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كابول/ اف ب
�شمال  حللف  العام  االمني  دعا 
االطل�شي اندرز فوغ را�شمو�شن 
جمددا ام�س اجلمعة يف او�شلو 
اىل  احللف  يف  االع�شاء  الدول 
افغان�شتان  يف  جهودها  زيادة 
اجلي�س  تدريب  وخ�شو�شا 
االفغاين، لكنه ا�شطدم بالرف�س 

ال�شمني مل�شيفه الرنويجي.
موؤمتر  يف  را�شمو�شن  وقال 
رئي�س  مع  م�شرتك  �شحايف 
جن�س  الرنويجي  الوزراء 
املزيد  دربنا  »اذا  �شتولنربغ 
دربنا  واذا  االفغان،  اجلنود  من 
املزيد من رجال ال�شرطة االفغان، 
�شيكون من املمكن نقل م�شوؤولية 

االمن اليهم، والية تلو والية«.
وا�شاف »لهذا ال�شبب اقوم بهذه 
االطل�شي  حلفاء  على  اجلولة 
م�شاهمتهم  زيادة  اىل  لدعوتهم 

عرب  التدريبية«  مهمتنا  يف 
تدريب املزيد من القوات وتقدمي 
وزيادة  املعدات  من  املزيد 

م�شاعداتهم املالية.
تن�شر  التي  الرنويج  ورف�شت 
�شمال  يف  جندي   500 نحو 
را�شمو�شن  طلب  افغان�شتان، 
»اننا  �شتولنربغ  واعلن  �شمنا. 
ع�شكريا  ت�شهم  التي  الدولة 
بالنظر اىل عدد  اكرث من غريها 
�شنبقي  اننا  قلنا  لقد  �شكانها. 

على هذه امل�شاهمة الكبرية«.
اال�شكندينافية  الدولة  ان  وراى 
امل�شاهمني  اكرب  احد  اي�شا  هي 
يف تدريب قوات االمن االفغانية 
واعادة  االن�شانية  اجلهود  ويف 

االعمار.
وافغان�شتان �شحية حركة مترد 
دامية تقودها حركة طالبان على 
 100 من  اكرث  تواجد  من  الرغم 

نحو  بينهم  اجنبي،  جندي  الف 
قائد  وطلب  امريكي.  الف   68
على  للم�شاعدة  الدولية  القوة 
افغان�شتان  يف  االمن  ار�شاء 
�شتانلي  اجلرنال  )اي�شاف( 
ماكري�شتال تعزيزات ترتاوح بني 
امريكي  جندي  الف   40 اىل   10
اال�شرتاتيجية  لدعم  ا�شايف 
والتي  التمرد  ملكافحة  اجلديدة 

يو�شي باعتمادها.
حركة  اتهمت  اخر  �شعيد  على 
االمم  اجلمعة  ام�س  طالبان 
يف  امل�شلمني  بقمع  املتحدة 
يف  »املحتلني«  وم�شاندة  العامل 
االمم  اعالن  غداة  افغان�شتان، 
ن�شف  من  اكرث  اجالء  املتحدة 
البلد  هذا  من  االجانب  موظفيها 

اثر هجوم دام يف كابول.
ن�شر  بيان  يف  طالبان  واعلنت 
االنرتنت  على  موقعها  على 

بحماية  االمر  يتعلق  »حني 
املتحدة  االمم  فان  االمة،  حقوق 
االمن،  جمل�س  االخ�س  وعلى 
قرروا  لقد  ال�شمت.  فجاأة  تلزم 
املحتلني  وم�شاندة  االمة  قمع 

امل�شتكربين والوح�شيني«.
يف  نظرنا  »اإذا  البيان  وتابع 
نرى  ف�شوف  افغان�شتان، 
تبنى  االمن  ان جمل�س  بو�شوح 
املتحدة  الواليات  موقف  كليا 
االمم  االئتالف..  وقوات 
اجلرائم  يف  ت�شارك  املتحدة 
ترتكب  التي  النطاق  الوا�شعة 
وجاء  االفغاين«.  ال�شعب  بحق 
خالل  يوم  مي�س  »مل  البيان  يف 
اال  املا�شية  الثماين  ال�شنوات 
والقوات  االمريكيون  وارتكب 
قتل  وعمليات  جرائم  الغربية 
وتعديات  �شعبنا  بحق  وتعذيب 

على قيمنا الدينية«.

اخلمي�س  املتحدة  االمم  واعلنت 
موظف   600 حواىل  اجالء 
من  اكرث  يوازي  ما  اي  اجنبي 
موقتا  االجانب  موظفيها  ن�شف 

من افغان�شتان.
هاجم  االول،  ت�شرين   28 ويف 
�شيافة  بيت  انتحاريني  ثالثة 
فيه  يقيم  كان  كابول  و�شط  يف 
موظفون يف االمم املتحدة فقتل 
خم�شة منهم و�شرطيان افغانيان، 
كما قتل جميع املهاجمني. وتبنت 

حركة طالبان الهجوم.
داميا  متردا  افغان�شتان  وت�شهد 
ت�شنه حركة طالبان رغم انت�شار 
اكرث من مئة الف جندي اجنبي. 
االن  حتى  هو   2009 والعام 
نظام  اطاحة  منذ  دموية  االكرث 
على  �شواء   ،2001 عام  طالبان 
�شفوف  يف  او  املدنيني  �شعيد 

القوات االفغانية والدولية.

وا�شنطن/ اف ب
 رد جمل�س ال�شيوخ االمريكي اخلمي�س تعديال للجمهوريني يرمي اىل 
منع نقل خم�شة متهمني بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/�شبتمرب 2001 اىل 

الواليات املتحدة ملحاكمتهم امام حمكمة للحق العام.
 2010 موازنة  مل�شروع  تعديل  �شكل  على  جاء  الذي  الن�س  ورف�س 

لوزارات التجارة والعدل والعلوم، ب54 �شوتا مقابل 45 ع�شوا.
من  املقرب  غراهام  ليند�شي  اجلمهوري  ال�شناتور  التعديل  طرح  وقد 
جون ماكني الذي يوؤيد هذا التدبري اي�شا، وكذلك امل�شتقل جو ليربمن. 

وايد الن�س اي�شا الدميوقراطي جيم ويب الع�شكري ال�شابق.
امام   « ايلول   11 ارهابيي  ملحاكمة  االموال  »ا�شتخدام  التعديل  ومينع 

حماكم احلق العام االمريكية.
وياأتي هذا الت�شويت فيما �شتقول ادارة اوباما قبل 16 ت�شرين الثاين 
ما اذا كان املتهمون بـ  11 ايلول 2001 �شيحاكمون امام حمكمة فدرالية 

ام امام حمكمة ع�شكرية ا�شتثنائية.
عن  االموال  »منع  ان  الت�شويت  قبيل  ليفني  كارل  الدميوقراطي  وقال 
املحاكمة �شابقة رهيبة  لذلك اختيار املكان املالئم ملحاكمة ارهابيي 11 

ايلول يجب ان يقوم به ق�شاة حمرتفون«.
من جهته، قال ال�شناتور جون ماكني ان »املكان املنا�شب ملحاكمة جمرمي 
احلرب هو املحاكم الع�شكرية يف تقاليد هذا البلد التي تعود اىل جورج 

وا�شنطن«.
وا�شاف ان »اعتداءات 11 ايلول مل تكن جرمية بل جرمية حرب«.

االمريكية  للمنظمة  الت�شريعي  امل�شت�شار  اندرز  كري�شتوفر  وقال 
القرار  اتخذ  ال�شيوخ  ان »جمل�س  بيان  املدنية يف  للدفاع عن احلريات 

ال�شائب«.

يوؤدي  ال  االحتادية  حماكمنا  يف  املعتقلني  حماكمة  »جعل  ان  وا�شاف 
�شوى اىل تاأخري مثولهم امام الق�شاء«. وبعيد ذلك تبنى اع�شاء املجل�س 

م�شروع امليزانية بـ 71 �شوتا مقابل 28.
وكان جمل�شا الكونغر�س وافقا يف ت�شويت على ميزانية االمن الداخلي 
االمريكية  االرا�شي  اىل  غوانتانامو  من  معتقلني  نقل  على  ل2010، 

ملحاكمتهم.
ويق�شي الن�س »مبنع نقل املعتقلني احلاليني اىل الواليات املتحدة اال 
التي  للمخاطر  مف�شلة«  خطة  الكونغر�س  يت�شلم  ان  وبعد  ملحاكمتهم 

ي�شكلها ذلك.
وادرجت مواد مماثلة يف ميزانية الدفاع ل2010 التي اقرها الكونغر�س 

ال�شهر املا�شي.
ايلول  من  ع�شر  احلادي  اعتداءات  تدبري  بتهمة  اخلم�شة  املالحقون 
2001 التي اودت بحياة نحو ثالثة اآالف �شخ�س هم خالد �شيخ حممد 
وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطا�س وم�شطفى احلو�شاوي ورمزي 

بن ال�شيبة.
بتورطهم يف  ي�شتبه  الذين  ان حماكمة  من  وكان اجلمهوريون حذروا 
الفدرالية على االر�س االمريكية مينحهم حقوقا  امام املحاكم  االرهاب 
من  الرغم  على  القومي  باالمن  ي�شر  ان  وميكن  حاليا  بها  يتمتعون  ال 

االجراءات املكثفة ملنع حدوث ذلك.
وامر الرئي�س اوباما بعد توليه مهامه باغالق معتقل غوانتانامو بحلول 
كانون الثاين/يناير 2010. لكن هذه املهمة بدت ا�شعب مما كان متوقعا 

ومت ارجاء اغالق ال�شجن.
وال يزال هناك 221 معتقال يف غوانتانامو ترغب احلكومة يف االفراج 

عن اكرث من �شبعني منهم.

طوكيو/ اف ب
 قام م�شلح اأعلن انتماءه اىل املافيا اليابانية بجرح ثالثة ا�شخا�س 
طوكيو،  مبنطقة  يوكوهاما  يف  اجلمعة  ام�س  نف�شه  يقتل  ان  قبل 

على ما افادت ال�شرطة.
ال�شاعة  وذكرت وكالة جيجي لالنباء ان رجال �شتينيا دخل قرابة 
14،30 وكالة لبيع العقارات يف منطقة �شكنية بطوكيو وفتح النار 

على ثالثة ا�شخا�س على خلفية ق�شية اأموال على ما يبدو.
ثم اختباأ املعتدي الذي اعلن انتماءه اىل جمموعة ياكوزا ايناغاوا-
يف  بر�شا�شة  انتحر  االمن  قوات  حا�شرته  وحني  املبنى  يف  كاي 

راأ�شه.
ت�شمل  التي  كاناغاوا  منطقة  يف  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  وقال 
الرجل  وجدنا  املبنى  دخلنا  »حني  بر�س  فران�س  لوكالة  يوكوهاما 

ممددا ار�شا وينزف من اذنه اليمنى«.
فاقد  كان  احدهم  لكن  امل�شت�شفى  اىل  اجلرحى  »نقل  وا�شاف 

الوعي«.

اإ�شالم اأباد/ رويرتز(
قوات  ان  اجلمعة  ام�س  اأمن  م�شوؤولو  قال 
باك�شتانية توغلت يف معقل مهم للمت�شددين يف 
م�شلحون  اأ�شاب  بينما  اجلنوبية  وزير�شتان 
�شابطا برتبة بريجادير و�شائقه يف اطالق للنار 

من �شيارة يف العا�شمة اإ�شالم اأباد.
هجوما  االول  ت�شرين   17 يوم  اجلي�س  وبداأ 
بهدف الق�شاء على مت�شددي طالبان الباك�شتانية 
امل�شطربة  الب�شتون  قبائل  منطقة  يف  ودحرهم 

الواقعة على احلدود مع اأفغان�شتان.
لها  اأخرى  وقوى  املتحدة  الواليات  وتراقب 
قوات يف افغان�شتان الهجوم الع�شكري عن كثب 
جلماعات  مالذا  احلدودية  املنطقة  ا�شبحت  اذ 

متمردة من البلدين.
ان  واملخابرات  اجلي�س  يف  م�شوؤولون  وقال 
جنودا باك�شتانيني يتقدمون من ثالثة اجتاهات 

باجتاه قلب معقل املت�شددين ودخلوا قرية مكني 
التي ي�شيطر عليها املت�شددون.

وقال م�شوؤول ع�شكري بارز يف املنطقة طلب عدم 
دخلنا  عندما  كبرية  مقاومة  نلق  »مل  ا�شمه  ذكر 
مكني. مت�شط قواتنا املنطقة االن بحثا عن االلغام 

والعبوات النا�شفة وتتقدم اىل االمام.«
�شبعة  اأن  خمابرات  وكالة  يف  م�شوؤول  وذكر 
قتل  حيث  مبكني  ا�شتباكات  يف  قتلوا  مت�شددين 
يف  الباك�شتانية  طالبان  زعيم  حم�شود  الله  بيت 
هجوم �شاروخي بطائرة اأمريكية دون طيار يف 
على  احل�شول  يت�شن  ومل  اب.  اأغ�شط�س  اأوائل 

تعليق من متحدثني با�شم اجلي�س.
مينع  حيث  للتقرير  م�شتقل  تاأكيد  يرد  ومل 
زيارة  يف  اال  املنطقة  دخول  من  ال�شحفيون 
املقاتلني  اأن  ويعتقد  اجلي�س.  برفقة  عار�شة 
وزير�شتان  يف  يختبئون  القاعدة  يف  االجانب 

املتمردين  من  االالف  بجانب  اجلنوبية 
املت�شددين  على  الباك�شتانيني. وي�شغط اجلي�س 
بت�شعيد  ردوا  لكنهم  معاقلهم  من  الخراجهم 

هجمات التفجريات على اأهداف يف العمران.
ويف اأحدث هجوم فتح م�شلحون النار على �شيارة 
يف اإ�شالم اأباد واأ�شابوا �شابطا برتبة بريجادير 
ان  التلفزيونية  )دون(  قناة  وقالت  و�شائقه. 
الربيجادير كان يعمل يف وكالة خمابرات تابعة 

للجي�س.
هو  قتل  اأي�شا  بريجادير  برتبة  �شابط  وكان 
و�شائقه يف هجوم مماثل يوم 22 اأكتوبر. وفتح 
باأيام على �شيارة تابعة  النار بعد ذلك  م�شلحون 

للجي�س لكن املهاجمني متكنوا من الفرار.
ومن ناحية اأخرى قتلت ال�شرطة مت�شددين اثنني 
عند  �شيارتهما  ايقاف  رف�شا  بعدما  ا�شتباك  يف 
 90 بعد  على  مان�شيهرا  بلدة  يف  تفتي�س  نقطة 

كيلومرتا �شمايل ا�شالم اباد.
وقال وقار اأحمد وهو م�شوؤول بارز يف ال�شرطة 
رجال  من  اثنني  ا�شابة  عن  اأ�شفر  الهجوم  ان 
ال�شرطة. وانت�شلت ال�شرطة �شرتات نا�شفة عادة 
ما ي�شتخدمها االنتحاريون بحانب اأجهزة تفجري 

ومتفجرات.
دراجة  يركبون  م�شلحون  اطلق  اخرى  جهة  من 
رفيع  �شابط  على  النار  اجلمعة  ام�س  نارية 
ما  اباد  ا�شالم  امل�شتوى يف اجلي�س وجندي يف 
من  يفروا  ان  قبل  بجروح  ا�شابتهما  اىل  ادى 
الثالث من نوعه خالل ا�شبوعني،  موقع احلادث 

ح�شب م�شوؤولني.
وقال �شابط ال�شرطة حممد ازهر لوكالة فران�س 
بر�س ان ال�شابط واجلندي ا�شيبا باطالق النار 

اثناء تنقلهما يف جيب يف حي اي-8 ال�شكني. 
وا�شاف ان »م�شلحني يركبان دراجة نارية فتحا 

العربة  يف  �شخ�شان  وا�شيب  اجليب  على  النار 
من  مبزيد  االدالء  بدون  امل�شت�شفى«،  اىل  ونقال 
املعهد  م�شت�شفى  يف  طبيب  وذكر  التفا�شيل.  
ان  الباك�شتانية  الطبية  للعلوم  الباك�شتاين 

امل�شابني يف حالة م�شتقرة. 
و�شرح الطبيب نا�شر احمد لوكالة فران�س بر�س 
ا�شيبا  بريغادير،  برتبة  احدهما  »�شابطني  ان 

عندما فتح جمهولون النار على عربتهما«. 
ان  اال  بجروح  ا�شيبا  »االثنني  ان  وا�شاف 

حالتهما م�شتقرة«. 
الثالث الذي ي�شتهدف �شابطا  وهذا الهجوم هو 
خالل  الباك�شتانية  العا�شمة  يف  عالية  برتبة 
القوات  فيه  ت�شن  الذي  الوقت  يف  ا�شبوعني، 
الباك�شتانية هجوما وا�شعا �شد طالبان باك�شتان 
يف منطقة جنوب وزير�شتان القبائلية ال�شمالية 

الغربية. 

طهران/  اف ب

ذكر  ما  بح�شب  متكي  وقال 
التلفزيون الر�شمي »لدينا اقرتاحات 
نعلن  ومل  ن�شيفها  وتو�شيحات 
للطاقة  الدولية  )للوكالة  بعد  عنها 

الذرية(«.
»لدينا  االيراين  الوزير  وا�شاف 
ثالثة خيارات: تخ�شيب اليورانيوم 
يف  الوقود  وانتاج   %20 بن�شبة 
اخلارج  من  �شراوؤه  بالذات،  ايران 
او مقاي�شته مع اليورانيوم املخ�شب 
وقود  على  للح�شول   %3،5 بن�شبة 

خم�شب بن�شبة %20«.
الكربى  القوى  ان  اي�شا  متكي  وقال 
ان تختار بني هذه  »ينبغي  االجنبية 
وجهة  وان   )...( املختلفة  اخليارات 
نظري ال�شخ�شية هي ان ت�شارك يف 

جولة مفاو�شات جديدة«.
اال�شالمية  اجلمهورية  »ان  وا�شاف 
وقد  فكرة،  كل  تدر�س  ايران  يف 
متت درا�شة هذا االقرتاح )مقاي�شة( 

اي�شا«.
للطاقة  الدولية  الوكالة  واقرتحت 
الذرية يف 21 ت�شرين االول/اكتوبر 
اليورانيوم  اتفاقا ين�س على ار�شال 
اىل  التخ�شيب  املنخف�س  االيراين 
اخلارج للح�شول على وقود ملفاعلها 
اقرتاح  وهو  طهران  يف  لالبحاث 
حيال  املخاوف  تهدئة  اىل  يهدف 

الربنامج النووي االيراين.
الثالثة  املفاو�شون  وافق  وقد 
االخرون )الواليات املتحدة ورو�شيا 
لكن  امل�شروع.  هذا  على  وفرن�شا( 
طهران مل توافق ومل ترف�س على هذا 
العر�س حتى االن، واقرتحت اجراء 

حمادثات جديدة حول املو�شوع.
فار�س  وكالة  افادت  اخرى   جهة  من 
اعتقال  عن  اجلمعة  ام�س  االيرانية 
اربعة �شحافيني، هم كنديان وياباين 
وايراين، االربعاء لتغطيتهم التجمع 
يف الذكرى الثالثني القتحام ال�شفارة 
والتظاهرات  طهران  يف  االمريكية 
بدون  هام�شه  على  جرت  التي 

ترخي�س.
م�شدر  اي  ذكر  دون  الوكالة  وقالت 
كنديني  �شحافيني  ال�شرطة  »اعتقلت 
يكن  مل  النه  يابانيا  و�شحافيا  اثنني 
بت�شوير  ترخي�س  حوزتهم  يف 
الرابع  يف  جرت  التي  التظاهرة 
على  جرى  وما  الثاين  ت�شرين  من 

هام�شها«.
وا�شافت الوكالة ان »�شحافيا ايرانيا 
تلفزيونية  �شبكات  حل�شاب  يعمل 

يحمل  يكن  مل  النه  اي�شا  اعتقل 
من  الرابع  احتفال  لتغطية  ترخي�شا 
ت�شرين الثاين »، مو�شحة ان »ملفات 
هوؤالء ال�شحافيني قيد الدر�س حاليا 

من جانب الهيئات املعنية«.
عبا�س  طهران  عام  مدعي  واعلن 
جعفري دولت ابادي بح�شب ما نقلت 
عنه وكالة االنباء االيرانية الر�شمية 
باعتقال  املتعلقة  »املزاعم«  ان 
بر�س  فران�س  وكالة  يف  ال�شحايف 
يف  للدر�س  »تخ�شع  بوالدي  فرهد 

الوقت احلايل«.
القوى  عنا�شر  بيد  بوالدي  واعتقل 
اثناء  طهران  و�شط  يف  االمنية 
التجمع يف الذكرى الثالثني القتحام 
ومل  طهران.  يف  االمريكية  ال�شفارة 
تتلق وكالة فران�س بر�س اي خرب عن 

مرا�شلها منذ ذلك الوقت.

عام  مدعي  �شرح  اخرى  جهة  من 
طهران عبا�س جعفري دولت ابادي ان 
ال�شحايف  »االدعاءات« حول توقيف 
يف وكالة فران�س بر�س فرهد بوالدي 

االربعاء يف طهران »تدر�س حاليا«.
االنباء  لوكالة  ابادي  دولت  وقال 
ان  اجلمعة  ام�س  الر�شمية  االيرانية 
ال�شحايف  توقيف  ب�شاأن  »االدعاءات 
تدر�س  طهران  يف  بر�س  فران�س  يف 
الذين  بع�س  عن  االفراج  ومت  حاليا 
ت�شرين  من  الرابع  يف  اعتقلوا 

الثاين».
طهران  نيابة  »�شيا�شة  ان  وا�شاف 
ال  الذين  اال�شخا�س  عن  االفراج  هي 

توجه اليهم تهمة جدية«.
بدون  بر�س  فران�س  وكالة  زال  وما 
االيراين  بوالدي  فرهد  عن  اخبار 
كان يغطي جتمعا  بينما  اوقف  الذي 

يف الذكرى الثالثني الحتالل ال�شفارة 
االمريكية يف طهران.

الثقافة  وزارة  يف  م�شوؤول  وكان 
اخلمي�س  �شرح  اال�شالمي  واالر�شاد 
انه »لن يفرج عنه  ان م�شادره تقول 
»و�شعه  ان  وا�شاف  غدا«.  او  اليوم 
يدر�س حاليا وقد يتم اطالق �شراحه 

ال�شبت او االحد«.
من  بر�س  فران�س  وكالة  وطلبت 
فورا  االفراج  االيرانية  ال�شلطات 
اعتقاله  على  واحتجت  بوالدي  عن 

واحتجازه.
وكالة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
فران�س بر�س بيار لويت »نحن قلقون 
على �شحافينا. ما زلنا ال نعرف مكان 
وجوده بالتحديد ونحتج ب�شدة على 
�شراحه  باطالق  ونطالب  توقيفه 

بدون تاأخري«.

بكني/ اف ب
اعلنت ال�شني ام�س اجلمعة ان زيارة 
اوباما  باراك  االمريكي  الرئي�س 
الثاين  ت�شرين  منت�شف  يف  املقررة 
�شتكون بداية لعهد جديد يف العالقات 
ان  اىل  م�شرية  االمريكية،  ال�شينية 
امللفات  من  �شيكون  املناخ  مو�شوع 

الرئي�شية التي �شتبحث خاللها.
وي�شل اوباما اىل �شانغهاي ثم ينتقل 
اىل بكني بني 15 و18 ت�شرين الثاين 
يف اول زيارة يقوم بها لل�شني حيث 

�شي�شتقبله نظريه هو جينتاو.
ال�شيني  اخلارجية  وزير  نائب  وقال 
�شت�شكل  الزيارة  هذه  ان  يافاي  هي 
بني  جديدة«  تاريخية  »انطالقة 

البلدين.
وا�شاف هي يافاي ان املناخ �شيكون 
املحادثات  يف  اأ�شا�شيا  »مو�شوعا 
انه  اىل  وا�شار  البلدين«  قادة  بني 
هذا  يف  اتفاقات  عدة  توقيع  �شيتم 
املجال خالل الزيارة بدون اعطاء اي 

تفا�شيل ا�شافية.
�شحايف  موؤمتر  خالل  هي  وقال 
انها  »نعتقد  اوباما  لزيارة  خ�ش�س 
ال�شينية  العالقات  يف  مهم  حدث 
االمريكية« معلقا عليها »اهمية خا�شة 
على �شعيد دخول العالقات ال�شينية 

االمريكية عهدا جديدا«.
ال�شني  نددت  االجواء،  هذه  ورغم 
االمريكية  احلمائية  بالنزعة  اجلمعة 
اغراق  م�شاألة  حول  حتقيقا  وفتحت 
حكومية  وم�شاعدات  لل�شوق  حمتمل 

�شيارات  ب�شادرات  تتعلق  عادلة  غري 
امريكية اىل ال�شني.

اعلنت  بعدما  االجراء  هذا  وجاء 
عزمها  اخلمي�س  املتحدة  الواليات 
ا�شافية  جمركية  ر�شوم  فر�س  على 
بال�شناعات  اخلا�شة  االأنابيب  على 

النفطية امل�شتوردة من ال�شني.
كما تتبادل ال�شني والواليات املتحدة، 
العامل،  يف  تلويثا  االكرث  الدولتان 
اجلهود  م�شوؤولية  بتحمل  االتهامات 
الواجبة ملكافحة االحتبا�س احلراري، 

قبل �شهر من قمة كوبنهاغن.
م�شاألة  يف  االمريكي  املوفد  وقال 
املناخ تود �شترين االربعاء »ثمة دول 
التزام«  اي  على  تقدم  ال  كربى  نامية 
االحتبا�س احلراري، يف  مكافحة  يف 

ا�شارة اىل ال�شني.
مبوقف  اجلمعة  يافاي  هي  وذكر 
الدول  على  ان  تعترب  التي  ال�شني 
املعركة  تت�شدر  ان  التاريخية  امللوثة 

�شد االحتبا�س احلراري.
ومل ي�شتبعد امكانية عدم التو�شل اىل 
يف  االول/دي�شمرب  كانون  يف  اتفاق 
ب�شاأن  العامل  الت�شاوؤم يف  وقت يزداد 
املناخي  التغري  لقمة  املرتقبة  النتائج 
يف  الكربى  اخلالفات  �شوء  على 
امل�شاركة  البلدان  بني  النظر  وجهات 

فيها.
فان  املفاو�شات،  توا�شلت  »اذا  وقال 
الوثيقة التي �شيتم توقيعها يف موؤمتر 
�شيا�شيا  توجها  �شرت�شم  كوبنهاغن 

للمرحلة املقبلة من املفاو�شات«.

طالبان تتهم االمم املتحدة مب�ساندة »املحتلني« 
ال���روي���ج ت��رف�����ض ط��ل��ب االط��ل�����س��ي 
اف��غ��ان�����س��ت��ان يف  ج���ه���وده���ا  زي������ادة 

"ال�سيوخ" مع حماكمة املتهمني باعتداءات 
11 ايلول داخل الواليات املتحدة 

زيارة اأوباما لل�سني �ستفتح 
عهدا جديدا بنظر بكني 

اعتقال اربعة �سحافيني خالل تظاهرات االربعاء 
ايران تريد تقدمي تفا�سيل جديدة لها عالقة  " بردها " على الوكالة الذرية

اعلن وزير اخلارجية االيراين 
منو�شهر متكي  ام�س اجلمعة ان 
تو�شيحات  تقدمي  تريد  ايران 
ا���ش��اف��ي��ة ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة 
عالقة  على  ال��ذري��ة  للطاقة 
عر�س  ع��ل��ى  املنتظر  ب��رده��ا 
النووي.  الوقود  ب�شان  الوكالة 
ف��ي��م��ا اف�����ادت وك���ال���ة ف��ار���س 
عن  اجلمعة  ام�س  االي��ران��ي��ة 
هم  �شحافيني،  اربعة  اعتقال 
ك��ن��دي��ان وي���اب���اين واي����راين، 
التجمع  لتغطيتهم  االرب��ع��اء 
القتحام  الثالثني  الذكرى  يف 

ال�شفارة االمريكية

ا�سابة �سابط يف اطالق نار 
ال����ق����وات ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة ت��ت��وغ��ل يف م��ع��ق��ل ك��ب��ر ل��ط��ال��ب��ان

ياباين م�سلح يجرح ثالثة 
ا�سخا�ض ثم يقتل نف�سه 


