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حممد مزيد

هـل تنجح كلنتون 
فـي مو�سكو؟

كلنتون  هيالري  الأمريكية  اخلارجية  وزي��رة  ت�سعى 
يف جولتها الأوروبية التي انتهت  يف مو�سكو اأم�س، 
اىل بلورة موقف موحد مع الرو�س ازاء امللف النووي 
عرب  وا�سنطن،  تدعو  اذ  الإ�سكالية،  كثري  الإي���راين، 
العديد من الر�سائل والأقوال وال�سفرات والقنوات اىل 
ان ت�سغي طهران للهواج�س التي تقلق العامل  ب�سبب 
العقوبات  رغم  تتوقف  مل  والتي  النووية  ان�سغالتها 
طموحاتها  م��ن  للحد  امل��ت��ح��دة  الأمم  فر�ستها  ال��ت��ي 
بتخ�سيب  وق��ي��ام��ه��ا  ال���ن���ووي  ال���وق���ود  ت�سنيع  يف 

اليورانيوم.
الوليات املتحدة الأمريكية تتفهم بعقالنية ان رو�سيا 
وما  اإي���ران  النفطية  اجل���ارة  ع��ن  ب�سهولة  تتخلى  ل��ن 
وا�سنطن  وتفهم  القت�سادية"،  "امل�سالح  من  يربطهما 
"تخفيف" تلك العالقة عندما  ان رو�سيا، م�ستعدة اىل 
ث��م��ن عدم  ق��ل��ي��اًل ع��ن  م��رت��ف��ع��ًا  م���وازي���ا، او  جت��د ثمنا 
م�ساندتها اخلطاب الغربي بفر�س املزيد من العقوبات، 

واملزيد من العزلة.
متر  الأم��ريك��ي��ة   – الرو�سية  العالقات  كانت  م��ا  واذا 
�سيدة  زي��ارة  فاأن  املحللون،  يقول  كما  حرجة  مبرحلة 
يف  التلك�س  بع�س  تزيح  قد  الأمريكية  الدبلوما�سية 
ونفذه  وع��دا  اوب��ام��ا  قطع  مثلما  العالقة  تلك  خطوط 
الرادعة  الأمريكية  ال�سواريخ  ن�سب  عدم  بخ�سو�س 
يف الت�سيك �سد اإيران، ولعل ح�سول اأوباما على جائزة 

نوبل لل�سالم تندرج يف جناح الوعد الذي قطعه .. 
الأمريكية  ال��وزي��رة  جولة  يتابعون  الذين  املراقبون 
للحرب  الدويل  الدعم  اإي��ران وح�سد  الدعم �سد  حل�سد 
ك��ان��ت ج��ول��ة مطلوبة  ان��ه��ا  ي����رون  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
وناجحة، لنها �ساهمت يف توقيع التفاقية التاريخية 
بني الرمن والأتراك يف زيوريخ وو�سعت اأ�س�سا قوية 
واجلنوبية،  ال�سمالية  ايرلندا  بني  املفاو�سات  لنجاح 
اأمريكا يف  الدعم اىل م�ساندة  كما جنحت يف حت�سيد 
على  امل�ستع�سي  ال�سوؤال  ولكن  باأفغان�ستان..  احلرب 
لوزيرة  ميكن  ح��د  اأي  اىل  ه��و  م�سمونه  امل��راق��ب��ني، 
مع  م�ساعيها  يف  تنجح  ان  الأم��ريك��ي��ة  الدبلوما�سية 

مو�سكو؟
ولبد من التذكري ان املحطة الأخرية من اجلولة، يف 
مو�سكو، اأخذت كثريا من التعليقات وقراءات املحللني، 
املواقف  اىل  ال���دوام  على  ينظرون  ال��رو���س  لن  ذل��ك 
الأمريكية باحلذر والقيا�س وعدم الجنرار، لكن هذه 
من  انطلقت  رو�سية  تلميحات  امل��راق��ب��ون  ق��راأ  امل���رة، 
اإيران  على  اأق��وى  عقوبات  فر�س  قبولها   مو�سكو يف 
بحد  وه��ذه  ال��ن��ووي،  امللف  يف  التعاون  رف�ست  اذا 
ذاتها، قد ت�سكل حالة انعطافة جديدة غري متوقعة لي�س 
لالإيرانيني فح�سب وامنا قد تكون للعامل، واللقاء الذي 
يف�سح  قد  الرو�سية  والقيادة  كلنتون  الوزيرة  بني  مت 
عما يرت�سح من معان، لتلك التلميحات الأمريكية  اآنفة 

الذكر.

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

مو�شكو / الوكاالت 
هيالري  المريكية  اخلارجية  وزي��رة  اجرت 
كلينتون ام�س مع الرئي�س الرو�سي دميرتي 
ميدفيديف يف مقر اقامته يف احدى �سواحي 
الرو�سي  نظريها  وم��ع  مو�سكو،اجتماعا 

�سريجي لفروف. 
جولتها  م��ن  الخ����رية  امل��رح��ل��ة  يف  وذل����ك   ،

الوروبية التي �سملت �ستة بلدان.
رو�سيا  دعم  على  باحل�سول  كلينتون  وتاأمل 
اي��ران  ب��رن��ام��ج  ح��ي��ال  الم��ري��ك��ي��ة  للمواقف 

النووي وق�سية انت�سار ال�سلحة النووية.
ايران يوم الحد  قد حذرت  كلينتون  وكانت 
املا�سي من ان العامل لن يقف مكتوف اليدي 
اىل ما ل نهاية بانتظار ان تثبت طهران انها 

ل تنوي تطوير ا�سلحة نووية.
يذكر ان ايران، التي ك�سفت موؤخرا عن انها 
قامت بت�سييد مفاعل نووي ثاين، ت�سر على 
لالغرا�س  خم�س�س  ال��ن��ووي  برناجمها  ان 
مرا�سل  جالبني  ريت�سارد  ويقول  ال�سلمية. 
كلينتون  زي��ارة  اإن  مو�سكو  يف  �سي  بي  بي 

تاأتي يف وقت متر فيه العالقات بني رو�سيا 
والوليات املتحدة مبرحلة حرجة.

باراك  الم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإن  ال��ق��ول  وي��ك��م 
ببدء  للحكم  جميئه  اول  عند  تعهد  اوب��ام��ا 
البلدين،  ب��ني  ال��ع��الق��ات  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
يوليو/ يف  الرو�سي  بنظريه  لقاوؤه  وحقق 
املجال.  هذا  يف  التقدم  بع�س  املا�سي  متوز 
وقد ا�ستجاب الرئي�س اوباما بعد ذلك ملطلب 
المريكية  اخل��ط��ط  ع��ل��ى  بالتخلي  رو���س��ي��ا 
القا�سية بن�سب من�سات لطالق ال�سواريخ 

جمهورية  يف  ل��ل��رادار  وحم��ط��ة  ب��ول��ن��دا  يف 
الت�سيك، والتي كانت �ست�سكل جزءا من نظام 

دفاعي م�ساد لل�سواريخ.
وبالرغم من ان المريكيني ما برحوا ي�سرون 
�سئ  اي  مو�سكو  من  ينتظرون  ل  انهم  على 
لقاء ذلك، فاإنه من الوا�سح ان ال�ساأن اليراين 
الوزيرة  اع��م��ال  ج���دول  ق��م��ة  ع��ل��ى  �سيكون 
كلينتون عندما جتتمع يوم الثالثاء بالزعماء 
اإن  المريكيون  امل�سوؤولون  ويقول  الرو�س. 
او   - ان تدعم  تريد من رو�سيا  اوباما  ادارة 

على القل ان ل تعار�س - فكرة قيام جمل�س 
عقوبات  بفر�س  املتحدة  لالمم  التابع  المن 
الخرية  رف�س  ح��ال  يف  اي��ران  على  جديدة 
نهاية  قبل  اليورانيوم  تخ�سيب  عن  التخلي 
يف  الدائم  الع�سو  رو�سيا،  ان  يذكر  ال�سنة. 
جمل�س المن، ت�سر على القول اإنها ل تعتقد 

ان العقوبات �سالح فعال.
اىل  موؤخرا  امل��ح  ميدفيديف  الرئي�س  ان  ال 
عقوبات  ف��ر���س  بحتمية  ي��ق��ر  ان  اح��ت��م��ال 

جديدة على ايران.

كلينتون ت�سعى للح�سول على الدعم الرو�سي للعقوبات 
اجلديدة على اإيران

كلينتون والفروف يف مو�سكو.. )ا.ف.ب(             

م/ اإعـــادة اإعـــــالن
 تعلن دائرة �سحة الديوانية عن اجراء مناق�سة جتهيز طعام املر�سى يف م�ست�سفى احلمزة العام طبقًا للموا�سفات 
الفنية والك�سوفات املعدة وخا�سعة للتعليمات والقوانني النافذة اخلا�سة ووفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
)1( ل�سنة  2008 ومن تخ�سي�سات )املوازنة الت�سغيلية( والتعليمات اخلا�سة بتجهيز الغذية ال�سادرة عن وزارة 
بالقوانني  يتعلق  ما  وكل  العامة  ال�سحة  قوانني  ووفق  والنوعيات  والوجبات  والع��داد  الوزان  جهة  من  ال�سحة 
املتخ�س�سة  وال�سركات  املكاتب  من  باملناق�سة  بال�سرتاك  الراغبني  فعلى   ، املري�س  حلماية  امل�سرعة  والتعليمات 
بالغذية مراجعة مركز الدائرة �سعبة احل�سابات لغر�س �سراء م�ستندات املناق�سة لقاء مبلغ قدره )25000( خم�سة 
العنوان  العرو�س داخل ظرف خمتوم ومغلق مع تثبيت  ، على ان تقدم  للرد  وع�سرون الف دينار عراقي غري قابل 
الكامل على العطاء ورقم املناق�سة وا�سمها والعنوان ب�سكل كامل وان اخر موعد لغلق املناق�سة هو ال�ساعة الثانية 
الدائرة غري  املذكور وان  املوعد  اأي عطاء يرد بعد  امل�سادف 2009/10/28 وليقبل  ع�سرة ظهرا من يوم الربعاء 
امل�ستم�سكات املطلوبة  املناق�سة اجور العالن على ان ترفق  العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه  ملزمة بقبول اوطاأ 
ال�سركة او املقاول واملكتب ورقم املناق�سة  واملدرجة تفا�سيلها ادناه مع العطاء يف ظرف خمتوم ومغلق عليه ا�سم 

وتاريخها ويو�سع بداخله امل�ستم�سكات التالية: 
1-هوية غرفة جتارة خا�سة بتجهيز الغذية او هوية �سركة متخ�س�سة بالغذية نافذة ل�سنة 2009 . 

2- �سهادة تاأ�سي�س ال�سركة او املكتب. 
3- التاأمينات املطلوبة بن�سبة 1% من قيمة العطاء املقدم على �سكل خطاب �سمان من احد امل�سارف الر�سمية املعتمدة 
البنك املركزي العراقي او �سك م�سدق نافذ ملدة اربعة ا�سهر من تاريخ غلق املناق�سة معنون اىل دائرة �سحة  لدى 

الديوانية. 
4- براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ا�سلية نافذة لعام 2009 معنونة اىل دائرة �سحة الديوانية. 

5- و�سل �سراء التندر. 
6- العمال املماثلة موؤيدة ان وجدت. 

7- تقدمي منهاج عمل ا�سويل. 
8- تكون مدة التجهيز لالغذية مو�سوع العقد واملناق�سة )180( يومًا من تاريخ املبا�سرة 

9- التاأمني على املناق�سة لدى �سركة التاأمني يف حالة ر�سو املناق�سة. 
مكاتب  كونها  الكاملة  ال�سولية  امل�ستم�سكات  تقدم  الغذية  لتجهيز  املتخ�س�سة  املكاتب  كانت  اذا  حالة  يف   -10

متخ�س�سة لتجهيز الغذية. 
11- ا�ستمارة تقدمي العطاء م�سدق من ال�سركة او املقاول او املكتب. 

12-لتتحمل الدائرة اأية تبعات تاأخري او رف�س امل�سادقة على اأي م�سروع. 
13- تعاد الهوية ال�سلية اىل مقدم العطاء بعد فتح العطاءات يف حالة املطالبة بها من قبل مقدم العطاء ويجب ان 

تكون ا�سلية )غري م�سورة اأو �سكرن(. 

يف  الكائن  الب�سرة  النفطي/  التدريب  معهد  يعلن 
اعالن  اع���ادة  ع��ن  ال��زه��راء  ح��ي   � الب�سرة  حمافظة 
املناق�سة رقم 8 / ب�سرة/2009  واخلا�سة بتجهيز 
�سيارات نوع كيا ) kia-Mohave ( موها يف عدد 
مقر  مراجعة  بال�سرتاك  الراغبني  فعلى  اثنان،   )2(
املعهد ال�سعبة القانونية لغر�س �سراء جدول الكميات 
واملوا�سفات لقاء مبلغ قدره )50000( خم�سون الف 
دينار غري قابلة للرد على ان يقدم امل�سرتك كتابًا يوؤيد 
ل�سنة  لل�سرائب  العامة  الهيئة  من  ذمته  ب��راءة  فيه 
علما   2009 لعام  نافذة  جت��ارة  غرفة  وهوية   2009
ان اآخر موعد لتقدمي العطاءات ال�ساعة )12( الثانية 
ع�سرة من ظهر يوم الحد املوافق 25/ 2009/10 وان 
املعهد غري ملزم بقبول اأوطاأ العطاءات كما يتحمل من 
و�سيتم  والعالن  الن�سر  اجور  املناق�سة  عليه  تر�سو 
لأمر  م�سدق  ب�سك  مقرتنة  الغري  العطاءات  ا�ستبعاد 

املعهد.
مدير املعهد

تعلن جامعة وا�سط/ كلية الطب عن حاجتها اىل خريجني من الوائل ومن حملة �سهادة البكالوريو�س 
يف الطب واجلراحة العامة للعمل يف الكلية املذكورة وفق القرار رقم )20( ل�سنة 1999 ويف�سل ان 
يكونوا من خريجي العام الدرا�سي )2008 � 2009( فعلى الراغبني للتقدمي وممن تتوفر فيهم �سروط 
العالن تقدمي طلباتهم مع امل�ستم�سكات املطلوبة اىل ق�سم ال�سوؤون الدارية يف رئا�سة اجلامعة وملدة 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر العالن.
امل�شتم�شكات املطلوبة:�

1� تاأييد من الكلية يوؤيد فيه تخرجه من الوائل وانه خريج عام )2008 � 2009(.
2� هوية الحوال ال�سخ�سية.

3� �سهادة اجلن�سية.
4� بطاقة ال�سكن.

5� البطاقة التموينية.

اعالن مناق�شة رقم )73(/ 2009 )اعادة اعالن(
تعلن �سركة اآ�سور العامة للمقاولت الن�سائية اإحدى ت�سكيالت وزارة العمار وال�سكان الكائنة يف �سارع الن�سال / بارك ال�سعدون/ مقابل الق�سر البي�س عن وجود 

مناق�سة �سرية لتجهيز جلمود بكمية )2000 ( م3 اىل ك�سارة معمل ا�سفلت احللة يف حمافظة بابل.
اإدارة م�ساريع بابل لغر�س  القانونية او  يرجى من املقاولني من ذوي اخلربة والخت�سا�س الراغبني ال�سرتاك يف املناق�سة مراجعة مقر ال�سركة / ق�سم ال�سوؤون 
احل�سول على م�ستندات املناق�سة لقاء مبلغ مقداره )100000( مئة الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر العالن بكافة تكاليفه وعلى 
املناق�س تقدمي امل�ستم�سكات املدرجة لحقا مع عطائه و�سوف يهمل كل عطاء غري م�ستوٍف لل�سروط املطلوبة علما باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة الثانية 

ع�سرة ظهرا من يوم الحد امل�سادف 25/ 2009/10.
1� هوية غرفة جتارة جمددة لعام 2009.

2� تقدمي تاأمينات اولية مببلغ )1%( من مبلغ العطاء مبوجب �سك م�سدق او خطاب �سمان مرفق معه كتاب �سحة �سدور من امل�سرف املعتمد لأمر �سركة اآ�سور العامة 
للمقاولت الن�سائية ومبدة نفاذ العقد )دون حتديد مدة(.

3� تثبيت عنوان املقاول بالكامل مع اإرفاق �سورة من بطاقة ال�سكن والبطاقة التموينية.
4� تقدمي براءة ذمة من قبل الهيئة العامة لل�سرائب.

5� قائمة بالعمال املماثلة.
6� ل يقبل اأي حتفظ يقدم من قبل املقاول.

7� اإرفاق ن�سخة من احل�سابات اخلتامية م�سدقة من حما�سب قانوين لل�سنة املا�سية لبيان الكفاءة املالية.
8� يقدم العطاء يف ظرفني )فني + جتاري(.

معهد التدريب النفطي/ الب�سرة
اعادة اعالن املناق�سة رقم 8/ ب�سرة / 2009

رئـا�ســـة جامعـــة وا�ســـــط
م/ اع������الن

اال�شتاذ الدكتور
جواد مطر املو�شوي

رئي�س جامعة وا�شط  

جمهورية العراق 
وزارة ال�شحة 

دائرة �شحة الديوانية

العدد / 18751 
التاريخ 2009/10/13

�شعبة العقود / وحدة التعاقدات 

 املوقع مبلغ التندر درجة الت�سنيف مدة العقد ا�سم امل�سروع ت
1 رقم 

املناق�سة 
)36(

جتهيز طعام 
املر�سى يف م. 
احلمزة العام 

�سركة اغذية او 6 ا�سهر 
مكاتب متخ�س�سة 

 25000
خم�سة 

وع�سرون 
الف دينار 

م. احلمزة العام 

جمهورية العراق
وزارة العمار وال�سكان  

�سركة اآ�سور العامة للمقاولت الن�سائية
مديرية القانونية

العدد: 
التاريخ /   / 2009 م

التاريخ /   / ه� 

املدير العام
ل�شركة اآ�شور العامة للمقاوالت 

االن�شائية

 لندن/ الوكاالت 
 اعلنت ال�سرطة ان عملية احتالل نا�سطني يف منظمة 
الربملان  مبنى  �سطح  بالبيئة  تعنى  التي  غرينبي�س 
 24 بعد  الث��ن��ني  م�ساء  انتهت  ل��ن��دن،  يف  الربيطاين 

�ساعة من اطالقها وانها  اعتقلت 19 �سخ�سا.
كانوا  الذين  ال19  املحتجني  ان  ال�سرطة  وا�سافت 
م�ساء  منه  نزلوا  الثنني  املبنى  �سطح  على  يزالون  ل 

واعتقلوا. 
لدى  الث��ن��ني  الح���د  ليل  اوق��ف��وا  �سخ�سا   23 وك���ان 
خالل  ب�سروط  عنهم  اف��رج  املبنى  �سطح  من  نزولهم 
�سطح  الح��د  نا�سطا  اربعني  ح��واىل  واحتل  النهار. 
مبنى الربملان ع�سية بدء الدورة الربملانية بعد العطلة 
احلراري  الحتبا�س  لظاهرة  النتباه  للفت  ال�سيفية 
قبل قمة كوبنهاغن يف كانون الول/دي�سمرب. ون�سر 
�سيا�ساتكم  "غريوا  عليها  كتب  يافطات  املتظاهرون 

وانقذوا املناخ".
وقال جون �سوفن امل�سوؤول يف غرينبي�س ان العملية 

كللت ب"جناح كبري".
اولوية  اع��ط��اء  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  "على  وا���س��اف 
اجلو  يلوث  ل  ال��ذي  والقت�ساد  املناخية  للتقلبات 

بالكربون".
جون  العموم  جمل�س  رئي�س  اعلن  �سابق  وق��ت  ويف 
الثغرة  فتح حتقيق يف  �سيتم  انه  النواب  امام  بريكو 

المنية التي �سهدها الربملان.
ان  اري��د  لكني  هنا  المنية  الق�سايا  نبحث  "ل  وق��ال 
تقريرا  وان  اوليا  تقريرا  تلقيت  اين  للمجل�س  اق��ول 
احلادث".  ظ���روف  لتحديد  �سيفتح  ومعمقا  ع��اج��ال 
وتابع "�سنتخذ كافة التدابري الالزمة". ويف ال�سنوات 
مو�سع  ال��ربمل��ان  مبنى  ام��ن  م�ساألة  ك��ان��ت  الخ���رية 

ت�ساوؤلت.

ال�سرطــة تعتقــل نـا�سطني احتــال مبنـى 
الربملان الربيطاين 

�ســوهــد حيــــًا  الفيليبــني  فـــي  الكاهــــن االيرلنـــــدي املخطــوف 

توقيـــف اإ�ســـالمــي األبانـي متهم بالتحري�ض علـى االرهــــاب 

باغاديان / اف ب
الكاهن  ان  ال��ث��الث��اء  الفيليبيني  اجلي�س  اع��ل��ن   
اليرلندي البالغ الثامنة وال�سبعني من العمر الذي 
امل�سلمني  معقل  الفيليبني  جنوب  يف  الحد  خطف 
�سوهد حيا. وخطف م�سلحون الب  النف�ساليني، 
م�ساء  منزله  هاجموا  بعدما  الحد  �سينوت  مايكل 
يف م��دي��ن��ة ب��اغ��ادي��ان )ج���ن���وب(. وق���ال اجل���رنال 
الكاهن  ان  للجي�س  املحلي  القائد  دولورفينو  بن 

ديل  لن��او  منطقة  يف  الثنني  �سوهدوا  وخاطفيه 
�سور على بعد 70 كلم من املوقع الذي خطف منه.

لناو  يف  ���س��وه��دوا  وخاطفيه  "الكاهن  ان  وق��ال 
ديل �سور". ونفت جبهة مورو ال�سالمية للتحرير 
اتهمتها  ان  بعد  اخلطف  عملية  ع��ن  م�سوؤوليتها 
على  للعثور  امل�ساعدة  وع��ر���س��ت  ب��ذل��ك  ال�سرطة 
كبالو  عيد  اجلبهة  با�سم  املتحدث  وق��ال  الكاهن. 
"ل�سنا متورطني ول نرى �سببا لتورط رجالنا يف 

لكن  اخلطف  جهة  اي  تتنب  ومل  اخلطف".  عملية 
ال�سلطات ن�سبت اىل جمموعة ال�سالمي ابو �سياف 
املعروفة بارتباطها بتنظيم القاعدة، عددا كبريا من 
عمليات اخلطف التي ا�ستهدفت رجال دين و�سياحا 
يف  خطفت  �سياف  اب��و  جمموعة  وكانت  اج��ان��ب. 
قرب  بو�سي  جانكارلو  الي��ط��ايل  الكاهن   2007
ان  قبل  �سهر  من  اكرث  واحتجزته  اي�سا  باغاديان 

تفرج عنه مقابل فدية على ما يبدو.

ويف كانون الثاين خطف م�سلحون ثالثة موظفني 
جزيرة  يف  الح��م��ر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  يف 
وهم  الثالثة  الرهائن  عن  وافرج  )جنوب(.  جولو 
بعد  حدة  على  كل  و�سوي�سري  وايطايل  فيليبينية 
ال�سهر  يف  اجلي�س  و�سن  �سهرا.  ا�ستمرت  ازم��ة 
الخرية هجوما على جماعة ابو �سياف يف جولو 
�سمح بال�سيطرة على ثكنة مهمة للمتمردين ما ا�سفر 

عن �سقوط عدد كبري من ال�سحايا من اجلانبني.

تريانا/ اف ب
توقيف  ال��ث��الث��اء  ب��ي��ان  يف  البانيا  يف  ال��ع��ام��ة  النيابة  اعلنت   
تريانا  غ��رب  �سمال  دوري�����س  يف  الثنني  م�ساء  الباين  ا�سالمي 
الرهاب. واو�سحت م�سادر متطابقة يف  بالتحري�س على  متهم 
النيابة العامة ان ارتان كري�ستو املعروف مبحمد عبد الله، متهم 
للدعوة اىل ارتكاب  با�ستخدام موقع الكرتوين يرتاده م�سلمون 

املوقع  عنوان  النيابة  ون�سرت  ال���س��الم.  با�سم  ارهابية  اعمال 
املوؤمنني  "كل  �سفحاته  عرب  فيه  امل�ستبه  دع��ا  ال��ذي  الل��ك��رتوين 
كري�ستو  ت��ورط  يف  وي�ستبه  الكربى".  الت�سحية  اىل  بال�سالم 
يف  قتل  جرمية  يف  وم�سر،  �سوريا  يف  طويلة  لفرتة  اق��ام  ال��ذي 
م�سلمي  ممثل  تيفاري  �سايل  ا�ستهدفت   2003 ال��ث��اين  ك��ان��ون 

البانيا. 

من  قدموا  ا�سالميون  متطرفون  �سعى  الت�سعينات،  بداية  ويف 
بلدان ال�سرق الو�سط، اىل ال�ستقرار ب�سكل دائم يف البانيا وذلك 
اثر نهاية احلقبة ال�سيوعية. واوقفت ال�سلطات اللبانية املوؤيدة 
لوروبا بالتعاون مع اجهزة خمابرات دول اخرى، اكرث من 20 
طردتهم.  ثم  الخ��رية  ال�سنوات  يف  بالقاعدة  مرتبطني  �سخ�سا 

وتعد البانيا اكرث من ثالثة ماليني ن�سمة اغلبهم من امل�سلمني.


