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باري�س – طهران / الوكاالت 
بالده  ان  كو�شنري  ب��رن��ار  الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر  اعلن 
ترف�ض "املناورة االخرية" التي قامت بها طهران بتحديدها 
اليورانيوم  ملبادلة  ب�شروطها  للقبول   1+5 ملجموعة  مهلة 

املخ�شب بالوقود النووي.
املناورة  "هناك  ال  ت��ي  ار  الذاع���ة  متحدثا  كو�شنري  وق���ال 
مهلة  حددوا  انهم  تعلمون  االيرانيون  بها  قام  التي  االخرية 
تخ�شيب  يف  م�شاعدتهم  يعر�شون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الول��ئ��ك 

اليورانيوم، اي اال�شرة الدولية ومن �شمنها فرن�شا".
يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�ض  الدول   1+5 جمموعة  وت�شم 
وال�شني  ورو�شيا  املتحدة  )الواليات  ال��دويل  االمن  جمل�ض 

وفرن�شا وبريطانيا( ا�شافة اىل املانيا.
وتابع "كان هناك تاريخ، الواحد والثالثني من كانون االول 
اليورانيوم، غري  الفنية حول تخ�شيب  املفاو�شات  " المتام 
ان "هذه املهلة انق�شت ومل يكن يرتتب علينا نحن ان نوافق 

على ما يريدون فر�شه علينا".
منددا  النحو"،  ه��ذا  على  الت�شرف  ميكن  "ال  م�شددا  وق��ال 
بقولها  "قلبت" الو�شع  التي  اال�شالمية  اجلمهورية  مبوقف 

للمفاو�شني الغربيني "نحن من ينتظركم".
وا�شاف "�شنوا�شل التكلم مع االيرانيني لكن مناق�شة التطور 

النووي معهم امر غري ممكن".
ينتهي  �شهرا  ال�شت  الكربى  ال��دول  ال�شبت  اي��ران  وامهلت 

ملبادلة  �شروطها  على  للموافقة  ال��ث��اين  ك��ان��ون  بانق�شاء 
بنف�شها  �شتقوم  بانها  ملوحة  النووي  بالوقود  اليورانيوم 

بانتاج اليورانيوم ال�شروري ملفاعل البحث يف طهران.
وا�شاف  انذار"  "انه  متكي  منو�شهر  اخلارجية  وزير  وقال 
"امام اال�شرة الدولية �شهر واحد فقط التخاذ قرارها واال فان 

طهران �شتقوم بنف�شها بتخ�شيب اليورانيوم بن�شبة اعلى".
انها بحاجة  ايران  الذي تقول  اليورانيوم  وي�شكل تخ�شيب 
اليه المداد مفاعل البحث الطبي يف طهران بالوقود، حمور 
رغم  تخ�شى  التي  ال��ك��ربى  ال���دول  وب��ني  بينها  ق��وة  اختبار 
اليورانيوم  اال�شالمية  تنتج اجلمهورية  ان  تاأكيدات طهران 

املخ�شب الهداف ع�شكرية.
وكانت ايران رف�شت مهلة نهاية ال�شنة التي حددها الرئي�شان 
�شاركوزي،  نيكوال  والفرن�شي  اوب��ام��ا  ب���اراك  االم��ريك��ي 
الذي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  م�شروع  على  للموافقة 
من  خم��زون��ه��ا  م��ن  االك���رب  الق�شم  اي���ران  ت�شلم  ب��ان  يق�شي 
ن�شبة  اىل  لزيادة تخ�شيبه  التخ�شيب  ال�شعيف  اليورانيوم 

20% يف رو�شيا ثم حتويله اىل وقود نووي يف فرن�شا.
ام�ض  االي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اعلنت  اخ��رى  جهة  م��ن 
بها وفد من  يقوم  ان  املقرر  كان من  "تاأجيل" زيارة  االثنني 
اي��ران، اىل موعد غري  الربملان االوروب��ي هذا اال�شبوع اىل 

حمدد.
وكان من املقرر ان يلتقي وفد النواب االوروبيني اع�شاء يف 

جمل�ض ال�شورى االيراين ونا�شطني من اجل حقوق االن�شان 
خالل هذه الزيارة التي اثارت انتقادات من جانب الكونغر�ض 

االمريكي.
الربملان  رئ��ي�����ض  اىل  ال��ك��ون��غ��ر���ض  اع�����ش��اء  م��ن   15 وك��ت��ب 
تاتي  ال  انها  معتربين  الزيارة  الغاء  منه  طالبني  االوروب��ي 
"يف توقيت منا�شب" يف وقت تخ�شع فيه املعار�شة االيرانية 

حلملة قمع �شديدة.
يف  مهمانربا�شت  رام��ني  ال���وزارة  با�شم  املتحدث  واو���ش��ح 
الزيارة  ان تاجيل  االيرانية  االنباء  نقلتها وكالة  ت�شريحات 
اىل تاريخ "�شيكون مو�شع اتفاق متبادل" يهدف اىل "ال�شماح 

باال�شتفادة باأف�شل ما ميكن من تعاون بني الربملانني".
و�شهدت ايران يف 27 كانون االول اكرب تعبئة للمعار�شة منذ 
التظاهرات الكربى التي تلت اعادة انتخاب الرئي�ض االيراين 
حممود احمدي جناد يف حزيران يف انتخابات مو�شع جدل، 
ثمانية  عن  ا�شفرت  اذ  دموية  اكرثها  التعبئة  ه��ذه  وكانت 
املتظاهرين  مئات  طاولت  واعتقاالت  اجلرحى  ومئات  قتلى 
واملعار�شني قبل وبعد التظاهرات التي جرت يف ذلك اليوم.

كما ان طهران مهددة بعقوبات دولية جديدة قد تفر�ض عليها 
يف االجل القريب ب�شبب برناجمها النووي ورف�شها االمتثال 

لقرارات جمل�ض االمن الدويل ال�شادرة بهذا ال�شدد.
من جهة اخرى و�شل الرئي�ض االيراين حممود احمدي جناد 
اىل  بها  يقوم  زيارة  اول  يف  االثنني  ام�ض  طاجيك�شتان  اىل 

اخلارج منذ اال�شطرابات الدامية التي �شهدتها بالده يف 27 
كانون االول.

علي  اإم���ام  الطاجيك�شتاين  ن��ظ��ريه  جن��اد  اح��م��دي  وال��ت��ق��ى 
على  خا�شة  ب�شورة  �شترتكز  التي  الزيارة  خالل  رحمنوف 

بحث امل�شائل االقت�شادية.
وتطرق الرئي�شان اي�شا اىل حمطة �شانغتودا-2 الكهرمائية 
التي ت�شتثمر فيها ايران 200 مليون دوالر واملقرر اطالقها 

نهاية العام، كما او�شحت وزارة اخلارجية يف دو�شانبي.
واعلنت وكالة االنباء االيرانية الر�شمية ان الرئي�ض االيراين 
�شي�شطحب معه يف هذه الزيارة التي ت�شتمر يومني وزراء 

اخلارجية والدفاع والطاقة والنقل والنفط.
زيارة  يف  تركمان�شتان  اىل  جن��اد  اح��م��دي  ينتقل  ذل��ك  بعد 
نظريه  مع  خاللها  يفتتح  واالرب��ع��اء  الثالثاء  يومي  ر�شمية 
االنابيب  خط  حممدوف  بردي  قويل  قربان  الرتكمان�شتاين 
اجلديد بني البلدين الذي ي�شمح لع�شق اباد بتقلي�ض اعتمادها 

على �شبكات الت�شدير الرو�شية ل�شالح طهران.
منذ  اخل��ارج  اىل  جن��اد  احمدي  بها  يقوم  زي��ارة  اول  وه��ي 
املعار�شني وقوات االمن  التي دارت بني  العنيفة  املواجهات 
االقل  قتلى على  ثمانية  كانون االول واوقعت  االحد يف 27 
وم��ئ��ات اجل��رح��ى وا���ش��ف��رت ع��ن مئات االع��ت��ق��االت. وتاأتي 
بعقوبات  ايران  الدويل  املجتمع  يهدد  فيما  الزيارتان  هاتان 

و�شيكة ب�شبب برناجمها النووي.
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طائرة  تفجري  حماولة  غداة  اجلديدة  االج��راءات  وتاأتي 
نورثوي�شت االمريكية التي كانت متوجهة من ام�شرتدام 
اىل ديرتويت يوم امليالد، ما اجرب عددا كبريا من الدول 

على ت�شديد االجراءات االمنية يف مطاراتها.
واعلنت ادارة �شالمة النقل يف بيان ان جميع امل�شافرين 
الوافدين اىل الواليات املتحدة ميكن اختيارهم ع�شوائيا 

او "بح�شب التهديد" للتفتي�ض.
من  املتحدة  الواليات  اىل  واف��د  فرد  "اي  ان  ا�شافت  كما 
راعية  تعترب  دول  عرب  او  من،  انطالقا  ك��ان،  جن�شية  اي 
لالرهاب او دول اخرى على عالقة به، �شيخ�شع لتفتي�ض 

دقيق".
ليل  منت�شف  من  اعتبارا  امل�شددة  االج���راءات  وت�شري 
عمر  النيجريي  حم��اول��ة  على  رد  وه��ي  امل��ا���ش��ي   االح���د 
االمريكية  الطائرة  تفجري  حماولة  املطلب  عبد  ف��اروق 
بعد �شفره اىل اليمن موؤخرا حيث تلقى تدريبا على ايدي 

عنا�شر من القاعدة.
من  اآت��ي��ا  ام�����ش��رتدام  يف  ال��ط��ائ��رة  املطلب  عبد  وا�شتقل 

الغو�ض يف نيجرييا.
على الئحة  دول  اربع  االمريكية حاليا  وت�شع اخلارجية 

وال�شودان  واي���ران  كوبا  ه��ي  ل��الره��اب  الداعمة  ال���دول 
االمريكية  االدارة  يف  كبريا  م�شوؤوال  ان  غري  و�شوريا. 
ان رعايا 14 دولة �شيخ�شعون  فران�ض بر�ض  افاد وكالة 
واملرور  ال��ي��دوي  التفتي�ض  فيها  مب��ا  م�شددة  الج���راءات 
هذه  ب��ني  وم��ن  )���ش��ك��ان��ر(،  ال�شوئي  امل�شح  اج��ه��زة  ع��رب 
وليبيا  وافغان�شتان  واليمن  وباك�شتان  نيجرييا  ال��دول 
االربع  ال���دول  ع��ن  الك�شف  رف�ض  ان��ه  غ��ري  وال�شومال. 

املتبقية.
نقلتا  بو�شت  ووا�شنطن  تاميز  نيويورك  �شحيفتي  لكن 
االربعة  ال��ب��ل��دان  ان  ت��اأك��ي��ده��م  ر�شميني  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن 
ال�شعودية  العربية  املتبقية هي اجلزائر ولبنان واململكة 

والعراق.
وافاد املدعون العامون االمريكيون ان عبد املطلب حاول 

تفجري طائرة نورثوي�شت با�شتخدام م�شحوق متفجر.
وخيطت املتفجرات داخل �شرواله الداخلي، ومل تر�شدها 
ال�شحنة  تنفجر  ومل  التقليدية.  امل��ع��ادن  ر���ش��د  اج��ه��زة 
اخمده  الطائرة  منت  على  حريقا  ا�شعلت  بل  ينبغي  كما 

الركاب.
اجهزة  �شيعتمدون  انهم  هولنديون  م�شوؤولون  واعلن 
فيما  ا�شابيع،  ثالثة  غ�شون  يف  اجل�شم  لكامل  ال�شكانر 

اكد رئي�ض الوزراء الربيطاين غوردون براون االحد ان 
مطارات بريطانيا �شتلجاأ اىل تلك االجهزة تدريجيا.

وقال براون "ادركنا ا�شتخدام القاعدة امناطا جديدة من 
اال�شلحة، لذلك علينا الرد �شريعا".

اتهاما  ال�شبت  اوب��ام��ا  ب��اراك  االم��ريك��ي  الرئي�ض  ووج��ه 
الذي  العرب"  ج��زي��رة  يف  "القاعدة  تنظيم  اىل  ر�شميا 
له، با�شتهداف الطائرة التي نقلت  يتخذ يف اليمن معقال 
الثغرات  حول  الت�شاوؤالت  خ�شم  يف  ولكن  راكبا.   290
يف اجهزة االمن االمريكية، اكد م�شت�شار اوباما ملكافحة 
عن  ليك�شف  ك��ان  دليل  اي  غياب  برينان  ج��ون  االره���اب 

املخطط م�شبقا.
وقال برينان لتلفزيون فوك�ض نيوز االحد "لي�ض هناك من 
اثبات دامغ. مل تتوافر اي معلومة ا�شتخباراتية تقول ان 
الرجل ارهابي و�شي�شتقل طائرة ال �شيء من هذا القبيل 

على االطالق".
واآلت حماولة التفجري باوباما اىل ا�شدار امر مبراجعة 
�شيلتقي  كما  واال�شتخبارات،  االم��ن  اجهزة  عمل  اآليات 
رفيعي  وم�����ش��وؤول��ني  التج�ش�ض  اج��ه��زة  م���دراء  ال��ث��الث��اء 

امل�شتوى ملناق�شة ما تو�شلوا اليه من معلومات.
يف تلك االثناء اغلقت �شفارتا الواليات املتحدة وبريطانيا 

بع�ض  "هناك  ب��ري��ن��ان  ���ش��رح  ح��ي��ث  االح����د،  اب��واب��ه��م��ا 
يف  ه��دف  �شد  الع��ت��داء  تعد  القاعدة  ان  على  امل��وؤ���ش��رات 

�شنعاء ميكن ان يكون �شفارتنا".
جبهة  تفتح  ان  تنوي  ال  وا�شنطن  ان  امل�شت�شار  اكد  كما 
قوات  ار�شال  تنوي  وال  اليمن  يف  القاعدة  �شد  جديدة 
لكننا �شنكمل  ثانية.  "ل�شنا ب�شدد فتح جبهة  اليها. وقال 
هذه  انطالقة  منذ  قلت،  كما  �شابقا،  ب��داأن��اه  كنا  جمهودا 
انور  املت�شدد  اليمني  االم��ام  برينان  اتهم  كما  االدارة". 
اليمن  يف  واملقيم  املتحدة  الواليات  يف  املولود  العولقي 
"يحر�ض على االرهاب"، مرجحا ان تكون له  حاليا بانه 
ت�شرين  يف  االمريكية  ه��ود  ف��ورت  قاعدة  بحادث  عالقة 
الثاين املا�شي، وحماولة تفجري طائرة الركاب االمريكية 

يوم امليالد.
فمن  الينا.  بالن�شبة  م�شكلة  العولقي  "ان  برينان  وق��ال 
هو  ال��ع��رب.  ج��زي��رة  يف  القاعدة  اىل  ينتمي  ان��ه  اجللي 
ال��واق��ع يحر�ض على  دي��ن، بل هو يف  لي�ض جم��رد رج��ل 

االرهاب".
امل�شريف  املطلب، جنل  اعلنت عائلة عبد  من جهة اخرى 
ديرتويت  اىل  نيجرييا  �شمال  من  �شتتجه  انها  ال��رثي، 

حل�شور جل�شة تالوة البيان االتهامي اجلمعة.

الولي�ت املتحدة ت�صدد الإجراءات الأمنية على الرحالت املتوجهة اليه� 
اع����ل����ن م�������س���وؤول���ون 
امريكيون ام�س ت�سديدد 
االجراءات االمنية على 
جميع الرحالت املتجهة 
املتحدة،  ال��والي��ات  اىل 
من  الئحة  عن  وك�سفوا 
14 بلدا �سيخ�سع رعاياها 

لتفتي�س دقيق الزامي.

تاأجيل زيارة وفد من الربملان االأوروبي اإىل طهران 

كابول / الوكاالت 
منيت القوة الدولية للم�شاعدة على ار�شاء االمن يف 
افغان�شتان )اي�شاف( التابعة حللف �شمال االطل�شي 
االثنني  ام�ض   2010 يف  الب�شرية  خ�شائرها  باوىل 
امريكيني  اربعة  هم  جنودها  من  خم�شة  قتل  حيث 
وبريطاين يف انفجار عبوتني نا�شفتني يف واليتي 
معقال  تعتربان  اللتني  اجلنوبيتني  وهلمند  قندهار 

حلركة طالبان.
ويف قندهار اعلن املتحدث با�شم اي�شاف يف بيان ان 
"اربعة جنود امريكيني من القوة الدولية للم�شاعدة 
انفجار  اثر  قتلوا  افغان�شتان  يف  االمن  ار�شاء  على 

عبوة نا�شفة يدوية ال�شنع" االحد.
وت��ب��ن��ى امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ط��ال��ب��ان ي��و���ش��ف احمدي 
ال��ه��ج��وم ال���ذي وق���ع يف اق��ل��ي��م ب���اجن���واي، م���وردا 
وقوعه  وم��ك��ان  تنفيذه  طريقة  ح��ول  تو�شيحات 
اعلن  لكنه  ال�شرطة،  اعطتها  التي  التفا�شيل  تطابق 
جهة  م��ن  الهجوم.  يف  اج��ان��ب  جنود  خم�شة  مقتل 
اخرى اعلنت وزارة الدفاع الربيطانية ام�ض االثنني 
والية  يف  انفجار  يف  االح��د  بريطاين  جندي  مقتل 

هلمند املجاورة.
وهي اوىل اخل�شائر الب�شرية التي ت�شجل عام 2010 
والتي  افغان�شتان  يف  الدولية  القوات  �شفوف  يف 

تعد حواىل 113 الف جندي ثلثاهم امريكيون.

و�شهدت هذه القوات، التي بداأت تتلقى التعزيزات 
عاما  اوباما،  ب��اراك  الرئي�ض  اقرها  التي  االمريكية 
دمويا يف 2009. ويف 30 كانون االول ، قتل �شبعة 
موظفني يف وكالة اال�شتخبارات املركزية االمريكية 
يف  ب��ج��روح  اآخ���رون  �شتة  وا�شيب  اي��ه(  اآي  )�شي 
متقدمة  امريكية  قاعدة  داخل  انتحاري وقع  هجوم 
يف والية خو�شت ال�شرقية قرب احلدود الباك�شتانية، 
�شقوط  االثنني  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وذك��رت 
قتيل ثامن يف الهجوم هو عن�شر يف اال�شتخبارات 
اليوم  ايه. ويف  اي  ال�شي  يتعامل مع  كان  االردنية 
جميعهم  و�شحافية،  ج��ن��ود  ارب��ع��ة  قتل  ال�شابق 
كنديون، يف انفجار قنبلة لدى مرور اآليتهم املدرعة 
كرزاي  حميد  االفغاين  الرئي�ض  ويتهم  قندهار.  يف 
ثمانية  بينهم  مدنيني  ع�شرة  بقتل  الدولية  القوات 
ما  )�شرق(،  فتيان يف عملية جرت يف والية كونار 

ي�شكل نك�شة ا�شافية لهذه القوات. 
الوطني  املجل�ض  ع��رب  وحكومته  ك���رزاي  وط��ال��ب 
اىل  النار  اط��الق  عن  امل�شوؤولني  ب"ت�شليم"  لالمن 
اعلى   2009 ال��ع��ام  و�شجل  االف��غ��ان��ي��ة.  ال�شلطات 
الدولية  القوات  انت�شار  منذ  اخل�شائر  من  ح�شيلة 
يف  القتلى  ع��دد  بلغ  اذ   2001 ع��ام  افغان�شتان  يف 
�شفوفهم 519 قتيال )بدون احت�شاب عنا�شر ال�شي 
اي ايه ال�شبعة( باملقارنة مع 295 قتيال عام 2008 

التي كانت بدورها �شنة قيا�شية، وذلك وفق ح�شيلة 
"اآي  ا�شتنادا اىل موقع  اعدتها وكالة فران�ض بر�ض 

كاجولتيز.اورغ" املتخ�ش�ض على االنرتنت.
وت�شاعف عدد القتلى يف �شفوف اجلنود االمريكيني 
)بدون   2009 عام   311 اىل  لي�شل  افغان�شتان  يف 

عنا�شر ال�شي اي ايه( مقابل 155 عام 2008.
ب�شبب  الكربى  خ�شائرها  االجنبية  القوات  وتتكبد 
قارعة  على  ت���زرع  ال��ت��ي  ال�شنع  ال��ي��دوي��ة  القنابل 
الطرقات وتنفجر لدى مرور اآلياتها، وهي م�شوؤولة 

عن 60% من اخل�شائر امل�شجلة العام املن�شرم.
ومن املقرر رفع عديد القوات االمريكية واالطل�شية 
من 113 الفا اىل 150 الفا عام 2010 للت�شدي لتمرد 
حذروا  اخل��رباء  من  العديد  ان  غري  طالبان.  حركة 
اجلنود  ع��دد  زي���ادة  م��ع  ���ش��ت��زداد  اخل�شائر  ان  م��ن 

املنت�شرين.
ارك����ان اجل��ي��و���ض االمريكية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ون��ب��ه 
االمريال مايكل مالن يف 14 كانون االول/دي�شمرب 
توقع  وج���وب  اىل  افغان�شتان،  اىل  زي���ارة  خ��الل 

�شقوط املزيد من اجلنود االمريكيني.
املعارك  من  ملزيد  ت�شتعد  ان  لقواتنا  "قلت  واو�شح 
ازداد  "التمرد  ان  وملزيد من اخل�شائر"، حمذرا من 
باتوا  عنفا وات�شاعا وتطورا" وان عنا�شر طالبان 

فاعلية". "اكرث 

يف بداية العام اجلديد 

مقتل خم�صة جنود من احللف الأطل�صي يف افغ�ن�صت�ن

نريوبي / رويرتز
ام�ض  االح���م���ر  ال�����ش��ل��ي��ب  ق����ال 
االثنني ان 20 �شخ�شا على االقل 
بكينيا  �شيول  يف  حتفهم  لقوا 
على مدى اال�شبوع املا�شي عقب 
ع�شرات  جعلت  ال��ت��ي  االم��ط��ار 

االالف بحاجة الغاثة.
ب���ال���ل���وم يف االم���ط���ار  واأل����ق����ي 
النينيو  ظ��اه��رة  على  ال��غ��زي��رة 
والتي  افريقيا  �شرق  اأنحاء  يف 
���ش��ب��ب��ت ان����ه����ي����ارات اأر����ش���ي���ة 
واأ�شرارا ملا يقدر بنحو 70 األف 
�شخ�ض يف �شرق و�شمال �شرق 

كينيا.
وق����ال ع��ب��ا���ض ج��ول��ي��ت االم���ني 
االحمر  ال�شليب  جلمعية  العام 
االم���ط���ار  "�شببت  ال��ك��ي��ن��ي��ة 
ودمرت  منازل  وجرفت  وفيات 
حم��ا���ش��ي��ل مم���ا ج��ع��ل م���ا يقدر 
بنحو 30 األف �شخ�ض يف حاجة 

ما�شة لالغاثة."
واأ�شاف لرويرتز اأن الفي�شانات 

�شخ�شا   20 مقتل  يف  ت�شببت 
البالد  اأن���ح���اء  يف  االق����ل  ع��ل��ى 
يزيد  اأن  املرجح  من  العدد  لكن 
التقييم يف  مبجرد امتام عملية 

اأنحاء البالد.
االمطار  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
جتعل  اأن  املتوقع  فمن  م��دم��رة 
احلياة اأ�شهل يف بع�ض املناطق 
التي ما زالت تتعافى من واحدة 
منذ  اجلفاف  موجات  اأ�شواأ  من 

�شنوات.
وتابع جوليت "هذا يعني اأي�شا 
اأن كينيا �شيتوفر لديها املزيد من 
امدادات املياه واملراعي للما�شية 

مقارنة بالعام املا�شي."
وحت��������دث ظ�����اه�����رة ال��ن��ي��ن��ي��و 
ال�شغري"  "الفتى  تعني  ال��ت��ي 
ب��اال���ش��ب��ان��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع 
الهادي  امل��ح��ي��ط  ���ش��رق  ح����رارة 
وميكن  ط��ب��ي��ع��ي  غ���ري  ب�����ش��ك��ل 
على  كبري  ت��اأث��ري  لها  ي��ك��ون  اأن 

الطق�ض العاملي.

ال�صليب الحمر: 20 �صخ�صً� 
�صح�ي� �صيول بكيني�

�سيئول / الوكاالت
يل  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ض  ق��ال 
التلفزيوين  خطابه  يف  ميوجن-باك 
اجلديد:  ال��ع��ام  مبنا�شبة  الر�شمي 
ال�شنة، ينبغي على كوريا  "يف هذه 
اجل��ن��وب��ي��ة وك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ان 
عالقاتهما". يف  حتول  نقطة  يخلقا 
للحوار  ه��ي��ئ��ة  ت��اأ���ش��ي�����ض  واق�����رتح 

الكوري الكوري.
واكد ان عليها ان تبحث عن م�شروع 
عن  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ع  م�����ش��رتك 
قتلوا  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  االف  رف���ات 
الكورية واعادتها بني  خالل احلرب 

البلدين.
خطوة  �شيمثل  امل�����ش��روع  ان  وق���ال 
ال�شنوية  بالذكرى  لالحتفال  جيدة 

ال�شتني لبدء هذه احلرب.
واأ�شار اىل "ان تفتح كوريا ال�شمالية 
درب  يف  وت�����ش��ري  ب��اخ��ال���ض  قلبها 

احلوار والتعاون" 
الرئي�ض الكوري يل ميوجن-باك عّد

"نقطة  هذه  اجلنوبية  كوريا  دع��وة 
كوريا  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا  يف  حتول" 
بدعوة  ارت��ب��ط��ت  وال��ت��ي  ال�شمالية 
كوريا  ال���ن���ووي���ة  جل��ارت��ه��ا  ث��ان��ي��ة 
يل  دعا  كما  الت�شلح.  لنزع  ال�شمالية 
كوريا  مع  ات�شال  بعد  باك  ميوجن- 
ال�شمالية اجلمعة اىل انهاء العالقات 
العدائية مع الواليات املتحدة حليف 
كوريا اجلنوبية الرئي�شي ف�شال عن 
ال��ك��وري��ة من  اخ���الء �شبه اجل��زي��رة 
العالقات  وكانت  النووية.  اال�شلحة 
ب���ني ال���ك���وري���ت���ني ق���د ت���وت���رت اث��ر 

و�شول الرئي�ض املت�شدد يل اىل �شدة 
الرئا�شة عام 2008 و ا�شراره على 
والتعاون  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  رب��ط 
االقت�شادي مع كوريا ال�شمالية بنزع 

�شالحها النووي.
ال�شمالية  لكوريا  دعوته  يل  وج��دد 
"باق�شى �شرعة ممكنة" اىل  للعودة 
اال�شلحة  لنزع  ال�شدا�شية  املحادثات 
النووية التي ان�شبحت منها بيوجن 
الذي  االم��ر  ا�شهر،  ت�شعة  منذ  ي��اجن 

�شيح�شن العالقات بني البلدين.
وا�شاف :" لتحقيق ذلك نحتاج اىل 
بني  ل��ل��ح��وار  ثابتة  هيئة  تاأ�شي�ض 
اجلنوب وال�شمال ". دون ان ي�شرح 

تفا�شيل اقمة مثل هذه الهيئة.
كوريا  ت��ف��ت��ح  ان  "امتنى   : وق����ال 
ال�شمالية قلبها باخال�ض وت�شري يف 

درب احلوار والتعاون".
وكانت كوريا ال�شمالية قد ان�شحبت 
م��ن امل��ف��او���ش��ات ال�����ش��دا���ش��ي��ة لنزع 
الت�شلح يف ابريل من ال�شنة املا�شية 
الدولية  االدان������ة  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
ب���اط���الق ����ش���اروخ طويل  ل��ق��ي��ام��ه��ا 
كوريا  ق���ام���ت  م���اي���و  ويف  امل������دى. 
الثانية  النووية  بتجربتها  ال�شمالية 

منذ عام 2006 .
لفريق  ال�شمالية  ك��وري��ا  و�شمحت 
ع�شكري امريكي بالقيام بعملية بحث 
االمريكيني  اجلنود  رف��ات  بقايا  عن 
قتلوا خالل احل��رب، ولكن مل  الذين 
يكن هناك م�شروع م�شرتك مقابل مع 
رفات  عن  للبحث  اجلنوبية  كوريا 

جنودها الذين قتلوا يف احلرب.

�صيئول تقرتح هيئة للحوار 
الكوري ال�صم�يل اجلنوبي

هونيارا / اف ب
زلزال  ج��راء  �شليمان  جزر  يف  كليا  او  جزئيا  منزل   500 عن  يقل  ال  ما  دمر 
عنيف بقوة 7،2 درجة �شرب �شباح االثنني قبالة �شواحل االرخبيل الواقع 
ا�شابات  يوقع  مل  لكنه  ال�شكان،  ذعر  فاثار  الهادئ،  املحيط  غرب  جنوب  يف 

تذكر، بح�شب اجهزة ادارة الكوارث.
واو�شح متحدث با�شم املركز الوطني للكوارث الطبيعية انه من املحتمل ان 
يكون االالف باتوا بال ماأوى، اال ان احل�شيلة الدقيقة ال�شرار الزلزال ال ميكن 

حتديدها قبل و�شول الفرق امليدانية اىل اجلزر النائية الثالثاء.
واعلن املر�شد اجليولوجي االمريكي ان مركز الزلزال يقع على بعد 103 كلم 
اثار  انه  التابعة لالرخبيل، فيما اعلن م�شوؤولون حمليون  من جزيرة جيزو 

موجة ت�شونامي �شغرية.
التي �شهدتها املنطقة بداأت  الهزات  الزلزال هو االقوى يف �شل�شلة من  وهذا 
تراوحت  ارتدادية  تلته ثماين هزات  بزلزال من 6،5 درجات  االثنني  �شباح 

قوتها من 4،9 اىل 5،7 درجات يف ال�شاعات ال12 الالحقة.
"ت�شرر  وقال جوليان ماكا املتحدث با�شم املركز الوطني للكوارث الطبيعية 
حواىل 500 منزل، وبع�شها فح�شب تهدم"، كما تبني بعد طلعة ا�شتطالعية 

فوق اجلزر النائية قرب مركز الزلزال.
وياأوي كل منزل يف جزر �شليمان ما معدله 4 اىل 5 ا�شخا�ض.

العا�شمة هونيارا اىل  ال�شواحل توجه من  تابعا خلفر  ان زورقا  ماكا  وقال 
اكرث املناطق ت�شررا يف جزيرة رندوفا وخور ماروفا على بعد حواىل 300 

كلم، ناقال مياه ال�شفة واالغذية وال�شوادر.
بع�ض  وا�شيب  �شغرية  ت�شونامي  موجة  اح��دث  "الزلزال  ان  ماكا  وق��ال 
اال�شخا�ض بجروح طفيفة بينما كانوا يحاولون الفرار من املنطقة ال�شاحلية 

مذعورين".
�شياح  ا�شابة  ع��ن  الال�شلكي  ع��رب  تقارير  ال��ك��وارث  ادارة  مكتب  تلقى  كما 
بجروح طفيفة يف جزيرة تيتيباري املحمية، وتدمري منازل يف خور ماروفو، 

القريبني من رندوفا.
املنطقة  اىل  وال�����ش��وادر  وال��غ��ذاء  امل��ي��اه  ينقل  زورق���ا  "�شرن�شل  ماكا  وق��ال 
بالبقاء  ار�شادات  تلقوا  االبعد  اجلزر  �شكان  ان  م�شيفا  احرتازي"،  كاجراء 
الهزات  البحر او املد" مع ا�شتمرار  يقظني حت�شبا الي تغريات يف م�شتوى 

االرتدادية.
ويف ني�شان 2007 ادى زلزال بقوة 8 درجات اىل مقتل اكرث من 50 �شخ�شا 
وت�شريد االالف، وتدمري مرفاأ مدينة جيزو وار�شفته البحرية ب�شبب موجات 

املد البحري التي اعقبته.
الزلزال  الهادىء ا�شار اىل ان قوة  الت�شونامي يف املحيط  وكان مركز ر�شد 
مل  ذل��ك  لكن  مركزه  من  القريبة  ال�شواحل  تدمر  ان  ع��ادة  �شاأنها  من  االخ��ري 

يحدث.
املحيط  �شواحل  على  ت�شونامي  بحدوث  خطر  "ال  تقرير  يف  املركز  وق��ال 
الهادئ، غري ان بع�ض املناطق االخرى قد ت�شهد تغريات طفيفة يف م�شتوى 

البحر غري مدمرة قد ت�شتمر �شاعات".
مدن  ك��ربى  ث��اين  وه��ي  نف�شه،  اال�شم  حتمل  جزيرة  يف  جيزو  مدينة  وتقع 
االرخبيل ب�شكانها البالغ عددهم �شتة االف ن�شمة، هي تبعد 360 كلم اىل غرب 
بالهزة  ال�شكان  �شعر  حيث  غوادالكانال،  جزيرة  يف  هونيارا  العا�شمة  غرب 

ولكن من دون ان يبلغ عن اية ا�شرار.
ووفقا ملر�شد علوم االر�ض يف ا�شرتاليا فان الزلزال، الذي بلغت قوته وفقا 
االماكن  اق��رب  م��ن  تقريبا  كلم   80 م�شافة  على  وق��ع  درج���ات،   7 حل�شاباته 
و3،5   4،3 بقوة  هزتان  �شجلت  جنوبا،  االبعد  نيوزيلندا  ويف  امل��اأه��ول��ة. 
درجات يف ال�شاعات ال24 االخرية. كما ر�شدت هزة بقوة 4،9 درجات مقابل 

�شواحل تونغا لكن مل تذكر اي ا�شرار.
لهزات  م�شتمر  ب�شكل  �شليمان  جزر  تتعر�ض  الهادئ  املحيط  انحاء  وك�شائر 
ار�شية قوية حيث انها تقع على حزام النار الذي يولد اغلبية الهزات ال�شخمة 

حول العامل.

زلزال يدمر 500 منزل يف جزر �صليم�ن


