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�شنغافورة/ الوكاالت 
وحتر�ص �سنغافورة على الدفاع عن �سمعتها 
كمدين���ة امن���ة. وا�ستع���دادا لهذه القم���ة التي 
تطبي���ق  يف  الت�س���دد  مت  بل���دا،   21 جتم���ع 

القوانني التي متنع ا�سال اي تظاهرة.
ورف�ص �سي �سون جوان االمني العام للحزب 
اك���ر  اح���د  �سنغاف���ورة،  يف  الدميوقراط���ي 
اح���زاب املعار�س���ة، هذه التداب���ر، وقال "مت 
تو�سي���ع جمال تطبي���ق القانون عل���ى النظام 
الع���ام الحت���واء رغب���ة �س���كان �سنغافورة يف 

التعبر عن انف�سهم بحرية اكر".
وت�س���اءل "هل ه���ذا فعال م���ا يرغب في���ه قادة 
ابي���ك، وخ�سو�س���ا اولئ���ك الذي���ن يرتاأ�سون 
دميوقراطيات، اي ا�سكات النا�ص عر قوانني 

قمعية؟".
كذلك، مت ت�سديد املراقبة على احلدود لتفادي 
دخ���ول اي نا�س���ط. وتلقى اع�س���اء يف حركة 
فالونغون���غ الروحي���ة املحظ���ورة يف ال�سني 
تعليم���ات بع���دم التوج���ه اىل حديقة جماورة 
ملرك���ز املوؤمت���رات، به���دف تف���ادي تنظيم اي 

تظاهرة مناه�سة للرئي�ص ال�سيني.
لتحا�س���ي  متواف���رة  ال�س���روط  كل  اذا، 
التظاه���رات الت���ي واكب���ت قمم���ا �سابقة على 
جن���وى  يف  الثم���اين  جمموع���ة  قم���ة  غ���رار 
)ايطالي���ا( الع���ام 2001، او تلك التي ادت يف 
ني�سان/ابري���ل الفائ���ت اىل الغ���اء قمة ا�سيان 

)رابطة دول جنوب �سرق ا�سيا( يف تايالند.
وق���ال منظمو القمة لوكالة فران�ص بر�ص "يف 
الظ���روف الراهن���ة، م���ن واجبنا �سم���ان امن 

امل�ساركني واجلمهور".
وعلق���ت جوزفني لو املتح���درة من �سنغافورة 
والت���ي ت�سارك يف املنت���دى حل�ساب جمموعة 
�سيمن���ز التي تعم���ل فيها "�سنغاف���ورة مدينة 
امن���ة ج���دا. ه���ذا �سحي���ح، ن�سعر ون���رى ان 
التداب���ر االمني���ة مت تعزيزها م���ن اجل هذه 

القمة، لكنها تدابر �سرورية".
وق���ال ال�سائ���ح االمرك���ي ن���ات �سمي���ث )25 
عام���ا( "مل نعان يف املط���ار ت�سددا يف املراقبة 
او اج���راءات مزعجة اخ���رى"، وذلك رغم ان 
حركة ال�س���ر يف املدينة يقطعها من حني اىل 
اخ���ر عب���ور املواك���ب الر�سمية الت���ي ت�سبقها 

دراجات ال�سرطة.
لك���ن ال�ساب املتحدر من اتالنتا والذي ترافقه 
�سديقت���ه مل يخ���ف انزعاج���ه م���ن ام���ر واحد 
"اردن���ا ان ن�ساهد و�سول باراك اوباما هذا 
امل�ساء، ولكن مع انت�سار هذا العدد الكبر من 
عنا�سر ال�سرط���ة، اعتقد ان احت�ساء كاأ�ص يف 

مكان ما �سيكون اف�سل".
م���ن جه���ة اخرى اكد ق���ادة يف منت���دى ا�سيا-
املحي���ط اله���ادىء )ابي���ك( ام����ص ال�سب���ت ان 
عل���ى الواليات املتحدة ان تك���ون اكرث ن�ساطا 
وانفتاح���ا اذا ارادت ان حتاف���ظ على نفوذها 
يف ه���ذا املنت���دى يف مواجه���ة ال�س���ني الت���ي 

يتنامى تاأثرها.
وخ���الل قم���ة �سنغافورة التي جتم���ع 21 بلدا 
من �سفت���ي املحيط اله���ادىء وتختتم االحد، 
اطلقت دعوات متك���ررة اىل "اعادة التوازن" 

لالقت�ساد العاملي.
ومن �سان ه���ذه االولوية اجلديدة ان تعر�ص 
الرئي�ص باراك اوباما ل�سغوط. وكان الرئي�ص 
االمركي الذي يتوق���ع و�سوله م�ساء ال�سبت 
اىل �سنغافورة اكد يف طوكيو ان بالده تلتزم 

املنطقة. دول  �سراكة" مع  اطار  يف  "العمل 
اك���د  النظري���ة،  املواق���ف  م���ن  بعي���دا  ولك���ن 
الق���ادة انه���م ينتظ���رون افع���اال، وخ�سو�س���ا 
يف مو�س���وع ال���دوالر الذي لف���ت وزراء املال 
يف تايالن���د ونيوزيلن���دا وت�سيلي اىل �سعفه 

امل�ستمر، ما يوؤثر �سلبا على �سادرات دولهم.
ودعي���ت وا�سنطن اي�س���ا اىل اعطاء �سمانات 
ملكافح���ة احلمائية. وقال الرئي����ص املك�سيكي 
فيليبي كالديرون ال�سبت ان "الرئي�ص اوباما 
يواجه �سغوطا �سيا�سي���ة كبرة تتناق�ص مع 
التبادل احلر" يف ا�س���ارة اىل ال�سغوط التي 

ميار�سها الكونغر�ص.
ويف مق���دم العوامل التي تثر ا�ستياء �سركاء 
الوالي���ات املتحدة، الرتوي���ج ل�سراء الب�سائع 
االمركي���ة الذي يواكب خطة النهو�ص بقيمة 
787 مليار دوالر. وت�ساف اىل كل ذلك العديد 
من اخلالف���ات الثنائي���ة، على غ���رار الر�سوم 
اجلمركية املفرو�س���ة على املنتجات ال�سينية 
او التاخر يف توقيع اتفاق التبادل احلر بني 

وا�سنطن و�سيئول.
ودع���ا رئي�ص ال���وزراء املالي���زي جنيب رزاق 

"م���ا  وق���ال  ب�سلف���ه،  االحت���ذاء  اىل  اوبام���ا 
اعجبن���ي يف ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة للرئي����ص 
)ال�ساب���ق ج���ورج( بو����ص انه���ا كان���ت تعطي 
االولوية للتبادل احلر. اآمل ان تتكرر الر�سالة 
نف�سه���ا". م���ن جهته، اع���رب رئي����ص الوزراء 
التايالن���دي ابهي�سي���ت فيجافيج���ا ع���ن امل���ه 
يف ان ي�سج���ع ق���ادة ابيك "الوالي���ات املتحدة 
عل���ى ان ت�سطل���ع بدور القائ���د ل�سمان جناح 
)املفاو�س���ات التجاري���ة( يف الدوحة و)القمة 

حول املناخ( يف كوبنهاغن".
وبعدم���ا حت���ول مرك���ز الثق���ل يف االقت�س���اد 
العامل���ي، ف���ان تعوي���ل ا�سي���ا عل���ى الوالي���ات 
املتحدة لقيادة عملي���ة النهو�ص يرتاجع اكرث 
فاك���رث. يف املقابل، يتعاظ���م دور ال�سني التي 
يتوق���ع ان حتقق منوا ه���ذه ال�سنة ال يقل عن 
ثمانية يف املئ���ة، االمر الذي ي�ساعد دوال مثل 

ا�سرتاليا واندوني�سيا و�سنغافورة.
ويف هذا ال�سياق، رحب الرئي�ص االندوني�سي 
�سو�سيلو بامبانغ يودويونو بكون "التبادالت 
ال�سينية االندوني�سية جتاوزت �سقفها البالغ 

30 مليار دوالر العام 2008".

ت��ظ��اه��رات م��ن دون  ���س��ن��غ��اف��ورة  ق��م��ة يف  ي��ع��ق��دون  ال��ع��امل  ق���ادة 
بخالف القمم الدولية التي 

عقدت اخريا، ت�شت�شيف 
�شنغافورة املنتدى االقت�شادي 

لدول ا�شيا-املحيط الهادىء 
)ابيك( من دون اي حتركات 
مناه�شة له، انطالقا من ان 

القانون يف املدينة يحظر اقامة 
تظاهرات.

ففي قلب املدينة، وعلى م�شافة 
قريبة من فندق رافل ال�شخم، 

اقيمت منطقة امنية حول 
مركز �شونتيك للمعار�ض الذي 

ي�شت�شيف املنتدى. يف هذا 
املوقع، انت�شر جنود م�شلحون، 

وال�شيارات القليلة العابرة تخ�شع 
لتدقيق م�شدد ومثلها العابرون 

امل�شاة.

�جتماع قادة �يبك يف �سنغافورة.. )�أ. ف. ب(

طوكيو/ الوكاالت 
تعهد الرئي����ص االمركي ب���اراك اوباما ام�ص 
ال�سب���ت يف طوكيو بع���ودة الواليات املتحدة 
للع���ب دور ن�س���ط يف منطق���ة اآ�سيا-املحي���ط 
الهادىء موؤكدا يف الوقت نف�سه انها ال ت�سعى 
اوج  ه���ي يف  الت���ي  "احت���واء" ال�س���ني  اىل 

ازدهارها.
ويف الي���وم الث���اين جلولت���ه اال�سيوي���ة التي 
وكوري���ا  وال�س���ني  �سنغاف���ورة  اىل  تق���وده 
اجلنوبي���ة، الق���ى اوبام���ا ام����ص يف طوكي���و 
خطاب���ا مهما ح���ول ال�سيا�س���ة اخلارجية امام 

1500 مدعو.
فذكر ب���ان اهتمام���ه باآ�سيا-املحي���ط الهادىء 
يعود اىل طفولته يف هاواي واندوني�سيا قبل 
ان يتحدث عن ال�سني القوة العظمى االخرى 
يف املنطقة التي �سعى لطماأنتها ب�ساأن النوايا 

االمركية.
وق���ال "ان الوالي���ات املتح���دة ال ت�سع���ى اىل 
احتواء ال�س���ني، وان عالقة عميقة مع ال�سني 
ال تعني ا�سعافا لتحالفاتنا الثنائية"، م�سيفا 
"على العك�ص فان بروز �سني قوية ومزدهرة 

ميكن ان يكون قوة ملجموعة الدول".

وع�سية و�سول���ه اىل ال�سني يف زيارة لثالثة 
اي���ام، قال اوباما انه لن يتجنب م�سالة حقوق 
االن�س���ان، رغ���م ان���ه مل يتط���رق مبا�س���رة اىل 
التيب���ت وهي م�سال���ة ح�سا�سة ج���دا بالن�سبة 

لبكني.
واك���د اوباما "ان الوالي���ات املتحدة لن ترتدد 
اب���دا يف الدف���اع ع���ن القي���م اال�سا�سي���ة الت���ي 
نتم�س���ك به���ا، وذل���ك يت�سم���ن اح���رتام ديانة 
وثقافة كل ال�سع���وب" واعدا يف الوقت نف�سه 
العمل يف �سدد ذلك "�سمن روح ال�سراكة بدال 

من ال�سغينة".
وعل���ى ال�سعي���د االقت�س���ادي متن���ى الرئي�ص 
االمرك���ي العم���ل يف اط���ار "ال�سراك���ة" م���ع 
ان  ن�ستطي���ع  "فبذل���ك  اال�سيوي���ة،  ال���دول 
ن�سم���ن االنتعا�ص وحتقي���ق التقدم الزدهارنا 

امل�سرتك". 
وق���ال "ال ن�ستطي���ع فقط الع���ودة اىل دورات 
اىل  قادتن���ا  الت���ي  نف�سه���ا  واالزم���ة  النم���و 
ننته���ج  ان  ن�ستطي���ع  العامل���ي. ال  االنكما����ص 
ال�سيا�س���ات نف�سها التي حملت الينا منوا غر 

متوازن".
وحذر "لكننا بحاجة اي�سا لنمو دائم لكوكبنا 

واالجي���ال املقبلة"، معربا عن امله يف حتقيق 
املقبلة حول  قم���ة كوبنهاغ���ن  "النج���اح" يف 

االحتبا�ص احلراري.
ال�ساب���ق ج���ورج  الرئي����ص  وخ���الل واليت���ي 
بو����ص دخلت الواليات املتحدة يف نزاعني يف 
افغان�ست���ان والع���راق، ما اف�س���ح املجال امام 
ال�سني لتعزيز دورها كقوة اقليمية يف اآ�سيا.

واكد اوباما ان "هذه احلقبة قد ولت".
وقال "حت���ى وان �ساركت الق���وات االمركية 
التزامن���ا الم���ن  ف���ان  الع���امل  يف حرب���ني يف 

اليابان وامن اآ�سيا ال يتزعزع".
الك���وري  الن���ووي  املل���ف  خ�سو����ص  ويف 
ال�سمايل اكد اوباما ان الواليات لن "تخيفها" 
تهدي���دات كوري���ا ال�سمالي���ة لكن���ه اق���رتح يف 
الوق���ت نف�سه عل���ى النظام الك���وري ال�سمايل 

�سلوك "طريق اخرى".
وق���ال ان "كوري���ا ال�سمالي���ة اخت���ارت طوال 
عقود طريق املواجه���ة والتحري�ص من خالل 

اال�ستمرار يف تطوير اال�سلحة النووية".
وا�ساف "لكن ثمة طريق اخرى ميكن �سلوكها. 
فالواليات املتحدة على ا�ستعداد الن تقدم اىل 
كوريا ال�سمالية م�ستقبال خمتلفا ... م�ستقبال 

يف االندماج الدويل ... والفر�ص االقت�سادية 
... ومزيدا من االمن واالحرتام".

وا�ستط���رد ان "الطري���ق لبلوغ ذل���ك وا�سح: 
ا�ستئن���اف املفاو�سات ال�سدا�سي���ة )الواليات 
رو�سي���ا  ال�س���ني،  الكوريت���ان،  املتح���دة، 
والياب���ان( واحرتام االلتزام���ات ال�سابقة مبا 
فيه���ا الع���ودة اىل معاهدة احلد م���ن االنت�سار 
الن���ووي والن���زع الكام���ل لل�س���الح الن���ووي 
ال���ذي ميك���ن التحقق من���ه يف �سب���ه اجلزيرة 
الكورية". لكن بيونغ يانغ ترغب اوال يف بدء 
ح���وار ثنائي مع الواليات املتحدة، واملبعوث 
اخلا����ص املكلف بامللف الك���وري ال�سمايل يف 
وا�سنط���ن �ستيف���ن بو�س���وورث �سيتوجه اىل 

كوريا ال�سمالية مطلع كانون االول.
اىل ذل���ك م���د اوباما يده اي�س���ا اىل بورما من 
خالل اعتماد "�سيا�سة جديدة" خ�سو�سا وان 
العقوب���ات املفرو�سة على النظ���ام الع�سكري 

البورميني". حياة  بتح�سني  ت�سمح  "مل 
احلالي���ة  "العقوب���ات  ان  م���ن  ح���ذر  لكن���ه 
�ستبق���ى طامل���ا مل يتحقق تق���دم ملمو�ص نحو 
ا�س���الح دميقراطي" مطالب���ا يف الوقت نف�سه 
ب"االف���راج بدون �سروط عن جميع املعتقلني 

ال�سيا�سي���ني، مب���ن فيه���م )زعيم���ة املعار�سة( 
اونغ �سان �سو ت�سي".

من جانبها بحثت وزيرة اخلارجية االمركية 
هيالري كلينت���ون مع نظره���ا ال�سيني يانغ 
جي�س���ي يف التغرات املناخي���ة وملفي ايران 
وكوريا ال�سمالية ال�سبت على هام�ص املنتدى 
واملحي���ط  ا�سي���ا  دول  لرابط���ة  االقت�س���ادي 
الهاديء يف �سنغافورة على ما افاد م�سوؤولون 

�سينيون.
وجرت املناق�سات التي دامت 45 دقيقة، ع�سية 
اول زي���ارة يقوم بها الرئي�ص االمركي باراك 

اوباما اىل ال�سني من االحد اىل االربعاء.
وغادر اوباما طوكيو متوجها اىل �سنغافورة 
حي���ث ي�س���ارك برفق���ة الرئي����ص ال�سين���ي هو 

جينتاو يف قمة قادة "ابيك" ال21.
واف���ادت وزارة اخلارجي���ة ال�سينية يف بيان 
ان "الطرف���ني تب���ادال وجه���ات النظ���ر ح���ول 
بل���دان  ب���ني  والتع���اون  املناخي���ة  التغ���رات 
جمموع���ة الع�سري���ن وامل�سائ���ل النووية التي 
تخ�ص كوري���ا ال�سمالية واي���ران وغرها من 

املوا�سيع".
لكن مل تف���رز اي تفا�سيل اخرى حول فحوى 

تلك املناق�سات.
ان  لكلينت���ون  ق���ال  يان���غ  ان  البي���ان  واف���اد 
"فر�سا جديدة  تتاح امام العالقات ال�سينية 
االمركي���ة ويجب عل���ى الطرف���ني العمل على 

تقوية ا�س�ص عالقاتهما".
�سنغه���اي  اىل  اوبام���ا  زي���ارة  ان  وا�س���اف 
وبك���ني �ستكت�سي "بعدا كب���را" يف العالقات 

الثنائية.
واكد يانغ انه ا�ستدعى كلينتون التي �سرتافق 
ب���اراك اوباما اعتب���ارا من االح���د، اىل القيام 
بزيارة جديدة اىل ال�سني ال�سنة املقبلة وانها 

قبلت الدعوة.
ويتوقع ان تكون اول زيارة �سيقوم بها باراك 
اوبام���ا اىل ال�س���ني ذروة جولت���ه اال�سيوي���ة 
ودلي���ال عل���ى التما�س���ك املتزايد ب���ني القوتني 
العظمي���ني يف القرن احل���ادي والع�سرين مع 
ارادة وا�سنط���ن ان تظه���ر مبظه���ر ال�سري���ك 

ولي�ص املناف�ص.
ويتوقع و�سول الرئي�ص االمركي االحد اىل 
�سنغهاي ثم االثنني اىل بكني يف اطول حمطة 
م���ن جولته بع���د الياب���ان و�سنغاف���ورة وقبل 

كوريا اجلنوبية.

�سنغافورة/ اف ب
وعد الرئي����ص الرو�سي دميرتي مدفيديف ام����ص يف �سنغافورة حيث ي�سارك يف 
املنتدى االقت�سادي لدول ا�سيا املحيط الهادئ )ابيك(،، برفع االجراءات احلمائية 
التي اتخذتها بالده ال �سيما يف قطاع �سناعة ال�سيارات بعد اخلروج من االزمة.

وق���ال مدفيديف ان "رو�سيا تدرك متاما التداعي���ات ال�سيئة لل�سيا�سة احلمائية ال 
�سيم���ا يف زمن االزمة لذلك اريد الت�سدي���د على ان اجراءات احلماية التي اتخذت 

خالل فرتة االزمة ق�سرة و�سرتفع الحقا".
وا�ساف الرئي�ص الرو�سي لدى افتتاح قمة روؤ�ساء الدول واحلكومات ال�سبت، انه 
على قادة ابيك ان "يبذلوا كل ما يف و�سعهم للحد من احلمائية يف كافة املجاالت". 
واعتر مدفيديف ان اعادة حجم املبادالت التجارية العاملية هي مفتاح االنتعا�ص 
االقت�سادي. وحلماية �سناعة ال�سيارات املتعرثة اتخذت رو�سيا اجراءات مثرة 

للجدل بفر�سها �سرائب على ا�ستراد ال�سيارات االجنبية.
م���ن جانبه اع���رب وزير التجارة الياباين ما�سايوك���ي ناو�سيما خالل املنتدى عن 
قلقه من ارتفاع تل���ك ال�سرائب املفرو�سة على ال�سيارات اجلديدة وغر اجلديدة 

امل�سدرة اىل رو�سيا.
وتواج���ه �سناع���ة ال�سي���ارات الرو�سي���ة �سعوب���ات خط���رة حي���ث تراج���ع بي���ع 
ال�سي���ارات 50% يف الب���الد من���ذ بداي���ة ال�سنة، بينم���ا تقف �سركت���ا الدا وافتوفاز 

ال�سهرتان على حافة االفال�ص.

وا�شنطن / الوكاالت
الع���دل االمركي���ة يف  اعلن���ت وزارة 
بيان ان حكما بال�سجن 13 �سنة �سدر 
ال�ساب���ق يف جمل����ص  الع�س���و  بح���ق 
النواب االمركي الدميوقراطي وليام 

جيفر�سن بعد ادانته بالف�ساد.
واف���اد البي���ان ان���ه حك���م اي�س���ا عل���ى 
جيفر�س���ن )62 �سن���ة( النائب ال�سابق 
عن لويزيانا )جن���وب( بغرامة قدرها 
470 ال���ف دوالر ال �سيما النه "ا�ستفاد 

من من�سبه للمطالبة بر�ساوى".
وادانت���ه حمكمة يف فرجينيا )�سرق( 
يف اب املا�س���ي باحدى ع�سر تهمة مبا 

فيها التخطيط للف�ساد.
وا�س���اف البي���ان ان "احلك���م الطويل 
جيفر�س���ن  بح���ق  ال�س���ادر  بال�سج���ن 
يج���ب ان يذكر ب�سكل قاط���ع كل الذين 
يتول���ون منا�س���ب عام���ة ب���ان قب���ول 
الر�س���اوى قد -- ويج���ب ان -- تكون 

له عواقب وخيمة".

ال�سجن 13 �سنة لع�سو �سابق يف 
الكونغر�س االمريكي ادين بالف�ساد

مدفيديف يعد برفع االجراءات 
احلمائية

اأوباما يعد بعودة الواليات املتحدة اإىل اآ�سيا لكن لي�س ل� "احتواء" ال�سني متمردو " حترير 
اأوغادن " يعلنون 

عن هجوم �سد 
احلكومة  االثيوبية

ادي�ض ابابا / اف ب
 اعلن متمردو اجلبهة الوطنية 

لتحرير اوغادن )حركة اثيوبية 
انف�سالية( ام�ص �سن هجوم وا�سع 

يف منطقة اوغادن االثيوبية 
احلدودية مع ال�سومال حيث اكدوا 

ا�ستيالءهم على �سبع مدن من القوات 
احلكومية.

وجاء يف بيان للجبهة تلقت وكالة 
فران�ص بر�ص ن�سخة منه ال�سبت ان 
االف املقاتلني �ساركوا خالل يومني 

يف هذا الهجوم الذي �سن يف 10 
ت�سرين الثاين على جبهات عدة 

ودارت خالله معارك طاحنة.
واكدت اجلبهة "ان عددا كبرا من 

اجلنود االثيوبيني قتلوا ومت تدمر 
او اال�ستيالء على معداتهم خالل هذه 

العملية".

بكني/ الوكاالت 
 اوقف العديد من املن�سقني ال�سينيني ع�سية اول زيارة يقوم بها الرئي�ص االمركي 
ب���اراك اوباما اىل العم���الق اال�سيوي، وفق ما افاد مقربون م���ن املوقوفني لوكالة 

فران�ص بر�ص.
ويتوق���ع و�س���ول الرئي����ص االمرك���ي االح���د اىل �سنغه���اي ثم االثن���ني اىل بكني 
يف زي���ارة تدوم اربع���ة ايام، حثته منظم���ات على ان يطرح خالله���ا ق�سية حقوق 
االن�س���ان. واعتقل م�سوؤول �سبكة دفاع ع���ن اولياء االطفال �سحايا احلليب امللوث 
بامليالم���ني -- ف�سيحة االم���ن الغذائي الكبرة التي اندلع���ت يف ايلول 2008 -- 

واودع يف احلب�ص على ما افادت زوجته.
وقال���ت يل ك�سوميي���ي يف ر�سال���ة ان "جاو لياناي اعتقل الن���ه ت�سبب يف حادث"، 
بدون ان ت�سيف مزي���دا التفا�سيل. واعلنت منظمة "هيومن رايت�ص اين ت�ساينا" 
ان �سرطيني اوقفوا جاو م�ساء اجلمعة وفت�سوا �سقته و�سادروا حا�سوبه وكتيب 
عناوي���ن وجهاز ت�سوير. واو�سحت اجلمعية انه عندما حاول جاو لياناي رف�ص 

ت�سليم تلك اال�سياء كتب ال�سرطيون يف مذكرتهم انه "ت�سبب يف حادث".
وت�سب���ب احلليب امللوث بامليالم���ني يف ت�سمم 300 الف طفل واثار ذعرا كبرا يف 
ال�سني وادى اىل �سحب العديد من املنتجات ال�سينية التي حتتوي على حليب يف 

خمتلف انحاء العامل. ورف�ست �سرطة بكني االدالء باي تعليق.
من جهة اخرى اعلن من�سق اخر يدعى كي جيونغ وكان فقد احدى �ساقيه خالل قمع 
احلركة الدميقراطية �سنة 1989، انه اعتقل النه حاول تنظيم ملتقى حول حقوق 

االن�سان يف التا�سع من ت�سرين الثاين يف احدى حدائق العا�سمة ال�سينية.
ويف بي���ان ت�سلمت فران�ص بر�ص ن�سخة منه اكد كي انه معتقل يف احدى �سواحي 

بكني ومالحق بتهمة "التجمع غر ال�سرعي" و"امل�ص بالنظام العام".
كم���ا اف���اد ان ال�سلط���ات اوقف���ت اي�س���ا من�سق���ني اخرين هم���ا يل جينبين���غ ويانغ 

كيويو.

اعتقال عدة من�سقني �سينيني 
ع�سية زيارة اوباما ليما / الوكاالت 

 تهدد ق�سي���ة جت�س�ص ع�سكري بالت�سبب بفتور 
كبر يف العالقات بني البرو وت�سيلي اجلارين 
املتعاون���ني عادة يف منطقة االندي���ز، وذلك اثر 
توجي���ه االتهام اىل ع�سكري���ني بروفيني اثنني 

واحتمال طلب ت�سليم ت�سيليني اثنني.
والغي لقاء كان مقررا االحد يف �سنغافورة بني 
رئي�ص البرو االن غار�سيا والرئي�سة الت�سيلية 
مي�سال با�سليه على هام�ص املنتدى االقت�سادي 
ل���دول اآ�سي���ا واملحي���ط الهادىء )ابي���ك(. وقرر 
غار�سيا العودة اىل بالده ب�سكل مبكر االثنني.

وقال لل�سحافيني يف �سنغافورة "قدمت عودتي 
24 �ساع���ة للح�سول عل���ى معلومات كاملة )عن 

الق�سية( والتعليق عليها من البرو".
وندد وزير خارجية الب���رو خو�سيه انطونيو 
غار�سي���ا بيلون���دي م���ن �سنغاف���ورة بال�سل���وك 
ال���ودي" و"الهجوم���ي" للت�سيلي وقال  "غ���ر 
ان �سف���ر بالده يف �سانتياغو �سيتم ا�ستدعاوؤه 

للت�ساور.
ت�سيل���ي  جت���ري  "ان  يف  امل���ه  ع���ن  واع���رب 
حتقيق���ا ح���ول من اعط���ى االوام���ر وان تعاقب 
امل�سوؤول���ني" واكد ان ب���الده "�ستعر بو�سوح 

قط���ع  ا�ستبع���د  ان���ه  غ���ر  احتجاجه���ا".  ع���ن 
العالق���ات الدبلوما�سي���ة. بي���د ان االزمة ميكن 
مع ذلك ان تتفاقم وذلك ب�ساأن م�سر ع�سكريني 
اثنني ت�سيليني ا�س���در قا�ص يف املحكمة العليا 
يف ليم���ا بحقهم���ا اجلمعة مذكرت���ي توقيف يف 
انتظار التثبت من هويتيهما. وي�ستبه يف انهما 
م�سدرا االوامر املفرت�سني ل"جا�سو�سني" من 

البرو وجهت اليهما التهمة اجلمعة.
وامر القا�سي باحتجاز فيكتور اريزا ميندوزا 
وه���و تقني ا�ستعالم���ات الكرتوني���ة عمره 45 
عام���ا مت توقيف���ه يف االي���ام االخ���رة بتهم���ة 

التج�س����ص وك�س���ف ا�س���رار وطني���ة وتبيي�ص 
اموال حل�ساب ت�سيلي منذ ايلول 2005.

وبح�سب القا�سي فان اريزا الذي اقر بالوقائع، 
تقا�سى منذ 2005 م���ا معدله ثالثة اآالف دوالر 
�سهريا لقاء تلك املعلومات. ومل يتم ك�سف هوية 

الع�سكري البرويف الثاين وال عن م�سره.
وبح�س���ب ال�سحف فقد مت "جتني���د" اريزا من 
قبل الت�سيليني لدى قيامه مبهات يف �سانتياغو 
يف 2002 ومت االيق���اع ب���ه م���ن قب���ل اجه���زة 

مكافحة التج�س�ص اثر و�ساية من احد زمالئه.
والق�سي���ة الت���ي ك�سفته���ا اخلمي����ص اذاعة "ار 

بي ب���ي" واكدتها �سلطات ليما بع���د 24 �ساعة، 
احتل���ت اجلمعة ال�سفحات االوىل لل�سحف مع 

�سورة اريزا حتت عنوان "اخلائن".
وترتبط البرو وت�سيل���ي اجلارتان يف منطقة 

االنديز بعالقات معقدة.
والبرو وت�سيل���ي ترتبطان ب�سراكة اقت�سادية 
وجتاري���ة وثيق���ة ا�سافة اىل عالق���ات �سيا�سية 
تق���وم على االح���رتام. وكان غار�سي���ا )و�سط-
رئي�س���ة  االخ���رة  االون���ة  يف  و�س���ف  مي���ني( 
ت�سيلي بانها "�سديق���ة كبرة" �سمن قادة دول 

امركا اجلنوبية.

ق�����س��ي��ة جت�����س�����س ت����ن����ذر ب���ت���وت���ر ال����ع����اق����ات ب����ني ال����ب����ريو وت�����س��ي��ل��ي

لندن/ اف ب
 ن�س���رت �سحيفة " تاميز " ام�ص ال�سب���ت ا�ستطالعا يفيد ان 
اقل م���ن ن�سف الريطانيني يعترون ان ن�ساط االن�سان هو 

املت�سبب بارتفاع حرارة االر�ص.
وواف���ق 41% فق���ط ممن �سمله���م اال�ستطالع عل���ى ان ت�سبب 

االن�سان بارتفاع حرارة االر�ص هو واقع علمي موؤكد.
وراى ثلثه���م )32%( انه مل يتم بعد اثبات هذه العالقة بينما 
اعت���ر 8% ان دعاي���ة املدافع���ني ع���ن البيئة ه���ي التي حتمل 

االن�س���ان امل�سوؤولي���ة فيم���ا ق���ال 15% ان االر����ص ال ت�سه���د 
ارتفاع���ا يف احل���رارة. وانفرد رب���ع من �سمله���م اال�ستطالع 
)28%( باالعتق���اد ان التغرات املناخية تعتر اخطر م�سكلة 
يواجهها العامل. و�سددت " تاميز" على ان هذه ال�سكوك تدل 
عل���ى ال�سعوبة الت���ي �ستواجهها احلكوم���ة يف اقناع الراأي 
الع���ام ب�سرورة حتمل مزي���د من ال�سرائ���ب البيئية الرامية 
اىل خف����ص انبعاثات اك�سيد الكارب���ون بن�سبة 34% بحلول 

العام 2020 و80% يف 2050.

ا�ستطاع : غالبية الربيطانيني ال تعد االن�سان 
م�سوؤواًل عن التغريات املناخية اثينا/ الوكاالت 

ام�����ص  اليوناني����ة  ال�سرط����ة  اعلن����ت 
الثاني����ة  يف  يوناني����ة  اعتق����ال  ع����ن 
بانتمائه����ا  لال�ستب����اه  والع�سري����ن 
التي����ار  ع����ن  منبثق����ة  جمموع����ة  اىل 
مل  اعت����داءات  ارتكب����ت  الفو�س����وي 

ت�سفر عن �سقوط �سحايا.
وقال����ت ال�سرطة ان املراة واحدة من 
�ست����ة عنا�س����ر ي�ستب����ه يف انتمائه����م 
اىل جمموع����ة "تاآم����ر خالي����ا الن����ار" 

�سدرت بحقهم مذك����رات توقيف يف 
نهاي����ة ايلول بعد مالحق����ة اربعة من 

عنا�سرها املفرت�سني.
واف����اد م�س����در امن����ي ان����ه ع����رث على 
ب�سماتها يف �سق����ة باحدى �سواحي 
اثينا، ا�ستخدمه����ا الثالثة املذكورين 
الذين ت����رتاوح اعمارهم بني 20 اىل 
23 �سن����ة ومن حينها متت مالحقتهم 
منظم����ة  اىل  "االنتم����اء  بتهم����ة 
اجرامي����ة" واودع����وا قي����د االعتقال 

االحتياطي.
ان����ه  بي����ان  يف  ال�سرط����ة  واعلن����ت 
ي�ستبه يف انتماء املراة اىل "منظمة 
وا�ستخ����دام  وحي����ازة  ارهابي����ة" 

متفجرات الرتكاب اعتداءات.
واوقف����ت فج����را يف ح����ي ايك�سرخيا 
يف اثين����ا بع����د ان ر�سق����ت جمموع����ة 
من ال�سبان دورية من قوات مكافحة 
ال�سغب بزجاجة حارقة، كما او�سح 

م�سدر امني.

اع��ت��ق��ال ن��ا���س��ط��ة م��ت��ط��رف��ة يف ال��ي��ون��ان


