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لندن – كابل / الوكالت 
قال رئي�س الوزراء الربيطاين غوردن براون انه �ض�ضيت�ضيف 
موؤمترا دوليا يف لندن بداية العام املقبل لبحث ت�ضليم �ضوؤون 
فيما  االفغانية.  احلكومة  اىل  افغان�ضتان  يف  والدفاع  االمن 
بقذائف  هجوم  يف  االق��ل  على   28 وا�ضيب  مدنيني   10 قتل 
اعلنت  ح�ضبما  افغان�ضتان  غ��رب  �ضمال  �ضوق  على  ال��ه��اون 

م�ضادر ال�ضرطة االفغانية ام�س .
القاها حول �ضيا�ضة حكومته ودورها  وقال براون، يف كلمة 
فيما يتعلق بال�ضاأن االأفغاين، انه ي�ضعى اىل ان يتمخ�س عن 
اجتماع حلف �ضمال االطل�ضي )الناتو( "جدول زمني" لت�ضليم 

تلك ال�ضوؤون اىل احلكومة االفغانية.
او  والي��ة  والي��ة  تدريجية،  ت�ضليم  عملية  اىل  ب���راون  ودع��ا 
مقاطعة مقاطعة، تتوىل خاللها قوات االمن االفغانية �ضوؤون 

االمن والدفاع يف انحاء البالد.
املقبلة  الناتو  قمة  ان  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  وقال مكتب 
اال�ضرتاتيجية  لنقا�س  فر�ضة  هي  بل  "خروج"،  قمة  لي�ضت 
اخلطاب  يف  ب����راون،  وداف����ع  اف��غ��ان�����ض��ت��ان.  يف  امل�ضتقبلية 
�ضيا�ضة حكومته يف  ال�ضيا�ضة اخلارجية، عن  ال�ضنوي حول 
افغان�ضتان، موؤكدا على ان تنظيم القاعدة يظل اخلطر الكبري 

والوحيد الذي يهدد امن ال�ضعب الربيطاين.
وا�ضاف ان احلملة الع�ضكرية يف افغان�ضتان، كما هو احلال 
القاعدة  على  احل��رب  يف  اك��رب  جناحا  حققت  باك�ضتان،  يف 

خالل ال�ضنة املا�ضية اكرث من اي وقت م�ضى.
وتقول تقارير ان براون يوؤمن فيما يبدو باأن ال�ضك املتنامي 
ال���ذي ب���داأ ي��ن��ت��اب ال����راأي ال��ع��ام ال��ربي��ط��اين ب�����ض��اأن احلملة 

الع�ضكرية يف افغان�ضتان ميكن انهاوؤه.
اآخ���ر حتفه  ب��ري��ط��اين  ج��ن��دي  لقي  االأف��غ��ان��ي��ة  وع��ل��ى اجلبهة 
اقليم هلمند جنوبي  انفجار مبنطقة جريي�ضك يف  االحد يف 

افغان�ضتان، ح�ضب اعالن وزارة الدفاع الربيطانية.
يف  قتلوا  ال��ذي��ن  الربيطانيني  اجل��ن��ود  ع��دد  ارت��ف��ع  وب��ذل��ك 
عام  بها  الغربية  الع�ضكرية  احلملة  انطالق  منذ  افغان�ضتان 
2001، اىل 234 قتيال، منهم �ضبعة وت�ضعون قتلوا هذا العام. 
يف  االقل  على   28 وا�ضيب  مدنيني   10 قتل  اآخر  �ضعيد  على 
افغان�ضتان  غ��رب  �ضمال  �ضوق  على  ال��ه��اون  بقذائف  هجوم 

ح�ضبما اعلنت م�ضادر ال�ضرطة االفغانية.
وقالت  الهجوم  م�ضوؤولية  طالبان  م�ضلحي  ال�ضرطة  وحملت 
ان قذيفتي هاون على االقل ا�ضابتا �ضوقا مزدحمة يف وادي 
فرن�ضيون  م�ضوؤولون  واعلن  كابول.  العا�ضمة  �ضمال  تاجاب 

مار�ضيل  اجل��رال  افغان�ضتان  يف  الفرن�ضية  القوات  قائد  ان 
دراوات كان يح�ضر اجتماعا مع زعماء قبائل املنطقة يف مكان 
الفرن�ضية  االنباء  وكالة  وا�ضارت  الهجوم.  موقع  من  قريب 
اىل ان مكان االجتماع كان على بعد 300 مرت فقط من موقع 
ان  الفرن�ضية  القوات  با�ضم  الناطق  القذائف.واعلن  �ضقوط 
العا�ضمة  اىل  امل�ضابني  نقل  يف  �ضاركت  عمودية  ط��ائ��رات 
الفرن�ضية  القوات  اخرين اىل م�ضت�ضفى  نقل  بينما مت  كابول 
الواقع يف وادي تاجاب. ويقع هذا الوادي يف اقليم كابي�ضا 
قوام  ويبلغ  كابول.  العا�ضمة  غرب  �ضمال  كم   75 يبعد  الذي 
القوات الفرن�ضية املنت�ضرة يف افغان�ضتان ثالثة االف جندي 

يتمركزون يف اقليمي كابي�ضا و�ضوروبي.
فو  اندر�س  االطل�ضي  �ضمال  حللف  العام  االمني  قال  ذلك  اىل 
افغان�ضتان  يف  احللف  مهمة  ان  ال��ث��الث��اء  ي��وم  را�ضمو�ضن 
اىل  تهدف  ت�ضريحات  يف  وذل��ك  قريبا  قوية  دفعة  �ضتتلقى 
ان احللف  من  واثق  انه  وقال  العملية.  ال�ضكوك حول  تبديد 
مبقدوره البدء العام املقبل يف ت�ضليم املزيد من امل�ضوؤوليات 
االمنية  املعاونة  لقوة  ي�ضمح  مما  االفغانية  للقوات  االمنية 
الدولية )اي�ضاف( التي يقودها احللف باالنتقال تدريجيا اىل 
�ضقوط  يف  ت�ضاعدا  اجل��اري  العام  و�ضهد  الدعم.  تقدمي  دور 

القتلى يف بع�س من ا�ضد اعمال القتال �ضراوة منذ االطاحة 
التاأييد  قو�س  مما   2001 ع��ام  ال�ضلطة  من  طالبان  بحركة 
ال�ضعبي للحرب يف بع�س بلدان احللف ومن بينها بريطانيا. 
وقال را�ضمو�ضن انه يتفهم خماوف النا�س ب�ضاأن تكلفة مهمة 

احللف يف افغان�ضتان واجتاهها.
الربملانية  اجلمعية  الجتماع  موجه  خطاب  ن�س  يف  وق��ال 
بانه  للنا�س  التاأكيد  اع���ادة  يجب  "لكن  ادن���ربه  يف  للحلف 

�ضتكون هناك دفعة قوية جديدة قريبا."
"يف غ�ضون ا�ضابيع قليلة اتوقع اننا �ضنتخذ قرارا  وا�ضاف 
يف حلف �ضمال االطل�ضي ب�ضاأن ا�ضلوب التعامل وم�ضتويات 

القوات املطلوبة للم�ضي مبهمتنا قدما."
بزيادة  التمرد  ملكافحة  ا�ضلوبا  �ضيكون  انه  يف  "اثق  وتابع 
جوهرية يف القوات و�ضوف ن�ضع ال�ضعب االفغاين يف قلب 
امنهم  على  بالرتكيز  الدولية  املعاونة  لقوة  املجمعة  اجلهود 

وبدعم اعادة االعمار والتنمية."
الدول االع�ضاء يف احللف على توفري مزيد  وحث حكومات 
الع�ضكرية مبا يف ذلك قوات قتالية ا�ضافية لقوة  من املوارد 
مع  �ضراكة  يف  للدخول  ا�ضافية  وق���وات  االمنية  امل�ضاعدة 

القوات االفغانية وتدريبها.

فيينا / رويرتز
وقال التقرير اإن ايران ابلغت الوكالة انها بداأت 
املفاعل داخل حت�ضينات حتت جبل قرب  بناء 
اأدلة  الوكالة  لدى  ان  اال   2007 عام  قم  مدينة 

على ان امل�ضروع بداأ يف 2002.
اأبلغت  اإن ايران  ويقول دبلوما�ضيون غربيون 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود امل�ضروع 
اأجهزة  ان  علمت  اأن  بعد  اي��ل��ول  �ضبتمرب  يف 
وبريطانية  وف��رن�����ض��ي��ة  اأم��ري��ك��ي��ة  خم���اب���رات 
تفقدوا  الذين  الوكالة  مفت�ضو  ووج��د  ك�ضفته. 
و27   26 يف  الوقود  لتخ�ضيب  ف��وردو  من�ضاأة 
بلغ  املوقع  البناء يف  اأن  اأكتوبر ت�ضرين االول 
مرحلة متقدمة للغاية. وابلغت طهران الوكالة 
�ضيبداأ  املن�ضاأة  العمل يف  ان  فيينا  مقرها  التي 
الوكالة  "اأبلغت  التقرير  وق���ال   .2011 ع��ام 
يقلل  اجلديدة  املن�ضاأة  عن  اعالنها  ان  )اي��ران( 
اأخرى  الثقة يف غياب من�ضاآت نووية  م�ضتوى 
اذا  ما  ب�ضاأن  ت�ضاوؤالت  ويثري  االن�ضاء  حتت 
بعد  تعلن  مل  اأخ��رى  نووية  من�ضات  هناك  كان 
للوكالة." وقال م�ضوؤول دويل كبري مطلع على 
التقرير "كتبت الوكالة اليران يف ال�ضاد�س من 

عما  وا�ضحا  بيانا  منها  تطلب  الثاين  ت�ضرين 
بناءها  ق��رروا  م�ضابهة  من�ضات  لديهم  كان  اذا 
تتلق  ومل  بالفعل.  بنيت  اأو  بناوؤها  يجري  اأو 

الوكالة ردا وا�ضحا حتى هذا ال�ضباح."
وتقول ايران ان املوقع مثله مثل باقي من�ضاآت 
برناجمها النووي ي�ضتهدف فقط انتاج الوقود 

ملحطات الكهرباء املدنية.
ويقول دبلوما�ضيون اإن احلجم ال�ضغري للموقع 
يجعله ال يالئم اي غر�س اخر �ضوى تخ�ضيب 
كميات اأقل من اليورانيوم تنا�ضب انتاج قنبلة. 
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران 
ما زال اأمامها عدد من اال�ضئلة يتعني الرد عليها 
وابلغت  منه.  والغر�س  املوقع  تاريخ  ب�ضاأن 
ليكون  اأن�ضئ  ف��وردو  موقع  ان  الوكالة  اي��ران 
موقعا احتياطيا للحفاظ على برناجمها املدين 
املعلن لتخ�ضيب اليورانيوم اذا تعر�س جممع 
عام  منذ  الوكالة  ملراقبة  يخ�ضع  ال��ذي  نطنز 

2002 للق�ضف من جانب اأعداء مثل ا�ضرائيل.
ويقول دبلوما�ضيون غربيون وخرباء نوويون 
ان طاقة االنتاج املزمعة يف موقع فوردو الذي 
املركزي  للطرد  ج��ه��از  االف  ث��الث��ة  ي�ضتوعب 

قائما  مركزا  يكون  اأن  املعقول  غري  من  جتعل 
بذاته للتخ�ضيب النه �ضيكون �ضغريا جدا على 
مدار  على  نووية  طاقة  ملحطة  ال��وق��ود  توفري 
ان�ضطارية  مواد  ينتج  اأن  ميكن  ولكنه  ال�ضاعة 

كافية ل�ضنع قنبلة ذرية اأو اثنتني �ضنويا.
عدم  طلب  الذي  الكبري  الدويل  امل�ضوؤول  وقال 
فوردو  موقع  ان  القول  عن  "غني  ا�ضمه  ن�ضر 
طاقة(.  )حمطة  ح��اج��ات  تغطية  ي�ضتطيع  ل��ن 
املركزي  للطرد  ج��ه��از  االف  ث��الث��ة  وج���ود  م��ع 
بهذا  او ع�ضرة جتهيزات  ت�ضعة  قد حتتاج اىل 
در�ضتها  ال��ت��ي  اجل��وان��ب  ب��ني  احلجم." وم��ن 
يتعلق  فيما  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
العمل  ف��وردو  ملوقع  بها  ميكن  التي  بالطريقة 
ن�����ض��اط �ضري  ه��ن��اك  ك���ان  اذا  م���ا  ع��ل��ى ح���دة 
لتحويل خام اليورانيوم اىل مادة اولية قابلة 
االيراين  ا�ضفهان  مركز  ويخ�ضع  للتخ�ضيب. 
للطاقة  الدولية  الوكالة  ملراقبة  اخلام  لتحويل 

الذرية.
وقال التقرير ان تقاع�س ايران عن ابالغ الوكالة 
بقرارها بناء من�ضاأة نووية ح�ضا�ضة - اأو االذن 
يتفق" مع  "ال  اأمر  القرار  اتخاذ  فور  ببنائها- 

تعهداتها بالتزام ال�ضفافية مع الوكالة. واأ�ضاف 
على  طويال  اي��ران  ت�ضرت  ان  ال��دويل  امل�ضوؤول 
"تقل�ضت  م��دى  اأي  اىل  بجالء  يو�ضح  املوقع 
بحجم  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  معرفة 
النووي االيراين ومكوناته" ب�ضبب  الربنامج 
مبعوث  وق��ال  املفت�ضني.  حتركات  على  القيود 
ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي 
اليها  تو�ضل  التي  النتائج  ان  �ضلطانية  اأ�ضغر 
التقرير تتفق مع املعلومات التي قدمتها طهران 
له  لي�س  املوقع  ب�ضاأن  القلق  وان  الوكالة  اىل 

ا�ضا�س.
وقال �ضلطانية لوكالة الطلبة االيرانية لالنباء 
"يبني التقرير ان كل اجللبة التي اأثريت ب�ضاأن 
"لن  ا�ضا�س." واأ�ضاف  اأي  لها  لي�س  ف��وردو... 
من�ضاأتها  عن  ظ��روف  اأي  حتت  اي��ران  تتخلى 
النووية ال�ضلمية مبا يف ذلك االعمال اخلا�ضة 
اىل  نطنز  جممع  ايران  بالتخ�ضيب." واأخفت 
اخلارج  يف  اي��ران��ي��ون  معار�ضون  ك�ضف  اأن 
�ضره قبل �ضبعة اأعوام مما دفع الوكالة الجراء 
نووية  مواقع  ك�ضف  على  اي��ران  حث  حتقيق 

اأخرى.

اأجهزة  عدد  ان  اي�ضا  الوكالة  ملفت�ضي  وات�ضح 
تخ�ضيب  يف  العاملة  االيرانية  املركزي  الطرد 
 3936 بلغ  نطنز  يف  ال�ضهر  ه��ذا  اليورانيوم 
جهازا ويقل 650 جهازا عن العدد يف اغ�ضط�س 
اب برغم زيادة العدد االجمايل لالجهزة املركبة 

350 جهازا اىل 8692 جهازا.
وقال خرباء غربيون ان توقف ايران فيما يبدو 
االرجح  على  يعود  التخ�ضيب  التو�ضع يف  عن 
اأجهزة  من  االف  ت�ضغيل  يف  فنية  اأخطاء  اىل 

الطرد املركزي با�ضتمرار دون اأن تتعطل.
على  احل��ايل  الرتكيز  اىل  التقرير  يتطرق  ومل 
لبناء  وخطة  اي��ران  مع  الدبلوما�ضية  اجلهود 
مبقت�ضاها  تر�ضل  الوكالة  فيها  تو�ضطت  الثقة 
التخ�ضيب  امل��ن��خ��ف�����س  ال��ي��وران��ي��وم  اي�����ران 
املوجود لديها اىل رو�ضيا وفرن�ضا لتحويله اىل 
طهران.  يف  طبي  مفاعل  يف  ال�ضتخدامه  وقود 
من  احتياطيها  زادت  ايران  ان  التقرير  ويقول 
 1.76 اىل  التخ�ضيب  املنخف�س  اليورانيوم 
طن من 1.5 طن يف اأغ�ضط�س اب وهو ما يكفي 
النتاج قنبلة ذرية اأو اثنتني اذا مت تخ�ضيب هذا 

اليورانيوم اىل م�ضتويات اأعلى.

وكالة �لطاقة �لذرية ترى �ن �ير�ن تخفي مو�قع نووية �أخرى
ق����ال ت��ق��ري��ر ل��ل��وك��ال��ة 
الذرية  للطاقة  الدولية 
لالمم  التابعة  الوكالة  اإن 
املتحدة ت�شعر بالقلق ب�شاأن 
ك�شف  يعني  اأن  احتمال 
موقع  عن  املتاأخر  اي��ران 
اليورانيوم  لتخ�شيب  ثان 
نووية  اأن�شطة  تخفي  انها 

اخرى.

ع�صاء للرئي�س �وباما يف �ل�صني مع �بت�صامة لفتاة �صينية.. )�أ. ف. ب(

لندن تخطط لت�سليم �أمن �أفغان�ستان �إىل �حلكومة �لأفغانية
مقتل 10 يف هجوم على �شوق 

بكني/ اف ب
ال�ضينية  االع��الم  و�ضائل  رحبت 
الرئي�س  بتعليقات  ام�س  الر�ضمية 
االمريكي باراك اوباما االثنني يف 
�ضنغهاي حول العالقات االمريكية 
متاما  جت��اه��ل��ت  لكنها  ال�ضينية 
ت�ضريحاته حول حقوق االن�ضان.

وعنونت �ضحيفة "غلوبل تاميز" 
ال�ضادرة باللغة ال�ضينية والتابعة 
تعك�س  ال��ت��ي  ال�ضعب  ل�ضحيفة 
جديدة  �ضينية  قومية  نظر  وجهة 
"اوباما يوؤكد جمددا انه ال يرغب 

يف احتواء ال�ضني".
�ضحيفة  �����ض����ددت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
"ت�ضاينا دايلي" باللغة االنكليزية 
وامل��خ�����ض�����ض��ة ل��الج��ان��ب ع��ل��ى ان 
اوب���ام���ا اع���رب ع��ن االم���ل يف اال 
من  العظيمتان،  الدولتان  تكون 
العاملية  التحديات  اط���راف  اك��رب 
والع�ضرين،  احل����ادي  ال��ق��رن  يف 

خ�ضمني.
وا�ضافت "قال اوباما: هناك مكان 

لكالنا".
تاميز  بيكني  اختارت  جانبها  من 
االمريكي  الرئي�س  قالها  ع��ب��ارة 
"الواليات  ان  وه�����ي  ع���ن���وان���ا 
ل�ضني  ب��االرت��ي��اح  ت�ضعر  املتحدة 

قوية مزدهرة وناجحة".
�ضنغهاي  يف  ال��ق��اه  خ��ط��اب  ويف 
الطلبة  م���ع  ل��ق��اء  خ���الل  االث���ن���ني 

"توقعات  ع���ن  اوب����ام����ا  حت����دث 
جديدة مل�ضتقبل العالقات الثنائية 
ال�ضعبني  بني  املبادالت  تعزيز  اي 
افادت  كما  الثقايف"  واالع���رتاف 

افتتاحيتها. بكني" يف  "اخبار 
الر�ضمية  االع��الم  و�ضائل  ان  غري 
على  اوب���ام���ا  تعليقات  جت��اه��ل��ت 
حقوق االن�ضان وحديثه املقت�ضب 
لقائه  مب��ن��ا���ض��ب��ة  االن���رتن���ت  ع���ن 

االثنني مع الطلبة يف �ضنغهاي.
التعبري  "حرية  ان  اوب��ام��ا  وق��ال 
االعالم  اىل  والو�ضول  واملعتقد 
حقوق  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  وامل�����ض��ارك��ة 

عاملية على ما نعتقد".
ان  اىل  ت���امي���ز  ب��ك��ني  وا�����ض����ارت 
ي�ضتخدم  ال  ان����ه  ���ض��رح  اوب���ام���ا 
يف  ا�ضهر  منذ  -املعرقلة  ت��واي��رت 
�ضبكة  دعمه  ع��ن  واع��رب  ال�ضني- 
انرتنت حرة. كذلك ن�ضرت ت�ضاينا 

دايلي التعليق نف�ضه.
وت�����ض��م ال�����ض��ني اك����رب ع����دد من 
العامل  يف  االن��رتن��ت  م�ضتخدمي 

حيث يبلغ عددهم 350 مليونا.
ان  ال����ن����ظ����ام  ي������رى  ح�����ني  ويف 
االن���رتن���ت و���ض��ي��ل��ة ح��داث��ة يجب 
ت���ط���وي���ره���ا، ي��ف��ر���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
الوقت نف�ضه رقابة �ضارمة تفاديا 
من  ال�ضيا�ضيني  املن�ضقني  لتمكن 
او  تعبري  كو�ضيلة  ا�ضتخدامها 

تنظيم.

�لعالم �ل�سيني ي�سيد باوباما 
ويتجاهل ت�سريحاته عن 

حقوق �لن�سان 

روما / بي بي �شي 
اعرب جاك �ضيوف رئي�س منظمة االمم 
عن  )الفاو(  وال��زراع��ة  لالغذية  املتحدة 
لقمة  اخلتامي  االع��الن  عن  ر�ضاه  ع��دم 

الغذاء العاملية املنعقدة يف روما.
يلزم  ال���ذي  االع���الن  ان  �ضيوف  وق���ال 
ملكافحة  ج��دي��دة  ب�����ض��راك��ة  ال��ع��امل  دول 
اجل��وع، مل ي�ضتمل على اه��داف حمددة 
ب�ضاأن امليزانية املطلوب انفاقها ملكافحة 
اكرث  ان  املتحدة  االمم  وتقول  اجل��وع. 
من مليار �ضخ�س حول العامل يعانون من 
اجلوع ب�ضبب االزمة االقت�ضادي العاملية 
والتغري املناخي ا�ضافة لعوامل اخرى. 
و���ض��ارك يف ق��م��ة ال���غ���ذاء، ال��ت��ي عقدت 
زعيما  �ضتون  امل��ت��ح��دة،  االأمم  برعاية 
ا�ضعار  ا�ضتقرار  �ضمان  اآل��ي��ات  بحثوا 
املواد الغذائية وزيادة االنتاج الغذائي. 
ودعا االمني العام لالأمم املتحدة بان كي 
مون، الذي �ضارك يف القمة، قادة العامل 
تفاقم  مهمة" ملنع  "تغيريات  اجراء  اىل 

م�ضكلة اجلوع يف العامل.
جنري  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  "يجب  وا�����ض����اف: 
تغيريات مهمة الإطعام اأنف�ضنا، وال�ضيما 
االأكرث  وال��ف��ئ��ات  ال��ف��ق��راء  اأم���ن  ل�ضمان 
قمة  ان��ع��ق��اد  وي��اأت��ي  للخطر".  تعر�ضا 
روم��ا ح��ول االأم���ن ال��غ��ذائ��ي بعد مرور 
التي  ال��ك��ب��رية  االرت��ف��اع��ات  ع��ل��ى  �ضنة 

�ضهدتها اأ�ضعار املواد الغذائية وت�ضببت 
يف  اجتماعية  ا�ضطرابات  ح��دوث  يف 
ال���ع���امل. وتقول  م���ن  م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة 
يف  �ضخ�س  م��ل��ي��ار  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اأن  م�ضيفة  اجل��وع،  من  يعانون  العامل 
بهدف  يرتفع  اأن  يجب  الغذائي  االإنتاج 

اال�ضتجابة للتزايد ال�ضكاين.
املعنية  احلكومية  غ��ري  املنظمات  لكن 
القمة  انتقدت  العامل  يف  الغذاء  بو�ضع 
اأهداف  و�ضع  يف  تف�ضل  قد  اإنها  قائلة 
ال��دول  ق���ادة  اأن  وخ�ضو�ضا  ط��م��وح��ة، 
الغنية مل ي�ضاركوا فيها. ويقول مرا�ضل 
اإن  ليون،  ديفيد  روم��ا،  يف  �ضي  بي  بي 
�ضيحاولون  القمة  يف  امل�ضاركني  القادة 
العامل  ت��رك��ي��ز  اإب���ق���اء  م��داخ��الت��ه��م  يف 
ترتبت  ال��ت��ي  ال��ع��واق��ب  ع��ل��ى  من�ضبا 
الغذائية  امل����واد  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع  ع��ل��ى 
ا�ضتهدفت  والتي  املا�ضية  ال�ضنة  خالل 
الفقرية.  ال��دول  اخل�ضو�س  وج��ه  على 
من  واح����دا  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وت��ق��ول 
بني �ضتة اأ�ضخا�س يف العامل يعاين من 
االأغذية  منظمة  حذرت  حني  يف  اجلوع 
والزراعة التابعة لالأمم املتحدة )الفاو( 
من اأن يف حال عدم تخ�ضي�س االآن مزيد 
م��ن االأرا���ض��ي يف ال��ع��امل الإن��ت��اج املواد 
قد  �ضخ�س  مليون   370 ف��اإن  الغذائية، 

يواجهون املجاعة بحلول عام 2050.

�لفاو تعلن عدم ر�ساها عن 
بيان قمة �لغذ�ء �لعاملي 

بي�شاور / الوكالت 
اعلنت االدارة املحلية ان عنا�ضر طالبان دمروا ام�س باملتفجرات مدر�ضة بنات -الثالثة 
يف �ضهر- يف منطقة خيرب القبلية �ضمال غرب باك�ضتان قرب املناطق التي تدور فيها 

املعارك بني اجلي�س واملقاتلني اال�ضالميني املوالني لتنظيم القاعدة.
امل�ضوؤول  خ��ان  ف��اروق  واو���ض��ح  مغلقة.  املدر�ضة  كانت  عندما  ليال  احل��ادث��ة  ووقعت 
بر�س  فران�س  لوكالة  االنفجار  وقع  حيث  افغان�ضتان  مع  احلدودية  خيرب  ادارة  يف 
م�ضوؤول  واك��د  لال�ضتخدام".  قابلة  غري  تقريبا  وباتت  كثريا  ت�ضررت  "املدر�ضة  ان 
يف  احل���ادث  وق��وع  بر�س  لفران�س  ا�ضمه  ذك��ر  ع��دم  طلب  اال�ضتخبارات  اج��ه��زة  يف 
كربى  بي�ضاور  جنوب  كلم  ع�ضرين  نحو  بعد  على  املدر�ضة  وتقع  كيلي.  يو�ضف  قرية 
اىل  ادت  التي  الثمانية  االنتحارية  االعتداءات  من  خم�ضة  �ضهدت  والتي  الوالية  مدن 
�ضقوط مئة قتيل يف �ضمال غرب البالد خالل االيام الثمانية املا�ضية. وقد دمرت حركة 
طالبان التي حتظر، على غرار نظريتها االفغانية، تعليم االناث وعملهم، عدة مدار�س 
بنات يف املنطقة نف�ضها منذ بداية ال�ضهر واملئات من مدار�س البنات يف كامل االقليم 
خالل ال�ضنوات االخرية. ويف بقية مناطق البالد مبا يف ذلك كربى املدن والعا�ضمة 
ا�ضالم اباد، ا�ضطرت املدار�ضة اىل اغالق ابوابها بعد تعر�ضها اىل تهديدات املتطرفني 

اال�ضالميني او امتثاال لتو�ضيات ال�ضلطات حت�ضبا من وقوع اعتداءات.

مقاتلو طالبان يفجرون مدر�سة 
بنات يف �سمال غربي باك�ستان 

نيودلهي / رويرتز
ك�ضمري  والي��ة  يف  لالنف�ضاليني  حتالف  زعماء  ان  الثالثاء  ام�س  تقرير  ذكر 
بذل  على  موؤ�ضر  يف  الهند  داخلية  وزي��ر  مع  �ضرية  حمادثات  عقدوا  الهندية 

جهود ال�ضتئناف حمادثات ال�ضالم الرامية اىل انهاء عقود من التمرد.
كل  حرية  موؤمتر  رئي�س  ف��اروق  عمر  مريويز  ان  )هيندو(  �ضحيفة  واف��ادت 
يف  ت�ضيدامبارام  باالنيابان  الداخلية  وزي��ر  م��ع  حم��ادث��ات  عقد  االح���زاب 

نيودلهي يف مطلع اال�ضبوع.
تقليل  على  ي�ضاعد  ان  �ضالم  حمادثات  ا�ضتئناف  على  موؤ�ضر  اي  �ضاأن  ومن 

التوتر يف الوالية التي يدور حولها �ضراع بني الهند وباك�ضتان منذ عقود.
وحث موؤمتر حرية كل االحزاب نيودلهي على �ضحب قوات اجلي�س واطالق 
حمادثات  ا�ضتئناف  قبل  االن�ضان  حقوق  انتهاكات  وان��ه��اء  �ضجناء  �ضراح 

ال�ضالم.
هناك  ان  قال  لكنه  نيودلهي  يف  ت�ضيدامبارام  مع  اجتماع  عقد  ف��اروق  ونفى 
قنوات  عرب  واحلكومة  االحزاب  كل  حرية  موؤمتر  بني  االت�ضاالت  "بع�س 

خلفية."
وقدم   .  2006 عام  واالنف�ضاليني  الهندية  احلكومة  بني  املحادثات  وانهارت 
ال�ضهر  املحادثات  �ضينغ عر�ضا ال�ضتئناف  الهندي مامنوهان  الوزراء  رئي�س 

املا�ضي خالل زيارة لك�ضمري.
عاما  الع�ضرين  خالل  قتلوا  �ضخ�س  الف   47 من  اكرث  ان  م�ضوؤولون  ويقول 

املا�ضية يف ك�ضمري التي ال يزال ال�ضعور املعادي للهند متاأ�ضال فيها.
ومع تراجع اعمال العنف يف ال�ضنوات االخرية بداأت الهند يف �ضحب قوات 
القانون  فر�س  م�ضوؤولية  و�ضلمت  ك�ضمري  يف  الرئي�ضية  امل��دن  من  اجلي�س 
والنظام لل�ضرطة وهو ما يعطي موؤ�ضرات على انها م�ضتعدة الجراء حمادثات 

�ضالم.

�نف�ساليو ك�سمري يجرون 
حمادثات مع �لهند وا�شنطن / الوكالت 

جاء يف تقرير حكومي امريكي ن�ضر ان 
االمريكية،  العائالت  من   %15 ح��واىل 
بثالثة  واك����رث  ع��ائ��ل��ة  م��ل��ي��ون   17 اي 
واجهت  ال�ضابقة،  ال�ضنة  ع��ن  م��الي��ني 
العام  ما من  الغذاء يف وقت  نق�ضا يف 
وهذا  االم���وال.  اىل  الفتقارها   2008
عندما   1995 ال��ع��ام  منذ  قيا�ضي  رق��م 
بداأت وزارة الزراعة تقييم "غياب االمن 
على  العائالت  قدرة  عدم  الغذائي" اي 
تاأمني مواد غذائية كافية حلياة �ضحية 

جلميع افرادها طيلة ايام ال�ضنة.
م���ع بداية  ال��ظ��اه��رة  وت��زام��ن��ت ه���ذه 
الذي  االخ��ط��ر  االقت�ضادي  االنكما�س 
�ضهدته الواليات املتحدة منذ ثالثينيات 
ماليني  وت�������ض���ري���ح  امل���ا����ض���ي  ال����ق����رن 

املوظفني.
التقرير  اوباما  باراك  الرئي�س  واعترب 
متوقعة  نتائجه  كانت  وان  "مقلقا" 
طلبات  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  اىل  نظرا 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ض��اع��دة 
الفدرايل. وقال يف بيان "ما يثري القلق 
ب�ضكل خا�س، هو ان يف اكرث من ن�ضف 
اجلوع  اىل  طفل  تعر�س  عائلة  مليون 
مرات عدة خالل العام" م�ضيفا ان "منو 
وتنمية  التعلم  على  وقدرتهم  اطفالنا 
كل قدراتهم وبالتايل القدرة التناف�ضية 
منتظمة  وج��ب��ات  على  تتوقف  لبلدنا، 

و�ضحية".
ال���زراع���ة  وزارة  ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
العائالت  م��ن   %14،6 ان   2008 لعام 
االمريكية واجهت يف وقت ما من العام 

نق�ضا يف الغذاء ل�ضد رمق كافة افرادها 
الفتقارها اىل موارد.

وهي زيادة كبرية مقارنة بالعام 2007 
حيث واجهت 13 مليون عائلة )%11،1( 
 %14،6 ال  ه��وؤالء  وب��ني  الو�ضع.  ه��ذا 
ا�ضرة  ماليني   6،7( تقريبا  ثلثهم  وجد 
او 5،7% من اال�ضر االمريكية( انف�ضهم 
الغذائي  االم���ن  ان��ع��دام  اىل  معر�ضني 
تقلي�س  اىل  ا���ض��ط��روا  ان��ه��م  يعني  م��ا 
ح�ض�س بع�س افراد اال�ضرة او تعديل 
هذه  ن�ضبة  تكن  ومل  الغذائية.  عاداتهم 
 .2007 يف  باملئة   4،1 عن  تزيد  اال�ضر 
اف�ضل  بحماية  االطفال  يحظى  وع��ادة 
من النق�س يف الغذاء بح�ضب التقرير. 
لذلك  الرا�ضدين  مع  تعر�ضوا  انهم  غري 
 %1،3(  2008 يف  بيت  اآالف   506 يف 

اطفال  لديها  التي  اال���ض��ر  اج��م��ايل  م��ن 
يف   %0.8 مقابل  املتحدة  الواليات  يف 
االمن  "انعدام  ن�ضبة  وترتفع   .)2007
التي  اال�ضر  بني  كبري  ب�ضكل  الغذائي" 
تعترب حتت عتبة الفقر او القريبة منه 
املتحدة داخل اال�ضر ذات  الواليات  يف 
وذوي  ال�����ض��ود  وا���ض��ر  ال��واح��د  املعيل 

اال�ضول اال�ضبانية.
هذا  عك�س  على  ت�ضميمه  اوباما  واك��د 
فر�س  اح��داث  وذل��ك من خالل  التوجه 
اب��رز اولويات  ال��ذي ي�ضكل  عمل االم��ر 

حتركه االقت�ضادي، كما قال.
غري انه طالب اي�ضا بان تو�ضع احلكومة 
نطاق امل�ضاعدة الغذائية الفدرالية. كما 
اكد رغبته يف تبني قانون ل�ضمان غذاء 

�ضحي لالطفال.

تقري��ر: �جل�����وع تفاق����م ف���ي �لولي��ات �ملتحدة 

دار ال�شالم / الوكالت 
زعيما  املتحدة  لالمم  تابعة  ا�ضتئناف  حمكمة  براأت 
روانديا حكم عليه بال�ضجن 20 عاما الدانته باالبادة 
ب�ضبب   1994 عام  روان��دا  �ضهدتها  التي  اجلماعية 
الدولية  املحكمة اجلنائية  االدلة. وقالت  كفاية  عدم 
اخلا�ضة برواندا يف وقت متاأخر من يوم االثنني ان 

حمكمة اال�ضتئناف التابعة لها امرت باطالق �ضراح 
بروتي�س زيجريانريازو املعروف با�ضم )م�ضرت زد( 
على الفور. واتهم زيجريانريازو وهو �ضهر الرئي�س 
باالنتماء  هابيارميانا  جوفينال  اال�ضبق  الرواندي 
اىل جمموعة اكازو وهي جمموعة �ضغرية من عرق 
الهوتو لكنها �ضاحبة نفوذ ويعتقد انها دبرت البادة 

مريون  ت��ي��ودور  القا�ضي  وق���ال  التوت�ضي.  اقلية 
الدولية  باملحكمة  اال�ضتئناف  حمكمة  يراأ�س  ال��ذي 
ومقرها ارو�ضا ب�ضمال تنزانيا "حكم املحكمة اأخطاأ 
القانون اخلا�س بتوزيع عبء االثبات  يف مبادىء 
اخلا�س مبكان تواجد املتهم بعيدا عن مكان ارتكاب 
الفعل كما اأخطاأ خطاأ كبريا يف التعامل مع االدلة."

حمكمة لالأمم �ملتحدة تربئ زعيم رو�ندي من �لبادة �جلماعية


