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الرياض ـ يو.بي.آي: كشفت مصادر سعودية مطلعة أن سعوديني 
أحدهما املطلوب رقم 62 على قائمة الـ 85 شــــخصا املطلوبني أمنيا هو 
فهد صالح سليمان اجلطيلي واآلخر لم يتم التأكد من هويته قتال مؤخرا 
في مواجهات خاضها اجليش اليمني ضد أنصار عبد امللك احلوثي في 
بعض أحياء مدينة صعدة باليمن. وأوضحت املصادر التي لم تكشف عن 
هويتها في تصريح خاص لصحيفة »احلياة« اللندنية امس »ان املطلوب 
رقم 53 عثمان الغامدي واملطلوب رقم 85 يوسف الشهري اتصال هاتفيا 

بذويهما وأبلغ الغامدي أســــرته بأن اجلطيلي )27عاما( قتل، فيما أبلغ 
الشهري والدته ثاني أيام عيد الفطر املبارك بأن قريبه قتل في مواجهات 
أمنية«. وقالت إن أسرة املطلوب اجلطيلي أبلغت اجلهات األمنية بخبر 

مقتل ابنها حتى يتسنى لهم التأكد من حقيقة اخلبر.
وكان اجلطيلي غادر الســــعودية إلى قطر قبل 8 سنوات ومنها إلى 
أفغانســــتان حيث قبض عليه ونقل إلى سجن غوانتانامو وأعيد إلى 

السعودية ضمن الدفعة الرابعة من معتقليها هناك قبل 3 سنوات.

تقارير: مقتل مطلوبين سعوديين في مواجهات صعدة 

أوباما يفّضل اعتماد الخيار الديبلوماسي مع طهران لكنه ال يستبعد الخيار العسكري 

محكمة باكستانية تؤجل محاكمة 7 أشخاص يشتبه بضلوعهم في اعتداءات مومباي

إيران توافق على إخضاع منشآتها النووية الجديدة للتفتيش الدولي 

مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في هجومين انتحاريين بباكستان
مون: إعالن نتائج التحقيق في االنتخابات األفغانية شارف النهاية

شقيقة أحد ضحايا تفجيرات لوكيربي 
تلتقي القذافي في نيويورك

خطاب الرئيس الليبي في األمم المتحدة أصاب المترجم باالنهيار

 الناخبون األلمان ينتخبون نوابهم اليوم 
وتوّقع تنافس متقارب بين تحالفي ميركل وشتاينماير 

وزارة الداخلية األلمانية تعلن أنها تأخذ التهديدات اإلرهابية ضد برلين على محمل الجد 

نيويوركـ  يو.بي.آي: أعلنت ليزا غيبسون 
شــــقيقة أحد ضحايا تفجيرات لوكيربي في 
العام 1988 انها التقت الرئيس الليبي معمر 
الكثيرون مســــؤولية  الذي يحمله  القذافي 
هذه احلادثة. وقالت احملامية من كولورادو 
سبرينغز )39 ســــنة( لشبكة »سي.إن.إن« 

األميركية »رحبت به في أميركا«.
وأوضحت انها التقت القذافي مع واحدة 
من أقــــارب ضحية أخرى في نيويورك يوم 
األربعاء املاضي، أي في اليوم نفسه الذي ألقى 
فيه خطابه امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 
وإذ وصفت نفسها بأنها »سفيرة املصاحلة«، 
رأت ان اللقاء كان اخلطوة األخيرة في رحلة 
مد اجلسور بني الليبيني واألميركيني، وهي 

مهمة تقوم بها بدافع من إميانها املسيحي.
وقالت غيبسون »أردته أن يعرف ان ثمة 
أشــــخاصا خســــروا أحباءهم ولديهم نظرة 
مختلفة وقلب مختلف وقد رحب بنا بحرارة«. 
وأضافت: »قلت له: أنا مســــيحية وعلي أن 
أسامحك ووحده اهلل يعلم إن كنت مسؤوال«، 
لكنها أوضحت انها تسامح وال تبرئ أحدا. 
ولفتت إلى انها حاولت طوال ســــنوات فهم 

»اإلرهاب« الذي يخرج من العالم اإلسالمي 
وكرست حياتها لبناء »جسر مصاحلة« مع 

ليبيا.
من جهة اخرى، اصاب اخلطاب الطويل 
الذي تاله القذافي األربعاء املاضي امام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة املترجم املكلف بالترجمة 
الفورية باالنهيار من شدة التعب وفقا ملا ذكرته 

صحيفة »نيويورك بوست« امس األول.
ومتكن املترجم الليبي من ترجمة 75 دقيقة 
من خطاب القذافي الطويل املليء بالتكرار، لكنه 
في النهاية القى بالسماعتني قائال لم اعد قادرا 

على االستمرار، كما ذكرت الصحيفة.
وعلى الفور، هبت املســــؤولة عن قسم 
املترجمني العرب في االمم املتحدة رشا الى 
جندته وتولت الترجمة خالل الدقائق العشرين 
املتبقيــــة من اخلطاب. وقال احد زمالئه كما 
نقلت عنه الصحيفة »لقد انهار من االرهاق« 
مشــــيرا الى انها املرة األولى التي ارى فيها 

مثل هذا االمر في 25 عاما.
ومبدئيا ينبغي اال تتجاوز خطابات رؤساء 
الــــدول امام اجلمعية العامــــة لألمم املتحدة 

15 دقيقة.

برلنيـ  د.ب.أ: أكدت وزارة الداخلية 
األملانية أنها تأخذ على محمل اجلد 
شرائط الڤيديو التي حتمل تهديدات 
من تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
األفغانية بشن هجمات ضد أملانيا.
قبيـــل  التهديـــدات  وجـــاءت 
االنتخابات البرملانية االملانية املقرر 
اجراؤها اليوم.وذكرت الوزارة أنه 
يتم حاليا تقييم شريط الڤيديو الذي 
ظهر فيه زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن منذرا الغرب بالهزمية في 

أفغانستان.
وقال متحدث باسم الوزارة أمس 
االول: »نقوم بعملنا بشـــكل دقيق 
وهادئ ، ولن ندع أنفســـنا ننساق 

إلى حالة من التوتر«.
كما أكدت الوزارة أن هناك شريط 
ڤيديو جديدا حلركة طالبان األفغانية 

يحمل تهديدات لبرلني.
وقال املتحدث إن هناك محاولة 

من أجل »جتنيد أنصار جدد وتعميق 
الفكر املتطرف لدى أعضاء احلركة 

من خالل الشريط«.
وأضاف أن هذا الشريط السابع 
من نوعه منذ احلادي عشر من الشهر 
اجلاري سيؤخذ هو اآلخر على محمل 
اجلدي.وقال أحد رجال األمن األملان 
للموقع اإللكتروني »شبيجل أون 
الين« إن الدوائـــر األمنية األملانية 
تعتبر هذا الشريط، الذي بثته طالبان 
أمس االول ووفق تقييم أولي، أكثر 
التهديدات التي وجهت ألملانيا خالل 

هذه الفترة حتديدا ووضوحا«.
وفـــي الوقت نفســـه ذكر مركز 
»إنتل ســـنتر« األميركـــي لتحليل 
رســـائل اإلنترنت أن بن الدن دعا 
األوروبيني في الشريط إلى سحب 
أفغانستان.  القوات األوروبية من 
وأضـــاف املركز أن بن الدن خاطب 
األوروبيـــني قائـــال »إن عليهم أن 

يتعلموا من أخطاء اآلخرين«.
في غضون ذلـــك، دعا الرئيس 
األملاني هورست كولر مواطنيه إلى 
اإلدالء بأصواتهم فـــي االنتخابات 
البرملانيـــة وقال فـــي تصريحات 
لصحيفة »بيلد آم زونتاج« األملانية 
تنشـــر اليوم: »أعلـــم أن البعض 
غير راض عن الساســـة والقرارات 
السياسية، فالساسة بشر مثل كل 
واحد منكم، لديهم نقاط قوة وضعف، 
لكن هذا ليس سببا لعدم الذهاب إلى 

االنتخابات«.
وحتتدم املنافســـة بني األحزاب 
األملانيـــة، حيـــث أشـــارت أحدث 
استطالعات الرأي إلى تقارب نسب 
األصوات املتوقع أن حتصل عليها 

االئتالفات احملتملة.
وتأتي نتائج االستطالع مخالفة 
التي  املاضية  لتوقعات األســـابيع 
أظهرت تقدم املستشارة أجنيال ميركل 

زعيمة احلزب املسيحي الدميوقراطي 
ومعها احلـــزب الدميوقراطي احلر 
الذي تسعى املستشارة إلى تشكيل 
ائتالف حكومي معه، ليصبح بحسب 
االستطالعات املعسكر الثاني الذي 
يضم احلزب االشتراكي الدميوقراطي 
)برئاسة وزير اخلارجية شتاينماير( 
وحزب اليسار وحزب اخلضر قريبا 
مـــن تعديل كفة امليزان بالنظر إلى 
أن نسب اخلطأ املســـموح بها في 
اســـتطالعات الرأي تصل إلى %3، 

بالزيادة أو النقصان.
وأظهر أحدث اســـتطالع ملعهد 
»فورســـا« لقياس الـــرأي حصول 
حتالف ميركل املسيحي مع احلزب 
الدميوقراطي احلر على نسبة %48 
الناخبني األملان مقابل  من أصوات 
نسبة 47% ملعسكر احلزب االشتراكي 
واليسار واخلضر.في الوقت نفسه، 
أشار استطالع للرأي أعدته القناة 

الثانية بالتلفزيون األملاني إلى تقدم 
حتالف ميركل املسيحي مع احلزب 
الدميوقراطي احلر وحصولهما على 
نســـبة 49% مقابل 46% للمعسكر 
الثاني الذي يضم احلزب االشتراكي 
واليســـار واخلضـــر، فيمـــا أظهر 
اســـتطالع معهد »دمياب« لقياس 
الرأي تفـــوق حتالف ميـــركل مع 
الدميوقراطي احلر بنسبة  احلزب 
49% مقابل نســـبة 47% للمعسكر 
الثاني.مـــن املعـــروف أن االئتالف 
احلاكم فـــي أملانيا يضم في الوقت 
احلالي التحالف املسيحي واحلزب 
االشتراكي الدميوقراطي، لكن تكرار 
هذا االئتالف صار أمرا بعيد املنال 
بسبب اخلالفات بني طرفي االئتالف 
حول العديد من القضايا املهمة وفي 
مقدمتها سبل مواجهة تداعيات األزمة 
االقتصادية ومتديد عمل مفاعالت 

الطاقة النووية.

عواصـــم ـ أ.ف.پ: التقى رئيس هيئة اركان اجليوش االميركية 
االميرال مايكل مولن سرا امس االول بقائد القوات الدولية في افغانستان 
اجلنرال االميركي ستانلي ماكريستال لبحث مسألة ارسال تعزيزات 

الى هذا البلد كما صرح مسؤول في وزارة الدفاع.
واوضح هذا املسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس 
برس ان الرجلني التقيا في القاعدة اجلوية االميركية في رامشتاين 
باملانيا لكي »يدرك« االميرال مولن »بشـــكل افضل طلب اجلنرال« 

ماكريستال الذي يطالب مبزيد من اجلنود في افغانستان.
ورفع اجلنرال ماكريستال خالل االجتماع طلبا رسميا الى االدارة 
االميركية لزيادة الوســـائل العســـكرية، لكن وزير الدفاع روبرت 
غيتس ال ينوي تقدمي هذا الطلب الى الرئيس باراك اوباما قبل انتهاء 

احملادثات حول استراتيجية املهمة في افغانستان.
وبحسب معلومات كشفتها الصحافة يتوقع ان يطلب ماكريستال 

ما بني 10 آالف و40 الف جندي اضافي.
وينتشر نحو 62 الف جندي اميركي في افغانستان الى جانب 38 
الف جندي من دول حليفة، ومن املفترض رفع عدد اجلنود االميركيني 

الى 68 الفا اواخر العام 2009.
وفي تقييم اســـتراتيجي للنزاع االفغاني سلم الى غيتس اواخر 
اغســـطس حذر اجلنرال ماكريستال من ان املهمة في افغانستان قد 

»تفشل« اذا لم يتم ارسال تعزيزات.
من جهة اخرى، اعلنت االمم املتحدة امس في بيان ان امينها العام 
بان كي مون يخشى اندالع اعمال عنف في افغانستان بالتزامن مع اعالن 
النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية املتوقع خالل بضعة اسابيع، 

والذي قد يحيي اجلدل حول مزاعم بحصول عمليات تزوير.
وفي تقريره الفصلي حول افغانستان، كتب كي مون ان »درجة 
املخالفات االنتخابية املفترضة تسببت في توترات سياسية كبيرة تثير 
مخاوف من عودة اعمال العنف حني يتم اعالن نتائج االنتخابات«.

واعتبر االمني العام ان »عمليات تزوير انتخابية خطيرة حصلت« 
عازيا اياها »في الدرجة االولى ولكن لهذا السبب فقط، الى عدم التمكن 

من الوصول الى مناطق في البالد جراء النزاع املستمر«.
ووفق نتائج اولية، تقدم الرئيس االفغاني املنتهية واليته حميد 
كرزاي في االنتخابات بعدما حاز 54.6% من االصوات، في مقابل %27.8 

ملنافسه الرئيسي وزير اخلارجية السابق عبداهلل عبداهلل.
لكن هذه النتائج لن تكون نهائية اال بعد اجناز عمليات حتقيق 
في حصول تزوير، وقد يؤدي الغاء قسم من هذه االصوات الى تدني 
نسبة جناح كرزاي الى ما دون 50%،  ما يجبره على مواجهة عبداهلل 

في دورة انتخابية ثانية.
واضاف بان كي مون ان »عملية ذات صدقية من التحقق واعادة فرز 
)االصوات املشكوك فيها( شارفت على نهايتها«، وبعدها »يصبح من 
االهمية مبكان ان يقبل اجلميع بالنتائج، بهدف املصادقة على انتخاب 

الرئيس االفغاني املقبل والتمكن من تشكيل حكومة جديدة«.

إســــالم آباد ـ وكاالت: أسفر 
انفجار سيارتني ملغومتني في 
شمال غرب باكستان امس عن 
قتل 16 شخصا على االقل واصابة 
101 اخرين بجروح وهو دليل على 
أن املتشددين مازالوا يتمتعون 
الالزمة لشــــن هجمات  بالقوة 
بالرغم من مقتل قائد كبير بحركة 

طالبان الشهر املاضي.
وألقى مهاجم انتحاري كان 
يجلس في سيارة ملغومة قنبلة 
يدوية على حشد من الناس في 
مدينة بيشاور املدينة الرئيسية 
في شمال غرب باكستان قبل أن 
يفجر حوالي 100 كيلوغرام من 

املتفجرات في السيارة.
وقال صاحب زادة أنيس وهو 
أكبر مسؤول باكستاني في املدينة 
لرويترز »قتل عشرة أشخاص 
وأصيب 71 شخصا بينهم 5 في 
حالة حرجــــة«، ووقع االنفجار 
في مكان النتظار السيارات تابع 
ملبنى جتاري قريب من مستشفى 

عسكري.
وأظهــــرت لقطــــات أذاعهــــا 
التلفزيون أجزاء من الســــيارة 
وحطام من املباني القريبة متناثرة 
على الطريق، وشوهد رجل كبير 
في السن يرتدي قميصا ملطخا 
بالدماء يساعد شابة جريحة على 
السير بعيدا عن موقع االنفجار، 
وذكرت الشرطة أنها احتجزت 
اثنني يشــــتبه فيهما في موقع 

االنفجار.
وجاء هجوم بيشــــاور بعد 
ساعات من قيام مهاجم انتحاري 
من حركة طالبان بصدم مركز 
للشرطة بشاحنته امللغومة في 
بانــــو باالقليم احلدودي  بلدة 
الشمالي الغربي مما أسفر عن 
مقتل 6 أشــــخاص وأصابة 30 
شــــخصا معظمهم مــــن رجال 

الشرطة.
وبانو بوابة إلقليم وزيرستان 
الشــــمالية وهي منطقة قبلية 
مضطربة على احلدود األفغانية 
ومالذ رئيســــي ملقاتلي تنظيم 

القاعدة وحركة طالبان.
واتصل قاري حســــني أحد 
قادة حركة طالبان الذي يدرب 
املهاجمني االنتحاريني بـ»رويترز« 
هاتفيا العالن مسؤولية احلركة 

عن هجوم بانو.
وقال حســــني بعد أن عرف 
نفسه بأنه كبير املتحدثني باسم 
حكيم اهلل محسود قائد حركة 

طالبان الباكســــتانية »تستغل 
احلكومة صمتنا، سنشن مزيدا 
من مثل هذه الهجمات وستكون 

أشد قوة بكثير«.
وخفت هجمات املتشــــددين 
بعد مقتل القائد السابق حلركة 
طالبان الباكســــتانية بيت اهلل 
محســــود في هجوم صاروخي 
شنته طائرة أميركية بال طيار 
في وزيرستان اجلنوبية على 
احلدود األفغانية في أغسطس 

املاضي.
وحققت القوات الباكستانية 
مكاسب كبيرة ضد املتشددين 

بعد أن أطلقت هجوما في وادي 
سوات بشــــمال غرب البالد في 
أواخر إبريل والذي ساعد على 
تهدئــــة مخاوف دولية بشــــأن 
التي تتمتع  استقرار باكستان 
بقــــدرة نووية بعــــد أن حقق 
املتشــــددون تقدما فــــي اجتاه 

العاصمة إسالم أباد.
ولكن احلكومة ومسؤولني 
أمنيني يقولون إن املتشــــددين 
املوالني لتنظيم القاعدة ما زالوا 

ميثلون تهديدا خطيرا.
افتخار حســــني  وقال ميان 
وزير اإلعالم في االقليم احلدودي 

الشــــمالي الغربي إن الهجومني 
استهدفا الثأر من الهجوم الذي 
تشنه احلكومة على املتشددين 
في سوات، وقال للصحافيني »ال 
يروعنا هؤالء الناس وسنوسع 
عملياتنا حيثمــــا يعمل هؤالء 

اإلرهابيون«
وندد الرئيس الباكســــتاني 
آصف علي زرداري املوجود في 
نيويــــورك حلضور اجتماعات 
اجلمعيــــة العامة لألمم املتحدة 
بالهجومني، وقال »سيتم اجتثاث 
البالد  اإلرهاب والتطــــرف من 

مبنتهى القوة«.

مــــن جهــــة اخــــرى، اجلت 
محكمة باكســــتانية امس ملدة 
اسبوع جلســــة كان يتوقع ان 
يتم اثناءها توجيه االتهام الى 7 
اشخاص مشتبه في مشاركتهم 
في التحضير العتداءات مومباي 
في الهند في نوفمبر 2008 والتي 

اوقعت 166 قتيال.
وبني هؤالء الســــبعة العقل 
املدبر املفترض لالعتداءات زاكيور 
رحمن الكفي وضرار شاه القيادي 
الكبير في مجموعة عسكر طيبة 
االسالمية احملظورة في باكستان 
التي تنفذ بانتظام هجمات في 

كشمير الهندية.
وتتهم واشنطن ونيودلهي 
عسكر طيبة بانها خططت ونفذت 
تلك الهجمات املنسقة في مومباي 
بني 26 و29 نوفمبر 2008 التي 
زرع خاللهــــا كومندوس من 10 
العاصمة  مســــلحني املوت في 
االقتصادية للهند مما اوقع 166 

قتيال واكثر من 300 جريح.
وكادت تلــــك الهجمــــات ان 
تؤدي الى اندالع حرب رابعة بني 
الدولتني اجلارتني واملتنازعتني 

في جنوب آسيا.
وكانت اسالم اباد اكدت قبل 
اسبوع توقيف سبعة اشخاص 
امام محكمة  ووعدت باحالتهم 
متخصصة في قضايا االرهاب 
في روالبندي بضواحي اسالم 

اباد.
وقال شهباز رجبوت محامي 
اثنني من املشــــتبه بهم لوكالة 
فرانــــس بــــرس »ان القاضــــي 
فــــي عطلة اليــــوم ومت بالتالي 
الثالث من  الى  تأجيل اجللسة 
اكتوبر«، والتزال جتري في الهند 
محاكمة الناجي الوحيد من افراد 
الكومندوس العشرة الباكستاني 

اجمل كساب. 

عواصـــم ـ وكاالت: اعلنـــت ايران أمس 
موافقتها على تفتيش منشـــآتها النووية 
اجلديدة من قبل مفتشـــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في خطوة ينتظر ان تقلل من 
القلق الغربي ازاء تلك املنشأة التي كشفت 

طهران عن امتالكها امس االول.
وقال رئيس املنظمـــة االيرانية للطاقة 
الذرية علي اكبر صاحلي للتلفزيون الرسمي 
»في شأن التفتيش سيتم ذلك وفق القواعد. 
ان الرئيس )محمود احمدي جناد( اكد ان 
ليس لدينا اي مشكالت في اجراء تفتيش وفقا 
للقواعد. سنتناقش مع الوكالة بخصوص 
هذه املسألة، وسيعلن موعد التفتيش في 
وقت الحق بعد االتفاق مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
وأوضح ان »املوقع موجود على الطريق 
بني طهران وقم، على مسافة 100 كيلومتر 
من العاصمة االيرانية وسيتم اعطاء مزيد 

من التفاصيل الحقا حوله«.
يشار إلى أن منشأة التخصيب النووي 

االولى في نطنز تقع وسط البالد.
في غضـــون ذلك، نقلـــت وكالة فارس 
اإليرانية لألنباء عن مساعد للزعيم األعلى 

اإليراني علي خامنئي القول »هذه املنشأة 
اجلديدة بإذن اهلل ستعمل قريبا«.

واضاف خالل حديثه في احتفال مبناسبة 
ذكرى بداية احلرب العراقيةـ  االيرانية بني 
عامي 1980 و1988 ان انشاء احملطة عالمة 

على ان ايران اصبحت في »ذروة القوة«.

أوباما

باملقابل، حـــذر الرئيس االميركي باراك 
اوباما ايران امس االول من انها »اخطرت« 
وقال انها ســـيكون عليها ان »تكشـــف كل 
املعلومات« بشأن برنامجها النووي املثير 
للنزاع في اجتماع القوى العاملية يوم اول 

اكتوبر املقبل«.
وابلغ اوبامـــا مؤمترا صحافيا بعد قمة 
ملجموعة العشـــرين انعقدت في بالده ان 

»املجتمع الدولي حتدث..
واالمر يرجع إليران ان ترد اآلن«.

واضاف انه ال يريد التكهن بشأن مسارات 
العمل احملتملة، لكنه قال »نحن ال نستبعد 
أي خيار عندما يتعلق االمر مبصالح االمن 

األميركية«.
وقال »سأوضح شـــيئا يتعلق باخليار 

العســـكري لطاملـــا قلت اننا ال نســـتبعد 
أي خيارات عندمـــا يتعلق األمر مبصالح 
األمن األميركي، لكنني ســـأعيد التشـــديد 
علـــى ان اخليار األفضل بالنســـبة لي هو 
اخليار الديبلوماسي واألمر يعتمد على رد 

اإليرانيني«.
كذلك قال وزيرا خارجية فرنســـا برنار 
كوشنير وبريطانيا ديڤيد ميليباند لهيئة 
االذاعة البريطانية »بي. بي. سي« إن بالدهما 
تؤيد اعتماد اخليار الديبلوماسي حلل النزاع 
بشأن برنامج ايران النووي وترفض اخليار 

العسكري.

ليبرمان

من جهته قال وزير اخلارجية االسرائيلي 
افيغدور ليبرمان ان الكشف عن وجود منشأة 
نووية ثانية لتخصيب اليورانيوم في ايران 
يستدعي »ردا ال لبس فيه« من قبل القوى 
العظمى لدى اجتماعها مع طهران في االول 
من اكتوبر. وأوضح ليبرمان لالذاعة الرسمية 
ان »الكشف عن املنشأة الثانية لتخصيب 
اليورانيوم في ايران يبرهن بال ادنى شك 
ان هذا البلد يريد حيازة السالح النووي، 

ونأمل بالتالـــي ان يكون هناك رد ال لبس 
فيه في اجتماع االول من اكتوبر«.

مدڤيديڤ

من جانبه، قال الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديـــڤ امس االول انـــه اذا لم تتعاون 
ايران في اجتماع االول من اكتوبر مع القوى 
العاملية فالبد من استخدام اساليب اخرى في 

التعامل مع برنامج طهران النووي.
واضاف ان الكشـــف عن وجود منشأة 
ايرانية جديدة لتخصيب اليورانيوم »سبب 
قلقا« لكل املشاركني في قمة مجموعة العشرين 

في بيتسبرغ مبا في ذلك روسيا.
وأظهـــرت التصريحات التـــي ادلى بها 
مدڤيديڤ في ختام قمة مجموعة العشرين 
عالمات على نفاد صبر روســـيا ازاء خرق 
ايران عدة مطالب من مجلس االمن الدولي كي 

توقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وقـــال في بيان انه يجـــب على الوكالة 
الدولية للطاقـــة الذرية بدء حتقيق فوري 
وآمل »أن تقدم ايران دليال مقنعا على التزامها 
بتطوير قطاع للطاقة النووية قاصر على 

)أ.ف.پ(االغراض السلمية«. مون وجناد خالل لقائهما في االمم املتحدة امس االول     

جثة أحد ضحايا التفجير االنتحاري في بيشاور أمس             )أ.پ(

مولن التقى ماكريستال سرًا 
وبحثا إرسال تعزيزات إلى أفغانستان


