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 العربية  40 
 و  العالمية 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  نقلت تقارير أميركية معلومات نســــبت الى مصادر استخبارية 
كينية وغربية تشير الى ان جماعة صومالية متشددة خططت الغتيال 
وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون خالل زيارتها الى كينيا 
الشهر املاضي. وكانت صحيفة استرالية قد نشرت تقريرا بهذا املعنى 
اول من امس وما لبث التقرير ان نقل بواسطة عدد من اجهزة االعالم 
االميركية ولم يلق نفيا من مصادر حكومية في واشنطن. وقال التقرير 

ان جماعة شباب االسالم في الصومال خططت الغتيال كلينتون عن 
طريق عبوات متفجرة متعددة تزرع في سيارات ومواقع على امتداد 
خط ســــيرها في نيروبي بعد وصولها الى مطــــار العاصمة الكينية 
الدولــــي. وخططت املجموعة التي تعتبرها أجهــــزة األمن االميركية 
امتــــدادا ملنظمة القاعدة في الصومال لــــزرع قنبلة اخرى في الفندق 
الذي تنزل فيه وزيرة اخلارجية. غير ان الســــلطات الكينية أحبطت 

احملاولة قبل وصول كلينتون الى نيروبي بأيام. 

 تقارير تكشف عن مؤامرة فاشلة الغتيال كلينتون خالل وجودها في كينيا

 غيتس يدعو العرب إلى تعزيز تعاونهم العسكري مع واشنطن للضغط على إيران
 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: دعا وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس حلفاء 
الواليات املتحدة في العالم العربي الى تعزيز قدراتهم العسكرية وتعاونهم 

العسكري مع واشنطن لدفع ايران الى التراجع عن برنامجها النووي.
  وفي مقابلة مع قناة «اجلزيرة» الفضائية اول من امس، قال غيتس ان 
واشنطن مازالت تؤيد اللجوء الى الوسائل الديبلوماسية واالقتصادية 

ملواجهة التحديات التي تطرحها ايران وبرنامجها النووي.
  لكن، بحسب نص املقابلة، قال غيتس ان «احدى الطرق لدفع االيرانيني 
الى تغيير مقاربتهم للمســــألة النووية هي اقناعهم بان التقدم على هذا 

الطريق سيضر بأمنهم ولن يعززه».
  واضاف «لذلك، بقدر ما يعــــزز اصدقاؤنا العرب وحلفاؤهم قدراتهم 
االمنيــــة وبقدر ما يعززون التعاون بــــني بعضهم البعض ومعنا، فإنهم 
يوجهون اشــــارة الى االيرانيني تقول ان الطريق الذي يسيرون عليه لن 

يؤدي الى تعزيز امنهم بل ميكن ان يضعفه».
  وقال انه ال يعرف حجم مبيعات االسلحة االميركية الى املنطقة، لكنه 
رأى ان الرقــــم الذي ذكرته قناة «اجلزيرة» حول ١٠٠ مليار دوالر «يبدو 

كبيرا جدا في نظري».
  وتساءل وزير الدفاع االميركي عما اذا كانت ايران متكنت من فرض نفوذ 
دائم في العراق وفي املنطقة منذ الغزو االميركي للعراق في ٢٠٠٣، وقال 
«اعتقد ان عراق قويا ودميوقراطيا وخصوصا بحكومة متعددة الطوائف 

سيكون حاجزا في وجه النفوذ االيراني وليس جسرا له».
  واضــــاف «لذلك اعتقد انه في االمد القصيــــر تعزز موقع ايران، لكن 
اعتقد انه اذا نظرنا على االمد الطويل والدور الذي ميكن ان تلعبه ايران 

في املنطقة مستقبال، اعتقد ان موقعها سيتقلص».
  ورأى غيتس ان القادة في العراق «عراقيون اوال واخيرا».

  واضاف «في نهاية املطاف، لم ينس اي منهم سنوات احلرب الثماني 
التي قاتلوا فيها مع صدام حســــني ولم ينسوا ان صدام حسني هو الذي 

بدأ هذه احلرب».
  تأتي هذه التصريحات في اليوم الذي حتدث فيه املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن «مأزق» مع ايران في مســــألة 

البرنامج النووي.

  وقــــال الرئيس االيراني محمود احمدي جنــــاد ان طهران تعد حزمة 
مقترحات الستئناف احملادثات مع القوى الست الكبرى (بريطانيا والصني 
وفرنسا واملانيا وروسيا والواليات املتحدة)، مؤكدا في الوقت نفسه ان 

ايران لن تساوم بشأن حقوقها النووية «الثابتة».
  وقال الناطق باسم البيت االبيض روبرت غيبس ان ايران لم تتصل 

بالبيت االبيض بشأن خطط استئناف احملادثات.
  وفي شأن ايراني آخر، حذر املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي رئيس 
بالده محمود أحمدي جناد امس األول من فرط الثقة بصورة أكبر من الالزم 
بعد إعادة انتخابه لفترة والية ثانية، ناصحا إياه باالستماع إلى نقاده.

  وقــــال خامنئي في اجتماع مع الرئيس اإليراني ووزرائه اجلدد «رغم 
أن (اكتســــاب غالبية) أصوات الشعب من دواعي الفخر، غير انه ينبغي 
جتنب فرط الثقة نظرا ألنها إحدى املكائد الرئيســــية للشيطان وتؤدي 

إلى انحرافات عديدة».
  وأضاف خامنئي «رغم أن بعض االنتقادات (املوجهة ضد احلكومة) 
صدرت عن وسائل إعالم أجنبية، فإن هناك بعض االنتقادات صادرة عن 

حسن نية وتستحق االهتمام بشأنها».
  وفي أول مرة ينتقد فيها املرشــــد األعلى رئيس بالده منذ االنتخابات 
الرئاســــية املثيرة للجدل التي جرت في ١٢ يونيو املاضي، أوضح قائال 

«يجب أال يفسر (مسؤولو احلكومة) كل انتقاد على أنه عداوة».
  وقال خامنئي «يجب عدم االستعجال، غير أنه ينبغي عليك (يا جناد) 
أن تلجأ إلى آراء اخلبراء، السيما في القضايا االقتصادية، نظرا ألن جتاهل 

تلك اآلراء قد يؤدي إلى خسائر كبيرة». 

 خامنئي يحّذر نجاد من «فرط الثقة» ويدعوه لالستماع إلى منتقديه

 روبرت غيتس 

(أ.ف.پ)  إسعاف أحد اجلرحى بالقرب من مدخل قاعدة الناتو العسكرية في مطار كابول أمس عقب هجوم انتحاري تبنته «طالبان» وفي االطار صورة لكرزاي املنتصر  

 موسكوـ  أ.ف.پ: نفى وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفروف امس ان تكون السفينة «اركتيك سي» التي خطفت 
في نهاية يوليو املاضي في املياه االقليمية الســـويدية 
تنقل صواريخ ارض ـ جو من طراز إس ـ ٣٠٠ الى ايران 

كما اوردت عدة وسائل اعالم. 

 الفروف: «أركتيك سي» لم تكن تنقل
  صواريخ «إس ـ ٣٠٠» إلى طهران

 نتنياهو يقوم بزيارة غامضة
   إلى المقر العام للموساد 

 تل أبيبـ  وكاالت: قام رئيس 
الوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو امـــس االول بزيارة 
الى  استمرت بضع ســـاعات 
املقر العام جلهاز االستخبارات 
(املوساد) في تل ابيب، على ما 
افادت اذاعة اجليش االسرائيلي 

امس.
  وأثـــارت هذه الزيارة التي 
لم يعلن عنها مسبقا ولم تكن 
مدرجة على جـــدول مواعيد 
الرسمي، موجة من  نتنياهو 
الشائعات بشأن زيارة سرية 
محتملـــة لرئيس الوزراء الى 

اخلارج.
  وبعدما اســـتمر الغموض 
ساعات، قال امللحق العسكري 
لرئيس الوزراء اجلنرال مئير 
خليفـــي انه رافـــق نتنياهو 
الى املقر العام للموســـاد مع 
مستشار األمن القومي عوزي 

اراد املسؤول الكبير سابقا في 
اجهزة االستخبارات.

  وأوضحت وسائل االعالم 
الزيـــارة كانـــت «طويلة  ان 
بشكل استثنائي» واستمرت 
١٠ ســـاعات، دون ان توضح 

هدفها.
الوزراء    ويشـــرف رئيس 
مباشرة على جهازي املوساد 

واالمن الداخلي (شني بيت).
  وكان نتنياهو مدد لســـنة 
اضافية في يونيو مهام رئيس 
املكلف  املوســـاد مئير داغان 
خصوصا «ادارة» امللف النووي 

االيراني.
  وحـــذر داغان فـــي اآلونة 
االخيرة من ان ايران ستملك 
«جاهـــزة  نوويـــة  قنبلـــة 
لالســـتخدام» عـــام ٢٠١٤ في 
حال عدم التصدي لبرنامجها 

النووي.

  فـــي غضون ذلـــك، ذكرت 
االذاعة االسرائيلية ان نتنياهو 
ســـيتوجه قريبا الى القاهرة 
للقاء الرئيس املصري حسني 
مبارك ومدير املخابرات املصرية 

العامة عمر سليمان.
  ورجحت مصادر سياسية 
اســـرائيلية لالذاعـــة ان تتم 
الزيارة قبـــل توجه نتنياهو 
الى نيويورك حلضور جانب 
من جلســـات الدورة اجلديدة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

نهاية سبتمبر اجلاري.
  وتوقعت املصادر ان تتمحور 
محادثات نتنياهو مع مبارك 
وسليمان حول ملف اجلندي 
اإلسرائيلي األسير في قطاع 
غـــزة جلعاد شـــاليط ووقف 
البناء في املستوطنات واعادة 
اطالق عملية السالم في املسار 

الفلسطيني ـ االسرائيلي. 

 يتوجه إلى القاهرة قريبًا للقاء مبارك وسليمان

 الرئاسة العراقية تدعو إلى «تطويق» األزمة مع سورية  
 عواصم ـ وكاالت: في الوقت الذي دعت 
فيه الرئاســـة العراقية امس إلى تطويق 
املوقف مع سورية والتعاون بني البلدين 
حلل املشـــاكل العالقة عن طريق احلوار،  
الســـورية إن  قالت صحيفة «تشـــرين» 
التجارب التاريخيـــة في العصر احلديث 
أكدت أن كل جهـــود تبذل من أجل تعاون 
جدي واســـتراتيجي بني سورية والعراق 
تكون هدفا مباشرا للتآمر عليها ومحاولة 

إسقاطها.
  واعتبرت الصحيفة، في افتتاحيتها امس، 
«حتت عنوان» االزمة املفتعلة «أن الفاعلني 
في ذلك يعتقدون أن مصاحلهم ســـتتأثر 
جراء هذا التقارب والتعاون االستراتيجي 
بني سورية والعراق وأن هناك العديد من 
الشواهد على ذلك وهى معروفة بعناوينها 

وتفاصيلها.
  وأكدت أن وحدة العراق األرض والشعب 
تبقى هّما عربيا قوميا وهّما ســـورية بل 
واجبا يقـــع على عاتق اجلميـــع إجنازه 
وحمايتـــه وضمانه مبا يعكســـه ذلك من 
اســـتقرار إقليمي يثمـــر مناخات إيجابية 
للرخاء والتنمية، مشـــيرة إلـــى أن إدانة 

ســـورية النفجارات االربعاء الدامي كانت 
امرا بديهيا وأخالقيا.

  وأشارت إلى أن حرص السياسة السورية 
على العراق ليـــس فيه أي ازدواجية وأن 
السلوك السوري جتاه العراق في أزماته كان 
نابعا من العقيدة والثقافة القومية لسورية 
والتي ترى في العراق عمقا اســـتراتيجيا 

وبعدا حيويا لها.
  وأوضحت أن املوقف السوري تضمن 
دعوة احلكومـــة العراقية إلى تقدمي ملف 
حول االتهامات املوجهة إلى مواطنني عراقيني 
تعتقد احلكومة العراقية أنهم يقيمون في 
سورية انســـجاما مع األصول املتبعة في 
مثل هذه احلـــاالت بني الدول واحلكومات 
وجتسيدا لالتفاقيات القضائية املبرمة بني 

الدول العربية بشكل عام.
  وأكدت على أن املوقف الســـوري كان 
واضحا وشفافا جلهة رفض سورية انخراط 
أي شخص بغض النظر عن جنسيته في 
أي عمل إرهابي ضد أي كان وفي أي مكان 

كان وحتت أي مسمى كان.
  وأشارت الصحيفة الى أهمية وضرورة 
حتقيق املصاحلة الوطنية العراقية وإشراك 

جميع القوى السياسية العراقية في إعادة 
بناء العراق.

  وعـــودة الى دعوة الرئاســـة العراقية 
للحوار فقد أشارت الرئاسة في بيان امس 
بعد اجتماع ضـــم الرئيس جالل طالباني 
ونائبيه عادل عبد املهدي وطارق الهاشمي في 
منتجع «دوكان» مبدينة السليمانية باقليم 
كردستان إلى ضرورة «تطويق املوقف مع 
اجلارة سورية والتعاون بني البلدين حلل 
املشاكل العالقة عن طريق احلوار والقنوات 
السياسية والديبلوماسية ملا فيه مصلحة 
الدولتني ومنع العناصر املعادية من استغالل 

اي ظرف للعمل ضد البلد االخر».
  وأضـــاف البيان أن «الدعـــوة العتبار 
العمليات االرهابية جرائم ضد االنسانية 
وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض ال تقصد 

به سورية بل ملف االرهاب».
  فـــي نفـــس الســـياق أكـــدت مصادر 
ديبلوماسية عربية وجود ترتيبات للقاء 
رباعي يجمع وزير اخلارجية السورى وليد 
املعلم مع نظيره العراقي هوشيار زيباري 
بحضور وزير اخلارجية التركي أحمد داوود 
أوغلو وبرعاية وحتضير من األمني العام 

جلامعة الدول العربية عمرو موسى.
  ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه 
الرسمية في عددها امس نقال عن مصادر 
ديبلوماسية ان جهودا حثيثة لالمني العام 
للجامعة العربية بذلت بتشجيع من تركيا 
وأن هذه اجلهود ستتوج باجتماع رباعي بني 
املعلم وزيباري بحضور داوود اوغلو الذي 
سعت بالده إلى تطويق األزمة الديبلوماسية 
بني سورية والعراق منذ البداية واللجوء 

إلى حل ثنائي برعاية إقليمية وعربية.
  وأشارت الصحيفة الى التنسيق الذي 
جرى بني داوود أوغلو وعمرو موسى منذ 
أيام حول ترتيب فكرة اللقاء على خلفية 
اجتماع املجلس الوزاري العربي في القاهرة 
أمس موضحة أن اجلانب الســـوري ابدى 
تقبله لفكرة اللقاء الرباعي في الوقت الذي 
لم يعلن موقف عراقي رسمي بعد وهو ما 
عزاه مراقبون لكثرة التناقضات الداخلية 

العراقية.
  وتابعـــت الصحيفة بقولهـــا إن أفكارا 
ســـتطرح كخطوات ألخذ احلالة العراقية 
السورية احلالية من مسار األزمة املتصاعد 

نحو التهدئة. 

 اجتماع رباعي بالجامعة العربية لحل الخالف بين بغداد ودمشق 

 الجيش اليمني يحشد قواته الستعادة حرف سفيان
  والحوثيون يتوعدونه بـ «مقاومة غير مسبوقة»

 الصين لهدم ٣ مباٍن تخص عائلة زعيمة اإليغور

 صنعاءـ  يو.بي.آي: واصل الطيران العسكري في 
اليمن امس هجومه باستهداف معاقل احلوثيني في 
محافظتي صعدة وعمران شمال البالد متهيدا لهجوم 
شــــامل، قالت مصادر عسكرية انه يهدف الستعاده 
مدينة حرف سفيان وتنفذه ٣ ألوية عسكرية، فيما 
توعد احلوثيون بالــــرد على الهجوم املتوقع خالل 

الساعات املقبلة.
  ونقل موقع «االشتراكي نت» املستقل عن مصادر 
عسكرية قولها «ان اجليش يحشد في محور حرف 
سفيان وحده أكثر من ٣ ألوية عسكرية باإلضافة إلى 
دعم الطيران والصواريخ بعيدة املدى ومن املتوقع 
ان تبدأ هجوما واسعا على مدينة حرف سفيان من 

عدة اجتاهات خالل الساعات» القليلة املقبلة.
  وذكرت املصادر ان ألوية اجليش التي حتتشــــد 
منذ أكثر من أسبوع في جبهة حرف سفيان استعدادا 
للهجوم الواسع على املدينة هي: لواء العمالقة واللواء 
العاشر حرس جمهوري واللواء «عردم ١١٩» وان الهدف 
منه هو حتقيق انتصار صاعق على مقاتلي احلوثي 

يتم مبوجبه فتح طريق صنعاء صعدة بالقوة.
  وتعتــــزم قوات اجليش الســــيطرة على مناطق 
حرف ســــفيان وال عمار في صعدة بعد فشل هدنة 

هشة أعلنت اجلمعة املاضية.
  وكشف مصدر عسكري ميني في بيان صحافي 
عن هجوم شنه اجليش على وادي شبارق أدى إلى 
السيطرة على الوادي والتقدم نحو طريق صنعاء 

اجلوف.
  والتزال املعارك مشتعلة بني القوات احلكومية 

واملتمردين احلوثيني، إذ تبادلــــت القوات اليمنية 
واحلوثيني امس التراشق بصواريخ املدفعية واألسلحة 
الثقيلة في ضواحي مدينة صعدة، حيث اليزال آالف 

من املدنيني عالقني.
  باملقابل، ذكــــر بيان صادر عن عبدامللك احلوثي 
زعيم املتمردين أن قصف الطيران الشديد أدى إلى 
سقوط ضحايا من املدنيني في سوق آل عمار مبديرية 
الصفراء التابعة حملافظة صعدة في أقصى شــــمال 

اليمن والقريبة من احلدود السعودية.
  وكشف بيان احلوثي عن قيام اجليش بعدد من 
الهجمات على مدينة حرف سفيان منذ إعالن وقف 
اطالق النار كان آخرها هجوم شــــنه اجليش أمس 

االول على املدينة.
  وتوعد احلوثي اجليش في حرف سفيان مبقاومة 
غير مسبوقة بعد ما قال انه افشل أكثر من ٣٠ هجوما 
شنه اجليش والقبائل املتحالفة معه على مدينة احلرف 

منذ بداية احلرب قبل حوالي شهر من اآلن.
  وتشــــهد منطقة املنزالة فــــي مديرية املالحيظ 
مواجهات منقطعة بني مقاتلي احلوثي وقوات اجليش 
التي حتاول منذ أكثر من أسبوع استعادة املالحيظ 
عاصمة مديرية الظاهر واملواقع العسكرية احمليطة 
باملدينة التي كانت قد سقطت جميعها في أيدي مقاتلي 

احلوثي بحسب مصادر «االشتراكي نت».
  وأدت خمسة أسابيع من القتال إلى تشريد عشرات 
اآلالف من املدنيني ومناشــــدة املنظمات اإلنسانية 
فتح ممر آمن بهدف مساعدة العائالت احملرومة من 

املواد الغذائية. 

 اورومتشيـ  رويترز: ذكرت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) انه تقررت إزالة ٣ مبان مملوكة 
لعائلة زعيمة االيغور املنفية ربيعة قدير في مدينة 
اورومتشي وذلك مع ســـعي احلكومة الصينية 
إلعادة بسط ســـيطرتها على املدينة التي تعاني 
انقســـامات عرقية. وقالت وكالة شينخوا إنه من 
املقرر هدم مركز أكيدا التجاري وهو مبنى يضم 
العديـــد من متاجر االيغور ومتلكه شـــركة أكيدا 
للصناعة والتجارة التي أسســـتها ربيعة قدير. 
وأضافت أن الهدم يأتي لدواع أمنية تتعلق بوجود 
صدوع في حوائط املبنى وسقوط أرضيته مؤكدة 
ما جاء في تقرير أصدره احتاد االيغور األميركيني 

يوم ١٩ أغسطس.  وقال االحتاد إن أكثر من ٣٠ من 
أفراد عائلة ربيعة قدير بينهم اخوة وأبناء وأحفاد 

لها يعيشون في الطوابق العليا من املبنى.
   وذكرت شينخوا أن مبنى شركة أكيدا ومسرح 
تواجني (مســـرح الوحـــدة) ســـيهدمان أيضا. 
واملبنيان مملوكان أيضا لزعيمة اليوغور املنفية 

وعائلتها.
  وأمرت احلكومة املتاجر والشركات في وسط 
اورومتشـــي بان تغلق أبوابها مبكرا أمس االول 
األمـــر الذي أثار موجة شـــائعات عن اضطرابات 
جديدة بني املواطنني الذين أفزعتهم هجمات غامضة 

مبحاقن. 

 حامد كرزاي يطيح بمنافسه عبداهللا
  ويحتفظ بالرئاسة األفغانية باألغلبية المطلقة 

 كابــــولـ  وكاالت: أعلنت جلنة 
االنتخابات املستقلة في أفغانستان 
امــــس أن الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي حقق أغلبية مطلقة وحصل 
على نسبة ٥٤٫١٪ من األصوات بعد 
فرز أكثر من ٩٠٪ من األصوات في 
انتخابات الرئاسة التي اجريت في 

٢٠ اغسطس املاضي.
  وذكــــرت اللجنــــة أن عبداهللا 
عبداهللا أهم منافس لكرزاي حصل 

على ٢٨٫٣٪ من األصوات.
  وكانــــت  الواليــــات املتحــــدة 
االميركية واالمم املتحدة زادتا من 
ضغوطهما على احلكومة االفغانية 
من أجل الســــماح الجراء مراجعة 
لنتائج االنتخابات الرئاسية التي 
جرت في ٢٠ أغسطس املاضي وذلك 
في أعقاب املزاعم املتنامية بشأن 

حدوث تالعب في االنتخابات.
  وقــــال ديبلوماســــي غربــــي 
لوكالة االنباء االملانية إن البعثات 
الديبلوماسية الغربية في أفغانستان 
أبــــدت قلقا متزايدا بشــــأن مزاعم 
التزويــــر املنتشــــرة وأنها تعمل 
على إقنــــاع الرئيس كرزاي بعدم 
التدخل في التحقيقات التي جتريها 
جلنة االنتخابات املستقلة بشأن 
الشكاوى. ونقلت شبكة «سي أن 
أن» االخبارية عن مسؤول بوزارة 
اخلارجية االميركية القول ان السفير 
االميركــــي في أفغانســــتان كارل 
ايكينبري ومسؤولني باالمم املتحدة 
التقوا كــــرزاي أمس االول وحثوه 
على السماح للجنة بالتحقيق في 
املزاعم املوجهة ضد احلكومة من 
قبل املنافس الرئيسي له عبداهللا 

عبداهللا (وزير خارجية سابق).
  ونقلت «سي.ان.ان» عن املسؤول 
القــــول ان االجتمــــاع كان مبثابة 

«حتذير للحكومة االفغانية» من 
أجل ضمان أن اللجنة لديها احلرية 

للقيام بعملها دون أي تدخالت.
  باملقابــــل، قــــال مســــؤول في 
احلكومة االفغانية لوكالة االنباء 
االملانية انه خــــالل اجتماع جمع 
مسؤولي الواليات املتحدة واالمم 
املتحدة وجلنة االنتخابات وممثلي 
املرشح عبداهللا االحد املاضي اتهم 
ممثلــــو عبداهللا اللجنــــة بالعمل 
حلســــاب كرزاي. وقالــــت اللجنة 
انها ســــوف تؤجل إعالن النتائج 
النهائية االقليمية لوقت الحق من 
هذا االسبوع بعدما كان من املقرر 

حلف شمال االطلسي (الناتو) في 
مطار كابول، على ما افادت وزارة 
الداخلية واحللــــف. وقال رئيس 
شــــعبة التحقيقات اجلنائية في 
شــــرطة كابول سيد عبدالغفار ان 
االنفجار «ادى الى سقوط ٣ قتلى 
مدنيني افغان من املارة والى جرح ٦ 
آخرين».  بدوره افاد متحدث باسم 
قوة احللف االطلسي في افغانستان 
(ايساف) وكالة فرانس برس باصابة 
«٣ جنود اميركيني وجندي بلجيكي» 
في الهجوم. وقال الكولونيل كوزيال 
بارت ان انتحاريا فجر قنبلته «امام 
املدخل الرئيسي» للقاعدة العسكرية 

إعالنها أمــــس االول. ولن تتوافر 
النتائج النهائية املسجلة قبل يوم ١٧ 
سبتمبر اجلاري. وقد قال املسؤولون 
الغربيون واحلكوميون انه ليس 
هناك سبب فعلي لهذا التأجيل ولكن 
يعتقد أن هذا أسلوب تنتهجه اللجنة 
أمال في التوصل حلل للنزاع حول 

التالعب في االصوات.
  ميدانيا، قتــــل ٣ مدنيني افغان 
على االقل واصيــــب ٤ جنود من 
القــــوات الدولية بجروح امس في 
عملية انتحارية نفذت بواســــطة 
سيارة مفخخة امام مدخل القاعدة 
اجلوية العسكرية التابعة لقوات 

اجلوية التابعة لقوات ايساف في 
مطار كابــــول. واضاف «مت اغالق 
جميع بوابات القاعدة وعلقت كل 

الرحالت». 
  وأعلــــن ظبي اهللا مجاهد وهو 
متحــــدث باســــم حركــــة طالبان 
مســــؤولية احلركة عن االنفجار 
وقال إن الهدف كان جنودا أجانب 
في املطار. وقال مسؤولون أفغان 
يديرون اجلــــزء املدني من املطار 
ان الرحــــالت الداخلية واألجنبية 
لم تتأثــــر بالهجوم وهو جزء من 
أحدث موجة من العنف املتزايد في 
أفغانستان في السنوات األخيرة. 

 «طالبان» تتبنى هجومًا انتحاريًا على قاعدة الناتو الجوية بمطار كابول


