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حممد مزيد

الق�ضاء الأمريكي.. والإرهاب

�أي  �لعامل  يتذكر  �لد�مي  11�سبتمرب/2001  ق�سية  ملف  يفتح  كلما 
خر�ب �أ�ساب وجد�ن �لدنيا، بحيث تتحول م�ساألة �لدين �لإ�سالمي 
لعتد�ء�ت  �ملدبر  �لعقل  هو  وها  و�جلرمية..  لالإرهاب  )ملف(  �ىل 
11/ �سبتمرب خالد �سيخ حممد بعد ثمانية �أعو�م ميثل �أمام �لق�ساء 
جلبت  �لتي  فاجعتها  تذكر  �لعامل  يريد  ل  بق�سية  ليحاكم  �لأمريكي 
�لإ�سالم و�مل�سلمني  ثم  ملنفذيها وللقاعدة ومن ين�سوي حتتها ومن 

�لكثري من �لأذى جر�ء رفع �سعار�ت �جلرمية با�سمه.
ل�سيلييه   �سوز�ن  �لأمريكية  �لبحرية  يف  �ل�سابطة  �ملحامية  تعتقد 
�لتي �أوكلت لها مهمة �لدفاع عن �ملتهم خالد �سيخ حممد �ن زبونها 

لديه مر�ض عقلي وتريد �إقناع �ملحكمة بذلك.
�نها تد�فع بذلك عن  لل�سحفيني  �ملحامية من خالل �حلديث  وبينت 
�لد�ستور �لأمريكي �لذي يجب - كما تعتقد هذه �ملحامية - �ن ين�سف 
نف�سه يف ق�سية 11/�سبتمرب. ل نريد هنا تفكيك هذه �مل�ساألة، ذلك لأن 
�لثقافة �لقانونية يف بلد مثل �أمريكا تختلف متامًا عن ثقافات بلد�ن 
�أخرى، وقد تنقلب �لأمور لنجد هذ� �ملتهم �لذي هو �لعقل �ملدبر يف 
مقتل 3 �آلف �إن�سان يف �أقل من �ساعتني، كما كان �ل�سبب يف تهدمي 
مبنيني �ساهقني بكل ما يحتويان من )حالل �لنا�ض وعرق جبينهم ( 
جنده قد �أطلق �سر�حه لأن �لقو�نني يف �أمريكا مثاًل ل ت�سمح ملري�ض 
�لإعجاب  تثري  قد  �لقانونية  �لثقافة  ه��ذه  �لعقاب،  ينال  �أن  عقلي 
�جلائرة  �ل��دول  تاأخذ  �أن  �لعامل  يف  و�لأح���ر�ر  �لتقدميون  ويتمنى 
و�مل�ستبدة �لعرب من درو�ض متنحها �لدول �لتي ل �سائبة يف تطبيقها 
�لكل  و�ح��دة،  قرية  ��سبح  عامل  يف   ، و�لدميقر�طية  �حلرية  لبنود 
مك�سوف للكل، كي تنه�ض تلك �لدول �مل�ستبدة بنف�سها من �خلر�ب 
�لذي هي فيه.  غري �ننا يجب �ن نتوقف قلياًل ونت�ساءل، لو كان هذ� 
�ملجرم �لذي ت�سري �لدلئل �ىل تدبريه  �عتد�ء 11/ �سبتمرب يحاكم 

يف بلد�ن �لعامل �لثالث، فماذ� كان م�سريه �لآن؟
�لبلد  ذلك  د�ستور  يف  �لعدل  �أهمية  يوؤكد  �لعادل  �لق�ساء  �ن  نعتقد 
وبالتايل فاأن �لنا�ض لي�ض �أمامها غري �حرت�م بلد�نها و�لدفاع عنها 
ما د�م د�ستورها يكفل �لإقر�ر بالعدل بال�سكل �لذي نر�ه يف �أمريكا. 
�لعر�قي  �لق�ساء  �ىل  ناأتي  �ن  فالبد  �لق�ساء  عن  نتحدث  ومادمنا 
وكيف  �ل�سابق،  �لنظام  جمرمي  عالية  ومهنية  ب�سرب  يتوىل  كيف 
يتعامل مع جر�ئمهم ب�سكل فردي بعيدً� عن �ل�سيا�سة وتاأثري �جلهات 
�جلهاز  م�سد�قية  �لأي��ام  �أثبتت  فقد  ولذلك  و�حلكومية،  �حلزبية 
يف  �معنو�  �لذين  �ملجرمني  �عتى  يحاكم  وهو  بلدنا  يف  �لق�سائي 
خر�ب �لبلد 35 عامًا وباعتد�ء�ت �أ�سنع من �عتد�ء خالد �سيخ حممد 

يف 11/ �سبتمرب.
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و��ساف "�نا �سعيد جد� برت�جع حدة �لتوتر 

وبتح�سن �لعالقات يف م�سيق" تايو�ن.
وتاب���ع "رغبت���ي �لعميق���ة و�ملي، هم���ا بان 
ن�س���تمر يف �ن ن�س���هد �حر�ز تق���دم كبري بني 
تاي���و�ن وجمهوري���ة )�ل�س���ني( �ل�س���عبية"، 
�لقت�س���ادية  �لعالق���ات  �ن  عل���ى  م�س���دد� 
خف����ض  عل���ى  "�س���اعدت  و�لتجاري���ة 

�لتوتر�ت".
وتر�جع���ت ب�س���كل كبري ح���دة �لتوتر�ت بني 
�ل�س���ني �لقاري���ة وتاي���و�ن، �لت���ي جل���اأ �ليها 
�لقوميون يف 1949 بعد �نت�سار �ل�سيوعية 
يف �ل�س���ني، من���ذ 2008 مع ت�س���لم �ل�س���لطة 

يف تاي���و�ن ن���ا يينغ-جيو �ملوؤي���د لعادة مد 
ج�سور �لتو��سل مع �ل�سني.

للرئي����ض  �لزي���ارة �لوىل  ذل���ك �س���هدت  �ىل 
بك���ني  ب���ني  خالف���ا  بك���ني  �ىل  �لمريك���ي 
وو��س���نطن عل���ى طريقة كتابة ��س���مه باللغة 

�ل�سينية.
�لرئي����ض  �ل�س���ينيون  ي�س���مي  �لع���ادة  ويف 
�لمريكي "�آوباما"، لكن �لمريكيني يريدون 
�ن ي�سمى "�أوباما" )بت�سكني �لو�و( ويرون 

�نه ي�سبح بذلك �قرب �ىل �للغة �لنكليزية.
ومن���ذ �ن ب���د�أت و�س���ائل �لع���الم �ل�س���ينية 
�لهتمام باملر�س���ح ليكون �ول رئي�ض ��س���ود 
للوليات �ملتحدة، يكتب ��س���م �وباما ح�سب 

لفظه "�آوباما".
وق���د يكون ذل���ك من �آث���ار �للع���اب �لوملبية 
�لت���ي نظمت يف بكني للم���رة �لوىل يف �آب/
�أغ�س���ط�ض 2008 لن �حلرف �ل�سوتي "�آو" 
�لذي يعني �لغام�ض و�ل�س���ري، ي�ستخدم يف 
��سم هذه �للعاب وهو "�آولينبيكي"، �لكلمة 

�لتي �كت�سبت �سهرة عاملية.
لك���ن يف �ليام �لخرية ��س���تخدمت �س���فارة 
�لولي���ات �ملتحدة يف �ل�س���ني عل���ى موقعها 
عل���ى �لنرتن���ت لف���ظ "�أوباما" �لق���رب �ىل 
�لنكليزية وهو مت���د�ول يف تايو�ن وهونغ 
كون���غ، وذل���ك بت�س���كني �ل���و�و كم���ا يف كلمة 

�وروبا. تعني  "�أوجو" �لتي 

وقال���ت �لناطق���ة با�س���م �ل�س���فارة �لمريكية 
�س���وز�ن �ستيفن�س���ون لوكال���ة فر�ن�ض بر�ض 
�ن "�أوباما هو �لرتجمة �لر�س���مية للحكومة 

�لمريكية. نحاول تاأمني بع�ض �لتجان�ض".
�ل�س���ينية  �خلارجي���ة  وز�رة  موق���ع  لك���ن 
عل���ى �لنرتنت ي�س���تخدم منذ بع����ض �لوقت 
��س���م "�آوبام���ا" بينما تقول و�س���ائل �لعالم 

�ل�سينية �نه من �ل�سعب تغيري ذلك.
وقال م�س���وؤول كبري �س���ابق مكلف بالرتجمة 
يف وز�رة �خلارجية �ل�سينية يف ت�سريحات 
ن�س���رتها "ليغ���ل �يفينين���غ ني���وز" �ن �للفظ 
�ل�سوتي ل�س���م �لرئي�ض �لمريكي "�آوباما" 

�سحيح.

لف���ظ  طريق���ة  �خلارجي���ة  وز�رة  تق���رر  ول 
�ل�س���ماء ب���ل مكت���ب حكوم���ي يح���رر "دليل 
ترجمة �ل�س���ماء �لنكليزي���ة"، على حد قول 

�ل�سحيفة.
�ما �ل�سم �لول للرئي�ض �لمريكي بار�ك فلم 
تتفق و�س���ائل �لعالم �ل�س���ينية على كتابته 

حيث يرد ب�سكلني "بالكي" و"بيالكي".
ه���ذه  وع���زز ��س���حاب مدون���ات �س���ينيون 
"ماوبام���ا"  ��س���مي  بابتكاره���م  �لفو�س���ى 
و"�وباماو" ليل�س���قو� بعد عق���ود، ومبعزل 
ع���ن �حلدود و�لنجاح���ات �ل�سيا�س���ية لزعيم 
�لثورة �ل�س���ينية، ��سم ماو ت�سي تونغ با�سم 

�لرئي�ض �لمريكي.

اوب���ام���ا ي�����ض��ي��د ب���راج���ع ح����دة ال��ت��وت��ر يف م�����ض��ي��ق ت���اي���وان
 ا�شاد الرئي�س االمريكي باراك 
اوباما ام�س االثنني يف �شنغهاي 

برتاجع حدة التوتر بني ال�شني 
وتايوان، جمددا دعمه ل�شيا�شة 

واحدة". "�شني 
وقال اوباما خالل لقاء مع طالب 

من جامعات �شنغهاي )�شرق( ان 
�شيا�شة  بالكامل  تدعم  "ادارتي 

�شني واحدة. نحن ال نريد 
تغيري هذه ال�شيا�شة او هذه 

املقاربة".

قمة روما للغذ�ء �لعاملي.. )�أ. ف. ب(

روما / الوكاالت
�علن �لمني �لعام لالمم �ملتحدة بان كي 
��سا�سي"،  "حق  �لتغذية  �ن  �م�ض  مون 
لدى �فتتاح قمة منظمة �لغذية و�لزر�عة 
�جانب  ق��ادة  بح�سور  روم��ا  يف  )�لفاو( 

وغياب قادة دول جمموعة �لثماين.
وق��ال ب��ان يف ح��ني �ن ع��دد �جل��ي��اع يف 
�لعامل يزيد عن مليار و�ن "�لتغذية حق 
��سا�سي ،  �لزمة �لغذ�ئية �لتي نو�جهها 
ن��اق��و���ض �خلطر  ت���دق  �ن  ي��ج��ب  �ل��ي��وم 
بالن�سبة �ىل �لغد. بحلول 2050 �سيكون 
عدد �سكان �لر�ض 9،1 مليار�ت ن�سمة".

وتابع "علينا �ن جنري تغيري�ت جذرية 
نحمي  �ن  وخ�سو�سا  غ��ذ�ءن��ا  ل��ن��وؤم��ن 
�لطبقات �لكرث فقر�"، م�سري� �ىل �نه ل 
بد من زيادة �لنتاج �لغذ�ئي بن�سبة %70 
مليار�ت  ت�سعة  من  لكرث  �لغذ�ء  لتاأمني 

ن�سمة.
�لعاملية  �لقمة  م��ن  ��سابيع  ثالثة  وقبل 
حول �ملناخ يف كوبنهاغن �كد بان �ن "ل 

�من غذ�ئيا يف غياب �من مناخي".
�ل�سنغايل  للفاو  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  و�ف��ت��ت��ح 
مقت�سب  بخطاب  �لقمة  �سيوف  ج��اك 

"حموري"  بانه  �للقاء  ه��ذ�  فيه  و�سف 
�لدول  روؤ�ساء  من  عدد  "ح�سور  ب�سبب 

�و �حلكومات".
�ىل ذلك  �سارك حو�ىل �ستني من روؤ�ساء 
يف  روم��ا  يف  �م�ض  و�حلكومات  �ل��دول 
و�لزر�عة  �لغ��ذي��ة  منظمة  قمة  �فتتاح 
�لعامل  �لغذ�ئي يف  )�ل��ف��او( ح��ول �لم��ن 
�لثماين  جمموعة  دول  ق���ادة  غ��ي��اب  يف 
�ليطالية  �حل��ك��وم��ة  رئي�ض  با�ستثناء 

�سيلفيو برلو�سكوين.
�ل�ساد�ض  �لبابا بنديكتو�ض  و��سافة �ىل 
�فريقيا  م��ن  ق���ادة  �لقمة  يح�سر  ع�سر، 
خ�سو�سا  �لالتينية  و�م��ريك��ا  و����س��ي��ا 
�ل���ف���او ومقرها  م��ن��ظ��م��ة  ل���دع���وة  ت��ل��ب��ي��ة 
�لزعيم  �ي�سا  �لقمة  يف  وي�سارك  روم��ا. 
و�لرئي�ض  �لقذ�يف  معمر  �لعقيد  �لليبي 
�لرب�زيلي لوي�ض �ينا�سيو لول د� �سيلفا 
موغابي،  روب����رت  زمي��ب��اوي  ورئ��ي�����ض 
وت�سكك منظمات غري حكومية يف نتائج 

هذه �لقمة.
جمموعة  قادة  من  برلو�سكوين  ووحده 
�ل��ث��م��اين ي��ح�����س��ر �ل��ق��م��ة م���ا ي�����س��م��ح له 
�طار  يف  حماكمة  جل�سة  ع��ن  بالتغيب 

�لفاو  مقر  ويخ�سع  ميالنو.  يف  ق�سية 
�م��ن��ي��ة م�سددة.  �لح���د لج�����ر�ء�ت  م��ن��ذ 
بنك  �لقمة  ع�سية  �علن  �خ��رى  جهة  من 
�لأغذية  ومنظمة  �لإ���س��الم��ي��ة  �لتنمية 
و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة "فاو" عن �تفاق 
لتخ�سي�ض مليار دولر، على مدى ثالثة 
يف  �لزر�عية  �لتنمية  لتمويل  �سنو�ت،  

�لدول �لفقرية.
�لوفود  وتز�من �لإعالن مع بدء و�سول 
ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  قمة  يف  �مل�ساركة 

�جلوع، �لتي تعقد يف روما �لثنني.
موقعها  يف   - "�لفاو"  و�أع�����رب�����ت 
ت�ساعد  �أن  يف  �أملها  عن   - �لإل��ك��رتوين 
�لتو�سل  مت  �لتي  �لإط��اري��ة،  �لتفاقية 
ب��ني رئي�ض بنك  �لأح���د يف روم���ا  �إل��ي��ه��ا 
علي،  حممد  �أح��م��د  �لإ���س��الم��ي،  �لتنمية 
يف  �سيوف،  ج��اك  للفاو  �ل��ع��ام  و�مل��دي��ر 
تعزيز فاعلية �ملو�رد �لإ�سافية، وحتقيق 
بني  �لربنامج  يف  ��ستثمار�ت  �إج��م��ايل 
مليار�ت   5 حو�يل  �إىل  ت�سل  �ملنظمتني 

دولر بحلول عام 2012.
�سيخ�س�ض  �ملبلغ  �إن  "�لفاو"  وت��ق��ول 
�لنامية،  �ل����دول  يف  �ل���زر�ع���ة  لتطوير 

وهو �لقطاع �لذي تعر�ض �إىل �لكثري من 
�أن ه��ذ� �لتفاق  �إىل  �لإه��م��ال، و�أ���س��ارت 
�ملجتمع  فيه  يقر  حا�سم،  وقت  يف  ياأتي 
�مل�ستد�م  �ل�ستثمار  ب��اأن  �ليوم  �ل��دويل 
�ملز�رعني،  �سغار  ل�سيما  �ل��زر�ع��ة،  فى 

هو مفتاح �لأمن �لغذ�ئي.
�لطرفني  بني  �ملربمة  �لتفاقية  مبوجب 
مببلغ  للتنمية  �لإ�سالمي  �لبنك  ُي�ساهم 
مليار دولر �أمريكي على مدى �ل�سنو�ت 
يف   )2012-2010( �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ث���الث 
�لإط��ار �لعام لإع��الن ج��دة، �ل��ذي �سادق 
للبنك  �لتنفيذيني  �مل���در�ء  جمل�ض  عليه 
 ،2008 حزير�ن  يف  للتنمية  �لإ�سالمي 
م�������س���روع���ات حتظى  ب���ه���دف مت���وي���ل 
بالأولوية لدى 26 ع�سوً� من �أقل بلد�ن 
تتوىل  و�سوف  من��وً�.  �لإ�سالمي  �لبنك 
�لتقني  �ل���دع���م  ت��ق��دمي  "فاو"  م��ن��ظ��م��ة 
�ل�سروري ل�سياغة �مل�سروعات �ملعَتزمة 
�أن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وت��اأم��ل  وت��ن��ف��ي��ذه��ا. 
�لغنية  �ل��دول  من  تعهد�ت  على  حت�سل 
ت�سل �إىل 44 مليار دولر �سنويا ملكافحة 

ظاهرة �لفقر و�ملجاعة يف �لعامل.
وتقول �لفاو �إن 370 مليون �سخ�ض يف 

�لعامل قد يو�جهون خطر �ملجاعة بحلول 
عدد  ي��زد�د  �أن  ُيتوقع  بينما   ،2050 عام 
�سكان �لأر�ض من 6.7 مليار ن�سمة حاليا 
�إىل 9.1 مليار ن�سمة يف منت�سف �لقرن 

�حلايل.
�لتي  �ل��غ��ذ�ء  قمة  ع�سية  �لت��ف��اق  وج��اء 
تعقد يف �لعا�سمة �لإيطالية روما و�سط 
للوقت  م�سيعة  �لقمة  يف  ترى  �نتقاد�ت 

و�جلهد.
و�رتفع عدد جياع �لعامل مبا يناهز 100 
�لرقم  ليتجاوز  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ف��رد  مليون 
�لغذ�ء  "برنامج  وف��ق  �سخ�ض،  مليار 
�لعاملي" �لذي �أعلن عن حاجته �إىل 6.7 
مليار دولر للم�ساعدة، يف حني �ساهمت 
مليار  ب���2.9  �لآن  حتى  �ملانحة  �جلهات 

دولر.
�إىل  �لغذ�ئية  �ملعونات  تدفق  و�سل  وقد 
يف  عامًا،  ع�سرين  منذ  م�ستوياته  �أدن��ى 
حني �أن عدد �جلوعى يف �لعامل �آخذ يف 
�إىل �لآثار �ملرتتبة  �لزدي��اد وذلك يرجع 
�لغذ�ئية  �مل����و�د  �أ���س��ع��ار  �رت���ف���اع  ع��ل��ى 
�إىل  بالإ�سافة  �لعاملية  �ملالية  و�لأزم���ة 

�زدياد �سوء �لأحو�ل �جلوية.

تبحث اجلوع يف العامل 

ن��اق��و���س اخلطر ال��غ��ذائ��ي��ة ت���دق  ب���ان: الزم����ة 
هجوم  يف  القل  على  قتلى  اربعة 

انتحاري يف باك�ضتان
 بي�شاور / اف ب

قتل �ربعة ��سخا�ض على �لقل �م�ض �لثنني يف �نفجار �سيارة مفخخة ��ستهدف 
مركز� لل�سرطة يف بي�ساور �سمال غرب باك�ستان، يف ف�سل جديد من �لهجمات 

�لد�مية �لتي تنفذها حركة طالبان �ملرتبطة بالقاعدة �سد حكومة ��سالم �باد.
ووقع �لنفجار بالقرب من مدر�سة وقتل فيه طفل.

من  كلغ   200 بحو�ىل  ملغومة  �سيارة  �نتحاري  فجر  �سباحا  مبكر  وقت  ويف 
يف  بال�سكان  �ملكتظ  �حل��ي  بر  ب��وده  يف  لل�سرطة  مركز  مدخل  �م��ام  �ملتفجر�ت 
بي�ساور عا�سمة �لولية �حلدودية �ل�سمالية �لغربية، �ملدينة �لتي يقطنها حو�ىل 

2،5 مليون ن�سمة.
و�دى �لنفجار �ىل تدمري �ملركز ب�سكل �سبه كامل، وغرفتني من مدر�سة �سبيان 

تقع قربه بينما كان �لطالب يدخلون �ىل �ل�سفوف، كما قالت �ل�سرطة.
وقال �لطبيب ظافر �قبال �حد م�سوؤويل �مل�ست�سفى �لرئي�سي يف �ملدينة �ن �ربعة 

��سخا�ض قتلو� بينهم طفل. وهناك �ي�سا �ربعة �طفال بني �جلرحى �ل� 28.
وقال �ل�ساهد حممد �سهيد "لقد �ساهدت حطام �ل�سيارة يتطاير يف �لهو�ء وجثة 

على �لر�ض، �نه �مر مرعب".
�لبالد جر�ء  �نحاء  كل  عامني يف  من  �كرث  �سخ�ض خالل  �كرث من 2500  وقتل 
موجة �عتد�ء�ت ل �سابق لها نفذ �لق�سم �لكرب منها �نتحاربون من حركة طالبان 

باك�ستان �لتي تدين بالولء لتنظيم �لقاعدة.
وهذه �ملجموعة تدين بالولء ل�سبكة �لقاعدة وقد �علنت �جلهاد يف �سيف 2007 
�سد ��سالم �باد ب�سبب حتالفها مع �لوليات �ملتحدة "يف حربها �سد �لرهاب" منذ 
نهاية 2001. وكثف �ملتمردون �ل�سالميون يف �لونة �لخرية حملة �لعتد�ء�ت 

وقتل �لنتحاريون �كرث من 450 �سخ�سا يف قر�بة �سهر.
وزير�ستان  يف  معقلهم  يتعر�ض  �لذين  �لباك�ستانية  طالبان  عنا�سر  وتوعد 
�جلنوبية لهجوم بري وجوي و��سع �لنطاق ي�سنه �جلي�ض، بالنتقام عرب تكثيف 

هجماتهم يف �ملدن �لكربى.

طهران/ الوكاالت
 ذك���رت �س���حف �ير�نية عدة نقال عن موق���ع �ير�ين حمافظ 
�م�ض �ن جرن�ل �ير�نيا فقد يف تركيا منذ �س���نتني، م�سجون 
يف ��س���ر�ئيل على ما يب���دو. يف وقت ل تز�ل �لدول �لكربى 
تنتظ���ر رد �ي���ر�ن عل���ى �لعر�ض �ل���ذي قدمته �لوكال���ة لنقل 
�لوقود، �كد �أحمدي جناد �ن تعاون �ير�ن مع �لطاقة �لذرية 

ل يعني �لتفاو�ض حول حقوقها.
وكان �جل���رن�ل علي ر�س���ا ع�س���كري نائب وزي���ر �لدفاع يف 
�حلكومة �ل�س���ابقة �لتي كان يرت�أ�س���ها �لرئي�ض �ل�س���الحي 
�ل�س���ابق حمم���د خامتي فق���د يف تركي���ا يف �س���باط/فرب�ير 
2007. وق���ال �ملوقع �ملحافظ "�لف" بدون �ن يذكر م�س���در 
معلومات���ه �ن "�س���نتني م���ن �لتحقيق���ات م���ن قب���ل �لهيئات 
�ملخت�س���ة تدل على �ن ع�س���كري معتقل يف �س���جون �لنظام 
�ل�سر�ئيلي". و��ساف �ن "ع�سكري خطف من قبل �ملو�ساد 
و�ل�ستخبار�ت �لربيطانية و�لملانية ونقل �ىل ��سر�ئيل".

وكان �جلرن�ل �ملتقاعد يف �ملا�س���ي من قادة حر�ض �لثورة، 
وقد فقد بينما كان يقوم بزيارة خا�سة �ىل تركيا.

وذكرت و�س���ائل �ع���الم �جنبية حين���ذ�ك �نه ف���ر بينما نفت 
�حلكومة �ل�سر�ئيلية �ي عالقة لها باختفائه.

وذك���رت �س���حيفة و��س���نطن بو�س���ت �لمريكي���ة يف �آذ�ر/
مار����ض 2007 �ن ع�س���كري غادر �ير�ن طوع���ا ويتعاون مع 
�جهزة �ل�س���تخبار�ت �لغربية خ�سو�س���ا باعطاء معلومات 

عن �لعالقات بني �ير�ن وحزب �لله �للبناين.
و�تهمت زوجته �س���يما �حمدي �حلكومة �لرتكية بت�س���ليمه 

�ىل ��سر�ئيل، ح�سبما �فادت وكالة �لنباء �لطالبية �لير�نية 
�ي�سنا يف حينه. من جهة �خرى  نقلت وكالة �لطلبة �لير�نية 
لالنب���اء �م�ض �لثنني عن �لرئي�ض �لير�ين �ملحافظ حممود 
�أحمدي جناد قوله �نه ل تفاو�ض يف حقوق �ير�ن �لنووية. 
وقال �أحمدي جن���اد "ل تفاو�ض يف �حلقوق �لنووية لالمة 
�لير�نية وتعاوننا �س���يتم يف �ط���ار �لوكالة �لدولية للطاقة 
�لذري���ة �لتابعة ل���المم �ملتحدة. �لتعاون �لن���ووي مع �ير�ن 

هو يف م�سلحة �لغرب."

جناد : التفاو�س ب�شاأن برناجمنا النووي 

تقارير : جرنال ايراين فقد يف تركيا معتقل 
الآن يف ا�ضرائيل

لندن/ �لوكالت 
طالبت �ق����وى ثالث ن�س����اء يف �لحتاد 
�لوروبي����ني  �لق����ادة  �لوروب����ي 
بتعي����ني �مر�أة لت����ويل مه����ام رئي�ض �و 
وزي����ر خارجي����ة �لحت����اد خ����الل �لقمة 
 19 يف  �س����تعقد  �لت����ي  �ل�س����تثنائية 
�لث����اين يف بروك�س����ل وذل����ك  ت�س����رين 
يف ر�س����الة ن�سرتها �س����حيفة فاينن�سال 

تاميز �لثنني.
كرو�����ض  نيل����ي  �لهولندي����ة  وقال����ت 

�ملفو�س����ة �لوروبية ل�سوؤون �لتناف�ض 
و�ل�س����رتوم  مارغ����و  و�ل�س����ويدية 
�لوروبي����ة  �ملفو�س����ية  رئي�����ض  نائب����ة 
نائب����ة  و�لي�����ض  ديان����ا  و�لربيطاني����ة 
رئي�ض �لربملان �لوروبي �ن "�ل�سماء 

موجودة" لتويل مثل هذه �ملنا�سب.
و�كدن �ن "�ل�سخ�ض �ملنا�سب للمن�سب 
�ملنا�س����ب ه����و غالب����ا �م����ر�ة. �ن تعيني 
ن�س����اء يجعل �وروبا �ك����رث ثر�ء و�كرث 

متثيلية ويقربها من كل �ملو�طنني".

و��سفن �ن "ذلك ميكن �ن يح�سل لكنه 
يتطل����ب ق����ر�ر�ت جريئة، �ن �ل�س����ماء 
يف  نق�����ض  هن����اك  ولي�����ض  موج����ودة 

�ل�سخ�سيات �لتي تتحلى بالكفاءة".
وتابع����ن "حني جتتم����ع �لن�س����اء حول 
طاولة، ميكنهن �حلر�ض على �ن تكون 
�لقر�ر�ت �ل�سيا�سية تعك�ض �حتياجات 

كل �ل�سعب".
وطالب����ت �ملوقعات �ي�س����ا بزي����ادة عدد 
�لوروبي����ة  �ملفو�س����ية  يف  �لن�س����اء 

�جلدي����دة �لت����ي يفرت�����ض �ن تع����ني يف 
�ل�س����ابيع �ملقبلة، و�ل "ف�سيكون �مر� 
�س����يئا لوروبا و�س����يئا للدميوقر�طية 

و�سيئا للن�ساء"، كما قلن.
و��س����ارت �لر�س����الة ب�س����كل خا�ض �ىل 
رئي�س����ة لتفي����ا �ل�س����ابقة فاي����ر� فايك-

با�س����مها  �لت����د�ول  مت  �لت����ي  فريربغ����ا 
عل����ى �نه����ا رئي�س����ة حمتمل����ة لالحت����اد 
�لوروبي. وكانت مارغو و�ل�س����رتوم 
�لوروبي����ة  �ملفو�س����ية  رئي�����ض  نائب����ة 

�ملوؤ�س�س����اتية  �لعالق����ات  ومفو�س����ة 
�قرتحت يف 26 ت�س����رين �لول �ن يتم 
من����ح من�س����ب �لرئي�ض �ملقب����ل لالحتاد 

�لوروبي �ىل �مر�أة.
وقال����ت "�نظ����رو� �ىل �ل�س����ماء �لت����ي 
نتد�ول بها للمن�س����ب. م����ن وجهة نظر 
دميوقر�طي����ة من غ����ري �ملعقول جتاهل 
�لن�ساء �للو�تي ي�س����كلن ن�سبة %52،6 
م����ن �لوروبيني. هذ� �م����ر غري مقبول 

يف �لعام 2009".

ث����اث ن�����ض��اء ي��ط��ال��ن ب��ت��ويل ام�����راة رئ��ا���ض��ة الحت�����اد الورب����ي

�شنغهاي/ اف ب
 ز�رت وزي���رة �خلارجي���ة �لمريكي���ة 
موق���ع  �م����ض  كلينت���ون  هي���الري 
يف   "2010 �ل���دويل  "�ملعر����ض 
�س���نغهاي، د�عية �ل�س���ركات �لمريكية 
�ىل دف���ع �ملبال���غ �لالزمة لكم���ال بناء 

�جلناح �لمريكي.
و�سددت كلينتون �لتي تر�فق �لرئي�ض 
ب���ار�ك �وباما يف زيارته �ىل �ل�س���ني، 
عل���ى �همي���ة �مل�س���اركة �لمريكي���ة يف 
معر�ض �ك�س���بو2010، معتربة �ن من 
�س���اأن �جلن���اح �لمريك���ي يف �ملعر�ض 
ب���ني  �لتع���اون و�ل�س���ر�كة  "يع���زز  �ن 

�ل�سعبني �لمريكي و�ل�سيني".
وقال���ت كلينت���ون م���ن ور�س���ة �جلناح 
بن���اوؤه  ي�س���تلزم  �ل���ذي  �لمريك���ي، 
و�د�رت���ه خ���الل ف���رتة �ملعر�ض )�س���تة 
��س���هر( 61 ملي���ون دولر، "�لن وقت 
�لن�س���مام �ىل هذه �جله���ود. نريد �ن 
جنمع فريقا من �ل�س���ركاء يتمتع باكرب 

قدر ممكن من �ل�سالبة".
و�لولي���ات �ملتح���دة ه���ي �آخ���ر دول���ة 
دبلوما�س���ية  عالق���ات   تقي���م  ك���ربى 
مع �ل�س���ني �ك���دت م�س���اركتها يف هذ� 
�حلدث �لدويل �لذي ي�س���تمر بني �يار 
بع���د  وذل���ك   ،2010 �لول  وت�س���رين 

�سل�سلة تاأخري�ت نتيجة ت�سنجات بني 
�لطرف���ني. ورغ���م �ن متويل �مل�س���روع 
برمت���ه مل يتاأمن حتى �ل�س���اعة، �ل �ن 
�عم���ال بناء �ملعر����ض �نطلقت على �ن 

تنتهي بحلول نهاية �لعام.
نظم���ت  ق���د  �خ���رى  دول  كان���ت  و�ذ� 
�ل���ذي  �ملهند����ض  لختي���ار  م�س���ابقات 
�سي�س���مم جناحه���ا يف �ملعر����ض ف���ان 
�س���لوك  ف�س���لت  �ملتح���دة  �لولي���ات 
�لطريق �ل�س���هل و�ختارت لهذه �ملهمة 
�ملهند�ض كليف غ���ر�وت �لذي يقيم يف 
كن���د� و�ل���ذي �س���مم ع���دد� م���ن مباين 

معر�ض فانكوفر 1986.

بانكوك/ الوكاالت
�علنت �ل�س����رطة �م�ض ��سابة 12 �سخ�سا يف بانكوك يف �نفجار قنبلة يدوية خالل 
تظاهرة قام بها ��سحاب "�لقم�سان �ل�سفر�ء" �ملو�لون للملك �حتجاجا على زيارة 

رئي�ض �لوزر�ء �لتايالندي �ل�سابق تاك�سني �سيناو�تر� �ىل كمبوديا.
وحتدث منظم����و �لتظاهرة عن مفرقعة �لقاها ��س����خا�ض يركبون در�جة نارية لكن 

�ل�سرطة حتدثت �لثنني عن �نفجار "قنبلة يدوية من طر�ز �م-79".
و��س����اف �للفتنانت وور�بونغ �سيربيت�س����ا قائد �س����رطة بانك����وك �ن �لعبوة "كانت 

بعيدة عن �ملتظاهرين فكانت قوتها �سعيفة".
وج����رح 12 �سخ�س����ا ما ز�ل ثالثة منهم يف �مل�ست�س����فى  و�حده����م يف حالة خطرية.

و�حت����ج نحو ع�س����رين �لف متظاهر عل����ى تعيني رئي�ض وزر�ء كمبوديا هون �س����ني 
تاك�سني م�ست�سار� خا�سا وعلى ت�س����ريحاته �لخرية �لتي �عتربوها مهينة للنظام 

�مللكي.

ا�ضابة 12 من ا�ضحاب "القم�ضان ال�ضفراء" 
بجروح خال تظاهرة يف تاياند

كلينتون تزور موقع معر�س "اك�ضبو 2010" يف �ضنغهاي

�حمدي جناد


