواب  ن أن إكــســبــرس» 
ويلز وحزب االسكتلندي القومي
برلماني ــراء إج إلــى سيلجأون
إلى له  استخدام آخر يعود قديم 

على الحكومة ــار ــب إلج  ،1923
البيان. هذا إصدار

مـــكـــالـــمـــة  ـــر  ـــي ـــل ب ــــــــــرى  وأج  
مع ــي ــاض ــم ال الــجــمــعــة هــاتــفــيــة 
«ذي صــحــيــفــة ــب  ــس ــح ب بــــوش 
أن إلى ــارت اش التي أوبزيرفر» 
التي التغيرات تناول الحديث
إستراجية على إدخالها يجب

العراق. في  التحالف 
مــنــفــصــل، ـــد ـــي ـــع ــــى ص ــــل وع
ـــي ـــرك ـــي األم تــــحــــدث الـــرئـــيـــس
األول أمـــــــس بـــــــوش ــــــــورج  ج
ــاد ــم ــت اع مـــجـــددا عـــن احـــتـــمـــال
فـــي الـــعـــراق، ــة جـــديـــدة ــاس ــي س
الجديد الدفاع وزيــر  أن  معتبرا
باتجاه سيدفع غيتس ــرت روب
عزمه بــوش ـــد وأك «الــتــغــيــيــر». 
مشددا اإلرهـــاب، مكافحة على
«الجبهة يبقى العراق  أن على
لكنه الــحــرب»، لهذه المركزية
من ــل  أق بعد واضـــح  بشكل  ــد  أك
الديمقراطيين فوز  على أسبوع
التشريعية، ــات ــاب ــخ ــت االن ــي  ف
قد التي  األفكار على منفتح أنه
مجموعة آراء وعلى يقدمونها
تعمل الشخصيات من مستقلة
مــقــتــرحــات ـــع ــى وض ــل ــًا ع ــي ــال ح
ــــراق وســيــلــتــقــيــهــا ــــع ـــأن ال ـــش ب

فــي بـــــوش الــــيــــوم (االثــــنــــيــــن)
جــانــب ـــض. ومــــن ـــي ــت األب ــي ــب ال
وزارة في المسئول صرح آخــر،
أدلمان كينيث األميركية الدفاع 
وزيــر ــأن ب «نــيــويــوركــر» لمجلة 
المستقيل األمـــيـــركـــي ـــاع  ـــدف ال
إنكار «حال  في رامسفيلد دونالد 
فـــي الـــعـــراق. ــع ــوض ــل شـــديـــد» ل
رامسفيلد صديق أدلــمــان ــال  وق
في للمجلة  طــويــلــة، فــتــرة مــنــذ 
نخسر إننا له  «قلت معه  مقابلة
ــاف ــراق». وأض ــع ال الــحــرب فــي
ــدد ع هــو  ــي  ــت ــدم ص أثــــار ـــا  «م أن 
الــذيــن الــعــراقــيــيــن المحترفين 
اختاروا بلدهم. الناس يغادرون
بحاجة ــا ــن أن ويــبــدو ــل،  ــي ــرح ال
ما وســألــتــه:  بــديــلــة. خــطــة  إلــى 
هو اآلن نفعله  مــا ألن الــبــديــل؟
أن إلـــى ـــــار وأش ــر».  ــس ــخ ن أنــنــا 
ــه. رأي يستحسن  ــم ل رامسفيلد
حــال فــي ـــان: «كــــان ـــم وقــــال أدل
تعجبي ـــار أث ــم  ث ــد.  ــدي ش ــار  ــك إن
طرح نفسه. مــع حـــوار ــراء ــإج ب
أو   15 لــمــدة أسئلة نفسه على 
إننا  قال أجابني.  ثم  دقيقة  20
في الحرب نخسر  أن  نستطيع
نخسر أن يمكننا ال لكن أميركا، 

العراق». في

بريطانيا في سابق سفير وتوقيف المتحدة... استبدال األمم نجاد يدعو إلى أحمدي

طرد مركزي آالف جهاز 3 تشغيل تلمح إلى إيران
ب أ د آي، بي - يو لندن § طهران،

تقوم أن احتمال إلى أمس إيران لمحت ]
وجددت  مركزي، طرد جهاز آالف 3 بتشغيل

مهاجمتها. مغبة من «إسرائيل» تحذير
المؤتمر خـــالل اإليـــرانـــي التلميح ـــاء  وج
وزارة باسم للناطق األسبوعي الصحافي
وعن حسيني. علي محمد اإليرانية الخارجية
المركزي، الطرد أجهزة من سلسلتين تشغيل
 142 تضمان سلسلتين «إن  حسيني: ــال ق
ــالن ــواص ت مــنــهــمــا ــل ــك ـــرد مـــركـــزي ل ــاز ط ــه ج
«الخبراء أن  وأضـــاف حاليا». نشاطاتهما
متابعة على حاليا يعكفون  والمسئولين
آالف  3 بتشغيل المرتبطة  األخرى الخطوات
الوكالة ــراف  ــإش ب وذلـــك  مــركــزي ــرد  ط جــهــاز 

الذرية». للطاقة الدولية
إذا ــه أن حسيني أوضـــح ـــرى، أخ جهة  مــن 
حيال ومحدداً رسمّيًا اقتراحًا أميركا قدمت
فإن ــران إي إلى وقضاياها المنطقة مشكالت 
على رداً حسيني كالم وجاء ستدرسه. طهران
بريطانيا وزراء  رئيس اقتراح بشأن  ــؤال س
جــورج األمــيــركــي الرئيس على بلير طــونــي 

وسورية. إيران التفاوض مع بشأن بوش
من ــل»  ــي ــرائ «إس حسيني حـــذر ـــك،  ذل إلـــى 
ردهــا ألن ـــران؛  إي ضــد «حــمــاقــة» ــة  أي ــاب  ــك ارت

مساعد وكان وحازمًا ومدمراً. سريعًا سيكون
«إن أخـــيـــراً:  قـــال ــي ــل ــي ــرائ اإلس ــاع  ــدف ال ـــر  وزي
المسعى بمثابة سيكون إيران على الهجوم
من البلد هــذا منع إلــى  لـ(إسرائيل) النهائي 

نووية». أسلحة حيازة
محمود اإليراني الرئيس  دعا  جانبه، ومن
بديل عن  البحث إلى  آسيا دول  نجاد أحمدي 

العالمية. الصراعات لحل المتحدة لألمم
البرلمانات اتحاد في نجاد أحمدي وقــال
ال ـــه أن ــد ــق ــت الـــســـالم: «أع ـــل اآلســـيـــوي مــن أج
غير منظمات على  آمالنا نركز أن علينا  ينبغي
وأن قوي متنمرة نفوذ من تعاني بشدة فاعلة
جديدة لنظام خطة  عن  ذلــك  من بــدال نبحث

الدولية». للساحة
األمــم على بــالــلــوم  نــجــاد أحــمــدي  وأنــحــى 
ــوة ــط «خ ـــاذ ـــخ ات ـــن ع ــا ــزه ــج ــع الـــمـــتـــحـــدة؛ ل
ــة األم حــقــوق  إدراك نحو واحــــدة» إيجابية 
الواليات استخدام بسبب فقط الفلسطينية
في (الفيتو) النقض حق وبريطانيا المتحدة
اإليراني الرئيس وقال الدولي. األمن مجلس
أن من  بــدال أنــه  المتحدة  ــم  األم على ــار «ع إنــه 
إيران تهدد أن الحقيقية العالم مشكالت تحل
بحقها تمسكها لمجرد قضية ضدها وتثير
السلمي االستخدام  في دولــّيــًا به  المعترف

النووية». للطاقة

إحدى أن طهران أعلنت حين، في ذلك جاء
قامت الخليج ــي ف االستطالعية طــائــراتــهــا
مياه في األميركي لألسطول صــور بالتقاط
اإليــرانــيــة ــم» ــال ــع «ال قــنــاة ــت  ــام وق الخليج. 
ــرات ــائ ط لحاملة ــا  ــه إن ــت ــال ق صـــور  ــرض  ــع ب
طائرة قبل من  بنجاح التقاطها  تم  أميركية

مياه الخليج. فوق طيار دون إيرانية من
بريطانيا في  أوقف منفصل، صعيد  وعلى
طلب على  بناًء األردن في سابق إيراني سفير
التخطيط بتهمة األميركية، السلطات مــن
المتحدة الواليات من عسكرية معدات لبيع

الشرطة. صرحت حسبما إيران، إلى
«ضباطًا إن الشرطة باسم متحدث وقال
طاجيك اهللا نصرت أوقــفــوا لندن شرطة فــي 
في انجلترا شرق شمال بدورهام منزله في
بموجب  الماضي، األول  تشرين أكتوبر/ 26
المتحدة». الــواليــات قدمتها تسليم مذكرة
عمالء أن  صنداي» أون «ميل صحيفة وذكرت 
في يــعــمــلــون ــارات األمــيــركــيــة ــب ــخ ــت ــي االس ف
وبحسب «فخ». في طاجيك  أوقعوا  بريطانيا
األمن وزارة في موظفون عــرض الصحيفة،
نظارات بيع  طاجيك على  األميركية  الداخلي
التصدير قوانين تحظره أمر وهو إليران ليلية
على إليه أنفسهم قدموا أن بعد األميركية،

أسلحة. تجار أنهم

(رويترز) ضحايا الحرب   ذكرى إحياء خالل مراسيم ورئيسة وزراء نيوزلندا بلير

(إي.بي.ايه) البرلمان حداد    ورئيس يتوسط وزير خارجيته متقي  نجاد أحمدي

«آجني» صاروخ تجربة تؤجل الهند
ب أ د أ، ش أ - § نيودلهي

صحافية ــر ــاري ــق ت ذكـــرت   ]
إلطـــالق ــة ــي ــان ــث ال ــة ــرب ــج ــت ال أن 
تقدمًا الهندية الصواريخ أكثر
على ــادر ــق ال  (3 ـ ــي ــن (آج ـــوة  وق
مداه ويزيد نووية رؤوس حمل
فشل  بعد كيلومتر آالف 3 على
 4 قــبــل ــــى األول ــه ــالق تــجــربــة إط
موعد يتحدد ولم تأجلت أشهر
لها مقرراً  كان أن  بعد لها جديد 
بداية أو ــاري ــج ال الــعــام نهاية 
التقارير وقالت المقبل. العام
وصفتها مــصــادر عــن نقًال ــس  أم
هـــذا إن االطــــــالع ـــة ـــع ـــواس ـــال ب
مازال أنه إلى نظراً يأتي التأجيل
تحليل ــاء ــم ــل ــع ال ــى ــل ع يــتــعــيــن 
ـــالق تــجــربــة اإلط ــاب فــشــل ــب أس
الباليستي ــاروخ ــص ــل ل األولــــى 
الماضي تموز يوليو/ شهر في
بعد ــر ــح ــب ال ـــي ف ــط  ــق س ــا  ــدم ــن ع
في الثانية مرحلته فشلت أن
على  أنه إلى وأشارت االنفصال. 
كانت الهندية الحكومة أن رغم
األبحاث منظمة برنامج مــددت
لتطوير ــة ــي ــاع ــدف ال ــر  ــوي ــط ــت وال
ــدة ــم ل الـــصـــواريـــخ الـــمـــوجـــهـــة
المكونات بعض ــإن ف ــر آخ ــام  ع

أرض/ ــاروخ ــص ــل ل ــة ــي ــاس األس
«ناج» والصاروخ «أكاش» جو
ـــت ـــازال م ـــاد لـــلـــدبـــابـــات ـــض ـــم ال
الزمني، برنامجها  عــن  بعيدة
من ــد ــزي ــم ال الــحــكــومــة يــكــبــد  مــا 
المدد لــتــجــاوز الباهظة الكلف 
تطوير ــن م لــالنــتــهــاء ــددة  ــح ــم ال
وأضــــافــــت الــــمــــكــــونــــات. ـــك ـــل ت
ــذي ال ــت ــوق ال ــي ف الــتــقــاريــر أنـــه
ـــاروخ ـــص ال ــه إدخـــــال ــي ــــرى ف ج
 1 ــح ــط «بــريــفــثــي» ســـطـــح/ س
المدى  متوسطة والنسخة و11 
الـــذي  «1 ـ «آجـــنـــي لــلــصــاروخ
كيلومتر   700 ــى إل مـــداه يصل 

ــذي ال  «2 ـ ــي ــن «آج والـــصـــاروخ
كيلومتر   1500 إلى مــداه يصل
المسلحة ـــوات ـــق ال خــدمــة فـــي 
ــت ــازال ــًا م ــوم ــي غ ـــإن ــة ف ــدي ــن ــه ال
و ـــاش» «أك ـــال ــول إدخ تــحــوم ح

الخدمة. «ناج»
ــــرت ذك ــــــر، ـــــي ســـيـــاق آخ وف
الجيش أن  أمس إعالمية تقارير
وسط بحل خطة رفض الهندي
منطقة بـــشـــأن ــان ــت ــس ــاك ب ـــع  م
قبل الجليدية الجبلية سياشين
السالم محادثات ــدء ب مــن ــام أي
في الواقعتين  الــجــارتــيــن بين 

آسيا. جنوب  منطقة 

فرنسا خارجية بوزير يجتمع المصري الرئيس

سيناء شمال جدد مطلوبين 4 ضبط
بنا أ، ش أ - القاهرة العريش، §

جدد  مطلوبين  4 على القبض إلــقــاء ــس أم ــّم  ت  ]
األمنية الحملة ــار إط فــي  العريش  جنوب  بمناطق
الخطرة العناصر  لضبط سيناء بشمال المكبرة 
القضايا بعض ذمة  على والمتهمين المطلوبين  من
وزيــر توجيهات على بــنــاًء والجنائية السياسية
مصادر وأكــدت العادلي. حبيب المصري الداخلية 
عليها الــقــبــض ــاء ــق إل ــم ت ــي ــت ال الــعــنــاصــر  أن  أمــنــيــة 
القضايا فــي الهاربين والمتهمين  المطلوبين مــن 
فيهم والمشتبه المتورطين ومن الخطرة، الجنائية

التفجيرات. قضايا خلفية على
عملها ــل  ــواص ت الحملة أن ــادر ــص ــم ال وأضــافــت 
والمناطق ــــدروب  وال ــرة ــوع ال الــجــبــال مــداهــمــة  ــي  ف
الــمــتــطــرفــيــن ـــــــار الـــصـــحـــراويـــة والــــزراعــــيــــة وأوك

في والمطلوبين والمتهمين القانون عن والخارجين
األحكام. من تنفيذ القضايا والهاربين مختلف

ــالل خ - ـــرت ـــف أس ـــد  ق ــة ــي ــن األم ــة  ــل ــم ــح ال ـــت  ـــان وك
فرداً   31 على القبض إلقاء عن   - الماضي األسبوع
تنفيذ ــن م والــهــاربــيــن  الــقــانــون ــن  ع الــخــارجــيــن  ــن  م
والتهريب ــالح ــس وال الــتــطــرف قضايا فــي ــام  ــك األح
الجنائية والجرائم القضايا بعض في والمطلوبين
آخر، صعيد على سيناء.  شمال بمحافظة  ــرى األخ
مع ــس أم مــبــارك حسني  المصري  الرئيس اجتمع 
ــالزي ب ـــت دوس فيليب الــفــرنــســي  الــخــارجــيــة ـــر  وزي
وتم حاليًا. القاهرة ــزور ي ــذي  ال له المرافق والــوفــد
أحمد الخارجية وزيــر حضره الــذي االجتماع خالل
الساحتين على  األوضاع  تطورات  بحث أبوالغيط،
البلدين. بين الثنائية والعالقات والدولية اإلقليمية

(إي.بي.ايه) جبلية  منطقة فوق باكستانية تحلق مروحية

بإبعاد أئمة تكلف بريطانيا
التطرف عن اإلرهابيين

ب أ د آي، بي نيودلهي - يو § لندن،

أن عــن ــس أم ــادرة ــص ال صــنــدي» أون «سكوتلند صحيفة  كشفت   ]
تتمتع التي السجون إلى  معتدلين أئمة سترسل البريطانية  السلطات
من فيهم المشتبه  إلبعاد يائسة محاولة في مشددة أمنية بــإجــراءات
على منهم خطراً التي تجعل المتطرفة األفكار عن المحتجزين اإلرهابيين

البريطاني. المجتمع
األســلــوب ستحاكي البريطانية «الــحــكــومــة إن الصحيفة ــت  ــال وق
فقدت أنها من  المخاوف تنامي جراء التأهيل إعادة برامج في  السعودي
والعمليات التطرف تهديد لصالح الساخط  المسلم الشباب من جيًال
تخطط البريطانية األمن أجهزة أن  إلى وأشــارت  المحتملة». اإلرهابية
في البريطانية الجامعات في العاملين جواسيسها عدد لزيادة أيضًا
مرتع إلى تحولت  الجامعات هذه أن من التحذيرات على ردها  معرض
سياق وفي «القاعدة». تنظيم ضمنها ومن المتطرفة اإلسالمية للمنظمات
أمنية قيوداً فرضت الهند في  «السلطات  إن  إعالمية  تقارير قالت آخــر،
االتحادي التحقيقات مكتب  من تحذير  بعد  أمس الكبرى  المطارات في
تستهدف معروفة غير إرهابية جماعات أن من آي) بي (إف األميركي
دي «إن  قناة وأفادت  المتحدة». الواليات إلى المتجهة الطائرات خطف
نيودلهي في الدولية المطارات في أعلنت قصوى تأهب حال أن في» تي
تلك من القادمة الرحالت وخضعت وبانغالور وتشيناي ومومبي وكلكتا

إضافية. أمنية تفتيشات إلى المدن

اإليمان» «جامعة صالح:
لإلرهاب وكرًا ليست

بي آي § صنعاء - يو

اإليمان» «جامعة عن أمس صالح عبداهللا دافع الرئيس اليمني علي ]
ليست إنها ــال: وق الزنداني، عبدالمجيد الشيخ يرأسها التي  األهلية 
الثانية هي للجامعة مفاجئة زيارة  خالل صالح وقال لإلرهاب». «وكراً 
أبناءنا نصنف أن وال يجوز أبناءنا نصف ال «نحن أشهر: ثالثة من أقل في
صوفي وهذا شيعي وهذا سني هذا ونقول  فكري أو مذهبي أساس على
كانت «لو صالح وأضاف المجتمع».  أبناء  بين التفرقة  يكرس ذلك كون
أنتم وموقفكم  اآلن  فيها كنت  لما اإلرهــاب أوكار من وكراً اإليمان  جامعة
واصفًا وسطية» «الجامعة أن على تشديده وجدد جيد». شيء وشيخكم
االنتخابات في موقفهم شاكراً لشيخهم الزنداني «المعتدلين»، بـ طالبها
الرئاسيةوالمحليةالتيشهدهااليمنفيسبتمبر/أيلولالماضي.ويعد
اإلرهاب تمويل قضايا في األميركية لإلدارة المطلوبين أهم أحد الزنداني
أمام القضاء مجال فتحه عن صالح وأعلن «القاعدة». لتنظيم واالنتماء

للقضاء. العالي المعهد في التأهل بعد اإليمان جامعة طالب
قضايا فــي  متخصصة استئنافية محكمة أيـــدت ـــرى، أخ جهة  مــن 
من بالسجن قضى ابتدائيًا حكمًا أمس صنعاء، في الدولة وأمن اإلرهاب
شرق  شمال مأرب بمحافظة اإليطاليين السياح لخاطفي  عامًا 20 إلى   5

اليمن.

البويرة في المتشددين ضد عملية يشن الجيش

بجرائمها لالعتراف مجددًا فرنسا الجزائر تدعو
ب أ د رويترز، - § الجزائر

الروابط لتحسين استعدادها الجزائر جددت ]
ارتكبتها التي بالجرائم باريس اعترفت إذا فرنسا مع

عاما. 130 استمرت التي أثناء فترة االحتالل
بلخادم عبدالعزيز الحكومة رئيس تأكيد وجاء
رسمية زيارة من  يومين من اقل قبل الجزائر  موقف
من الذي ساركوزي نيكوال الفرنسي  الداخلية لوزير
المقبلة. الرئاسة النتخابات يترشح  أن المتوقع
السبت مساء من  متأخرة  ساعة في  بلخادم  ــال وق
الوزراء بقية بحضور التلفزيون نظمه منتدى خالل
استعداد على إننا للفرنسيين «نقول الحكومة في
المشتركة المصلحة تــخــدم وديـــة عــالقــات إلقــامــة 
بجرائمها». فرنسا تعترف أن شريطة للطرفين
أن الــجــزائــري الشعب  مــن نطلب ال «نحن  وأضـــاف 

ينسى».
االستفتاء موعد أن بلخادم أكــد ــرى، أخ جهة من 
إن ـــال  وق الــتــأخــيــر.  بعض سيشهد الــدســتــور  على 
ــودات ــس م ثـــالث حــالــيــا ـــدرس ي بوتفليقة  الــرئــيــس 
سيعلن واحـــدة  يختار أن وبعد الــدســتــور لتعديل 

االستفتاء. تنظيم موعد
ــوزراء ال رئيس قــال المغرب مع العالقة وبشأن

في الــمــغــرب ــع م تختلف ــر ــزائ ــج «ال إن  ــري  ــزائ ــج ال
(الجزائر) نحن الغربية... الصحراء قضية معالجة
هي الصحراء قضية أن نعتبر الدولية والمجموعة

استعمار». تصفية قضية
وحدات بأن أمس جزائرية مصادر أفــادت أمنيًا،
يوم الخميس منذ تشن الجزائري من الجيش خاصة

«اإلرهاب» لمكافحة حملة الماضي
تعقب بهدف العاصمة شــرق البويرة ــة والي في 
ردا الحملة وتأتي  السلفية. الجماعات قادة  من عدد
عسكرية دورية له تعرضت كانت الذي الهجوم على
من عشرة مقتل عن  وأسفر الماضي األربعاء  مساء

آخرين. 21 أفرادها وإصابة
الحكومة أن  أمس تقارير ذكرت آخر، صعيد  على
الخاصة الرقابة ــراءات إج تعزيز قررت الجزائرية 
وأوضـــحـــت الــشــرعــيــة. ــر ــي ــة الــهــجــرة غ ــه ــواج ــم ب
قررت السلطات  أن الجزائرية «الشروق» صحيفة 
تضمنت كما السواحل، على المراقبة مواقع زيــادة
المروحيات مــن مــزيــد اســتــخــدام أيــضــا ــــراءات  اإلج
من الغربية المناطق وخصوصا في المراقبة لتعزيز
من مئات رصد تم حيث وهران، منطقة والسيما البالد

هناك. الشرعيين غير المهاجرين

العام 2006 بداية مطلع ومدني متمرد 3700 بين مقتل

األمني الوضع على لالطالع أفغانستان في أممي وفد
ف ب أ ب أ، د - § كابول، ميونيخ

عــــالــــي ـــــــــــد وف ـــــــــــل  وص  ]
األمـــن ــس ــل ــج م الــمــســتــوى مـــن
ــة ــي ــان ــغ األف ــة ــم ــاص ــع ـــي ال ـــدول ال
الــبــرامــج عــلــى كــابــول لــالطــالع
البالد. تواجه التي والتحديات
الياباني السفير الــوفــد ويـــرأس
مندوبين ويضم أوشيما كينزو
وفرنسا والدنمارك األرجنتين من
الروسي واالتحاد وقطر واليونان
وسلوفاكيا وبريطانيا والواليات

المتحدة.
الــمــســاعــدة ــــت بــعــثــة ــــال وق
إن ــان ــت ــس ــان ــغ أف ـــي  ف ـــة  ـــي ـــدول ال
أيام أربعة تستغرق التي الزيارة
الرئيس مع اجتماعات ستشمل
ووزراء قرضاي حامد  األفغاني
المدني المجتمع وممثلي آخرين

المتحدة. ووكاالت األمم

تقرير قـــال  األثـــنـــاء، هـــذه  ــي  ف
أكثر قتل ــه إن ــس أم نشر رســمــي 
ومــدنــي  مــتــمــرد  بــيــن   3700 ــن م
في اعـــــتـــــداءات أو ـــارك  ـــع م ـــي  ف
الــعــام بــدايــة أفــغــانــســتــان مــنــذ
أضـــعـــاف أربــــعــــة أي   ،2006
في وجاء الماضي. العام عددهم
والتنسيق المراقبة مجلس تقرير
ممثلين يــضــم  الــــذي الــمــشــتــرك 
واألسرة األفغانية الحكومة عن
إلى أدت «التمرد حركة أن الدولية
منذ  شخص   3700 من أكثر مقتل
...2006 الثاني كانون يناير/
العام عددهم أضعاف أربعة أي
إلى التقرير يشير وال .«2005
لكن قتلوا، الذين المدنيين عــدد
الــدولــيــة ــات ــم ــظ ــن ــم ــب ال ــس ــح ب
قتل اإلنسان، حقوق عن للدفاع

منهم. ألف نحو

ــر ــرآخ ــري ــق ت إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد
ــس أم ــر ــش ن ـــوس» ـــوك لــمــجــلــة «ف
حلف لــقــوات األعــلــى القائد ــأن  ب
في ــي (الـــنـــاتـــو) ــس ــل ــال األط ــم ش
في يــأمــل جــونــز جيمس  أوروبــــا 
بجنوب ألمانية  ــوات ق مشاركة
يــود إنــــه أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــــال
في ــان ــم األل بالجنود الترحيب
تردد أسباب يتفهم لكنه الجنوب،
الدفع بشأن وشكوكها ألمانيا

المعارك. منطقة في بجنودها
جونز دعا نفسه،  الوقت  وفي
المختلفة القيود  رفع إلى  مجددا
دولة   37 مهمات على المفروضة
في ــة ــارك ــش ــم ال ـــدد الــــدول هــي ع
عمليةأفغانستان.وقال«سيمثل
أثر له كبيرة وسيكون خطوة ذلك
اإلمــكــانــات ــاق ــط عــلــى تــوســيــع ن

المشاركة». للقوات المتاحة


