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ا�شطنبول/ الوكاالت 
ح�ضور  ان  اىل  ام�س  �ضحفية  تقارير  ا���ض��ارت 
اح��م��دي جن��اد يف  االي����راين حم��م��ود  الرئي�س 
املوؤمتر  ملنظمة  اج��ت��م��اع��ا  االث��ن��ن  ا�ضطنبول 
بن  العالقات  لتعزيز  فر�ضة  ي�ضكل  اال�ضالمي 
تركيا وايران و�ضط جدل دويل حول الربنامج 

النووي لطهران.
وو�ضل احمدي جناد اىل ا�ضطنبول م�ضاء االحد 
املوؤمتر  االقت�ضادية ملنظمة  القمة  للم�ضاركة يف 
ال��ت��ي �ضتبحث يف  اال���ض��الم��ي امل��ق��ررة االث��ن��ن 

الق�ضايا التجارية ومكافحة الفقر.
رئي�س  مع  حم��ادث��ات  و�ضوله  عند  اج��رى  وق��د 
ال��وزراء الرتكي رجب طيب اردوغ��ان يف ثاين 

لقاء بينهما منذ ا�ضبوعن.
منظمة  عن  "حتدثنا  اللقاء  بعد  اردوغ��ان  وقال 
والعالقات  اقليمية  وق�ضايا  اال�ضالمي  املوؤمتر 

الثنائية والربنامج النووي".
نهاية  يف  ق��ام  ال��رتك��ي  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 
ت�ضرين االول/اكتوبر بزيارة اىل طهران �ضرح 
احمدي جناد خاللها انه "يقدر" موقف تركيا من 

م�ضاألة الربنامج النووي االيراين.
"عندما ميلك  ح��ي��ن��ذاك  اح��م��دي جن��اد  و���ض��رح 
نظام غري �ضرعي )اي ا�ضرائيل( ا�ضلحة نووية 
ال ميكن الحد ان مينع بلدا اآخر من امتالك طاقة 

نووية الغرا�س �ضلمية".
وكان اردوغان راأى بعيد ذلك ان ايران ال تلقى 
وو�ضف  ال��ن��ووي��ة  امل�����ض��األ��ة  يف  ع��ادل��ة  معاملة 

ايران  اىل  ع�ضكرية  �ضربات  توجيه  فر�ضية 
"باجلنون".

امتالك  تريد  ايران  بان  الغربية  الدول  وت�ضتبه 
�ضالح ذري لكن طهران تنفي ذلك.

وخ��الل زي���ارة اردوغ���ان الي���ران، وق��ع البلدان 
اتفاقات �ضراكة يف قطاعي التجارة والطاقة.

وعرب الرئي�س االيراين عن ارتياحه لالنتقادات 
االخرية التي وجهتها احلكومة الرتكية املنبثقة 

عن التيار اال�ضالمي، اىل ا�ضرائيل.
"موقفكم الوا�ضح حيال  وقال احمدي جناد ان 
النظام ال�ضهيوين �ضتكون له اآثار ايجابية على 

امل�ضتوى الدويل ويف العامل اال�ضالمي".
ا�ضرائيل من مناورات  ا�ضتبعدت تركيا  وبعدما 
ع�ضكرية مع انها حليفتها الع�ضكرية يف املنطقة، 
ان  االول/اكتوبر  ت�ضرين  انقرة منت�ضف  اكدت 
بانهاء  الثنائية اجليدة مرتبطة  العالقات  عودة 

غزة. قطاع  االن�ضانية" يف  "املاأ�ضاة 
والتقارب  ا�ضرائيل  مع  العالقات  فتور  ويوحي 
مع ايران و�ضوريا التي تبادلت مع تركيا الغاء 
الرتكية  الدبلوما�ضية  بان  الدخول،  تاأ�ضريات 
ال��ت��ي ت�����راوح م��ف��او���ض��ات��ه��ا م���ع االوروب���ي���ن 
لالن�ضمام اىل االحت��اد االوروب��ي، حتولت اىل 

ال�ضرق والدول امل�ضلمة.
اال ان اردوغان نفى ذلك الثالثاء.

االخرى.  لالجتاهات  ظهرنا  ندير  "ملاذا  وق��ال 
ويف  االوروب��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  يف  را�ضخة  تركيا 

منظمة املوؤمتر اال�ضالمي على حد �ضواء".

وكان يفرت�س ان ي�ضارك الرئي�س ال�ضوداين يف 
اىل  م�ضريا  زيارته  الغى  لكنه  اال�ضالمية  القمة 
خالل  بال�ضودان  وجوده  تقت�ضي  "م�ضتجدات 

اليومن القادمن".
مذكرة  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  وا���ض��درت 
توقيف بحق الب�ضري بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
غرب  دارف��ور  اقليم  يف  االن�ضانية  �ضد  وجرائم 

ال�ضودان.
تعار�س  ان��ق��رة  ان  االوروب�����ي  االحت����اد  وق���ال 

ا�ضتقباله يف تركيا.
الرئي�س  يكون  ان  يف  االح��د  اردوغ���ان  و�ضكك 
اب���ادة يف دارف���ور،  ال�����ض��وداين ن�ضق ارت��ك��اب 
موؤكدا انه "ال ميكن ان يرتكب اي م�ضلم ابادة".

+تي  الرتكي  التلفزيون  �ضبكة  مع  مقابلة  ويف 
قال  االن��ا���ض��ول،  ان��ب��اء  وك��ال��ة  نقلتها  ت��ي+  اآر 
اردوغان الذي يتزعم حزبا قويا انبثق من حركة 
ا�ضالمية، انه زار دارفور �ضخ�ضيا )يف 2006( 
يقال". وقال  "كما  ابادة  يلحظ ح�ضول  لكنه مل 
"على كل حال الميكن ان يرتكب م�ضلم ابادة انه 

غري قادر على ذلك".
من جهة اخرى  ذكرت �ضحيفة نيويورك تاميز 
ام�س االثنن ان ادارة الرئي�س االمريكي باراك 
اوباما ابلغت ايران بانها تريد ان ت�ضمح لطهران 
بار�ضال اليورانيوم املخ�ضب اىل دول عدة بينها 

تركيا ل�ضمان �ضالمته.
االدارة  يف  م�����ض��وؤول��ن  ع��ن  ال�ضحيفة  ونقلت 
ودب��ل��وم��ا���ض��ي��ن ان ه���ذا االن��ف��ت��اح ح���دث عرب 

اال�ضبوعن  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
االخريين.

املقرتحات.  ه��ذه  جتاهلت  اي���ران  ان  وتابعت 
وبدال من ذلك، جدد االيرانيون اقرتاحا م�ضادا 
اال�ضراف  اىل  الدولين  اال�ضلحة  مفت�ضي  يدعو 
على الوقود النووي االيراين لكن �ضرط االبقاء 
ت�ضكل  التي  اخلليج  يف  كي�س  جزيرة  يف  عليه 

جزءا من ايران.
مت  انه  اوباما  ادارة  يف  كبري  م�ضوؤول  و�ضرح 
رف�����س االق����رتاح الن اب��ق��اء م���واد ن��ووي��ة على 
بامكان  ان  اذ  مقبول  غري  االيرانية  االرا���ض��ي 

االيرانين ابعاد املفت�ضن يف اي وقت.
االمر حدث  هذا  ان  تاميز  نيويورك  واو�ضحت 
يف كوريا ال�ضمالية يف 2003 ومتكن هذا البلد 
من حتويل الوقود اىل مادة ال�ضلحة نووية عدة 

خالل ا�ضهر.
وقالت ان الو�ضيط يف هذه املبادالت هو املدير 

العام للوكالة حممد الربادعي.
ب��ع�����س هذه  اك����د  ال����ربادع����ي  ان  واو����ض���ح���ت 
الوقود  ار�ضال  اق��رتاح  فيها  مبا   -- املقرتحات 
يف   -- بايران  عالقاتها  ع��ززت  التي  تركيا  اىل 

مقابالت اال�ضبوع املا�ضي يف نيويورك.
وقالت ال�ضحيفة نف�ضها ان اع�ضاء ادارة اوباما 
قالوا انهم فقدوا تقريبا االمل يف تطبيق ايران 
االول  يف  جنيف  يف  اليه  التو�ضل  مت  الت��ف��اق 
اخلارج  اىل  وقودها  الر�ضال  االول  ت�ضرين  من 

موقتا.

برلني/ اف ب
املوعد،  على  ام�س  با�ضرها  كانت  واوروب���ا 
الدول  ممثلو  االح��ت��ف��ال  يف  ���ض��ارك  ح��ن  يف 
االربع الكربى التي احتلت املانيا ع�ضكريا اثر 
املتحدة  الواليات  وهي   ،1945 يف  هزميتها 

ورو�ضيا وبريطانيا وفرن�ضا.
الف  االث��ن��ن ح����واىل 100  م�����ض��اء  و����ض���ارك 
بوابة  عند  اقيم  ال��ذي  االحتفال  يف  �ضخ�س 
ب��ران��دب��ورغ، رم���ز ب��رل��ن وح��ي��ث ك���ان يقام 
ملنع   1961 يف  بني  ال��ذي  العار"،  "جدار 
م��واط��ن��ي امل��ان��ي��ا ال�����ض��رق��ي��ة ال�����ض��ي��وع��ي��ة من 
اخلارجية  وزي��رة  ودع��ت  الغرب.  اىل  الفرار 
و�ضلت  ال��ت��ي  كلينتون  ه��ي��الري  االم��ريك��ي��ة 
بن  اقوى"  "�ضراكة  اىل  االح���د،  املانيا  اىل 
ا�ضقاط  اجل  "من  واوروبا  املتحدة  الواليات 
ومكافحة  والع�ضرين"  الواحد  القرن  جدران 
طالبان  حركة  متار�ضه  ال��ذي  الديني  القمع 

ب�ضكل خا�س.
كان  مدفيديف  دميرتي  الرو�ضي  والرئي�س 
حا�ضرا  يف االحتفاالت اىل جانب اآخر رئي�س 

قرر  ال��ذي  غوربات�ضوف  ميخائيل  �ضوفياتي 
حينها عدم قمع احلركات اال�ضالحية و�ضمح 
ال�ضوفياتي  االحت��اد  فلك  يف  ال��دائ��رة  للدول 

با�ضتعادة حريتها.
النظام  ر�ضخ   1989 الثاين  ت�ضرين   9 ففي 
ل�ضغوط  ال�����ض��رق��ي��ة  امل��ان��ي��ا  يف  ال�����ض��ي��وع��ي 
باحلرية  املطالبن  املتظاهرين  االف  مئات 
اخلارج  اىل  بال�ضفر  ملواطنيه  ال�ضماح  وقرر 
بحرية. وعلى االثر جتمع على نقاط التفتي�س 
احلدودية بن برلن ال�ضرقية وبرلن الغربية 
االالف م��ن اب��ن��اء االمل��ان��ي��ت��ن، وم���ا ه��ي اال 
�ضاعات قليلة حتى ت�ضلق املتظاهرون اجلدار 
من  الكثريين  حياة  يف  م��رة  الول  وتنقلوا، 
بينهم، بن �ضطري العا�ضمة، بينما كان اجلدار 
يتلقى اوىل �ضربات املطرقات واملعاول التي 
امل�ضت�ضارة  واحتفلت  ا�ضقطته.  ان  لبثت  ما 
كل  مع  الذكرى  بهذه  مريكل  انغيال  االملانية 
من غوربات�ضوف والرئي�س البولندي ال�ضابق 
لي�س فالي�ضا، رئي�س نقابة الت�ضامن الذي كان 
اول من حتدى ال�ضتار احلديدي، حيث اجتاز 

الثالثة، �ضريا على القدمن، مركز بورنهوملر 
�ضرتا�س احلدودي ال�ضابق. و�ضهدت مريكل، 
الزعماء  وب��اق��ي  ال�����ض��اب��ق��ن  ال��زع��ي��م��ن  م��ع 
االحتفاالت،  ح�ضروا  الذين  وال�ضخ�ضيات 
يبلغ  التي  العمالقة  الدومينو  قطع  �ضقوط 
ط���ول ال���واح���د م��ن��ه��ا م��رتي��ن ون�����ض��ف املرت 
واملزينة بر�ضوم وكتابات لفنانن و�ضبان من 
هذه  الدومينو  قطع  وو�ضعت  اجمع.  العامل 
للجدار،  ال�ضابق  املوقع  املدينة يف  يف و�ضط 
قطع  اال  منه  يبق  مل  ال��ذي  املعلم  لهذا  كرمز 

�ضغرية ال ت�ضبع نهم ال�ضواح.
يف  مو�ضيقي  حفل  م�ضاء  اق��ي��م  وللمنا�ضبة 
الهواء الطلق تتخله اطالق املفرقعات واال�ضهم 
واقامت  ب�ضرية،  �ضل�ضلة  عقدت  كما  النارية، 
من  مدعويها.  �ضرف  على  ع�ضاء  حفل  مريكل 
جهة اخرى اعتربت امل�ضت�ضارة االملانية انغيال 
مريكل ان "الوحدة االملانية مل تكتمل بعد" ال 
�ضيما على ال�ضعيد االقت�ضادي. وقالت مريكل 
لقناة "ايه اآر دي" العامة ان "الوحدة االملانية 
"فروقات  هناك  ت��زال  ال  بعد" الن��ه  تكتمل  مل 

بنيوية" بن �ضرق املانيا وغربها.
وا�ضافت "علينا ان نعالج هذا االمر اذا اردنا 
مت�ضاوية"  معي�ضة  م�ضتويات  اىل  الو�ضول 
ال��ب��الد وغ��رب��ه��ا، م�ضرية يف هذا  ���ض��رق  ب��ن 
مناطق  البطالة يف  م�ضتويات  ان  اىل  االط��ار 
ال�ضابقة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  امل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
)ال�ضرقية( كانت منذ اعادة توحيد البالد وال 
املانيا  مناطق  يف  امل�ضجلة  تلك  �ضعف  ت��زال 

الغربية.
املانيا  يف  ع��ا���ض��ت  ال��ت��ي  م��ريك��ل،  و����ض���ددت 
ال�ضرقية ودخلت امل�ضرح ال�ضيا�ضي عند �ضقوط 
الت�ضامن"  "�ضريبة  ان  على  ب��رل��ن،  ج���دار 
واملانيا  ال�ضرقية  املانيا  مواطنو  يدفعها  التي 
الغربية لتمويل اعادة توحيد البالد "ال تزال 

�ضرورية".
بلغت  املا�ضية  الع�ضرين  ال�ضنوات  وخ��الل 
الغربي من  ال�ضطر  دفعها  التي  االم��وال  قيمة 
مليار   1300 ح��واىل  ال�ضرقي  لل�ضطر  البالد 
مناطق  حتديث  عملية  لتمويل  وذل��ك  ي��ورو، 
اظهرت  ما  بح�ضب  ال�ضابقة،  ال�ضرقية  املانيا 

درا�ضة ن�ضرت االحد.
ابحاث  معهد  اجراها  التي  الدرا�ضة  وبينت 
للفرد  املحلي  الناجت  اجمايل  دبليو" ان  "اي 
من   %70 ال��ي��وم  ي��ع��ادل  ال�ضرقية  امل��ان��ي��ا  يف 
فقط   %30 مقابل  الغربية،  املانيا  يف  نظريه 

يف 1991.
الفرن�ضية  ال�ضحف  تناولت  اخ��رى  جهة  من 
مبنا�ضبة  االث���ن���ن  ام�����س  اف��ت��ت��اح��ي��ات��ه��ا  يف 
الذكرى الع�ضرين النهيار جدار برلن، تاريخ 
انه  معتربة  ال�ضلمية،  الثورة  تلك  وح�ضيلة 
زالت  ما  اخرى  جدرانا  فان  جدار  "انهار  اذا 

قائمة".
ليبريا�ضيون  يف  رو���ض��ل��وه  فابري�س  وكتب 
فان  ال�ضرق  يف  ج��دار  انهار  "اذا  انه  )ي�ضار( 
جدرانا اخرى ما زالت يف املك�ضيك وفل�ضطن 

و�ضواهما، يجب هدمها يوما ما بالفوؤو�س".
�ضحيفة  من  بلوكان  كر�ضتوف  ج��ان  واب��دى 
ان  اعترب  عندما  تفاوؤال  )الكاثوليكية(  الكروا 
"ذكرى انهيار اجلدار تدفع اىل عدم الت�ضاوؤم 

امام انظمة الغطر�ضة املعا�ضرة".

جداره��ا  ل�س��قوط  الع�س��رين  بالذك��رى  حتتف��ل  برل��ن 

اأحيت برلني ام�س االثنني 
يف اجواء احتفالية كبرية 
النهيار  الع�شرين  الذكرى 
اجل������دار ال�����ذي ان��ت��ه��ت 
الباردة  احلرب  ب�شقوطه 
وتوحدت املانيا ثم اوروبا 

اواخر الت�شعينيات.

اإيران تتجاهل املقرتحات االأمريكية 
جناد يف ��سطنبول.. )�أ. ف. ب(

جناد يف ا�سطنبول لتعزيز العالقات االيرانية الرتكية  

مو�شكو/ الوكاالت 
 قتل اربعة متمردين مفرت�ضن يف جمهورية كرات�ضايفو ت�ضريكي�ضيا القوقازية 
الرو�ضية يف ا�ضتباك مع قوات االمن على ما افادت ام�س االثنن وكالة انرتفاك�س 

ا�ضتنادا اىل م�ضوؤول يف وزارة الداخلية املحلية.
واو�ضح امل�ضوؤول انه ي�ضتبه يف ان املتمردين نفذوا عدة هجمات �ضد ال�ضرطة.

وا�ضاف ان �ضرطيا جرح اي�ضا خالل اال�ضتباك ومت �ضبط بندقيتي كال�ضنيكوف 
وقنابل يدوية واكرث من 200 ر�ضا�ضة يف مكان احلادث.

وي�ضهد القوقاز الرو�ضي ت�ضاعدا يف اعمال العنف ت�ضنها حركة مترد ا�ضالمية 
منذ عدة ا�ضهر حيث ا�ضبحت الهجمات والتفجريات ال �ضيما التي ت�ضتهدف قوات 

االمن، �ضبه يومية.

مقتل اأربعة متمردين وجرح 
�سرطي يف القوقاز الرو�سي 

بي�شاور/ الوكاالت 
قتل ثالثة ا�ضخا�س ام�س االثنن يف اعتداء انتحاري �ضمال 
حركة  تكثف  بينما  يومن  خالل  الثاين  هو  باك�ضتان  غرب 
هجوم  اىل  تتعر�س  والتي  القاعدة  لتنظيم  املوالية  طالبان 
االن  ا�ضفرت حتى  التي  ي�ضنه اجلي�س على معاقلها، حملتها 

عن �ضقوط 2450 قتيال خالل �ضنتن.
يومية.  �ضبه  ا�ضبحت  ال��ت��ي  الهجمات  وت���رية  وت�ضارعت 
وا�ضفرت االعتداءات والهجمات االنتحارية عن �ضقوط اكرث 
ان حاولت طالبان  بعد  �ضهر  البالد خالل  قتيال يف  من 350 
اوال ثني اجلي�س عن �ضن هجومه الربي على معقلها القبلي 
بداية  منذ  باالنتقام  توعدت  ثم  اجلنوبية  وزير�ضتان  يف 

الهجوم قبل ثالثة ا�ضابيع.
نزل  انتحاريا  ان  خان  علي  لياقت  املدينة  �ضرطة  قائد  وقال 
من دراجته النارية التي ت�ضري على ثالث عجالت وت�ضتخدم 
�ضيارة اجرة �ضباح االثنن، وفجر العبوة التي كان يحملها 
فيه  ك��ان  بي�ضاور  �ضواحي  يف  لل�ضرطة  مراقبة  مركز  ام��ام 

ثالثة �ضرطين.
وافاد عن مقتل �ضرطي واثنن من املدنين.

وت�ضبب انتحاري االحد يف مقتل 14 �ضخ�ضا بينهم م�ضوؤول 

حملي كان ي�ضتهدفه �ضخ�ضيا ب�ضوق املوا�ضي يف بي�ضاور.
وتبنت حركة طالبان الباك�ضتانية امل�ضوؤولة عن اكرب �ضل�ضلة 
رئي�س  ا�ضتهدف  ال��ذي  الهجوم  البالد،  يف  عنيفة  اعتداءات 

بلدية �ضكل ميلي�ضيا حملي ملحاربتها.
وحت��ول��ت ب��ي�����ض��اور ال��ت��ي ت�����ض��م 2،5 م��ل��ي��ون ن�����ض��م��ة، اىل 
االنتحاريون  وبات  االخرية  لالعتداءات  اال�ضا�ضية  ال�ضاحة 
املتمثلة يف  العادية  اهدافهم  ا�ضافة اىل  املدنين  ي�ضتهدفون 

قوات االمن.
وا�ضفر اعنف اعتداء منذ �ضنتن عن �ضقوط 118 قتيال قبل 
�ضوق  يف  املفخخة  �ضيارته  انتحاري  فجر  عندما  يوما   12

مكتظ يرتدد عليه باخل�ضو�س الن�ضاء واالطفال.
وقد طالت الهجمات املدن الكبرية االخرى ال �ضيما ا�ضالم اباد 

و�ضاحيتها روالبيندي.
يف  خطري  هجوم  احباط  من  �ضرطيون  متكن  االحد  وم�ضاء 
النار على رجل كان يحاول  الباك�ضتانية باطالقهم  العا�ضمة 
ارتكاب اعتداء انتحاري بحزامه النا�ضف امام مركز مراقبة.

احلدودية  القبلية  املناطق  حتولت  بي�ضاور  عن  بعيد  وغري 
التي  الباك�ضتانية  طالبان  حلركة  معاقل  اىل  افغان�ضتان  مع 
اتاحت لتنظيم القاعدة وطالبان االفغانية ا�ضتعادة قواها يف 

تلك القواعد اخللفية منذ انهيار نظام كابول نهاية 2001.
�ضيف  الدن  بن  ا�ضامة  مع  اجلهاد  طالبان  حركة  اعلنت  وقد 
2007 ع��ل��ى ا���ض��الم اب���اد وق��وات��ه��ا االم��ن��ي��ة، واخ����ذت على 

باك�ضتان حتالفها مع وا�ضنطن يف "حربها على االرهاب".
وحتت �ضغط وا�ضنطن ي�ضن اجلي�س الباك�ضتاين الذي خ�ضر 
باملناطق  معارك  يف   2002 بداية  منذ  جندي  الفي  من  اكرث 
القبلية، منذ ثالثة ا�ضابيع هجوما وا�ضع النطاق على مقاطعة 
معقل  البالد  غ��رب  �ضمال  يف  القبلية  اجلنوبية  وزير�ضتان 

طالبان.
وتوعدت احلركة التي اعلنت والءها اىل القاعدة بعد حماولة 
منع الهجوم بتكثيف عملياتها �ضد اجلي�س وال�ضرطة ب�ضكل 

خا�س.
ويوؤكد اجلي�س الذي ين�ضر ثالثن الف جندي على االر�س انه 
يتقدم ب�ضرعة يف وزير�ضتان اجلنوبية حيث اكد الع�ضكريون 
انهم �ضيطروا على اهم معاقل طالبان وقتلوا 478 من مقاتليها 

خالل ثالثة ا�ضابيع. وخ�ضر اجلي�س 42 جنديا.
يعلنها  التي  واالرق���ام  املعلومات  من  التاكد  ي�ضتحيل  لكن 
فيها  واالت�����ض��االت  حم��ظ��ورة  امل��ع��ارك  مناطق  الن  اجلي�س 

مقطوعة.

ثالثة قتلى يف هجوم جديد �سمايل غرب باك�ستان 

القد�س / ا ف ب
الربازيل  اىل  برييز   �ضيمون  اال�ضرائيلي  الرئي�س  يتوجه 
واالرجنتن يف جولة تهدف اىل تطويق "اخرتاق" ايران 
احمدي  حممود  الرئي�س  و�ضول  قبل  اجلنوبية  المريكا 
با�ضم  الناطقة  فري�س  اياليت  وقالت  برازيليا.  اىل  جن��اد 
اىل  ه��ذه  ال��دول��ة  "زيارة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  برييز 
التعاون  تعزيز  اىل  تهدف  عاما   43 منذ  االوىل  الربازيل 
اال���ض��رتات��ي��ج��ي ب��ن ا���ض��رائ��ي��ل وه���ذا ال��ب��ل��د وك��ذل��ك االمر 
كربى  اهمية  يرتديان  اللذان  البلدان  لالرجنتن،  بالن�ضبة 
دعا  الذي  االيراين  الرئي�س  الالتينية". وي�ضل  امريكا  يف 
 23 يف  ال��ربازي��ل  اىل  اخلارطة"  من  ا�ضرائيل  "حمو  اىل 
"الرئي�س  ان  اال�ضرائيلية  الناطقة  وقالت  الثاين.  ت�ضرين 

اجلنوبية  ام��ريك��ا  يف  االي����راين  االخ����رتاق  يف  �ضيبحث 
و�ضيو�ضح مل�ضيفيه ان ا�ضرائيل لي�س لديها اي �ضىء �ضد 
املتع�ضب  الزعيم  جناد  احمدي  �ضد  بل  االي��راين  ال�ضعب 
املهتم بتخ�ضيب اليورانيوم اكرث من رخاء �ضعبه". وتتهم 
المتالك  ن��ووي  برنامج  بتطوير  اي��ران  والغرب  ا�ضرائيل 
اخلارجية  وزير  وكان  طهران.  تنفيه  ما  وهذا  ذري  �ضالح 
متوز/يوليو  يف  اق��رتح  ليربمان  اف��ي��غ��دور  اال�ضرائيلي 
البلد  ب��ان ي�ضاهم ه��ذا  ال��ربازي��ل  املا�ضي خ��الل زي��ارة اىل 
يف اقناع ايران بوقف برناجمها النووي. وقالت ال�ضفارة 
برييز  ان  اخلمي�س  الربازيلية  واحلكومة  اال�ضرائيلية 
اىل  االح��د  �ضيتوجه  الثالثاء  برازيليا  اىل  �ضي�ضل  ال��ذي 

االرجنتن.

زامبوانغا / اف ب
ام�����س االث��ن��ن على را����س مدير  ع��رث 
مدر�ضة فيليبيني خطفته جمموعة ابو 
لتوزيع  حمطة  يف  مقطوعا  �ضياف، 
كما  الفيليبن،  املحروقات يف جنوب 
غابريال  وخ��ط��ف  ال�����ض��رط��ة.  اف����ادت 
كانيزاري�س )36 عاما( عندما كان يف 
حافلة يف 18 ت�ضرين االول قرب بلدة 
وطالبت  جولو  جزيرة  يف  باتيكول 
قيمتها  ب��ف��دي��ة  اال���ض��الم��ي��ة  احل���رك���ة 
دوالر(   42373( ب��ي��زو���س  م��ل��ي��وين 
املدر�س  اق����ارب  ل��ك��ن  ع��ن��ه.  ل��الف��راج 

رف�ضوا دفع الفدية.
عثمان  املحلية  ال�ضرطة  ق��ائ��د  وق���ال 

بقية  على  العثور  يتم  مل  انه  بينغاي 
اجزاء اجلثة.

وقالت املتحدثة با�ضم الرئي�ضة غلوريا 
يدفعون  "�ضنجعلهم  بيان  يف  اروي��و 

ثمن هذا العمل الوح�ضي الكبري".
يف  �ضياف  ابو  جمموعة  وتخ�ض�ضت 
وم�ضيحين  اج��ان��ب  خطف  عمليات 
فديات لالفراج عنهم.  واملطالبة بدفع 
باقامة  اي�����ض��ا  ال�����ض��ل��ط��ات  وت��ت��ه��م��ه��ا 
اال�ضالمية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  ع���الق���ات 
اال�ضالمية  واجلماعة  للقاعدة  التابعة 
املتهمة بالوقوف وراء االعتداء الذي 
اودى بحياة 202 �ضخ�س يف جزيرة 

بايل االندوني�ضية يف 2002.

�سيمون برييز يف الربازيل واالأرجنتن ملحا�سرة 
طهران دبلوما�سيا 

اإ�سالميون يقطعون راأ�س 
مدير مدر�سة فيليبيني 

�شيئول/ اف ب
الزعيم  ان  االثنن  ام�س  جنوبية  كورية  �ضحيفة  ذك��رت 
الكوري ال�ضمايل كيم جونغ ايل ميلك �ضتة قطارات فاخرة 
حمطة   19 بنيت  حيث  ال�ضمالية  ك��وري��ا  داخ��ل  لرحالته 
ايلبو"  "�ضو�ضون  �ضحيفة  ونقلت  ح�ضرا.  له  خم�ض�ضة 
والكورية  االمريكية  اال�ضتخبارات  يف  م�ضادر  عن  نقال 
مقطورة  ت�ضعن  من  تتاألف  التي  القطارات  ان  اجلنوبية 
وغرف  واجللو�س  للموؤترات  ق��اع��ات  وحت��وي  م�ضفحة 
لكن  املعلومات.  ه��ذه  �ضحة  من  التحقق  ميكن  وال  ن��وم. 
من املعروف ان كيم يخ�ضى ال�ضفر جوا ويف�ضل ا�ضتخدام 
ال��ق��ط��ار يف رح��الت��ه ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة. وق��د �ضافر 
بالقطار يف اآخر رحلة قام بها اىل ال�ضن يف كانون الثاين 
القطارات ت�ضم هواتف  ان هذه  ال�ضحيفة  2006. وقالت 
تلفزيون  و�ضا�ضات  اال�ضطناعية  ب��االق��م��ار  لالت�ضاالت 
م�ضطحة عمالقة ليتمكن الزعيم الكوري ال�ضمايل من تلقي 
الرئي�س،  ينقل  الذي  والقطار  االوام��ر.  وا�ضدار  التقارير 

اآخر  ويتبعه  وامنه  الطريق  �ضالمة  ي�ضمن  قطار  ي�ضبقه 
ال�ضحيفة  وذك��رت  واملوظفن.  ال�ضخ�ضين  احلرا�س  يقل 
انه يتم ار�ضال حواىل مئة رجل امن م�ضبقا اىل املحطات 
الكهرباء عن  للتاأكد من خلو املنطقة من املتفجرات وقطع 
ال�ضكك االخرى ب�ضكل مينع حترك اي قطار اآخر. وتابعت 
ال�ضمالية  الكورية  وامل��روح��ي��ات  احلربية  ال��ط��ائ��رات  ان 
ان  ايلبو"  "�ضو�ضون  واك��دت  ج��وا.  ال��الزم  الدعم  توؤمن 
جت�ض�ضت  اجلنوبية  والكورية  االمريكية  اال�ضتخبارات 
اال�ضطناعية  ب��االق��م��ار  لكيم  اخل��ا���ض��ة  ال��ق��ط��ارات  ع��ل��ى 
وطائرات اال�ضتطالع وغريها من اجهزة اال�ضتك�ضاف اىل 
الزعيم  وظهر  من�ضقن.  من  عليها  ح�ضلت  �ضهادات  جانب 
الكوري ال�ضمايل الذي يبلغ من العمر 67 عاما عدة مرات 
هذه ال�ضنة ال�ضكات �ضائعات عن و�ضعه ال�ضحي. ويعتقد 
انه ا�ضيب بجلطة دماغية يف اآب املا�ضي. وقد قام موؤخرا 
بزيارة حمطة لتوليد الكهرباء ومزرعة يف جنوب البالد، 

ح�ضبما ذكرت وكالة االنباء الكورية ال�ضمالية الر�ضمية.

بانكوك/ اف ب
ام�س  ال��ت��اي��الن��دي��ة  ال�ضلطات  اعلنت 
لت�ضليمها  طلبا  اع���دت  ان��ه��ا  االث��ن��ن 
يتوقع  بينما  ���ض��ي��ن��اوات��را  ت��اك�����ض��ن 
الذي  ال�ضابق  ال��وزراء  رئي�س  و�ضول 
بتهمة  عامن  بال�ضجن  حكم  من  يهرب 

الف�ضاد، اىل كمبوديا املجاورة.
ووافق تاك�ضن اال�ضبوع املا�ضي على 
لرئي�س  �ضخ�ضيا  م�ضت�ضارا  تعيينه 
ومنذ  �ضن.  ه��ان  الكمبودي  ال����وزراء 
البلدين  من  كل  ا�ضتدعى  الوقت  ذل��ك 
منذ  ببطء  عالقاتهما  تتدهور  اللذين 
العام املا�ضي، �ضفريه من البلد االآخر. 

يف  امل�����ض��وؤول  تيبان  �ضريا�ضاك  وق��ال 
الت�ضليم  "طلب  ان  العام  املدعي  مكتب 
جاهز لكن الوثائق حتتاج اىل موافقة 
املدعي العام بعد طلب ر�ضمي من وزير 

اخلارجية او ال�ضرطة".
الذي  ذات���ه  ه��و  "الطلب  ان  وا���ض��اف 
ون���ي���ك���اراغ���وا  ف��ي��ج��ي  اىل  ار�����ض����ل 

واالمارات العربية املتحدة".
وي��ع��ي�����س ت��اك�����ض��ن ح��ال��ي��ا يف دب��ي 
عليه  ح��ك��م  وك���ان  ان�����ض��اره.  بح�ضب 
ع��ام��ن يف 2008  ب��ال�����ض��ج��ن  غ��ي��اب��ي��ا 
االمر الذي اعتربه هو �ضخ�ضيا وهان 
انها  كمبوديا  واعلنت  �ضيا�ضيا.  �ضن 

تاك�ضن  و�ضيعقد  ت�ضليمه.  �ضرتف�س 
بنوم  يف  اخلمي�س  �ضحافيا  م��وؤمت��را 
واملالية  االقت�ضاد  وزارة  مقر  يف  بنه 
كمبودي.  اقت�ضادي  خبري   300 ام��ام 
موعد  ب�ضان  معلومات  اي  تن�ضر  ومل 
بح�ضب  امنية"،  "ال�ضباب  و���ض��ول��ه 
العالقات  وت�ضتمر  كمبودي.  م�ضوؤول 
بن البلدين يف التدهور منذ اكرث من 
عام. وكان التوتر ت�ضاعف حول م�ضكلة 
الذي  فيهري  بريه  معبد  على  ال�ضيادة 
يعود للقرن احلادي ع�ضر ويندرج يف 
ويقع  لليوني�ضكو  العاملي  االرث  اطار 

على احلدود بن الدولتن.

�ستة قطارات فاخرة لرحالت الزعيم الكوري 
ال�سمايل كيم جونغ ايل 

رئي�س وزراء تايالند ال�سابق مطلوب للعدالة 


