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مساعدون لوريث السلطة المرجح
في كوريا الشمالية خططوا لقتل أخيه البكر 

خامنئي يدعم الحكومة في معركة 
السيطرة على جامعة أزاد الخاصة

منظمة التحرير تطلب خريطة لحدود إسرائيل
قبل المطالبة باالعتراف بـ »يهوديتها«!

 أوباما يهاجم الجمهوريين قبل جولة دعائية 
للديموقراطيين في االنتخابات النصفية المقبلة 

سيولـ  أ.ف.ب: اوردت صحيفة 
شوسون ايلبو الكورية اجلنوبية 
أمس نقال عن مصدر حكومي ان 
مســــاعدين لكيم يونغ اون االبن 
االصغر للزعيم الكوري الشمالي 
كيم يونغ ايل الذي يرجح ان يخلفه 
في الســــلطة، خططوا لقتل االبن 
البكر للزعيم عام 2009 لكن الصني 

منعتهم من ذلك.
وقال املصدر طالبا عدم كشف 
هويته ان مساعدين مقربني من اون 
خططوا في يناير 2009 للتخلص 
من االبن البكــــر للزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ نام االخ غير 
الشقيق لكيم يونغ اون، بعد قليل 
على بت كيم يونغ ايل في قرار نقل 

اخلالفة البنه االصغر.
واوضح املصدر للصحيفة ان 
املقربني من الوريث املرجح للسلطة 
»ارادوا افتعال حادث ما لكيم يونغ 
نام الذي كان يكثر من الكالم في 
اخلارج« لكن الصني حذرتهم من 
القيام بأي عملية على ارضها. حيث 
يقيم كيم يونغ نام بشكل رئيسي 
منذ ان فقد حظوته لدى والده بعدما 
جرى ترحيله من اليابان في 2001 
حملاولته دخول البالد بجواز سفر 

دومينيكي مزور.
وبحسب الصحيفة، فان االبن 
البكر قريب من اوالد عدد من كبار 
القادة الصينيني ومجموعة معروفة 

مبجموعة »االمراء الصغار«.

وقــــال املصــــدر احلكومــــي 
للصحيفــــة ان »كيم يونغ نام لن 
يعود الى كوريا الشمالية وسيبقى 

في الصني«.
وكان يونغ نام اعلن انه يعارض 
توريث السلطة ألخيه الصغير، 
وذلك فــــي مقابلة بثها التلفزيون 

الياباني اساهي الثالثاء املاضي.
وقال نام متحدثا بالكورية في 
املقابلة التــــي جرت في بكني »انا 
شخصيا اعارض توريث )السلطة( 
الى اجليل الثالث من العائلة«، لكنه 
اضاف انه ســــيقبل بخيار والده 
مؤكدا »انا بدوري مستعد ملساعدة 
اخي االصغر اذا اقتضى االمر مع 

بقائي في اخلارج«.

طهران ـ رويتـــرز: قدم الزعيم االيراني االعلى 
انتصارا للرئيس املتشدد محمود احمدي جناد على 
منافسني معتدلني في معركة بشأن السيطرة على 

اكبر جامعة خاصة في البالد.
حيث اصدر آية اهلل علي خامنئي مرسوما االثنني 
املاضي يقول ان الوقف اخلاص بجامعة ازاد »غير 
شرعي من الناحية الدينية والقانونية« وهو اجراء 
اعتبر احدث لطمة للحركة املؤيدة لإلصالح التي 

يسيطر مؤيدوها على اجلامعة املستقلة.
وكانت املؤسسة الثرية التي ينتشر املئات من 
فروعهـــا في انحاء البالد معقـــال للمعتدلني اثناء 
انتخابات رئاســـية متنازع عليها في 2009 والتي 
تقول املعارضة انها زورت لضمان اعادة انتخاب 

احمدي جناد.
وانشأ مجلس اجلامعة الوقف لتجنب سيطرة 

احلكومة مما جعلها بـــؤرة اخرى لصراع طويل 
االمد بني احمدي جناد ومنافســـه فـــي انتخابات 
2005 الرئيس الســـابق اكبر هاشمي رفسنجاني 

وهو عضو في مجلس االمناء.
ويقول محللون إن مرسوم خامنئي يبدو أنه ميهد 
الطريق لفرض احلكومة لسيطرتها. وقال محلل 
طلب عدم كشف اسمه بسبب احلساسية السياسية 

»هذا استمرار لدعم الزعيم ألحمدي جناد«.
وتعادل أصول اجلامعة مليارات الدوالرات ودرس 
بها كثير من كبار املســـؤولني املعتدلني السابقني. 
ومتثل السيطرة على اجلامعات أولوية بالنسبة 
للحكومـــة إذ لعب الطالب دائما دورا محوريا في 
تعبئة االحتجاجات املناهضة للحكومة في إيران 
مبا في ذلك تلك التي أطاحت بالشـــاه املدعوم من 

الواليات املتحدة عام 1979.

عواصمـ  وكاالت: فيما تستمر االشارات العنصرية 
من اسرائيل، تواصل املفاوضات املباشرة بني السلطة 
ــرائيل تعثرها على وقع الشروط  الفلسطينية واس
االسرائيلية وآخرها ربط ايقاف جتميد االستيطان 
باالعتراف بيهودية اسرائيل. وبعد رفض هذا العرض 
جملة وتفصيال، طلبت القيادة الفلسطينية أمس من 
ــرائيل تقدمي خارطة بحدود  االدارة األميركية واس
اسرائيل، وذلك نزوال عند دعوة واشنطن الفلسطينيني 

لتقدمي عرض مضاد القتراح نتنياهو.
ــر منظمة التحرير  ــر عبد ربه أمني س وقال ياس
الفلسطينية لوكالة فرانس برس »اننا نطلب رسميا 
وعلنا من اإلدارة االميركية واحلكومة االسرائيلية ان 
تقدما لنا خارطة حلدود دولة اسرائيل التي يريدون 
منا االعتراف بها«. وأضاف عبد ربه انه »كلف رسميا« 

ــطينية التقدم بهذا الطلب »بعد ان  من القيادة الفلس
ــى تقدمي اقتراح مضاد«  دعتنا االدارة األميركية ال
لعرض نتنياهو الذي ربط جتميد االستيطان باعتراف 
فلسطيني باسرائيل كدولة يهودية«. وأضاف عبد ربه، 
ــطيني املفاوض، »نريد  وهو عضو في الوفد الفلس
ان نعرف هل هذه الدولة تضم أراضينا وبيوتنا في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية ام انها خارطة على 
حدود األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967«. 
وتابع املسؤول الفلسطيني »اذا كانت هذه اخلارطة 
ــاس حدود 1967 مع ضمان انهاء االحتالل  على أس
االسرائيلي لعموم األراضي الفلسطينية احملتلة منذ 
ــنعترف بإسرائيل كما تسمي نفسها  عام 1967 فس
وفق القانون الدولي« دون التطرق مباشرة الى امكانية 

االعتراف بها كدولة يهودية كما تطالب.

عواصــــم ـ أ.ش.أ ـ كونا: فيما يســــتمر 
اجلدل حول قانون قسم الوالء لـ »يهودية 
اســــرائيل« الذي وصف بالعنصرية، أجاز 
احلاخام اإلســــرائيلي بن تسيون ميتسبي 
أمس األول لالسرائيليني خاصة املتدينني منهم 
إقامة االحتفاالت واألفراح والليالي في أعقاب 
عمليات اجليش االسرائيلى التي يقتل فيها 

مقاومون أو مواطنون فلسطينيون.
وقال املوقع االلكتروني لصحيفة معاريف 
»جــــاءت فتــــوى احلاخام هذه فــــي أعقاب 
توجهات من قبل عائلة وأصدقاء املستوطنني 
االسرائيليني الذين قتلوا على يد خلية تابعة 
لكتائب القسام اجلناح املسلح حلركة حماس 

بالضفة الغربية قبل نحو شهر«.
وتوجه أصدقاء القتلى اإلسرائيليني إلى 
احلاخام املذكور طالبني فتوى واستفسارا 
حول إمكانيــــة إقامة االحتفاالت في أعقاب 
مقتل من أسموهم بـ»اإلرهابيني« وذلك في 
أعقاب استشهاد القائدين في كتائب القسام 
نشأت الكرمي ومأمون النتشة خالل عملية 
قامت بها قوة كبيرة من اجليش االسرائيلي 
في مدينة اخلليل جنوب الضفة الغربية يوم 

اجلمعة املاضية.

وأقــــام مقربون مــــن عائــــالت القتلى 
املستوطنني احتفاالت مبقتل الفلسطينيني 
في القدس احملتلــــة حيث تخللها خطابات 
وجمع للتبرعات وطرح أفكار ودراســــات 
لتكثيف زيارات اليهود إلى املسجد األقصى 

املبارك«.
وفي ســــياق متصل، قام املستوطنون 
املتطرفون بالســــطو على عادات وتقاليد 
العائلة الفلسطينية في موسم قطاف الزيتون 
فيما التهم االستيطان ما تبقى من االرض 

الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
حيث شــــهد هذا العام تزايدا في توجه 
املستوطنني الى حقول الزيتون حاملني معهم 
أدوات القطاف في مركباتهم اخلاصة وعلى 
الدواب ساعات الصباح الباكر لقطف ثمار 

الزيتون.
فــــي شــــمال  وحمــــل املســــتوطنون 
الضفة الغربية املفارش التي يســــتخدمها 
الفلســــطينيون للف ساق شجرة الزيتون 
لتفادي سقوط حبات الزيتون على االرض 

وتسهيل عملية جمعها.
ووصلــــوا الى اول كــــرم زيتون وبدأوا 
بالقطاف قبل وصول صاحب االرض حيث 

دخل معهم في مشــــادة كالمية تطورت الى 
اعتداء املستوطن على املزارع.

واستخدم املستوطنون الدواب في مناطق 
مدينة »سلفيت« باالضافة الى حملهم الساللم 
واالكياس جلمع غلة الزيتون معلنني بذلك 
عن ســــرقتهم لعادات العائلة الفلسطينية 

في موسم القطاف.
وترافــــق ذلك مــــع اعتداءات مســــتمرة 
ومتواصلة دالة على انه عمل ممنهج ومدعوم 
من املستوى السياسي املعبر عنه بحكومة 
ميينية تقر التشريعات العنصرية التي تخدم 

توجهات التطرف في اسرائيل.
واشــــار علي عيد رئيس مجلس قروي 
قرية »بورين« شمال الضفة الغربية التي 
تعد نقطة احتكاك يومي بني اصحاب االرض 
االصليني واملستوطنني الى بدء املستوطنني 
موســــم القطاف قبل شــــهر من بدء موسم 
القطاف لدى الفلسطينيني خالل نصف شهر 

اكتوبر اجلاري.
وقال عيد فــــي مقابلة مع »كونا« »انهم 
ســــبقونا هذا العام اذ قاموا بسرقة ثمارنا 
قبل شــــهر من موعد القطاف الذي حتدده 

وزارة الزراعة الفلسطينية«.

 واشــــار الى قيام حاخــــام متطرف في 
مســــتوطنة مقامة على اراضــــي »بورين« 
باصدار فتوى ان شجرة الزيتون هي هبة 
من اهلل لليهــــود وان عليهم قطافها ومنع 

الفلسطينيني من الوصول اليها.
مــــن جهة اخــــرى قال نائــــب امني عام 
احتاد الفالحني الفلســــطينيني جمال الديك 
في تصريح مماثل لـــــ »كونا« ان »العائلة 
تتحول خالل املوسم الى منتجة الول مرة 
حيث تخلو الشوارع من املارة الحتفاء اجلميع 

بهذا املوسم«.
 وذكر الديك ان الهدف من االعتداء على 
املزارعني وسرقة الزيتون هو ضرب الركيزة 
االساسية الرابطة بني الفلسطيني وارضه اي 
شجرة الزيتون مؤكدا على وصول املستوطن 
املبكر الى كروم الزيتون خلطف لقمة عيش 
الفلسطيني وسرقة عاداته وتقاليده بهدف 

اجباره على الرحيل من ارضه.
في غضون ذلك جدد نائب في الكنيست 
اإلســــرائيلي اقتراحا بأن يكون األردن هو 
الدولة الفلسطينية، واعتبر أن إقامة دولة 
للفلسطينيني على أراض إسرائيلية سيكون 

مبثابة نهاية احلياة لدولة إسرائيل.

ماليـــني دوالر علـــى االعالنات 
الدعائية في وسائل االعالم اخلاصة 
بالسود وهو اكبر مبلغ يخصص 
لدعايـــات من هـــذا النوع خالل 

انتخابات منتصف الوالية.
بدوره اكد توم جينسن مدير 
معهد استطالعات الرأي »بابليك 
بوليسينغ بولينغ« ان »املرشحني 
الدميوقراطيني يواجهون نتائج 
سيئة فعال بني الناخبني السود«، 
موضحا ان اســـتطالعات الرأي 
تشير الى ان ما بني 65% من السود 
يدعمون الدميوقراطيني مقابل 90 

الى 95% تقليديا.

ســـبعني عاما وال يستطيع رغم 
ذلك التقاعد. وتشمل االنتخابات 
املقبلة جميع مقاعد مجلس النواب 
وثلث مقاعد مجلس الشيوخ و37 
حاكما من اصل خمسني. وميكن 
للناخبني األميركيني األفارقة في 
بعض االنتخابات األساسية، إحلاق 
الضرر بحظوظ اجلمهوريني اذا 
ما حتركوا بشكل جماعي كما في 
2008 عندمـــا ســـجلت الواليات 
املتحدة حدثا تاريخيا بانتخابها 

اول رئيس اسود لها.
وقد قـــررت اللجنة الوطنية 
للحزب الدميوقراطي انفاق ثالثة 

اتهـــم  أ.ف.پ:  ـ  عواصـــم 
الرئيـــس االميركي باراك اوباما 
اجلمهوريـــني باللعب على وتر 
اخلوف ليستعيدوا االغلبية في 
الكونغرس قبـــل ان يبدأ جولة 
تشمل تسع واليات لدعم مرشحي 
الدميوقراطي لالنتخابات  حزبه 
التشـــريعية املقـــررة في بداية 

نوفمبر.
وفي جلســـة رد على اسئلة 
نظمهـــا حزبه فـــي جامعة في 
واشـــنطن مســـاء امس األول، 
أكد اوباما ان »املسألة )في هذه 
االنتخابـــات( تقضـــي مبعرفة 
مـــا اذا كان االمل ســـيغلب على 

اخلوف«.
وأضاف اوبامـــا »في الواقع 
ما اختاره اآلخرون هو محاولة 
املراهنـــة على اخلـــوف والقلق 
حتى الثاني من نوفمبر«. ملمحا 
الى خصومه اجلمهوريني  بذلك 
الذين يشكلون اقلية في مجلسي 
النواب والشيوخ في الكونغرس 
لكنهم يأملـــون في التفوق على 
الدميوقراطيـــني فـــي االقتراع 

املقبل.
الذي انتخب في  واكد اوباما 
2008 بفضل تعبئة ال سابق لها 
للشـــبان ان »الثاني من نوفمبر 
موعـــد مهـــم«، بينمـــا يواجه 
التي  البالد  الدميوقراطيون في 
تشـــهد ارتفاعا كبيرا في معدل 
البطالـــة، صعوبـــة فـــي جذب 
الناخبني ويخشون خسائر فادحة 

مطلع نوفمبر.
وفي ذات السياق، تأتي رغبة 
تشالز بايلي االميركي االسود من 
فيرجينيا، ابالغ الرئيس االميركي 
باراك اوباما والدميوقراطيني بأنه 
غيـــر راض وقد بلـــغ من العمر 

رايس تعترف بارتكاب إدارة بوش 
جملة أخطاء عقب هجمات سبتمبر

روت معاناتها في الطفولة من التمييز العنصري

وضع العلم األميركي على المساعدات 
يثير قلق منظمات اإلغاثة في باكستان

واشنطنـ  وكاالت: اعترفت 
وزيــــرة اخلارجية األميركية 
الســــابقة كوندوليــــزا رايس 
بــــأن ادارة الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش ارتكبت 
أخطاء بعــــد هجمات احلادي 
عشر من سبتمبر على الواليات 

املتحدة.
وذكــــرت وكالــــة األنباء 
السورية )سانا( ان رايس أقرت 
في اجلزء األول من مذكراتها 
بأن االدارة األميركية برئاسة 
بوش ومبساعدتها وقعت في 
أخطاء بالشك، غير انها وكما 

هو متوقع عمدت الى الدفاع عن قراراتها املدمرة بشن احلروب على 
الدول األخرى مبررة ذلك بالقول ان كل يوم بعد الهجمات كان محفوفا 

باملخاطر وانها ممتنة ألن االدارة عملت ما كان مبقدورها عمله.
وعلى عكس رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي 
احتلت مذكراته التي صدرت مؤخرا عناوين األخبار بعد تبجحه وقوله 
انه غير نادم على االنضمام الى الغزو الذي قادته الواليات املتحدة 
على العراق عام 2003 فإن رايس لم تتناول في مذكراتها دورها في 

املساعدة في قيادة بالدها الى حربي العراق وأفغانستان.
وفي حني ان احلرب في أفغانســــتان والعراق اســــتمرت لفترة 
أطول مما كان الكثيرون يأملون اال ان رايس اعتبرت انها لم تفاجأ 
بأن احلرب طالت بهذا الشــــكل، مضيفة ان أفغانستان كانت دوما 
صعبة. وفي مكان آخر في مذكراتها روت وزيرة اخلارجية األميركية 
السابقة التي حتمل عنوان »أناس عاديون استثنائيون« طفولتها 
في االباما التي كان ميارس فيها التمييز العنصري في خمسينيات 
القرن املاضي. وفي هذا الكتاب الذي صدر أمس األول في الواليات 
املتحدة )منشورات كراون(، أشادت رايس )55 عاما( التي استأنفت 
التعليم في جامعة ستانفورد، بوالديها جون واجنلينا رايس اللذين 
بذال جهودا مالية وانسانية جبارة لتجنيب ابنتهما الوحيدة االهانات 
وتلقينها بأنها في اســــتطاعتها بلوغ ارفع املناصب اذا ما اكتسبت 
تعليما مثاليا. وكتبت رايس »كانت بيرمنغهام اكبر مدينة ميارس 
فيهــــا التمييز العنصري في أميركا، واحلياة اليومية مليئة بكل ما 

يذكر بإهانات املواطنة من الدرجة الثانية املخصصة للسود«.
وأضافت ان »الفصل العنصري كان حادا بحيث ان األهالي السود 
كانوا يستطيعون بشكل واسع التحكم في البيئة التي يربون فيها 

ابناءهم«.

إســـالم آباد ـ رويترز: تقاوم منظمات االغاثة الغربية ما تصفها 
بضغوط أميركية لوضع شعارات حتمل ألوان العلم األميركي على 
املساعدات التي توزعها في باكستان قائلة انها تعرض للخطر أرواح 
عمال االغاثة الذين يساعدون ضحايا الفيضانات. وأرسلت 11 منظمة 
اغاثة بينهـــا كير وخدمات االغاثة الكاثوليكية وورلد فيجن خطابا 
ملسؤولي املساعدات في احلكومة األميركية طلبت فيه إعادة النظر في 
شعارات بلون العلم األميركي على املساعدات من أجل حماية عمال 
االغاثة من هجمات املتشـــددين املناهضني للغرب. وجاء باخلطاب 
الذي حصلت عليه رويترز »يجب أال تستخدم الشعارات في املناطق 
املتضررة من الفيضانات كحالة جتريبية ألن النتائج ميكن أن تكون 
قاتلة وتؤثر على املدى البعيد على قدرة وكاالت االغاثة على تقدمي 
املساعدة في باكســـتان«. وحاولت الواليات املتحدة الشهر املاضي 
تسليط الضوء على جهود االغاثة التي تقوم بها في باكستان أثناء 
زيارة للمناطق املتضررة من الفيضانات قام بها ريتشارد هولبروك 
مبعوث واشـــنطن اخلاص ألفغانستان وباكستان. وكرر هولبروك 
مرارا على أســـماع املسؤولني والصحافيني ان الواليات املتحدة هي 
التـــي قدمت معظم أموال اإلغاثة ملواجهة الفيضاناتـ  أكثر من 260 
مليون دوالر ـ وعبر عن شـــعوره باالحباط لعدم إدراك الكثير من 

الباكستانيني لذلك.

نقلها األمير سعود الفيصل وشملت تنسيق المواقف حول األوضاع العربية  استقبل المالكي بعد عام من القطيعة

رسالة من خادم الحرمين لمبارك حول األزمة العراقية األسد لتشكيل حكومة عراقية تمثل جميع األطياف
القاهــــرةـ  وكاالت: نقل وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 
الفيصل رسالة من خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى 
الرئيس املصري حسني مبارك 

تتعلق بالوضع العربي الراهن.
وقال الفيصل فــــي تصريح 
صحافــــي عقب لقائــــه أمس مع 
الرئيــــس مبــــارك ان اللقاء أكد 
ان الــــرؤى واحدة لكل من مصر 
والسعودية. وعن لقاءات األطراف 
العراقية فــــي القاهرة والرياض 
ونتائجها رأى الفيصل ان القرار 
عراقي وال يستطيع احد ان يتخذه 
غير العراقيني، الفتا الى ان ما ميكن 
تقدميه هو النصح واملشورة من 
اجل الوصول الى »حكومة متثل 
كل العراقيني وتتساوى فيها جميع 
الطوائف باحلقوق والواجبات«. من 
جانبه قال وزير اخلارجية املصري 
أحمد أبوالغيط ان رسالة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الى الرئيس مبارك 
تناولــــت الكثير من املوضوعات 
في إطار معاجلة الوضع العربي 
العام منها حسم الوضع في العراق 

وتشكيل احلكومة.

دمشق - هدى العبود
بحث الرئيس السوري بشار 
األسد ورئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكـــي أمس العالقات 
الثنائية وآخر املستجدات على 
العراقية وتشـــكيل  الســـاحة 
حكومة عراقية جديدة بعد عام 
على القطيعة. ونقل بيان رئاسي 
سوري أن األســـد أكد للمالكي 
موقف بالده »الداعي إلى ضرورة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية 
عراقيـــة متثل جميـــع أطياف 
الشعب العراقي ووقوف سورية 
على مســـافة واحدة من جميع 
العراقيني ودعمها لكل ما يتفق 

عليه أبناء العراق الشقيق«.
وأشار البيان إلى أن البحث 
التعاون بني  تناول »عالقـــات 
الشـــقيقني وآفـــاق  البلديـــن 
تطويرها في املجاالت السياسية 
واالقتصادية والتجارية وضرورة 
العمل على إزالة جميع العقبات 
التي تعترض التعاون الثنائي 
وأهمية البحث عن آفاق تعاون 
جديدة تعزز العالقات األخوية 
بني الشعبني وتخدم مصاحلهما 

املشتركة«.

حاخام يبيح االحتفال بقتل الفلسطينيين وآخر يفتي بأن الزيتون هبة اهلل لليهود
نائب في الكنيست يعتبر الدولة الفلسطينية نهاية إسرائيل.. والمستوطنون يسرقون الزيتون الفلسطيني وعادات وتقاليد القطاف

نيويورك )االمم املتحدة(ـ  رويترز: جدد مجلس 
االمن التابع لالمم املتحدة امس تفويض قوات 
حلف شـــمال االطلسي )الناتو( في أفغانستان 
وعبر عـــن تأييده حملاوالت احلكومة االفغانية 
اجراء »حوار سياسي ســـلمي« مع املتمردين. 
ووافق مجلس االمن املكون من 15 عضوا باالجماع 
على قرار بتمديد تفويض قوة املعاونة االمنية 

الدولية )إيساف( في افغانستان حتى 13 اكتوبر 
2011. وعبر القرار أيضا عن »القلق الشديد بشأن 
االوضاع االمنية في أفغانستان وخاصة العنف 
املتزايد واالنشـــطة االرهابية من جانب حركة 
طالبان والقاعدة واجلماعات املسلحة غير الشرعية 
االخرى واملجرمني«. وحث القرار جميع االحزاب 
واجلماعات االفغانية على املشاركة بطريقة بناءة 

في احلوار السياســـي السلمي، وقال ان أعضاء 
املجلس شجعوا عملية السالم بقيادة احلكومة 
االفغانية التي تهدف الى تأهيل متمردي طالبان 
الراغبني في التخلي عن السالح وقبول حكومة 
كابول. كما عبر املجلس عن »قلقه الشديد للزيادة 
الكبيرة في اخلسائر البشرية« وان كان قال ان 

معظمها يرجع الى طالبان والقاعدة.

مجلس األمن يجدد تفويض الناتو في أفغانستان

كوندوليزا رايس


