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دبيـ  العربية: ذكرت تقارير إخبارية امس االول ان الوفد املغربي 
برئاســـة رئيس الوزراء عباس الفاســـي غادر ليبيا احتجاجا على 
مشاركة رئيس جبهة البوليساريو محمد بن عبدالعزيز برفقة وفد 
من اجلبهة. وكان العاهل املغربي محمد السادس أوفد رئيس احلكومة 
بدعوة من قائد الثـــورة الليبية العقيد معمر القذافي، لتمثيل امللك 
املغربي في االحتفاالت املقامة »تخليدا« للذكرى األربعني لثورة الفاحت 
من ســـبتمبر التي تسلم من خاللها القذافي مقاليد احلكم في بالده.  

وأشارت التقارير إلى أن وحدات من القوات املسلحة املغربية، التي 
كان من املنتظر أن تشـــارك في االستعراض العسكري املنظم بتلك 
املناسبة، أبلغت على الفور بإلغاء مشاركتها واالنسحاب.  وعبرت 
احلكومة املغربية عن احتجاجها الشديد إزاء هذا »املوقف املفاجئ«، 
خاصة أنه قد »سبق تقدمي كل الضمانات«، وطلب املغرب من السلطات 
الليبية تقدمي التوضيحات الضرورية واملناسبة بــ»خصوص هذا 

التصرف غير الودي إزاء مشاعر الشعب املغربي«.

الوفد المغربي انسحب من احتفاالت القذافي بسبب »البوليساريو«

األسد يندّد بطلب المالكي تشكيل محكمة دولية: العراق كل وضعه مدوّل منذ غزو الكويت
الرئيس السوري يؤكد أن إسرائيل »غير جاهزة للسالم«.. وشاڤيز يصفها بـ »مبيدة للشعوب«

األسد خالل استقباله شاڤيز في مطار دمشق أمس األول                        )أ.ف.پ(

عواصمـ  وكاالت: دخل التوتر بين العراق وسورية 
مرحلة جديدة، حيث عـــرض رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي امس االول على البعثات الدبلوماسية 
العربية واألجنبية في بغداد وثائق قال إنها تكشـــف 
تعاون المخابرات السورية  مع »البعث« المنحل لتنفيذ 
هجمات إرهابية في العراق، مطالبا بشكل رسمي من 
االمم المتحدة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين 
عن االعتداءين الدمويين اللذين أوقعا قرابة 100 قتيل 

في بغداد في اغسطس.
من جهته ندد الرئيــس السوري بشار االسد امس 
االول بمطالبة العراق بتـشكيل المحــكمة الدولية وقال 
في مؤتمر صحافي مشـــــترك مع نظيره الڤــنزويلي 
هوغو شاڤيز في دمشق امس االول »لم افــهم ما الذي 
يمكن ان يدول في العراق.. فالعراق كل وضعه مــدول 
منذ عام 1991.. منـــذ غزو الكويت.. لكن بغض النظر 
عن العراق.. وهذا شـــأن عراقي.. نحــن نتحدث عن 

مبدأ«.
واضاف االســـد بحسب ما نقلت عنه وكالة االنباء 
السورية )سانا( »التدويل لم يكن حياديا ولم يحقق 
انجازات، حقق فقط مآســـي لنا«، مؤكدا ان »الحلول 
الصحيحـــة تأتي من ابناء المنطقـــة تحديدا التدويل 
هـــو دليل على ضعفنا، دليل على عدم قدرتنا أو عدم 
اهليتنا.. وهو اعتراف منا بعدم اهليتنا بإدارة شؤوننا 

سواء كانت هذه الشؤون صغيرة ام كبيرة«.
وبحســـب بغداد فإن مســـؤولين في حزب البعث 
العراقي الذي حكـــم العراق طيلة عهد المقبور صدام 
حســـين والمحظور حاليا، اصدرا االوامر من سورية 
بتنفيذ االعتداءين الداميين اللذين اســـتهدفا وزارتي 

الخارجية والمال العراقيتين في 19 أغسطس وأوقعا 
95 قتيال و600 جريح. واثر هذا استدعى العراق سفيره 
في دمشق وردت سورية بخطوة مماثلة، ما استدعى 

وساطة تركية بين البلدين.
وعودة الى طلب المالكي محكمة دولية، فقد وجه 
االميـــن العام لالمم المتحدة بـــان كي مون برقية الى 
رئاسة مجلس االمن الدولي، التي تشغلها حاليا الواليات 
المتحدة، يبلغها فيها بأنـــه تلقى من رئيس الوزراء 
العراقي رســـالة مؤرخة بتاريخ 30 اغسطس يطلب 
فيها منه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق 
في االعتداء المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية 

والمال في بغداد.
وجاء في رسالة المالكي، التي ارفقها االمين العام 
ببرقيته، ان »حجم وطـبيعة هذه الجرائم يســـتدعي 
تحقيقا يفوق نطاق الصالحيـــة القضائية العراقية 
ومالحقـــة للمرتكبين امـــام محكمـــة جنائية دولية 

خاصة«.
وقال المالكي امس االول »قدمنا معلومات ووثائق 
خالل زيارتنا االخيرة الى دمشق ولقائنا المسؤولين 
السوريين، سمعنا منهم كالما طيبا حول التعاون لكن 

نشاط هذه المنظمات لم يتوقف بل تصاعد«.
واضـــاف »قدمنا معلومات حـــول اجتماع عقد في 
الزبداني في الثالثين من يوليو الماضي ضم بعثيين 
وتكفيرييـــن في حضور المخابرات الســـورية، لماذا 
االصرار على ايواء المنظمات المســـلحة والمطلوبين 

للقضاء العراقي واالنتربول؟«.
الى ذلك، قال الرئيس الڤنزويلي، هوغو شاڤيز، إن 
إسرائيل دولة »مبيدة للشعوب« و»تبشر بالحروب« 

داعيا إلى وحدة في المصالح بين الشـــعوب في قارة 
أميركا الالتينية والدول العربية وجاءت مواقف شاڤيز 
خالل اجتماع عقده مع نظيره السوري، بشار األسد، 
مساء امس االول، وتخللته أحاديث للرئيس السوري، 
الذي قال إن إســـرائيل »غير جاهزة للسالم« وأجرى 
األسد مباحثات مع الرئيس الڤنزويلي هوغو شاڤيز 
بقصر الشـــعب حضرها فاروق الشرع نائب رئيس 
الجمهورية ووليد المعلم وزير الخارجية والدكتورة 
بثينة شعبان المستشـــارة السياسية واإلعالمية في 
رئاسة الجمهورية والســـيد نيكوالس مادورو وزير 

الخارجية الڤنزويلي.
ورأى األسد أن لشاڤيز: »مودة وتقدير وعرفان في 
العالم العربي بشكل عام نتيجة مواقفه الداعمة للقضايا 
العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، 
»واعتبـــر أن االجتماع الذي جرى بينهما »اعتمد على 
الوضوح السياســـي بدال من النفاق السياسي السائد 

اآلن في العالم«.
وبحســـب األســـد، فإن من أهم أوجه التشابه في 
ثقافة الشعوب في المنطقة العربية وأميركا الالتينية 
هي »النزعة القوية لالســـتقالل من االستعمار القديم 

والحديث والمعاصر، »على حد تعبيره.
وحول عملية السالم قال األسد: »شرحت للرئيس 
شاڤيز موقفنا من عملية السالم.. إسرائيل غير مهيأة 
في الوقت الحاضر وفي المدى المنظور لتحقيق السالم.. 
بالنسبة لنا كل الحكومات اإلسرائيلية متشابهة.. ومنذ 
عام 1991 وحتى اليوم لم يتحقق أي شـــيء جدي في 
عملية السالم وبالتالي الفرق بينهم هو فرق في التكتيك 

وفي المظهر أما في المضمون فالجوهر واحد«. 

 الجيش اليمني ينفي »مزاعم« الحوثيين
العثور على أسلحة سعودية بحوزته

نتنياهو لتسريع االستيطان في الضفة قبل تجميده

صنعــــاء ـ يو.بــــي.آي: رفض 
مصدر عسكري ميني مسؤول امس 
ما وصفهــــا بـ»مزاعم« املتمردين 
احلوثيــــني حــــول عثورهم على 
أسلحة سعودية بحوزة اجليش 
اليمني فــــي مناطــــق القتال بني 

الطرفني في شمال اليمن.
وقال املصدر في بيان صحافي 
»أصبح من املألوف ترديد مثل هذه 
الترهات الكاذبة التي ال أساس لها 
من الصحة في محاولة ســــاذجة 
العام وكســــب  الــــرأي  لتضليل 
التعاطف لهــــا من جهات إقليمية 
معينة« في إشارة إلى إيران التي 
تتهمها الســــلطات اليمنية بدعم 

احلوثيني. وكان املكتب اإلعالمي 
التابع لزعيم املتمردين عبد امللك 
احلوثي وزع أمس االول شرائط 
ڤيديو تعرض أســــلحة قيل انهم 
استولوا عليها من اجليش اليمني 
وكانت مختومة باخلتم السعودي 
وهي مقذوفات لدبابات من عيار 
152 ملم. في ســــياق متصل افاد 
مصدر عسكري بان ثالثة من قادة 
التمــــرد احلوثي قتلوا في هجوم 
شنه اجليش فجر امس على احد 
معاقل املتمردين في محافظة صعدة 

بشمال اليمن.
اليمنية  ونقلت وكالة االنباء 
)سبأ( عن املصدر املذكور ان »ثالثة 

من قادة التمرد لقوا مصرعهم في 
هجوم نفذته وحدة عسكرية على 
موقع لعناصــــر جماعة احلوثي 
في منطقة املالحيــــط مبحافظة 
صعدة«. واضاف املصدر ان »جار 
اهلل محمد اســــماعيل وعلي عبد 
ربه جبــــل وعبدالعزيز العرميي 
وهم من قــــادة التمرد والعناصر 
االرهابية اخلطرة لقوا مصرعهم 

في الهجوم«.
واوضح ان »وحدات متخصصة 
ذات حرفية عالية في اعمال القنص 
تقوم حاليا باصطياد عناصر التمرد 
والتخريب وقنصها في اوكارها 
وجحورها في اكثــــر من منطقة 

انــــه »مت احلاق  وموقع«، مؤكدا 
خسائر كبيرة بتلك العناصر«.

التمرد  وكان زعيــــم حركــــة 
امللك احلوثي هدد  الشيعية عبد 
االربعاء سلطات صنعاء باعالن 
اجلهاد وذلك غداة رفض اقتراحه 
بوقــــف الطالق نار فــــي املعارك 
التي تدور منذ احلادي عشر من 

اغسطس في شمال البالد.
ومنــــذ العام 2004، اســــفرت 
اليمنية  املواجهات بني السلطات 
واملتمردين الشيعة عن االف القتلى 
النازحني. وتتهم  وعشرات االف 
صنعاء احلوثيني بانهم يتلقون 

دعم ايران. 

 القدس ـ وكاالت: يعتزم رئيس احلكومة االســـرائيلية بنيامني 
نتنياهو املصادقة على مشـــاريع لبناء مســـاكن في مستوطنات 
الضفة الغربية قبل ان يوافق على جتميد مؤقت لالستيطان تطالب 
به واشـــنطن من اجل اســـتئناف مفاوضات الســـالم بني اسرائيل 

والفلسطينيني، وفقا ملسؤول في حكومته.
 وقال مسؤول كبير في رئاسة احلكومة طلب عدم الكشف عن 
اســـمه ان نتانياهو ينوي اعطاء الضوء االخضر لبناء بضع مئات 
من املساكن االضافية في هذه املستوطنات قبل ان يقرر وقفا مؤقتا 

للبناء.
 كما قال مصدر حكومي اخـــر لوكالة فرانس برس ان »رئيس 
احلكومة سيعمل خالل االيام القليلة املقبلة للتصديق على مشاريع 
بناء في املســـتوطنات، وبعدها فقط ميكن ان يقبل بتجميد يدوم 

بضعة اشهر«.
 وسارع كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات الى اعتبار 

هذه اخلطة االسرائيلية «غير مقبولة على االطالق«.
 وقـــال عريقات لوكالة فرانس برس مـــن باريس حيث يرافق 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارته لفرنسا »هذا 

غير مقبول على االطالق«.
 واضاف »ان االمر الوحيد الذي سيتم تعليقه بعد هذه االعالنات 

هو عملية السالم«، ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية ان هذا التجميد 
املؤقت الذي تطالب به باحلاح االدارة االميركية قد يدوم 9 اشهر.

 واضاف املسؤول االســـرائيلي ان التجميد سيشمل فقط بناء 
مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حيث يعيش حاليا 
نحو 300 الف اسرائيلي، ولن يشمل 2500 مسكن سبق وان وافقت 

احلكومة على بنائها.
 كما لن يشمل التجميد املباني احلكومية وال االحياء االستيطانية 

في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 200 الف اسرائيلي.
 وقال املســـؤول في مكتـــب نتنياهو إنه لم يتـــم االتفاق بعد 
بني إســـرائيل والواليات املتحدة على مدة جتميد أعمال البناء في 
املستوطنات وأن القرار بهذا اخلصوص سيتفق عليه خالل زيارة 

ميتشل إلسرائيل.
وأفادت الصحف اإلسرائيلية بأن نتنياهو قال ملقربني منه خالل 
محادثـــات مغلقة إنه ســـيوافق على جتميد مؤقـــت ألعمال البناء 
في مســـتوطنات الضفة في حال توافرت ظروف مناســـبة وشدد 
في هذا الســـياق على استعداد دول عربية لتنفيذ خطوات تطبيع 
عالقات مع إســـرائيل وذلك من أجل دفع مبادرة الرئيس األميركي 
باراك أوباما للسالم قدما وحتريك العملية السياسية بني إسرائيل 

والفلسطينيني.

مسؤول إسرائيلي يؤكد أن وقف البناء في المستوطنات سيدوم 9 أشهر مقتل 3 من قادة التمرد في صعدة 

إيران: اعتقال قيادات طالبية من اإلصالحيين

كوريا الشمالية تعلن دخولها المرحلة النهائية من تخصيب اليورانيوم

عواصم ـ وكاالت: قبـــل االجتماع األول 
حلكومة الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
املقرر غدا االحد، اعتقلت السلطات اإليرانية 

قيادات طالبية من االصالحيني في مشهد.
من ناحية أخرى، قالت واشنطن إن إيران 
تخطو خطوة الى الوراء عبر تسمية أحمد 
وحيـــدي وزيرا للدفاع والـــذي اكد في أول 
تصريحاته أن تعيينه يعد صفعة إلسرائيل. في 
السياق نفسه نقلت وكالة ايسنا عن احد نواب 
رئيس البرملان ان املرشد االعلى للجمهورية 
علي خامنئـــي أوصى النواب باملوافقة على 
الوزراء الذين اختارهم الرئيس محمود احمدي 
جناد وذلك قبل عملية التصويت بالثقة في 

مجلس الشورى.
وقال محمد رضا بهونار »في النهاية سارت 
األمور على ما يرام وكان لرسالة املرشد دور 
كبير« في هذا الشأن. وقد اقر البرملان أمس 

االول تعيني 18 من الوزراء الـ 21 الذين اقترحهم 
الرئيس احمدي جناد. واضاف بهونار الذي 
ســـبق ان انتقد بعض خيارات الرئيس »لو 
لم تكن هناك توصيات من املرشـــد ملا كان 
ثمانية او تسعة وزراء حصلوا على االرجح 
على ثقة البرملان وملا كان ذلك سيشكل بداية 
جيدة للحكومة«. واوضح ان »حكمة املرشد 
حالت دون حدوث ذلـــك )رفض العديد من 
الوزراء( وغيرت نظـــرة البرملان« للوزراء 

املرشحني.
وتابع انه »لوال رســـالة املرشـــد ملا كان 
املرشـــحون لوزارات البتـــرول والصناعة 
والتعاونيات والنقـــل واخلارجية حصلوا 
على الثقة« اضافة الى الوزراء الثالثة الذين 
رفض تعيينهم وهم فاطمة اجورلو )وزارة 
الضمان االجتماعي( وسوسن كشوارز )التربية 

الوطنية( ومحمد علي ابادي )الطاقة(. 

عواصم ـ وكاالت: قتل ما ال 
يقل عن 90 شـــخصا وأصيب 
العشرات في قصف جوي شنته 
قوات حلف شـــمالي األطلسي 
اقليم قندز شمال  »الناتو« في 
أفغانستان على شاحنتي وقود 
تابعتني للحلف خطفهما في وقت 
سابق مسلحون تابعون حلركة 
طالبـــان، وفقا ملتحدث باســـم 

السلطات األفغانية احمللية.
ومت قصف الشاحنتني عندما 
كان خاطفو الشاحنتني يوزعون 
وقودهما على املدنيني مما أدى 
الى قتل كثيـــر منهم حيث قال 
اقليم قنـــدز محمد عمر  حاكم 
إن االنفجـــار أودى بحيـــاة 45 
مدنيا وباقي القتلى من طالبان 
من بينهم أحد قادتهم. غير ان 
اجليش األملاني الذي يشارك في 
قوات الناتو في أفغانستان كانت 
له رواية اخرى حيث افاد بيان 
صادر عنه ان 56 مسلحا قتلوا 
خالل القصف الذي شنته قوات 

جوية مقاتلة تابعة للناتو.
العمليات  وذكـــرت قيـــادة 
باجليش األملاني ان قوات إيساف 
عثـــرت على مســـلحي طالبان 
والشـــاحنتني مما أدى الندالع 
معركة لم يكن فيها ضحايا من 
املدنيني أو األملان. وذكر متحدث 
باسم اجليش األملاني في برلني 
ان الشـــاحنتني انفجرتا خالل 
املعركة. بدوره اكد متحدث باسم 
احللف األطلسي لوكالة فرانس 
برس »انها ضربة جوية للقوة 
الدولية للمساعدة في ارساء األمن 
في افغانستان )ايساف(« التابعة 

للحلف.
ونقل عدد كبير من املصابني 
بحروق من الدرجة االولى الى 
مستشفى بقندز عاصمة االقليم 
لتلقي العالج، على ما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
وقال مســـؤول أمني طلب 
عدم الكشـــف عـــن هويته إن 
200 شـــخص قتلوا وأصيبوا 
في االنفجار بينما حدد السكان 

الضحايا بنحو 300.
وأكدت حركة طالبان خطف 
الصهريجـــني وقـــال متحدث 
باسمها في تصريح لهيئة االذاعة 
البريطانية )بي بي سي( إنهم 
قرروا تفريـــغ الصهريجني من 
محتوياتهما وأن عددا من السكان 
احملليـــني توجهوا الـــى املوقع 
للحصول على بعض الوقود في 
الوقت الذي شـــن حلف الناتو 
التي استهدفت  الغارة اجلوية 
الصهريجني مما تسبب في وقوع 

انفجار ضخم.
وجاءت هـــذه الغارة بعد 4 
ايام من توصية اجلنرال ستانلي 
ماكريستال قائد القوات األميركية 
واألطلسية في افغانستان، في 
تقرير بـ »مراجعة استراتيجية« 
القوات الدولية بعد 8 سنوات من 
النزاع، وذلك خصوصا من اجل 

السعي لكسب ثقة السكان.

غيتس

في غضـــون ذلـــك، تدخل 
وزيـــر الدفاع األميركي روبرت 
غيتس امـــس االول للدفاع عن 
استراتيجية الرئيس باراك اوباما 
في افغانستان والسعي القناع 
الرأي العام االميركي بضرورة 
هذه احلرب التي تتراجع شعبيتها 

كثيرا في الواليات املتحدة.
وقال غيتـــس خالل مؤمتر 
صحافـــي »ال اعتقـــد ان هـــذه 
ايدي  احلرب بدأت تفلـــت من 
ادارة« الرئيس اوباما، موضحا 
ان اجلهود التي تقوم بها احلكومة 
االميركية اجلديدة بالنسبة الى 

هذا امللف »بالكاد بدأت«.
واعتبـــر شـــهر اغســـطس 
املاضي االكثر دموية بالنسبة 
الى اجليـــش االميركي منذ بدء 
افغانســـتان عام  فـــي  احلرب 
2001، في حني افاد اســـتطالع 
للرأي نشر الثالثاء املاضي ان 
نحو 60% من األميركيني باتوا 
يعارضون التدخل االميركي في 

افغانستان.
واضـــاف غيتـــس »امامنا 
وقت محدود الثبات جناح هذه 
املقاربـــة«، مضيفا »ان »بالدنا 
في حرب منذ 8 اعوام« و»ليس 
مفاجئا ان يكـــون االميركيون 
تعبوا من رؤية ابنائهم وبناتهم 

يجازفون ويقاتلون«.
لكـــن غيتـــس دافـــع عـــن 
استراتيجية الرئيس باراك اوباما 
الذي جعل اجلبهة االفغانية احدى 
اولوياته عندما اعتبر ان الهدف 
من التواجد في افغانستان هو 

»االنتصار على القاعدة«.
وتابع غيتـــس »نتفهم قلق 
العديد مـــن األميركيني في هذا 
اننا منلك  املجال، لكننا نعتقد 
امكانـــات ومقاربة جيدة للبدء 

باحراز تقدم«.
من جهته، اعتبـــر االميرال 
مايـــكل مولـــن رئيـــس اركان 
اجليوش االميركية املشـــتركة 
الذي كان الى جانب غيتس ان 
الواليات املتحدة ال تســـتطيع 
التغلب على تنظيم القاعدة في 
حال انسحبت القوات االميركية 

من افغانستان.
وخلص غيتـــس الى القول 
»ال اعتقد على االطالق انه حان 
الوقت ملغادرة« افغانستان، حيث 
ينتشر 62 الف جندي اميركي 
من املتوقع ان يرتفع الى 68 الفا 

مع نهاية السنة احلالية.

سيئول ـ وكاالت: أعلنت كوريا الشمالية 
امس انها دخلت إلـــى املرحلة النهائية من 
تخصيب اليورانيوم وبناء املزيد من األسلحة 
النووية مع قضبان الوقود املســـتهلكة من 
مفاعلها املشغل الوحيد إلنتاج البلوتونيوم 
فيما نددت كوريا اجلنوبية بهذا األمر قائلة 

ان هذه العمليات »ال حتتمل«.
وذكرت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية 
»يونهاب« انه فيما يعتبر استراتيجية ثنائية 
املسارات فقد أوضحت كوريا الشمالية أيضا 
انها مستعدة »للحوار والعقوبات على حد 

سواء«.
ونقلت عن رســـالة وجهها املمثل الدائم 
لكوريا الشـــمالية إلى رئيس مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة ونشرت مضمونها »وكالة 
األنباء املركزية الكورية الشمالية« أنه »أجرينا 
بنجاح جتربة تخصيب اليورانيوم ودخلنا إلى 
املرحلة النهائية ونحن نضع أيضا اللمسات 
األخيرة على إعادة معاجلة قضبان الوقود 
املستهلكة والبلوتونيوم املخصب )من املفاعل( 

في مرحلة حتويله إلى سالح«.
وقال السفير الكوري الشمالي لدى األمم 
املتحدة ســـني سون هو في الرسالة ان بلده 

ما كان ليقـــوم باختبار نووي ثان في مايو 
املاضي لو التزم أعضاء مجلس األمن الـ 15 
الصمت على التجربة األولى كما فعلوا يوم 
حاولت كوريا اجلنوبية إطالق صاروخ في 

أغسطس املاضي.
وأضاف انه إذا اســـتمر مجلس األمن في 
منحى فرض عقوبات فلن جتد كوريا الشمالية 
أي خيار ســـوى اتخاذ إجراءات دفاعية عن 

النفس كما سبق ان حذرت.
مـــن جهتهـــا أعلنت احلكومـــة الكورية 
اجلنوبيـــة ان حترك كوريا الشـــمالية هذا 
يتعارض مع تنفيذ املجتمع الدولي لعقوبات 
مجلس األمن الدولي والتـــي مت تبنيها في 
العام 2006 وأوائل هذا العام ملعاقبة كوريا 

الشمالية على إجراء جتارب نووية.
بدوره قال املبعوث االميركي اخلاص إلى 
كوريا الشمالية ستيفن بوسوورث ان إعالن 
بيونغ يانغ انها تقتـــرب من إمتام جتارب 

لتخصيب اليورانيوم هو »مبعث للقلق«.
وقال بوسوورث في بكني بعد اجتماعات 
مع مســـؤولني صينيني »من البديهي ان اي 
شيء تفعله كوريا الشمالية في مجال التطوير 

النووي هو مبعث لقلقنا«.

غارة جوية للناتو تقتل 90 شخصاً في أفغانستان
غيتس يدافع عن إستراتيجية أوباما في كابول على وقع تراجع تأييد األميركيين للحرب

)رويترز( أحد املصابني األفغان في غارة الناتو اجلوية    

 باحث أميركي يعرض خطة
إلشراك طالبان في حكم أفغانستان

واشنطن ـ احمد عبداهلل
دعا الباحث االميركي املتخصص في الشـــؤون االفغانية آناتول 
اليفن الى تقدمي عرض جاد الى حركة طالبان لالشتراك بحصة يعتد 
بها في احلكومة االفغانية. وسبق ان عمل اليفن في مركز كارنيجي 
ثم انتقل منه ليعمل كبير الباحثني في الشؤون االستراتيجية مبعهد 
»نيو اميركا فاونديشن« بواشنطن. وقد عرف اليفن بكتاباته واسعة 

االنتشار في شؤون جنوب آسيا.
وقال اليفن في بحث أعده ونشـــر في واشنطن اول   من امس ان 
االنتخابـــات االفغانية االخيرة كانت بـــال معنى وانها لن تؤثر باي 
حال على االوضاع املتدهورة في افغانستان. وتابع اليفن: لن تسفر 
هذه االنتخابات عن اي حتسن استراتيجي لالوضاع االفغانية ومن 
شأن ذلك ان يعزز املعادلة املجردة التي تروج اآلن والتي تشير الى 
ان خيارات الواليات املتحدة تنحصر في اما االنسحاب الفوري من 
افغانستان او االستمرار في اخلط الراهن اي خط توسع العمليات 

والزيادة التدريجية للقوات.


