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وا�سنطن/ الوكاالت 
اعلن الرئي�س االمريكي باراك اوباما انه يتحمل امل�س�ؤولية الكاملة 
جلهة االخفاق يف منع حماولة االعتداء على طائرة ي�م عيد امليالد، 
املطارات  اال�ستخبارات وامن  اجهزة  ا�سالحات يف  �سل�سلة  معلنا 
للت�سدي لتنظيم القاعدة. فيما امر الرئي�س االمريكي باراك اوباما 
بعدما  ف�رية"  "اجراءات  باتخاذ  واال�ستخبارات  االم��ن  وك��االت 

ف�سلت يف ك�سف خطة لتفجري طائرة ركاب يف عيد امليالد.
ح�ل  تقرير  اول  اخلمي�س  م�ساء  االبي�س  البيت  ك�سف  وفيما 
تفجري طائرة  بعد حماولة  اال�ستخبارات واالمن  اجهزة  اخفاقات 
مدنية امريكية يف 25 كان�ن االول ، اكد اوباما ان خمتلف الدوائر 
تلك  تطبيق  عن  م�س�ؤول�ن  عنها  و"امل�س�ؤولني  االدارة  يف  املعنية 

اال�سالحات".
ق�سروا  حال  يف  امل�س�ؤولية  حتميلهم  �سيتم  "اجلميع  ان  وا�ساف 

يف هذا االمر".
"ل�ست  االبي�س  البيت  يف  القاها  مقت�سبة  كلمة  يف  اوباما  وق��ال 
مهتما باملاآخذ مبقدار اهتمامي مبعرفة هذه االخطاء وت�سحيحها 

لننعم ب�سالمة اكرب النني يف النهاية امل�س�ؤول ال�حيد".
وكان اوباما قد ندد الثالثاء ب"اخفاق" اجهزة اال�ستخبارات الذي 
�سركة  طائرة  منت  على  بال�سع�د  املطلب  عبد  ف��اروق  لعمر  �سمح 
التابعة ملجم�عة دلتا اثناء الرحلة 253 من  ن�رث�ي�ست ايرالينز 
ام�سرتدام اىل ديرتويت وه� يحمل متفجرات مل يتم ر�سدها، يف 
حني كان ا�سمه مدرجا على قائمة م��سعة من اال�سخا�س اخلطريين 

حت�ي ح�اىل 500 الف ا�سم.
حماية  عن  الكاملة  امل�س�ؤولية  احتمل  رئي�سا،  "ب�سفتي  وا�ساف 

بالدنا وم�اطنينا. وحني يخفق النظام فانني امل�س�ؤول".

جمع  يف  تخفق  مل  االمريكية  اال�ستخبارات  اجهزة  ان  واو���س��ح 
املعل�مات او تقا�سمها، بل يف مقاطعة عنا�سر امل�ؤامرة التي كانت 

يف ح�زتها.
�سد  حربا  "تخ��س  املتحدة  ال���الي��ات  ب��ان  اي�سا  اوب��ام��ا  وذك��ر 
�سل�ك  تغيري  من  يتمكن�ا  لن  االرهابيني  ب��ان  واع��دا  القاعدة"، 

االمريكيني.
من  �سغرية  ع�سابة  ولي�س  بالدنا،  �سل�ك  يحدد  من  "نحن  وق��ال 

اال�سخا�س يريدون قتل رجال ون�ساء واطفال ابرياء".
برينان  ج�ن  االره��اب  مكافحة  �س�ؤون  يف  اوباما  م�ست�سار  وقال 
لل�سحافيني "قلت للرئي�س الي�م انني خذلته.. قلت له اأنني �ساق�م 
اداءنا �سيك�ن اف�سل كفريق"، يف وقت  بعملي ب�سكل اف�سل وان 
اوحى اوباما بانه ي�ستبعد اي ا�ستقاالت، م�سددا على ف�سل النظام 

ككل.
"مل تكن نتيجة اخفاق �سخ�س  وقال الرئي�س ان حماولة التفجري 
معني او منظمة معينة، بل اخفاقا معمما على النظام عرب املنظمات 

وال�كاالت".
واو�سح ان النظام االمني االمريكي واجهزة اال�ستخبارات اخفقت 
منت  على  بال�سع�د  املطلب  لعبد  �سمح  ما  م�ست�يات،  ثالثة  على 

الطائرة.
واتهم اجهزة التج�س�س االمريكية بعدم ابداء "�سرا�سة" يف مطاردة 
جمم�عة القاعدة يف جزيرة العرب التي خططت للعملية، ثم بعدم 

حتليل املعل�مات التي مت جمعها بال�سكل املالئم.
القائمة  يف  امل��الئ��م  بال�سكل  املعل�مات  ادراج  يتم  مل  ذل��ك  وبعد 

االمريكية لال�سخا�س اخلطريين ال�اجب مراقبتهم.
او  اف��راد  بتكليف  تعليمات  اوباما  ا�سدر  االخفاق،  هذا  وملعاجلة 

فرق متابعة املعل�مات اال�ستخباراتية من اجل معاجلة اي �سبهات 
ب�ج�د خماطر حمتملة ول�سمان املحا�سبة.

وقال انه يتعني تقا�سم التقارير اال�ستخباراتية بني خمتلف االجهزة 
تعديالت  وادخ���ال  اف�سل  ب�سكل  وحتليلها  اك��رب  ب�سرعة  ال�سرية 

وحت�سينات اىل اجراءات ادراج اال�سماء على قائمة االرهاب.
"حل�ل جذرية"، تعهد يف ال�قت  واذ حذر اوباما من عدم وج�د 

نف�سه بت�ظيف "ا�ستثمارات �سخمة" يف امن الطريان.
الت�سدي  اىل  تهدف  جديدة  ا�سرتاتيجية  ب��سع  اوب��ام��ا  ووع��د 
بني  املجندين  م��ن  جديد  جيل  اج��ت��ذاب  اج��ل  م��ن  القاعدة  جله�د 

ال�سبان امل�سلمني.
وقال"نعلم ان الغالبية الكربى من امل�سلمني ترف�س القاعدة .. لكن 
من ال�ا�سح ان القاعدة ت�سعى ب�سكل متزايد لتجنيد افراد ال يعرف 
لهم اي رابط باالرهاب، لي�س يف ال�سرق االو�سط فقط ولكن اي�سا 

يف افريقيا ويف اماكن اخرى، لتنفيذ خمططاتها".
واو�سح "لهذا ال�سبب اعطيت االمر لفريقي لالمن الق�مي بتط�ير 
املجندون  يطرحها  التي  الفريدة  التحديات  تعالج  ا�سرتاتيجية 
املعزول�ن". وقال "يجب ان نق�ل بكل و�س�ح للم�سلمني يف العامل 
با�سره ان القاعدة ال تقدم �س�ى روؤية مفل�سة من الب�ؤ�س وامل�ت، 
اىل  تقف  املتحدة  ال�اليات  فيما  م�سلمني،  ا�سقاء  قتل  ذلك  يف  مبا 

جانب الذين يبحث�ن عن العدالة والتقدم".
من جهتها تعهدت وزيرة االمن الداخلي جانيت ناب�لتان� باعتماد 
نهج جديد "متعدد امل�ست�يات" داعية الدول االجنبية اىل اال�سطالع 

بدورها ل�سمان امن م�اطنيها وكذلك امن ال�اليات املتحدة.
وقالت "كان هناك ركاب من 17 بلدا على الرحلة 253. هذه م�ساألة 
واعدة  فح�سب"،  املتحدة  بال�اليات  تتعلق  م�سالة  ولي�ست  دولية 

باقامة تعاون دويل لتح�سني املعايري االمنية.
يف  ال�س�ئي  للم�سح  جهاز   300 ن�سر  عملية  بت�سريع  وتعهدت 
العدد،  هذا  زي��ادة  احتمال  اىل  م�سرية  املطارات  يف  �سنة  غ�س�ن 
تكن�ل�جيا  لتط�ير  حثيث  ب�سكل  �ست�سعى  احلك�مة  ان  وقالت 

جديدة للر�سد.
كذلك �سيتم التدقيق ب�سكل اكرب يف ل�ائح االرهاب ون�سر عدد اكرب 
من فرق االمن املجهزة بكالب ب�لي�سية يف املطارات ومن عنا�سر 

االمن باللبا�س الع�سكري واملدين، مبا يف ذلك على الطائرات.
وي�اجه اوباما م�جة انتقادات منذ حماولة االعتداء واعترب عدد 
التي  انه ما زال يجهل طبيعة املخاطر االرهابية  من اجلمه�ريني 

حتدق بال�اليات املتحدة.
"اننا  وقال  االتهامات  هذه  تبديد  كلمته  يف  حاول  اوباما  ان  غري 

نخ��س حربا".
وتابع "نخ��س حربا �سد القاعدة، وهي �سبكة عنف وحقد وا�سعة 
النطاق هاجمتنا يف 11 ايل�ل وقتلت ح�اىل ثالثة االف �سخ�س 

بريء وتخطط ل�سربنا من جديد".
واكد "�سنفعل كل ما ينبغي القيام به لهزمها".

تعتزم  انها  اي��ه(  اي  )�سي  املركزية  اال�ستخبارات  وكالة  واعلنت 
زيادة عدد املحللني الذين يتابع�ن م�سائل اليمن وافريقيا.

"ر�سميا"  بت�زيع  تق�سي  اوام��ر  بانيتا  لي�ن  مديرها  ا�سدر  كما 
وت�زيع  �ساعة   48 خالل  حمتملني  ارهابيني  ح�ل  معل�مات  اي 

ال�سجالت املتعلقة بامل�ستبه بهم.
وامر بانيتا ال�سي اي ايه مبراجعة املعل�مات املتعلقة باملتحدرين 
من "بلدان مثرية للقلق" وب��سع ت��سيات يف حال ت�جب تعديل 
املتحدث  افاد  ما  وفق  باالرهاب،  بهم  امل�ستبه  قائمة  على  و�سعهم 

هذه  ان  غ��ري  ب��ر���س.  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  ت�سريح  يف  ليتل  ج����رج 
االجراءات مل تر�س بع�س اجلمه�ريني.

وقال ال�سنات�ر اجلمه�ري ج�ن ك�رنني "اخ�سى ان يك�ن اهتمام 
الرئي�س بنظام ال�سمان ال�سحي وغريه من امل�سائل الداخلية الهاه 

عن .. ابقاء امتنا وم�اطنينا مباأمن من اي �سرر".
اىل ذل���ك ام���ر ال��رئ��ي�����س االم��ريك��ي ب����اراك اوب��ام��ا وك����االت االمن 
"اجراءات ف�رية" بعدما ف�سلت يف ك�سف  واال�ستخبارات باتخاذ 

خطة لتفجري طائرة ركاب يف عيد امليالد.
هذه  ان  احل��ك���م��ة  ادارات  اىل  وجهها  م��ذك��رة  يف  اوب��ام��ا  واك���د 
االجراءات -- التي ت�سمل حت�سني التقنيات االمنية ومراجعة طرق 
�سرورية   - ارهابي�ن  بانهم  ي�ستبه  الذين  ح�ل  املعل�مات  ادارة 

لتط�يق ال��سائل التكتيكية اجلديدة للمجم�عات النا�سطة.
اج��راءات  اتخاذ  ان��ه يجب  "ا�ستنتجت  امل��ذك��رة  اوب��ام��ا يف  وق��ال 

ف�رية لتعزيز امن ال�سعب االمريكي".
يف  ال�سعف  لنقاط  نظرا  �سرورية  االج��راءات  "هذه  ان  وا�ساف 
اف�ست اىل  التي  ال�قائع  ك�سفتها  التي  الب�سرية  النظام واالخطاء 

)حماولة االعتداء يف( اخلام�س والع�سرين من كان�ن االول.
يف  ت�ؤخذ  ان  بعد  و�سحبها  التاأ�سريات  منح  ق�اعد  مراجعة  منها 

االعتبار املخاوف من التهديدات االرهابية.
امل�سافرين مع احرتام احلق  تفتي�س  اجراءات وتقنيات  وحت�سني 
التعاون مع حك�مات اخرى ح�ل امن  يف اخل�س��سية. وتعزيز 
يف  اال�ستخبارات  وك��االت  ملختلف  االدوار  وت��سيح  امل��ط��ارات. 

التدقيق باملعل�مات ح�ل التهديدات االرهابية.
وحت�سني ا�ستخدام التكن�ل�جيا الدارة املعل�مات وربط التفا�سيل 

املتعلقة بتنقالت امل�سب�هني وغريها من معل�مات اال�ستخبارات.

�لرئي�س �لكرو�تي ب�سيافة نظريه �لكو�سويف.. )�أ. ف. ب(

اوبام��ا يحّم��ل نف�س��ه م�س�ؤولية االخف��اق االمني يف طائ��رة عيد امليالد 
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مدريد/ الوكاالت 
االرجح،  على  ج��دال  �ستثري  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  باعالنها 
ال�س�ؤون  يف  كامال  دوره��ا  لعب  يف  ارادتها  مدريد  تبدي 
معاهدة  عن  املرتتبة  اجلديدة  املعطيات  رغم  االوروبية 
االحتاد  رئي�س  اىل  مبدئيا  املجال  تف�سح  التي  ل�سب�نة 
ف��ان روم��ب���ي الم�ساك زمام  ال��دائ��م ه��رم��ان  االوروب����ي 

املبادرة.
اي�سا  ه�  ال�سابق  البلجيكي  ال���زراء  رئي�س  اب��دى  وقد 
االوروبية بني كربى  االقت�سادية  امللفات  نيته يف و�سع 

اول�ياته.
واع��ل��ن رئ��ي�����س احل��ك���م��ة اال���س��ب��ان��ي��ة خ������س��ي��ه ل�ي�س 
رودريغث ثاباتريو م�ساء اخلمي�س ان احلك�مة اال�سبانية 
تن�ي فتح النقا�س، اعتبارا من القمة املقبلة التي �سيعقدها 
القادة االوروبي�ن يف 11 �سباط يف بروك�سل، ح�ل �سبل 

النه��س بالنم� الذي ما زال واهنا يف اوروبا.

ح�ل  النقا�س  فتح  باملنا�سبة  االوروب��ي  االحت��اد  وين�ي 
ا�سرتاتيجية جديدة لل�سن�ات الع�سر املقبلة بدال من تلك 
 2000 �سنة  وانطلقت  "ل�سب�نة"  ا�سم  عليها  اطلق  التي 
وكانت تطمح ان جتعل من اوروبا اقت�ساد املعرفة االكرث 

تناف�سية يف العامل بحل�ل 2010.
لكن ذلك الهدف مل يتحقق النه كان اقرب اىل �سل�سلة من 

الن�ايا احل�سنة التي ال تلزم احلك�مات.
ا�سهر  �ستة  طيلة  تت�ىل  التي  ا�سبانيا  تن�ي  وبالتايل 
عليها  ابقت  التي  االوروب��ي  رئا�سة االحتاد  وحتى مت�ز 
معاهدة ل�سب�نة يف بع�س املجاالت، ا�ستخال�س العرب من 

ذلك الف�سل.
لنا  ت��ك���ن  ان  حتما  ال�����س��روري  "من  ث��اب��ات��ريو  واع��ل��ن 
بحل�ل 2020 ا�سرتاتيجية جديدة تك�ن ملزمة" جلعلها 

"ناجعة".
االوروبية  ال��دول  �ستحددها  التي  االه��داف  ان  وا�ساف 

حتفيزية  اج���راءات  تت�سمن  ان  "يجب  من�ها  لتح�سني 
وذكر  دوره��ا.  ال��دول  تلعب  مل  ت�سحيحية" اذا  واخ��رى 
ال�س�ق  التقنيات اجلديدة مع حترير  باخل�س��س جمال 

الرقمية و�س�ق الطاقة.
واو�سح وزيره املنتدب لل�س�ؤون االوروبية دييغ� ل�بيث 
املقرتحة  االراء  وم��ن  االجت��اه��ات.  تلك  بع�س  غ��اري��دو 
امل�ساعدات  من  مزيد  من  اداء  االف�سل  ال��دول  ت�ستفيد  ان 
املقابل  "لت�سجيعها" ويف  املجاالت  بع�س  االوروبية يف 

معاقبة الدول اال�س�اأ اداء.
وهل يعني ذلك انه �سيك�ن لالحتاد االوروب��ي احلق يف 
ا�سافة  االع�ساء  للدول  ال�طنية  امليزانيات  خيار  تقييم 
ارتفاع  من  ا�سال  حتد  التي  اال�ستقرار  معاهدة  متليه  ملا 

العجز العم�مي؟
القرارات  "تفادي  االق��ل  على  يجب  انه  غاريدو  ويجيب 

املالية التي تناق�س اال�سرتاتيجية" امل�سرتكة.

االكرث  وال���دول  بريطانيا  غ�سب  بذلك  مدريد  تثري  وق��د 
ليبريالية التي ال تتحمل اي تدخل من االحتاد االوروبي 

يف خيارات ميزانياتها ال�طنية.
لكن ثاباتريو او�سح "اعرف ان بع�س الدول ت�ؤيد مزيدا 

من ال�حدة االقت�سادية ومنها فرن�سا مثال".
وتنا�سل فرن�سا منذ �سن�ات من اجل "حك�مة اقت�سادية" 
على االقل على م�ست�ى الدول التي اعتمدت الي�رو رغم 
على  خطرا  ذلك  يف  ترى  التي  ال�سديدة  املانيا  حتفظات 

حرية البنك املركزي االوروبي يف حتديد ن�سبة الف�ائد.
يف   2008 نهاية  يف  املجال  هذا  يف  فرن�سا  ابتكرت  وقد 
قادة  قمة  عقد  اىل  مرة  الول  بدع�تها  املالية  االزم��ة  اوج 

منطقة الي�رو.
امل��ب��ادرة وان  تلك  ي��ري��د م�ا�سلة  ان��ه  ث��اب��ات��ريو  واع��ل��ن 
تلك  جتديد  يجب"  و"رمبا  مطروحة"  زالت  ما  "الفكرة 

التجربة.

اأوروبي��ة  اقت�سادي��ة  حك�م��ة  اإىل  تتطل��ع  اإ�سباني��ا 
اغتنام  يف  ا�سبانيا  ترغب 
فر�سة توليها رئا�سة االحتاد 
بفكرة  ل��ل��دف��ع  االوروب�����ي 
اوروب��ي��ة  "حكومة"  ان�ساء 
االقت�سادية  بامللفات  تعنى 
ال�سيا�سات  تن�سيق  لتكثيف 
ال���وط���ن���ي���ة م�����ع ف���ر����ض 
الدول  على  مالية  عقوبات 

املتقاع�سة.

ياأمر باتخاذ اجراءات فورية 

 كرات�سي / الوكاالت 
يف  اجلمعة  ام�س  ا�سخا�س  �سبعة  قتل   
يعتقد  م��ن��زل  ان��ه��ي��ار  اىل  ادى  ان��ف��ج��ار 
انفجار  عن  ونتج  للمتمردين  مركز  ان��ه 
بجن�ب  كرات�سي  يف  عر�سا  عب�اتهم 
ال�سرطة  اع��ل��ن��ت  م��ا  ح�سب  ب��اك�����س��ت��ان، 

املحلية.
 وان��ت�����س��ل ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة وخ���رباء 
املتفجرات جثثا وا�سلحة واحزمة نا�سفة 
للعمليات االنتحارية كما اعلن  ت�ستخدم 
امل�س�ؤول يف ال�سرطة املحلية عبد املجيد 
دا�ستي. وقال "قتل �سبعة ا�سخا�س على 
�ست  انت�سلنا  لقد  االن��ف��ج��ار.  يف  االق���ل 
ال�سابعة".  انت�سال  على  ونعمل  جثث، 
واعلن رئي�س ال�سرطة يف املدينة و�سيم 
احمد ل�كالة فران�س بر�س ان املتفجرات 

انفجرت على ما يبدو عن طريق اخلطاأ. 
جرى  التي  املتفجرات  ان  "يبدو  وق��ال 
االنفجار".  �سببت  البيت  يف  تخزينها 
واكد ان "املنزل كان ي�سغله ارهابي�ن"، 
عند  ال�سديد  احل��ذر  نلزم  "اننا  م�سيفا 
املكان  اىل  و���س��ل  وق��د  االن��ق��ا���س.  نقل 
خرباء متفجرات من اجل حتديد طبيعة 
هذا االنفجار". وقال وزير الداخلية عبد 
الرحمن ملك لل�سحافيني يف كرات�سي ان 
القتلى ال�سبع "كان�ا نائمني على ما يبدو 
االنفجار"،  وقع  عندما  املنزل  باحة  يف 
من دون ان ي��سح �سبب االنفجار. واكد 
ال�زير ان �سكان املنزل من وادي �س�ات، 
حيث �سن اجلي�س الباك�ستاين يف الربيع 
على  للق�ساء  ع�سكرية  حملة  امل��ا���س��ي 

متمردي طالبان.

مقتل �سبعة اأ�سخا�ص بانفجار 
يف كرات�سي 

بعد توليها رئا�سة االحتاد االأوروبي 

طهران/ الوكاالت 
 تعر�ست �سيارة مهدي كروبي احد زعماء املعار�سة االيرانية الطالق نار ليل اخلمي�س 
اجلمعة يف بلدة قزوين ال�سمالية، ح�سب ما اورد حزبه يف م�قعه على االنرتنت ام�س 
اجلمعة، م�ؤكدا ان احلادث مل يت�سبب �س�ى با�سرار يف ن�افذ ال�سيارة. وقال م�قع 
ع�س�  يقيمه  عزاء  يف  للم�ساركة  املدينة  يزور  كان  كروبي  ان  "�ساهامني�ز.اورغ" 
ا�سالحي �سابق يف الربملان ملتظاهرين قتل�ا يف احتجاجات املعار�سة. وذكر امل�قع 
ان "نح� 500 من عنا�سر البا�سيج و�سكان من القرى املجاورة احاط�ا باملكان الذي 
اقيم فيه العزاء ور�سق�ا املنزل باحلجارة مما ادى اىل حتطم زجاج بع�س الن�افذ".  
وقال  املبنى.  من  كروبي  ال�سغب الخراج  مكافحة  �سرطة  تدخلت  �ساعات،  اربع  وبعد 

امل�قع "فيما كانت �سيارته تغادر املكان، متت مهاجمتها واطالق النار عليها. 

تعر�ص �سيارة مهدي كروبي 
الإطالق نار يف اإيران 

تبيلي�سي/ اف ب
 ا�ستانفت رو�سيا وج�رجيا ام�س اجلمعة الرحالت 
اق��ل��ع��ت من  م��ب��ا���س��رة  ب���اول رح��ل��ة  اجل���ي��ة بينهما 
احلرب  منذ  وذل��ك  م��سك�  اىل  مت�جهة  تبيلي�سي 
الق�سرية التي دارت بني البلدين يف اب 2008، على 

ما افاد مرا�سل فران�س بر�س.
مطار  م��ن  ايروايز"  "ج�رجيان  ط��ائ��رة  واقلعت 
ال�ساعة 08،38 تغ على ان حتط يف  تبيلي�سيي يف 
م��سك� يف ال�ساعة 11،05 على ما افاد م�س�ؤول�ن 

رحالت  خم�س  �ستقلع  املجم�ع  ويف  امل��ط��ار.  يف 
و�سان  م��سك�  اىل  مت�جهة  تبيلي�سي  من  ت�سارتر 
بطر�سربغ من الثامن اىل العا�سر من كان�ن الثاين 
لكن مل تتم برجمة اي رحلة ج�ية اخرى حتى االن.

ولكن م��سك� مل تعط بعد م�افقتها على ا�ستئناف 
الرحالت املنتظمة بني البلدين.

و�سرح مدير "ج�رجيان ايروايز" تاماز غايا�سفيلي 
من  ك��ل  يف  ال��ط��ريان  "�سلطات  ان  ب��ر���س  لفران�س 
ج�ريجا ورو�سيا �ستجري مفاو�سات واآمل ان يتم 

ا�ستئناف الرحالت املنتظمة قريبا".
وقد علقت الرحالت املبا�سرة بني رو�سيا وج�رجيا 
اجل  م��ن   2008 اب  يف  البلدين  ب��ني  احل���رب  منذ 
اجلن�بية  او���س��ي��ت��ي��ا  ج��م��ه���ري��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 

املن�سقة.
جديد  كم�ؤ�سر  ت�سارتر  لرحالت  الرتخي�س  وياتي 
قرار  بعد  وج�رجيا  رو�سيا  بني  العالقات  لتح�سن 
ال��ربي��ة بني  فتح احل���دود  اع���ادة  االول  ك��ان���ن   24

البلدين املغلقة منذ ثالث �سن�ات.

بيلفا�ست / اف ب 
جرح �سرطي يف ايرلندا ال�سمالية 
عندما  اجل��م��ع��ة  ام�������س  ���س��ب��اح 
يف  مزروعة  كانت  عب�ة  انفجرت 
�سيارته، كما افادت م�سادر امنية.

ال�سرطي  ف��ان  امل�����س��در  وبح�سب 
ك���ان خ���ارج���ا ل��ل��ت��� م���ن ب��ي��ت��ه يف 

انرتمي  مقاطعة  يف  رندل�ستاون 
عندما  عمله  اىل  للت�جه  )و�سط( 

انفجرت العب�ة النا�سفة. 
انه  ظننا  ال�قت  ه��ذا  "يف  وقالت 
ان��ف��ج��ار يف حم���رك ���س��ي��ارة. لقد 
معروفة  غري  وحالته  رج��ل  ج��رح 
بر�س  وك���ال���ة  ان  غ���ري  حاليا"، 

ال�سرطي  ان  ذك��رت  ا�س��سيا�سن 
ا�سيب بجروح بالغة.

االخرية  اال�سهر  يف  وت�ساعفت 
ب�سمات  حت��م��ل  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات 
املعار�سة  امل��ت��م��ردة  امل��ج��م���ع��ات 
ت�ستهدف  وال��ت��ي  ال�سالم  لعملية 
وتثري  خ��ا���س.  ب�سكل  ال�����س��رط��ة 

جتدد  من  اخل���ف  الهجمات  ه��ذه 
املقاطعة  ه��ذه  يف  العنف  اع��م��ال 
الربيطانية التي تتمتع ب�سبه حكم 
ت�سكيل  ج��رى  ذات��ي. ويف 2007 
ح��ك���م��ة ت�����س��م ال��ك��اث���ل��ي��ك ذوي 
النزعة االنف�سالية والربوت�ستانت 

امل�ؤيدين لل�حدة.

منذ احلرب بني البلدين 

وم��سك���  تبيلي�س��ي  ب��ن  ج�ي��ة  رحل��ة  اأول 

�سرطي اإيرلندي يتعر�ص ملحاولة اغتيال

كواالملبور/ اف ب
 تعر�ست ثالث كنائ�س ماليزية لهجمات بعب�ات 
حارقة مما ادى اىل ا�سابتها با�سرار ج�سيمة، 
وذلك يف اطار اخلالف املت�ساعد ب�سان ا�ستخدام 

كلمة "الله" من قبل غري امل�سلمني. 
ب�سبب  غا�سبة  ا�سالمية  جمم�عات  ونظمت 
ترجمة كلمة "غاد" باالجنليزية اىل كلمة "الله"، 
احتجاجات �سغرية امام م�سجدين يف العا�سمة 
اجلمعة. لكن مل جتر احتجاجات وا�سعة كان من 

املت�قع ان جتري يف كافة انحاء البالد. 
وجرى ن�سر افراد من ال�سرطة للقيام بدوريات 
الكنائ�س وامل�ساجد يف كافة انحاء البالد  ح�ل 
احدى  يف  كني�سة  يف  ال��ن��ار  ا���س��رم��ت  ان  بعد 
منت�سف  عند  هج�م  يف  ك�االملب�ر  �س�احي 

الليل ادى اىل احرتاقها بالكامل. 
كني�ستني  باحتي  على  ح��ارق��ة  قنابل  والقيت 
اخريني قبل فجر ام�س اجلمعة، اال انها مل ت�سفر 

عن ا�سرار كبرية. 
الهجمات  رزاق  جنيب  ال����زراء  رئي�س  ودان 
االن�سجام  ت��ق������س  ان  مي��ك��ن  ان��ه��ا  ق���ال  ال��ت��ي 
�سكانها  غالبية  يدين  التي  ماليزيا  يف  العرقي 

ا�س�ل  من  متحدرون  فيها  ويعي�س  باال�سالم 
عرقية  نزاعات  �سهدت  والتي  وهندية  �سينية 

يف ال�سابق. 
احلك�مية  االع�����الم  ل������س��ائ��ل  رزاق  و����س���رح 
ان  علينا  االع���راق،  متعدد  جمتمع  "ب��سفنا 
نحرتم بع�سنا البع�س وال ميكن ان ن�سمح لذلك 

بالتعر�س للتهديد من قبل اي �سخ�س".
وتعهد بالتحرك ملنع اي احداث يف امل�ستقبل. 

ن�سر  مت  ان��ه  ح�سن  م��سى  ال�سرطة  قائد  وق��ال 
انحاء  كافة  يف  الكنائ�س  ملراقبة  �سرطة  رج��ال 
العامل بعد اطالق العب�ات احلارقة، وكذلك بعد 

تلقي تهديدات هاتفية الماكن عبادة اخرى. 
و�سرح يف م�ؤمتر �سحايف "ال نعلم ما اذا كانت 
مرتبطة  ام  منف�سلة  جميعها  الثالثة  الهجمات 

ببع�سها، وال زلنا جنري حتقيقات". 
وتزايدت الت�تر اال�سب�ع املا�سي عندما قررت 
ل�سحيفة  ال�����س��م��اح  العليا  امل��ال��ي��زي��ة  املحكمة 
بعد  "الله"  ا�سم  با�ستخدم  ويكلي"  "هريالد 
على  وال�سحيفة  احل��ك���م��ة  ب��ني  ط���ي��ل  ن���زاع 
ت�سدره  الذي  الق�سم  "الله" يف  كلمة  ا�ستخدام 

بلغة املاالي. 

كنائ�ص يف ماليزيا تتعر�ص لهج�م 
بالعب�ات احلارقة

كابول/ اف ب
 اعلن الرئي�س االفغاين حميد كرزاي يف مقابلة 
اىل  حتتاج  ال  ب��الده  ان  اجلمعة  ام�س  �سحفية 
"خدمات" الدول الغربية، وذلك قبل ثالثة ا�سابيع 
يف  افغان�ستان  ح�ل  ال��دويل  امل�ؤمتر  انعقاد  من 
خدمات  اىل  بحاجة  "ل�ست  ك��رزاي  وق��ال  لندن. 
الغربيني  ان  وا���س��اف  الدويل".  املجتمع  م��ن 
نعمل  ونحن  االرهاب  ملكافحة  هنا  "م�ج�دون 
االم���ن واال���س��ت��ق��رار يف  اج��ل حتقيق  م��ن  معهم 
يحرتم�ا  ان  "عليهم  وت���اب���ع  افغان�ستان". 
�سعب،  اننا  يفهم�ا  وان  وحك�متها  افغان�ستان 

اننا بلد، لدينا تاريخنا وعزتنا وكرامتنا".
يحرتمنا  اال  يعني  ال  ف��ق��رن��ا  "ان  اي�����س��ا  وق���ال 
االآخرون او ان يهين�ننا  اريد ان تفهم دول حلف 
�سمال االطل�سي ان احلرب �سد االرهاب ال تعني 
مالحقة كل رجل ملتح يعتمر عمامة ويرتدي الزي 
التقليدي". وطالب الق�ات االجنبية "بالكف عن 

تفتي�س منازل االفغان يف الليل".
حلف  ق�ات  با�ستمرار  االفغاين  الرئي�س  ويتهم 
دون  من  االفغان  املدنيني  بقتل  االطل�سي  �سمال 

متييز، اثناء مطاردتها ملتمردي طالبان.

الرئي�ص االأفغاين : 
بالدنا "ال حتتاج اإىل 

خدمات الغرب" 


