
ا�سالم اباد / اف ب
ال��دف��اع االم��رك��ي روب���رت غيت�س  اعترب وزي��ر 
ام�س اجلمعة ان حركة طالبان "جزء من الن�سيج 
ال�سيا�سي" يف افغان�ستان لكنه قال ان اي دور 
املتمردين  بقيام  رهنا  �سيكون  لها  م�ستقبلي 
اىل  زيارة  خالل  غيت�س  وقال  ا�سلحتهم.  بالقاء 
باك�ستان اجلمعة "نقر بان حركة طالبان ت�سكل 
افغان�ستان يف  ال�سيا�سي يف  الن�سيج  جزءا من 

هذه املرحلة".
وا�ساف "ال�سوؤال هو ما اذا كانت م�ستعدة للقيام 
بدور م�سروع يف الن�سيج ال�سيا�سي الفغان�ستان 
التي تتقدم مثل امل�ساركة يف االنتخابات او عدم 

اغتيال م�سوؤولني حمليني وقتل عائالت".
هو  "ال�سوؤال  لل�سحافيني  تعليقات  يف  وتابع 
ماذا تريد ان تفعل طالبان بافغان�ستان" م�سيفا 
يريدونه  كانوا  ما  راأينا  �سابقا  حاولوا  "حني 
ال�سعيد  على  ب�سحراء  ا�سبه  ال��ب��الد  وك��ان��ت 

الثقايف ويف جماالت اخرى".
يف  ك��رزاي  حميد  االفغاين  الرئي�س  اعلن  وق��د 
بي  )ب��ي  الربيطانية  االذاع���ة  هيئة  م��ع  مقابلة 
�سي( اجلمعة انه �سيقرتح على املتمردين خطة 
حركة  عن  املقاتلني  ابعاد  اىل  تهدف  م�ساحلة 

واج���راءات  عليهم  وظائف  عر�س  عرب  طالبان 
العادتهم اىل احلياة املدنية.

وا�ساف ان القوى الكربى �ستمول هذه اخلطة 
اجل���دي���دة حل��م��ل م��ق��ات��ل��ي ط��ال��ب��ان ع��ل��ى القاء 

ا�سلحتهم واالندماج يف املجتمع املدين.
خالل  وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات  و�ستعلن 
موؤمتر حول افغان�ستان يف لندن اال�سبوع املقبل 
كرزاي  ق��ال  كما  اخلطة  ه��ذه  دع��م  ق��ررت��ا  انهما 

م�سيفا ان اليابان �ستقدم دعما ماليا اي�سا.
من  املتطرفني  ان  اي�سا  االفغاين  الرئي�س  وقال 
او جمموعات  القاعدة  موؤيدي طالبان واع�ساء 
هذه  �سمن  مقبولني  يكونوا  لن  اخرى  ارهابية 
�سابق هذا  اعلن يف وقت  اخلطة. وكان غيت�س 
اال���س��ب��وع ان��ه م��ن غ��ر امل��رج��ح ان ي��ق��وم قادة 
طالبان مب�ساحلة مع احلكومة االفغانية م�سرا 
يف الوقت نف�سه اىل ان املقاتلني االقل رتبة قد 

يكونوا منفتحني جتاه كابول.
وقال غيت�س يف مقابلة مع تلفزيون "اك�سرب�س" 
"امل�ساحلة واالندماج  ان  الباك�ستاين اخلمي�س 

هما امران خمتلفان".
على  فعال  تركز  االن��دم��اج  "اعادة  ان  وا���س��اف 
منهم  الكثر  يقاتل  الذين  طالبان  يف  العنا�سر 

لقاء املال او حلماية عائالتهم". وقال "اذا قدمنا 
انه  نعتقد  لعائالتهم،  و�سمانات  وظ��ائ��ف  لهم 
ميكن اعادة دمج عدد من هوؤالء املقاتلني جمددا 
الواليات  ك�سفت  اخرى  جهة  من  املجتمع".  يف 
املتحدة اخلمي�س عن ا�سرتاتيجية مدنية جديدة 
موؤمتر حول  ا�سبوع من  قبل  الفغان�ستان وذلك 
هذه البالد يعقد يف لندن يف 28 كانون الثاين 

احلايل بح�سور �ستني دولة.
وقدم وزير اخلارجية الربيطاين ديفيد ميليباند 
�سهادة  وا�سنطن،  اىل  الغاية  لهذه  دع��ي  ال��ذي 
وذلك  االم��رك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  ام��ام  مطولة 
هيالري  االمركية  نظرته  مع  اجتمع  ان  بعد 
كلينتون. وح�سور ميليباند اىل وا�سنطن ا�سبه 
الذي  املوؤمتر  انطالق  ا�سارة  باعطاء  يكون  ما 
تاأمل وا�سنطن ولندن ان ينبثق عنه التزام مدين 
وع�سكري جوهري من الدول ال�ستني التي اعلن 

عن م�ساركتها فيه.
"اال�سرتاتيجية  تعد  االم��رك��ي  اجل��ان��ب  ويف 
افغان�ستان  يف  اال���س��ت��ق��رار  ل�سمان  االقليمية 
اىل  االم��رك��ي  املوفد  اعدها  التي  وباك�ستان" 
باقامة  ه��ول��ربوك،  ريت�سارد  ال��دول��ت��ني  ه��ات��ني 
البلدين. هذين  الطويل" مع  املدى  على  "عالقة 

بعد  اعلنت  التي  اال�سرتاتيجية  ه��ذه  وت��ه��دف 
االمركي  الرئي�س  اع��الن  م��ن  �سهرين  م��ن  اق��ل 
كبرة  ع�سكرية  تعزيزات  ار�سال  اوباما  ب��اراك 
اىل افغان�ستان، اىل ا�سعاف التطرف من خالل 

العمل ال�سيا�سي وامل�ساعدة االقت�سادية.
وقالت وزيرة اخلارجية االمركية يف بيان "ان 
 " مترين  عن  تكون  ما  ابعد  هي  ال��ربام��ج  ه��ذه 
واقعيا  م�ستوى  ت�ستهدف  انها   ، " ال��دول  لبناء 
ا�سا�سية" وهي بخالف  قطاعات  التقدم يف  من 
احلرب لي�ست مقيدة زمنيا. وتاأمل ادارة اوباما 
ان ترفع يف 2010 بن�سبة 20 اىل 30 باملئة عدد 
امل�ست�سارين املدنيني االمركيني يف افغان�ستان 
البالغ عددهم حاليا نحو الف م�ست�سار. و�سيتم 

تخ�سي�س عدد منهم خلطة للنهو�س بالزراعة.
تريد  وال��ق��اع��دة  ط��ال��ب��ان  مكافحة  �سياق  ويف 
م�سادر  ا�سد  ب�سكل  ال�سرب  املتحدة  الواليات 
املقاتلني  ت���دع���م  ال���ت���ي  امل���ال���ي���ة  ال���ت���م���وي���الت 
عنا�سر  ادم��اج  "اعادة  ت�سجيع  مع  اال�سالميني 

طالبان املن�سقني".
االمركي  الدفاع  وزي��ر  اعترب  االط��ار  هذا  ويف 
"جزء  طالبان  ان حركة  غيت�س اجلمعة  روبرت 
من الن�سيج ال�سيا�سي" يف افغان�ستان لكنه قال 

بقيام  رهنا  �سيكون  لها  م�ستقبلي  دور  اي  ان 
املتمردين بالقاء ا�سلحتهم.

التكنولوجيا  على  اي�سا  وا�سنطن  وت��راه��ن 
وتقوم  اال�سالميني.  املتطرفني  لدعاية  للت�سدي 
ا�ستخدام  تو�سيع  على  املجال  ه��ذا  يف  خطتها 

والتلفزيون". واالذاعة  النقالة  "الهواتف 
وتنطبق هذه اال�سرتاتيجية اي�سا على باك�ستان 
يف  لوا�سنطن  اآن،  يف  وال�سعب  الهام  احلليف 
تقريره  يف  ه��ول��ربوك  وق��ال  القاعدة.  مكافحة 
مع  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  ���س��راك��ة  ب��ن��اء  "نريد 
باك�ستان ترتكز على ا�سا�س م�ساحلنا امل�سرتكة 
وت��ق��ر ب��ان��ن��ا ل���ن ن��ت�����س��اه��ل م���ع وج����ود معاقل 
والظاهرة  مكانهم  امل��ع��روف  لالرهابيني  امنة 
خ�سو�سا  املتحدة  ال��والي��ات  وتعد  نواياهم". 
"برناجما جديدا للم�ساعدة" على االمد الطويل 
على  دوالر  مليارات   7،5 بقيمة  م�ساعدة  يكمل 
االمركي  الكونغر�س  اعتمدها  �سنوات  خم�س 
يف اخلريف املا�سي. واقر هولربوك يف جل�سة 
ا�ستماع امام جمل�س ال�سيوخ بعد ظهر اخلمي�س 
بان الو�سع يف باك�ستان اكرث تعقيدا بكثر عما 
يف  االمركي  النفوذ  وب��ان  افغان�ستان  يف  هو 

هذا البلد "حمدود".
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�سكان هايتي ينتظرون �مل�ساعد�ت ... )�أ. ف. ب(

غيت�س يعد حركة طالبان جزء� من "�لن�سيج �ل�سيا�سي" يف �أفغان�ستان 
بعد اإلقاء اأ�سلحتهم 

ميكن  وال��ذي  بها  اخلا�سة  الكميات  ج��دول  يف  املبينة  املوا�سفات  وح�سب 
احل�سول عليه من ق�سم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ قدره )25.000 
خم�سة وع�سرون األف دينار( غر قابل للرد فعلى الراغبني من مقاولني و�سركات 
جتارة/ غرفة  اأو  ثامنة  )اإن�سائية  عن  يقل  ال  ت�سنيفهم  درجة  ممن  وجمهزين 
اأوىل( تقدمي عطاءاتهم اىل �سكرتر جلنة فتح العطاءات يف املحافظة مرفق بها 
امل�ستم�سكات املطلوبة وم�ستوفية للتعليمات العامة املبينة يف ا�ستمارة تقدمي 
العطاء املرفقة مع جدول الكميات على ان يكون العطاء نافذًا ملدة ال تقل عن )60( 
يومًا من تاريخ غلق املناق�سة، وان اآخر موعد لتقدمي وت�سليم العطاءات هو 
ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا من يوم )االأحد( امل�سادف 2010/1/31 وللمزيد 

من املعلومات زيارة موقعنا على االنرتنت:
)www.holyKerbala Province.com(

امل�ستم�سكات املطلوبة
على مقدمي العطاءات تقدمي التاأمينات االأولية وبن�سبة )1%( واحد من املئة من 
مبلغ العطاء على �سكل �سك م�سدق او خطاب �سمان نافذ املفعول ملدة ال تقل عن 
)90( يومًا من تاريخ غلق املناق�سة معنون اىل حمافظة كربالء/ احل�سابات/ 

تنمية االأقاليم )وبالعملة املحلية( و�سادر من م�سرف عراقي معتمد.
مالحظة:

1- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور االإعالن.
العامة يف املحافظة  التنفيذ املبا�سر يف املحافظة وق�سم العقود  اإدارة   2- ان 
م�ستعدان لالإجابة عن اأي ا�ستف�سار اأو مالحظة ملقدمي العطاءات خالل اأوقات 

الدوام الر�سمي ولغاية يوم 2010/1/28.

فقد�ن �سخ�سني
فقد املدعو )في�سل عليوي ح�سن را�سد( 
واملدعو )علي طه ريحان( مع ال�سيارة 
 )4781( ال�سيارة  رق��م  ق��الب��ي  �سك�س 

ال�سليمانية يف تاريخ 2005/12/3.

فقد�ن هوية
ال�سيادلة  نقابة  هوية  مني  فقدت 
با�سم )حنني �سبحي �سهيد( بتاريخ 
2010/1/2 يرجى ممن يعرث عليها 

ت�سليمها اىل جهة االإ�سدار.

مونرتيال/ اف ب
 تعقد "الدول ال�سديقة" لهايتي بينها 
والربازيل  وفرن�سا  املتحدة  الواليات 
اجتماعا  م��ون��رتي��ال  يف  االأح����د  غ���دًا 
تقدمها  التي  امل�ساعدة  لتن�سيق  طارئا 
ملوؤمتر  والتح�سر  برن�س،  او  لبور 
الذي  البلد  ه��ذا  اع��م��ار  اع���ادة  ح��ول 

�سربه زلزال يف 12 كانون الثاين.
للم�ساعدة  الدولية  اجلهود  وتن�سيق 
اثر الكارثة التي اوقعت 75 الف قتيل 
على االقل و 250 الف جريح ومليون 
م�سرد، يرتدي اهمية كربى الن البنى 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ط��رق��ات واالت�����س��االت 
خارج  ا�سبحت  الهايتية  ال��دول��ة  يف 

اخلدمة.
وه���ذا االج��ت��م��اع ال���ذي ت�����س��ارك فيه 
خ�سو�سا وزيرة اخلارجية االمركية 
الفرن�سي  ونظرها  كلينتون  هيالري 
يعطي  ان  يفرت�س  كو�سنر،  ب��رن��ار 
الواليات املتحدة فر�سة تاكيد دورها 
املركزي والقيادي بحكم االمر الواقع 
االن�سانية  اجل��ه��ود  اث��ر  ثبت  وال���ذي 
هذه  يف  بذلتها  التي  الكربى  واملالية 

املحنة.
نفيه،  امل�سارعة اىل  توتر متت  وظهر 
وباري�س  وا�سنطن  بني  ا�سبوع  قبل 
او  ب���ور  م��ط��ار  ازدح����ام  ع��ل��ى خلفية 
املتحدة  الواليات  تولت  الذي  برن�س 
فنزويال  ق�����ادة  ن����دد  ف��ي��م��ا  ت�����س��غ��ي��ل��ه 
بالوجود  وب��ول��ي��ف��ي��ا  ون��ي��ك��اراغ��وا 
على  العظمى  القوة  لهذه  الع�سكري 

ار�س هايتي.
الالتينية  ام��رك��ا  يف  ال����دول  وه���ذه 
املوقتة  الالئحة  على  مدرجة  لي�ست 
مونرتيال  م��وؤمت��ر  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
امل���ق���اب���ل  يف  ����س���ت���ح�������س���ره  ال��������ذي 
وت�سيلي  وال����ربازي����ل  االرج���ن���ت���ني 
واملك�سيك  واالوروغ�����واي  وال��ب��رو 

وكو�ستاريكا وا�سبانيا.
الكندي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وي��ل��ت��ق��ي 
كلينتون  اجل��م��ع��ة  ك��ان��ون  ل��ورن�����س 
مواقف  لدر�س  متهيدا  وا�سنطن  يف 

البلدين قبل املوؤمتر.
مونرتيال  موؤمتر  كانون  و�سيرتا�س 

اخلارجية  وزارة  اع��ت��ربت��ه  ال����ذي 
بدون  ط��ارئ��ا  عمل  اج��ت��م��اع  الكندية 

بروتوكوالت.
الطران  منظمة  م��ق��ر  يف  و�سيعقد 
املدينة  الدولية يف مونرتيال،  املدين 
ث���اين عا�سمة  ب��ان��ه��ا  ت��و���س��ف  ال��ت��ي 

هايتية.
مقاطعة  يف  ال��واق��ع��ة  امل��دي��ن��ة  ف��ه��ذه 
توؤوي اكرب جالية من  الكندية  كيبيك 
ا�سل هايتي يف كندا تعد حواىل مئة 
يف�سلون  واملهاجرون  �سخ�س.  الف 
بالفرن�سية  ال��ن��اط��ق��ة  امل��ق��اط��ع��ة  ه���ذه 
خا�سة  عالقة  دولتهم  مع  تقيم  التي 
ظ��ه��رت م��ن خ��الل وج���ود ال��ع��دي��د من 
املثقفني والفنانني املتحدرين من هذه 

اجلزيرة الكاريبية.
وهذه العالقة تنعك�س يف العدد الكبر 
عداد  يف  اع��ت��ربوا  ال��ذي��ن  للكنديني 
املفقودين يف هايتي وبلغ عددهم اكرث 
من 300 �سخ�س اخلمي�س بينهم عدد 
قد ي�ساف اىل القتلى ال14 املوؤكدين.
وق��دم��ت ك��ن��دا م�����س��اع��دة ك���ربى لبور 
مليون   135 ح��واىل  بلغت  برن�س  او 
ب����دون  اي������ام  ع�������س���رة  خ�����الل  دوالر 
دوالر  مليون   60 ح���واىل  احت�ساب 
من الهبات اخلا�سة. واحلاكمة العامة 

لكندا مي�سال جان من ا�سل هايتي.
لنقل  ج��وي��ا  ج�سرا  اوت����اوا  واق��ام��ت 
والطبية  االن�����س��ان��ي��ة  امل�������س���اع���دات 
اىل  ح��رب��ي��ت��ني  �سفينتني  وار���س��ل��ت 
هايتي اي�سا وطائرة �سحن م�ستاجرة 

لنقل معدات ا�سغال عامة.
يف  النظر  بت�سريع  وعدت  انها  ورغم 
والتبني،  العائالت  �سمل  مل  طلبات 
انظمة  تعديل  اوتاوا  حكومة  رف�ست 
ب�سكل  حدودها  وفتح  لديها  الهجرة 
يريد  ال��ذي��ن  الهايتيني  ام���ام  او���س��ع 

اقرباوؤهم يف كندا ا�ستقبالهم.
بهام�س  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  ك��ي��ب��ي��ك  ل��ك��ن 
جمموعة  ت��و���س��ي��ع  ق����ررت  م���ن���اورة، 
ين�سموا  ان  مي��ك��ن  ال��ذي��ن  االق���رب���اء 
يف  مقيمني  عائالتهم  م��ن  اف���راد  اىل 

املقاطعة.

غدً�.. �لدول �ل�سديقة 
لهايتي تعقد �جتماعا طارئا 

لبحث �مل�ساعدة 

مو�سكو/ اف ب
اجلانب  من  وامل�سوؤول  الكرملني  يف  امل�ست�سار  �سوركوف  فالدي�سالف  قال 
ام�س  املدين  املجتمع  االمركي حول  الرو�سي  املجل�س اجلديد  الرو�سي عن 
لفرتة  تعود  التي  النمطية  االفكار  لبحث  ي�سعى  املجل�س  ه��ذا  ان  اجلمعة: 

احلرب الباردة لكنه �سيتفادى اخلو�س يف الق�سايا اخلالفية.
ل�سحيفة  الرو�سية،  ال�سلطات  منظري  ابرز  يعترب  الذي  �سوركوف  واو�سح 

ازفي�ستيا "�سنبحث االفكار النمطية ال�سائدة يف عالقتنا".
وا�ساف انه �سيتم بحث الف�ساد والعنف بحق االطفال يف اجتماع املجل�س يف 
27 كانون الثاين بيد ان ق�سايا حقوق االن�سان والدميقراطية يف رو�سيا لن 

تكون يف �سلب هذه املحادثات.
واكد �سوركوف "نحاول تفادي الق�سايا التي ال ميكن ان نتفق ب�ساأنها حاليا" 
لبع�سنا  امل�سرتك  فهمنا  تطور  مع  تدريجيا  االعتبار  يف  "�سناأخذها  م�سيفا 

البع�س".
وكان قد مت ان�ساء جمل�س املجتمع املدين من قبل الرئي�سني الرو�سي دميرتي 
مدفيديف واالمركي باراك اوباما اثناء زيارة هذا االخر لرو�سيا يف متوز 
االبي�س  البيت  م�ست�ساري  اب��رز  االم��رك��ي  اجل��ان��ب  م��ن  وي��راأ���س��ه   .2009

لل�سوؤون الرو�سية مايكل ماكفول.
غ�سب  اث��ار  الرو�سي  اجلانب  من  للمجل�س  رئي�سا  �سوركوف  تعيني  وك��ان 
الكونغر�س  يف  ع�سوا   71 طلب  حني  يف  الرو�س  االن�سان  حقوق  نا�سطي 
االمركي رحيله يف ر�سالة وجهت اىل اوباما ن�سرتها الن�سخة الرو�سية من 

جملة نيوزويك.
التنفيذية  ال�سلطة  تعزيز  يف  حم��وري  ب��دور   1999 منذ  �سوركوف  وق��ام 

الرو�سية وذلك اثناء رئا�سة فالدمر بوتني ثم رئا�سة مدفيديف.
ورد امل�سوؤول الرو�سي يف مقابلته مع ازفي�ستيا م�سرا اىل انه "لكل احلق يف 
ابداء وجهة نظره" قبل ان يوؤكد ان هذه االنتقادات تعود يف جزء كبر منها 

وامل�سبقة". ال�سلبية  النمطية  االحكام  جملة  "اىل 
كانت  التي  عالقاتهما  اطالق  اع��ادة  اىل  املتحدة  والواليات  رو�سيا  وت�سعى 
بع�س  ان  غر  بو�س  ج��ورج  رئا�سة  من  االخ��رة  ال�سنوات  يف  �سلبا  تاأثرت 
معار�سي النظام الرو�سي يخ�سون من ان تتخلى وا�سنطن عن ال�سغط على 

رو�سيا يف جمال حقوق االن�سان.

�ملجل�س �لرو�سي �لأمريكي 
للمجتمع �ملدين يتفادى 

�لق�سايا �خلالفية 

بكني/ اف ب
ام�س  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اع��ت��ربت 
اجلمعة ان خطاب وزيرة اخلارجية االمركية 
اخلمي�س  االن��رتن��ت  ح��ول  كلينتون  هيالري 
"م�سيء" للعالقات  الرقابة  فيه  انتقدت  الذي 

بني ال�سني والواليات املتحدة.
با�سم اخلارجية  املتحدث  ما زهاوك�سو  وقال 
ال�سينية يف بيان "نحن نحتج ب�سدة على هذه 
الوقائع  تخالف  التي  واالفعال  الت�سريحات 

وامل�سيئة للعالقات ال�سينية االمركية".
وا�ساف "ان �سبكة االنرتنت ال�سينية مفتوحة 
ومنو االنرتنت يف ال�سني ن�سط جدا" م�سرا 
اىل ان بالده كانت ت�سم 384 مليون م�سرتك 
يف االنرتنت نهاية 2009 ما ي�سكل اكرب عدد 

من م�ستخدمي االنرتنت يف العامل.
يحمي  ال�سيني  "الد�ستور  ان  املتحدث  واكد 
النهو�س  وان  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ت��ع��ب��ر  ح��ري��ة 
���س��ي��ا���س��ة ثابتة  ي�����س��ك��ل  ب��ت��ط��وي��ر االن���رتن���ت 

لدينا".

اخلمي�س  خطاب  يف  دع��ت  كلينتون  وك��ان��ت 
حول حرية التعبر على االنرتنت، ال�سني اىل 
اجراء حتقيق معمق يف الهجمات التي تعر�س 
"غوغل"  االن��رتن��ت  ع��رب  البحث  حم��رك  لها 
على  التكنولوجيا  �سركات  ال�سني وحثت  يف 

الت�سدي للرقابة على االنرتنت.
وح�������ذرت وزي�������رة اخل���ارج���ي���ة االم���رك���ي���ة 
التي  والبلدان  "اال�سخا�س  ان  من  اخلمي�س 
تتحمل  ان  يجب  الكرتونية  هجمات  ت�سن 

العواقب".
وا�سافت ان الواليات املتحدة تقع على عاتقها 
يف  "مهد" االنرتنت،  "م�سوؤولية" باعتبارها 

تاأمني حرية ا�ستخدامها.
ال����دول ال��ت��ي حت��د م��ن ح��ري��ة الو�سول  ام���ا 
اال�سا�سية  "احلقوق  وتكبح  املعلومات  اىل 
مل�ستخدمي االنرتنت" فانها بح�سب كلينتون 
املحرز  التقدم  عن  نف�سها  با�ستبعاد  "تخاطر 

يف القرن احلادي والع�سرين".
ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ورد 

ال�سحايا  "ابرز  ان بالده هي  بتاأكيد  اجلمعة 
يف العامل لهجمات قرا�سنة املعلوماتية".

وقال "اننا ندعو الواليات املتحدة اىل احرتام 
امل�سكلة  ا���س��ت��غ��الل  ع��ن  وال��ت��وق��ف  ال��وق��ائ��ع 
االنرتنت  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ب��ر  امل��ف��رت���س��ة حل��ري��ة 

لتوجيه انتقادات غر مربرة بحق ال�سني".
"يف تعزيز  بيد ان املتحدث اكد رغبة ال�سني 
الواليات  م��ع  والتعاون"  وال��ت��ب��ادل  احل���وار 
وامل�سائل  اخل��الف��ات  "ت�سوية  م��ع  امل��ت��ح��دة 
حماية  بهدف  املالئمة  بالطريقة  احل�سا�سة 
ال�سينية  ل��ل��ع��الق��ات  وم�ستقر  �سليم  ت��ط��ور 
يف  ال�سيوعي  ال��ن��ظ��ام  وي��دع��م  االمركية". 
مراقبتها  مع  لالنرتنت  �سريعا  تطورا  ال�سني 

لتفادي ا�ستخدامها الي احتجاج �سيا�سي.
االن��رتن��ت ا�سبحت يف  �سبكة  ف��ان  ذل��ك  وم��ع 
عن  للتعبر  هاما  منربا  االخ���رة  ال�سنوات 
اال�ستياء االجتماعي وال�سيا�سي حيث ي�سعى 
التي  القيود  رف��ع  اىل  االن��رتن��ت  م�ستخدمو 

تفر�سها احلكومة.

بكني تعترب خطاب كلينتون "م�سيئًا" للعالقات �ل�سينية �لأمريكية 

نيودلهي/ اف ب
يف  ع��ززت  االمنية  االج���راءات  ان  اجلمعة  ام�س  ر�سمية  م�سادر  اعلنت 
بها  تقوم  قد  طائرات  خلطف  حمتملة  حماوالت  ب�سبب  الهندية  املطارات 

جمموعات قريبة من القاعدة.
رحالت  ان  مو�سحة  االن���ذار  الهندية  امل��دين  ال��ط��ران  وزارة  وا���س��درت 
تكون  ان  ميكن  خ�سو�سا  اينديا"  "اير  الهندية  الطران  ل�سركة  تابعة 
هدف عمليات ملجموعات ا�سالمية قريبة من تنظيم القاعدة وحركة ع�سكر 

طيبة.
بومباي  باعتداءات  باك�ستان  يف  تتمركز  التي  طيبة  ع�سكر  الهند  وتتهم 

التي وقعت يف 2008.
وقال يو كي بان�سال امل�سوؤول يف وزارة الداخلية الهندية "لدينا معلومات 

تتحدث عن حماوالت ممكنة خلطف طائرات هندية".
املدين  ال��ط��ران  ام��ن  ومكتب  امل��دين  ال��ط��ران  وزارة  "ابلغنا  وا���س��اف 

وعززنا االمن يف كل املطارات".
وي�سمل االنذار كل الرحالت التي تقلع من الهند وكذلك من دول حدودية 

مثل بنغالد�س والبوتان وبورما والنيبال و�سريالنكا.

�ملطار�ت �لهندية يف حالة تاأهب 
حت�سبا ملحاولت خطف طائر�ت 
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